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رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب
د .ح�سني علي العبد اهلل
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
ال�سادة امل�ساهمون
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
ب�إ�سم جمل�س �إدارة م�صرف الريان ،ي�سرين
�أن �أرحب بكم جميع ًا ،و�أن �أقدم لكم تقرير
جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
. 2016/12/31
لقد ا�ستمر جمل�س �إدارة م�صرف الريان خالل
عام  2016يف �أداء م�س�ؤولياته وفق ًا ال�سرتاتيجيته
التي درج على اتباعها خالل ال�سنوات املا�ضية
حفاظ ًا على ثوابته الرا�سخة يف العمل ،فركز على
تكوين حمفظة من الأ�صول اجليدة التي جتنب
البنك وم�ساهميه التعر�ض للمخاطر ،و�شدد
على تقدمي خدمات م�صرفية �إ�سالمية متطورة
لعمالئه ،حتظى بر�ضاهم.
لقد حقق م�صرف الريان نهاية عام  2016نتائج  
تعترب جيدة يف ظل الأو�ضاع الراهنة ،حيث �شهد
عام  2016الكثري من الأحداث التي �أثرت ب�شكل
�سلبي على امل�شهد االقت�صادي ،وكان على ر�أ�سها
االنخفا�ض الكبري يف �أ�سعار البرتول ،واتخاذ
العديد من دول املنطقة �إجراءات �صارمة ل�ضبط
االنفاق واتباع �سيا�سات حمافظة للتخفيف من
�آثار تراجع الدخل العام هذا بالإ�ضافة �إىل
م�شكلة �شح ال�سيولة التي �أدت �إىل زيادة تكلفة
الودائع وم�صادر التمويل الأخرى وانخفا�ض 
الربحية.

ويف ظل هذه الظروف ،عمل م�صرف الريان بجهد
على حماية ر�أ�س املال وجودة الأ�صول والكفاءة
الت�شغيلية ،حيث حافظ البنك على موقعه الرائد
من حيث كفاية ر�أ�س املال والتى بلغت ن�سبتها
 %18.85وجودة �أ�صول بن�سبة منخف�ضة للقرو�ض 
املتعرثة بلغت  ،%0.16مع كفاءة ت�شغيلية عالية
متثل ن�سبة امل�صروفات �إىل الإيرادات بلغت ن�سبتها
 .%18.09وكنتيجة لذلك ،حافظت ن�سب الأداء
املايل مل�صرف الريان على موقعها لتظل الأف�ضل
مع ن�سبة عائد على متو�سط الأ�صول بلغت %2.37
ون�سبة عائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني بلغت
 ،%16.77ولت�ضع هذه امل�ؤ�شرات م�صرف الريان
يف املراتب املتقدمة حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا،
ولتعك�س هذه الإجنازات مدى جناح ا�سرتاتيجية
العمل لدينا و�سيا�سة املخاطر املحافظة املتبعة،
والتي كانت �سبب ًا يف �إعالن وكالة موديز خلدمات
امل�ستثمرين العاملية املتخ�ص�صة يف الت�صنيف
االئتماين يف نهاية �أغ�سط�س  2016عن رفع
ت�صنيف م�صرف الريان للإ�صدار طويل الأجل
للبنك من  A2لت�صبح  ،A1وتعديلها لتقديراتها
ملخاطر الأطراف املقابلة لت�صبح (Aa3(cr
عو�ض ًا عن ( ،A1(crوتعديلها لنظرتها امل�ستقبلية
للإ�صدار طويل الأجل للبنك من �إيجابية �إىل
«م�ستقرة».
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حر�صنا على دعم املركز املايل
للبنك ،فقمنا بتحويل  %20من الأرباح
كاحتياطي قانوين على الرغم من �أن
الن�سبة املطلوبة وفق ًا للنظام الأ�سا�سي
مل�صرف الريان وقانون ال�شركات
التجارية رقم ( )11ل�سنة 2015
ين�صان على ن�سبة  %10فقط.

لقد حقق م�صرف الريان خالل العام املايل 2016
�أرباح ًا �صافية بلغت  2٫075مليون ريال قطري،
بينما بلغ جمموع املوجودات  91٫531مليون
ريال قطري بنمو ن�سبته  ، % 9.8كذلك زادت
ذمم الأن�شطة التمويلية ليبلغ جمموعها 67٫635
مليون ريال م�سجلة منو ًا بلغت ن�سبته � .% 8.1أما
اال�ستثمـارات فقد بلغ جمموعها  14٫521مليون
ريال قطري كما يف نهاي ــة عام  ،2016وارتفع
جمموع ودائع العمالء لي�صل �إىل  58٫024مليون
ريال قطري بن�سبة بلغت  % 4.3مقارنة بالعام
الذي �سبقه ،بينما و�صل جمموع حقوق امل�ساهمني
 قبل التوزيع � -إىل  12٫705مليون ريال قطريمقارن ًة مع  12٫044مليون ريال قطري فى نهاية
 ،2015بزيادة ن�سبتها .% 5.5
وقد حر�صنا على دعم املركز املايل للبنك،
فقمنا بتحويل  %20من الأرباح كاحتياطي قانوين
على الرغم من �أن الن�سبة املطلوبة وفق ًا للنظام
الأ�سا�سي مل�صرف الريان وقانون ال�شركات
التجارية رقم ( )11ل�سنة  2015ين�صان على
ن�سبة  %10فقط.
ويف اجتماع عقد بتاريخ  16يناير � ،2017أو�صى
جمل�س �إدارة م�صرف الريان بتوزيع �أرباح نقدية
على امل�ساهمني بواقع  2.00ريال قطري  /لل�سهم،
�أي بن�سبة  %20من ر�أ�س املال ،وهي الن�سبة الأعلى
منذ ت�أ�سي�س م�صرف الريان.
وقد ُعر�ض املقرتح على اجلمعية العمومية
للموافقة عليه بعد احل�صول على موافقة م�صرف
قطر املركزي.

لقد �سعى م�صرف الريان �إىل حتقيق كل الفائدة
مل�ساهميه ،وقام بدرا�سة العديد من الفر�ص 
على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي ،وخالل
�شهر دي�سمرب � 2016أعلن كل من م�صرف
الريان وبنك بروة وبنك قطر الدويل عن نيتهم
احتمال دمج �أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان
بنكي قوي يعمل بكفاءة �أعلى ولديه من ال�سيولة
واملالءة املالية ما ميكنه من امل�ساهمة بقوة يف
االقت�صاد الوطني ومبا يحقق الفائدة لكافة
الأطراف امل�شاركة فيها ،مبا فيها امل�ساهمني
وعمالء هذه البنوك واالقت�صاد الوطني،
وقد مت البدء يف �إجراءات عمليات التدقيق
التف�صيلية املالية والقانونية ()Due Diligence
التي �ست�شمل البنوك الثالثة للح�صول على
املوافقات الر�سمية ،متهيد ًا لعر�ض املو�ضوع على
امل�ساهمني .
وفيما يتعلق مبنتجات م�صرف الريان ،فقد
�أوىل م�صرف الريان اهتمام ًا كبري ًا نحو حت�سني
منتجاته وتقدمي حلول متويلية متكاملة متوافقة
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لعمالء التجزئة
وال�شركات على حد �سواء.

كذلك ركز م�صرف الريان على
تطوير ا�ستخداماته للموارد
التكنولوجية املتقدمة لتوفري
خدمات م�صرفية �شاملة عرب
قنوات بديلة مثل اخلدمات
امل�صرفية عرب الإنرتنت للأفراد
وال�شركات ،والتطبيقات
امل�صرفية للمحمول والهاتف.

�أما بالن�سبة للموارد الب�شرية والتدريب ،فقد
�أعطى م�صرف الريان الأهمية الق�صوى لعملية
تدريب وتطوير موظفيه ب�شكل عام مع الرتكيز
على الكادر القطري ب�شكل خا�ص ،حيث و�ضعت
الإدارة العليا يف امل�صرف خطط ًا ا�سرتاتيجية
بعيدة املدى بهدف تطوير موظفيها مهني ًا و�إدارياً
وذلك بالتعاون مع وزارة العمل واجلهات املخت�صة
الأخرى ،وقد جتاوز عدد �ساعات التدريب املنفّذة
� 14٫900ساعة تدريبية خالل عام  2016غطت
التدريب بكافة �أنواعه ،النظرية منها والعملية .
من جهة �أخرى ،وانطالق ًا من �إميان م�صرف
الريان مب�س�ؤوليته االجتماعية وارتباطها باحلوكمة
الر�شيدة ،فقد حر�صنا يف م�صرف الريان على
امل�ساهمة يف تنمية املجتمع من خالل دعم الأفراد
واجلهات الوطنية ،لتمار�س دورها يف بناء جمتمع
�أف�ضل ،وقد �شمل ذلك دعم جمموعة من الأن�شطة
املتنوعة الريا�ضية واخلريية واالجتماعية.
�أخري ًا ،ي�شرفني ب�إ�سم جمل�س �إدارة م�صرف
الريان �أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان �إىل
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثاين «�أمري البالد املفدى» قائد م�سرية التنمية
االقت�صادية يف البالد ،كما �أتوجه بال�شكر �إىل
�سعادة ال�شيخ عبد اهلل بن �سعود �آل ثاين «حمافظ
م�صرف قطر املركزي» و�إىل �سعادة ال�شيخ  /فهد
بن في�صل �آل ثاين «نائب املحافظ» على مواقفهما
القوية الداعمة للم�ؤ�س�سات املالية الوطنية،
وعملهما على توفري الظروف املواتية للحفاظ على
اال�ستقرار املايل بدولة قطر.
كذلك �أتوجه بال�شكر �إىل كافة العاملني يف
م�صرف الريان ،الذين كان جلهودهم املتميزة
الأثر الطيب يف حتقيق هذه النتائج.
ختام ًا� ،أرجو �أن نكون قد وفقنا يف حتقيق ما هو
�أف�ضل مل�ساهمينا وعمالئنا.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
د .ح�سني علي العبد اهلل
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

م�رصف الريان | التقرير ال�سنوي  ٢٠١٦

13

كلمة

الرئي�س التنفيذي
للمجموعة
عادل م�صطفوى
الرئي�س التنفيذي للمجموعة
وا�صلت الإدارة التنفيذية يف م�صرف الريان،
حتت �إ�شراف جمل�س الإدارة امل�ؤقر ،فى نهجها
الثابت طوال عام  ،2016واملتمثل فى التنفيذ املرن
للإ�سرتاتيجيات املختلفة عن طريق تبنى اخلطط
ال�شاملة املتعلقة ب�أن�شطة العمليات والأعمال داخل
البنك ،بغر�ض اال�ستثمار الأمثل للفر�ص املتاحة
فى ظل مناخ عام لل�صناعة املالية �أقل ما يو�صف
به �أنه كان �صعب ًا وظل يعمل حتت �ضغوط كبرية
وخماطرمتعددة ،وكذلك عن طريق اال�ستغالل
الأمثل للموارد والإمكانيات لتحقيق الأهداف التي
مت اال�ستقرار عليها.
وانعك�س املناخ العام طوال ال�سنة على ن�سب منو
م�صرف الريان وذلك ب�سبب قيود ال�سيولة يف
ال�سوق نتيجة للزيادة فى تكلفة الودائع وم�صادر
التمويل الأخرى .وعلى الرغم من تلك الظروف،
�إال �أن املركز املايل للبنك وم�ؤ�شرات االداء املعلنة
بنهاية العام كانت قوية ومقبولة.
حيث �أ�شارت النتائج املالية و�صافى الأرباح املعلن
والذى بلغ  2٫075مليون ريال قطرى ،بو�ضوح
جناح اخلط املتبع للإدارة التنفيذية ،حيث �إرتفع
�إجمايل الأ�صول �إىل  91٫531مليون ريال قطري

مبعدل منو ن�سبته  % 9.8من العام  .2015كما
زادت الأن�شطة التمويلية مبعدل � % 8.1إىل
 67,635مليون ريال قطري ،وو�صل جمموع
حقوق امل�ساهمني ،قبل التوزيع 12٫705 ،مليون
ريال قطرى بن�سبة منو  % 5.5عن العام ال�سابق.
كما حافظت ن�سبة العائد على متو�سط املوجودات
على مركز متقدم يف ال�سوق املايل ،حيث بلغت
الن�سبة  ،% 2.37وو�صلت ن�سبة العائد على
متو�سط جمموع حقوق م�ساهمي البنك قبل
التوزيع �إىل  %16.77مقارنة مع  %17.72فى
نهاية عام  .2015وبلغ العائد على ال�سهم 2.767
ريال مقارنة مع  2.764ريال يف نهاية عام
 .2015وكذلك بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ن�سبة
 % 18.85ح�سب معايري بازل  3مقارنة بن�سبة  
 %18.54كما يف نهاية عام  ،2015وبلغت ن�سبة
كفاءة الت�شغيل (امل�صروفات �إىل الإيرادات)
 %18.09لتبقى واحدة من �أف�ضل الن�سب على
م�ستوى املنطقة ،وحافظ البنك على ن�سبة
للقرو�ض املتعرثة ( )NPLبلغت  % 0.16لتبقى
الأدنى يف قطاع البنوك ،مما يعك�س �أداء قوي ًا
لإدارة خماطر االئتمان وال�سيا�سات والإجراءات
املتبعة.
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ا�شارت النتائج املالية و�صافى الأرباح
املعلنة والذى بلغ  2٫077مليون ريال
قطرى ،بو�ضوح جناح اخلطة املتبعة
للإدارة التنفيذية ،حيث �إرتفعت
�إجمايل الأ�صول �إىل  91٫531مليون
ريال قطري مبعدل منو ن�سبته % 9.8
من العام .2015

وقد جاء قرار وكالة موديز خلدمات امل�ستثمرين
العاملية املتخ�ص�صة يف الت�صنيف االئتماين فى
�شهر �أغ�سط�س  2016برفع ت�صنيفات الإ�صدارات
مب�صرف الريان للإ�صدار طويل الأجل للبنك
من  A2لت�صبح  ،A1وتعديلها ملخاطر الأطراف
املقابلة لت�صبح ( Aa3(crعو�ض ًا عن (،A1(cr
وكذلك تعديل نظرتها امل�ستقبلية للإ�صدار طويل
الأجل للبنك من �إيجابية �إىل «م�ستقرة» ،جاءت
كلها مبثابة �شاهد �آخر لفعالية الإ�سرتاتيجية
ومنوذج الأعمال املتبع داخل م�صرف الريان.
لتربهن الرتقية على جناح اال�سرتاتيجية
املحافظة واحلكيمة التي يتبعها م�صرف الريان،
واملالءة املالية القوية التي يتمتع بها ،بالإ�ضافة
�إىل الأداء املايل القوي الذى مت حتقيقه بدعم
من الإقت�صاد القوي لدولة قطر ،وتوفر الإ�شراف
اجليد على القطاع املايل.
وفى جانب الأعمال ،فلقد �شهدت اخلدمات
امل�صرفية للأفراد واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة
خالل العام  2016نقالت ا�سرتاتيجية متت من
خالل الرتكيز على اخلطط املبتكرة لتقدمي املزايا
النوعية ملكاف�أة القاعدة العري�ضة لعمالء البنك
من خالل �صياغة نظام ي�سمح لهم بالإ�ستفادة
ال�سهلة والفورية من احللول واملنتجات واخلدمات
التى �صممت لتنا�سب جميع احتياجاتهم� .ساعد
على ذلك وجود �شبكة فروع منت�شرة على �أ�س�س
�إ�سرتاتيجية مدرو�سة وقنوات بديلة وحلول

�إلكرتونية خمتلفة متوفرة على مدار ال�ساعة خللق
العالقة الإيجابية وال�سهلة والقوية وطويلة املدى
مابني البنك وعمالئه على ال�صعيدين الداخلي
واخلارجي.
وا�صلنا خالل العام  2016العمل فى تنفيذ
�إ�سرتاتيجتنا القيمية الرا�سخة فى �إ�ستدامة
عالقاتنا مع عمالئنا من ال�شركات الكبرية
واملتو�سطة وال�صغرية ،وكذلك امل�ؤ�س�سات
احلكومية و�شبه احلكومية خالل تقدمي
احللول امل�صممة خ�صي�ص ًا للعمالء وال�شركاء
الإ�سرتاتيجيني ،وخ�صو�ص ًا الالعبني الرئي�سيني يف
عملية التنمية امل�ستدامة لدولة قطر واالقت�صادات
الإقليمية.
ويف اخلتام ،ي�سعدين ب�إ�سم الإدارة التنفيذية
فى م�صرف الريان وجميع العاملني �أن �أتقدم
ب�شكري وتقديري �إىل جمل�س الإدارة على جتديده
الثقة يف الإدارة التنفيذية للقيام بدورها املر�سوم
على الوجه املطلوب ،وكذلك �شكري ميتد لي�شمل
فريق العمل وجميع املوظفني الذين وا�صلوا بذل
اجلهد املقدر للحفاظ على مكت�سبات وطموحات
امل�ساهمني وا�صحاب امل�صلحة الآخرين .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
عادل م�صطفوى
الرئي�س التنفيذي للمجموعة
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احلوكمة

يف م�رصف الريان
التزم م�صرف الريان بتطبيق �إر�شادات احلوكمة� ،إمتثا ًال
ملا ورد يف املادتني رقم ( )2و ( )3من نظام حوكمة
ال�شركات املدرجة يف الأ�سواق التي تخ�ضع لرقابة هيئة
قطر للأ�سواق املالية ،كما التزم بتطبيق �إر�شادات احلوكمة
يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر عن م�صرف قطر
املركزي ،متطلع ًا �إىل حتقيق املزيد من ال�شفافية يف عمله،
واحل�صول على ثقة �أكرب لعمالئه وم�ساهميه.
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القيـادة

الهيكل التنظيمي يف م�رصف الريان

يف م�رصف الريان

ال�سادة �أع�ضـاء جملـ�س الإدارة
د .ح�سني علي العبداهلل
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

ال�شيخ نا�صر بن حمد بن نا�صر �آل ثاين
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد تركي حممد اخلاطر
نائب الرئي�س

ال�سيد عبداهلل �أحمد املالكي اجلهني
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد نا�صر جار اهلل �سعيد جار اهلل املري
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد نا�صر حممد العبد اهلل
ع�ضو جمل�س الإدارة

د .مناحي خالد حممد املظفري الهاجري
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد خلف �سلطان را�شد �سعيد الظاهري
ع�ضو جمل�س الإدارة

¿ƒªgÉ°ùŸG
÷ΩGõàdE’Gh ≈∏NGódG ≥«bóàdG áæ

›∏IQGOE’G ¢ù
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ÜóàæŸG ƒ°†©dGh
¢ù∏éŸG ájQÉJôµ°S

ájò«ØæàdG áæé∏dG

≈∏NGódG ≥«bóàdG ¢ù«FQ

÷äÉ°SÉ«°ùdGh ôWÉîŸG áæ

÷äÉ°†jƒ©àdGh äBÉaÉµŸG áæ

÷áYƒªéª∏d QÉªãà°SE’G áæ

÷áªcƒ◊Gh äÉë«°TÎdG áæ

ΩGõàdE’G ¢ù«FQ

áYƒªéª∏d iò«ØæàdG ¢ù«FôdG

ال�شيخ في�صل بن �سعود �آل ثاين
ع�ضو جمل�س الإدارة
ΩÉ©dG ôjóŸG
äGQÉ≤©dGh á«°Sóæ¡dG ¿ƒÄ°û∏d

ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبد ال�ستار �أبو غدة
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية

ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور حممد �أحمني
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية

عادل م�صطفوي
الرئي�س التنفيذي للمجموعة

حممد �إ�سماعيل العمادى
م�ساعد مدير عام  -رئي�س اخلدمات امل�صرفية ال�شاملة

�أحمد �شيخ
الرئي�س التنفيذي للعمليات

حمبوب حيدر
م�ساعد مدير عام لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة

خالد فخرو
مدير عام  -الإدارة الهند�سية

�شيدامبارام بت�شابان
م�ساعد مدير عام  -تكنولوجيا املعلومات

حممد جامع
مدير عام  -الرئي�س التنفيذي للمخاطر

حممد تو�صيف مالك
م�ساعد املدير العام للرقابة املالية

ح�سن احلمادي
رئي�س اخلزينة

عادل عطية
رئي�س التدقيق الداخلي

نا�صر رئي�سي
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون املوارد الب�شرية والإدارية

عبد املنعم احل�سن
امل�ست�شار القانوين العام  -رئي�س الإدارة القانونية

حمد اجلمايل
م�ساعد مدير عام خدمات التجزئة واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة

حممد ح�سني
مدير تنفيذي  -رئي�س خماطر نظم العمليات

هويدا عبداهلل املهندي
م�ساعد مدير عام  -العمليات

درير حممد
رئي�س �إدارة الإلتزام
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iò«ØæàdG ¢ù«FôdG
äÉYhô°ûª∏d ¿ÉjôdG

ΩÉ©dG ôjóŸG
ôWÉîª∏d iò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

á«dÉŸG áHÉbôdG ΩÉY ôjóe

á«°Sóæ¡dG ¿hDƒ°ûdG

¿ÉªàFE’G ôWÉ

á«dÉŸG áÑ°SÉëŸG

™jQÉ°ûŸG IQGOEG

¥ƒ°ùdGh π«¨°ûàdG ôWÉ

äÉeƒ∏©ŸG º¶f IQGOEG

¿ÉjôdG AÉcô°T

الإدارة العليا
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á«Yô°ûdG áHÉbô∏d iò«ØæàdG ôjóŸG

ájò«ØæàdG ájQÉJôµ°ùdG

هيئة الرقابة ال�رشعية
ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور وليد بن هادي
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية

á«Yô°ûdG áHÉbôdG áÄ«g

á«WƒëàdG ôjQÉ≤àdG

äÉ«∏ª©∏d iò«ØæàdG ¢ù«FôdG

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
ájQGOE’Gh ájô°ûÑdG OQGƒŸG

∫ÉªYC’G áYƒª› ΩÉY ôjóe
zIôZÉ°T{ á«aô°üŸG

á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G

á°UÉÿG á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G
áæjõÿG

ájõcôŸG äÉ«∏ª©dG

™jQÉ°ûŸG
á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

á«°ù°SDƒŸG ä’É°üJE’G

∫ÉªYC’G
á∏eÉ°ûdG á«aô°üŸG

äÉeóÿG IOƒL
äÉbÉ£ÑdG õcôe

م�رصف الريان | التقرير ال�سنوي  ٢٠١٦

21

تقرير

جمل�س الإدارة
حول احلوكمة ٢٠١٦
مقدمة
احلوكمة الر�شيدة هي �إحدى العالمات الرئي�سة التي
تتميز بها ال�شركات التي تتمتع ب�صحة �إقت�صادية عالية.
ولقد �أ�صبحت ممار�سة احلوكمة يف جميع ال�شركات داللة
على نيتها يف احلفاظ على ا�ستمراريتها وبقائها قادرة
على النجاح ،كما ات�سعت لت�شمل م�س�ؤولية ال�شركة جتاه
البيئة واملجتمع بجميع فئاته و�إتاحة اخلدمات امل�صرفية
الإ�سالمية لكافة تلك ال�شرائح حتى ذوي الدخل املحدود
وتذليل العقبات �أمام الأ�شخا�ص ذوي الإحتياجات املختلفة
وباحلفاظ على حقوقهم.
يعتمد البنك الن�سخة املعدلة من نظام حوكمة ال�شركات
امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق الرئي�سية ال�صادر عن هيئة
قطر للأ�سواق املالية بتاريخ 2014/3/9م ،بالإ�ضافة �إىل
كتيب «مبادئ احلوكمة يف البنوك» ال�صادر عن م�صرف
قطر املركزي بتاريخ  26يوليو 2015م .وي�سعى البنك جاهد ًا
للإلتزام بجميع هذه التوجيهات واملبادئ وب�إ�صدار التقارير
بح�سب املتطلبات املذكورة فيها.
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ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة لأ�سهم م�رصف الريان
(كما يف 2016/12/29م)

ملكية م�رصف الريان

�أكرب  10حملة �أ�سهم مل�صرف الريان كما يف 2016/12/٢٩م:

ال�صفة

اجلن�سية

احلالة*

� 1سعادة الدكتور/
ح�سني علي العبداهلل

رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب

قطري

غري م�ستقل
تنفيذي ١٠٠٫٠٠٠
غري

الهيئة العامة
للتقاعد والت�أمينات
 2الإجتماعية
وميثلها ال�سيد /تركي
حممد اخلاطر
�شركة « قطر
 3القاب�ضة»
وميثلها �سعادة ال�شيخ /
في�صل بن �سعود �آل ثاين

نائب رئي�س جمل�س
الإدارة
رئي�س اللجنة التنفيذية
ع�ضو جلنة املخاطر
وال�سيا�سات

قطري

غري م�ستقل
تنفيذي ١٠٠٫٠٠٠
غري

قطري

غريم�ستقل
تنفيذي ١٠٠٫٠٠٠
غري

الإ�سم

اال�سم

الت�صنيف

اجلن�سية

عدد الأ�سهم

الن�سبة

1

�شركة قطرالقاب�ضة

حكومي

قطر

89٫300٫000

%11.91

2

حمفظة �إ�ستثمارات القوات امل�سلحة
وزارة الدفاع  -القوات امل�سلحة القطرية

حكومي

قطر

69٫857٫478

%9.31

3

�صندوق املعا�شات
الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات الإجتماعية

حكومي

قطر

١٥٩٫٦٩١٫٢٠

%2.69

4

�شركة الطيبني للتجارة �ش �.ش .و

جتاري

قطر

16٫357٫778

%2.18

5

�شركة �إثمار للإن�شاء والتجارة �ش�.ش.و

جتاري

قطر

14٫030٫793

%1.87

6

�شركة بروق التجارية

جتاري

قطر

13٫950٫000

%1.86

7

�صندوق م�ؤ�س�سة قطر

حكومي

قطر

13٫400٫000

%1.79

8

�صندوق التعليم وال�صحة

حكومي

قطر

٤٠٠٫٠٠٠٫١٣

%1.79

ع�ضو جمل�س الإدارة
رئي�س جلنة املكاف�آت
وزارة الدفاع  -القوات والتعوي�ضات
 4امل�سلحة القطرية
ع�ضو جلنة املخاطر
قطري
جار
نا�صر
ميثلها ال�سيد/
وال�سيا�سات
املري
اهلل
جار
اهلل �سعيد
ع�ضو جلنة التدقيق
والإلتزام
�صندوق قرو�ض
ع�ضو جمل�س الإدارة
العاملني بوزارة
رئي�س
جلنة الرت�شيحات قطري
 5الداخلية
واحلوكمة
خالد
مناحي
ال�سيد/
ميثله
ع�ضو اللجنة التنفيذية
حممد املظفري الهاجري

9

�صندوق الوطني 3

جتاري

قطر

12٫747٫599

%1.70

10

�شركة املرقاب كابيتال

جتاري

قطر

12٫550٫000

%1.67

ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�شيخ  /نا�صر بن
ع�ضو اللجنة التنفيذية
 6حمد بن نا�صر
ع�ضو جلنة املكاف�آت
�آل ثاين
والتعوي�ضات
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جلنة املكاف�آت
والتعوي�ضات
 7ال�سيد /عبد اهلل
ع�ضو جلنة الرت�شيحات
اجلهني
�أحمد املالكي
واحلوكمة
ع�ضو جلنة التدقيق
والإلتزام
ع�ضو جمل�س الإدارة
 8ال�سيد /خلف �سلطان رئي�س جلنة التدقيق
را�شد �سعيد الظاهري والإلتزام

ميثاق املجل�س
يهدف ميثاق حوكمة جمل�س الإدارة �إىل توفري
�إطار من امل�س�ؤولية والتحكم يف م�صرف الريان
بالإ�ضافة �إىل وجود �إدارة منهجيتها ترتكز
على �إحرتام القيم وفق ًا ملا ن�صت عليه القوانني
والأنظمة ذات ال�صلة.
�إن لدى م�صرف الريان �إعتقاد را�سخ ب�أن �إتباع
امليثاق �سوف يعزز -على املدى البعيد  -الثقة مع
م�ساهميه وعمالئه وموظفيه و�أ�صحاب امل�صالح
املختلفة بالإ�ضافة �إىل �إر�ساء ودعم موقف
م�صرف الريان يف �سوق ر�أ�س املال.

يعترب ميثاق املجل�س ملزم ًا لأع�ضاء جمل�س �إدارة
م�صرف الريان ،ويعترب جمل�س الإدارة م�س�ؤو ًال عن
�ضمان تنفيذ هذا امليثاق وتطبيقه من قبل جميع
العاملني يف م�صرف الريان.
وكما يف الأعوام ال�سابقة ،التزم جمل�س �إدارة
م�صرف الريان خالل عام 2016م بالعمل مبوجب
ميثاقه ،ولقد كان �آخر حتديث للميثاق يف عام
2014م حيث مت اعتماده من قبل جمل�س الإدارة
اجلديد يف حينه مبوجب القرار رقم «»2014/4/8
ال�صادر بتاريخ 2014/7/21م ،ويجري العمل به

�إىل حني �إنتخاب جمل�س الإدارة اجلديد للفرتة
2017م2019-م والذي �سوف يطلب منه �إعتماد
امليثاق للفرتة اجلديدة.
وقد ت�ضمن امليثاق بالتف�صيل مهام املجل�س
وم�س�ؤولياته وواجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مرتكز ًا بذلك على �أحكام نظام حوكمة ال�شركات
املدرجة يف الأ�سواق التي تخ�ضع لرقابة هيئة قطر
للأ�سواق املالية ،ولقد مت ن�شر هذا امليثاق على
املوقع الإلكرتوين مل�صرف الريان ليكون متاحاً
للم�ساهمني واجلمهور.

عدد الأ�سهم
املجمدة
كما يف
2016/12/31م

�شركة �شاطئ النيل
 9ميثلها ال�سيد /نا�صر
حممد العبد اهلل

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو اللجنة التنفيذية

ع�ضو جمل�س الإدارة
رئي�س جلنة املخاطر
وال�سيا�سات
ع�ضو جلنة الرت�شيحات
واحلوكمة
ع�ضو جلنة التدقيق
والإلتزام

غري م�ستقل
تنفيذي ١٠٠٫٠٠٠
غري

غري م�ستقل
تنفيذي ١٠٠٫٠٠٠
غري

قطري

م�ستقل*
غري تنفيذي

قطري

غري م�ستقل
تنفيذي ١٠٠٫٠٠٠
غري

�إماراتي

قطري

م�ستقل*
غري تنفيذي

١٠٠٫٠٠٠

١٠٠٫٠٠٠

غري م�ستقل
تنفيذي ١٠٠٫٠٠٠
غري

عدد الأ�سهم
املتوفرة
كما يف
2016/12/31م

عدد الأ�سهم
املرهونة
كما يف
2016/12/31م

٧٠٠٫٠٠٠

٠

٢٠٫٠٥٩٫٦٩١

٨٩٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٩٫٧٥٧٫٤٧٨

٥٠٫٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٢١١٫٤٩٢

٠

٠

٠

٠

٠

*تو�ضيح الإ�ستقاللية يف الفقرة اخلا�صة بذلك �صفحة � :١٤إ�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
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جمل�س الإدارة
مهمة املجل�س وم�س�ؤولياته
يدير م�صرف الريان جمل�س �إدارة فعال ،وهو
م�س�ؤول م�س�ؤولية جماعية عن الإ�شراف على �إدارة
البنك بالطريقة املنا�سبة.
وبالإ�ضافة �إىل م�س�ؤوليات املجل�س املن�صو�ص عليها
يف ميثاق املجل�س ،ف�إن م�س�ؤوليات املجل�س ت�شمل
�أي�ض ًا ما يلي:
• املوافقة على الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة
وتعيني املدراء وا�ستبدالهم وحتديد مكاف�آتهم
ومراجعة �أداء الإدارة و�ضمان التخطيط
والتعاقب على �إدارة امل�صرف.
• �ضمان تقيد م�صرف الريان بالقوانني واللوائح
ذات ال�صلة ،وبالعقد الت�أ�سي�سي مل�صرف الريان
وبنظامه الأ�سا�سي ،كما يتحمل املجل�س م�س�ؤولية
حماية امل�صرف من الأعمال واملمار�سات غري
القانونية �أو التع�سفية �أو غري املنا�سبة.
• ويحق للمجل�س تفوي�ض بع�ض �صالحياته
وت�شكيل جلان خا�صة بهدف �إجراء عمليات
حمددة .ويف هذه احلالة يقوم املجل�س ب�إعطاء
تعليمات خطية ووا�ضحة تتعلق باملهمة �أو
التفوي�ض وب�شرط احل�صول على موافقة املجل�س
امل�سبقة ب�ش�أن م�سائل معينة .ويف �أي حال وحتى
�إذا فو�ض املجل�س �أحد مهامه �أو �صالحياته،
يبقى املجل�س م�س�ؤو ًال عن جميع ال�صالحيات �أو
ال�سلطات التي فو�ضها.

ت�شكيلة جمل�س الإدارة
واجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الإ�ستئمانية
يدين كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة مل�صرف الريان
بواجبات العناية والإخال�ص والتقيد بال�سلطة
امل�ؤ�س�سية كما هي حمددة يف القوانني واللوائح
ذات ال�صلة مبا فيها نظام حوكمة ال�شركات
املدرجة يف الأ�سواق التي تخ�ضع لرقابة هيئة قطر
للأ�سواق املالية وميثاق جمل�س الإدارة.
ويتعني على �أع�ضاء جمل�س الإدارة العمل دائم ًا
على �أ�سا�س معلومات وا�ضحة وبح�سن نية
وبالعناية والإهتمام الالزمني ومل�صلحة ال�شركة
وامل�ساهمني كافة.
كما يتعني على �أع�ضاء جمل�س الإدارة العمل
بفاعلية للإلتزام مب�س�ؤولياتهم جتاه م�صرف
الريان.

واجبات رئي�س جمل�س الإدارة
�إن رئي�س جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن ح�سن �سري
عمل جمل�س الإدارة بطريقة منا�سبة وفعالة مبا يف
ذلك ح�صول �أع�ضاء جمل�س الإدارة على املعلومات
الكاملة وال�صحيحة يف الوقت املنا�سب.
وال يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة �أن يكون ع�ضو ًا
يف �أي جلنة من جلان املجل�س املن�صو�ص عليها يف
نظام حوكمة ال�شركات.

وتت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات رئي�س جمل�س
الإدارة ،ف�ض ًال عن تلك التي ين�ص عليها ميثاق
املجل�س ،على �سبيل الذكر ال احل�صر ما يلي:

طر�أ تغيري على ت�شكيلة جمل�س الإدارة خالل عام 2016م ،منذ �آخر انتخابات يف عام 2014م ،حيث ح َّل ال�سيد /نا�صراجلار اهلل حمل الدكتور /ثاين الكواري
ب�صفته ممث ًال عن وزارة الدفاع  -القوات امل�سلحة القطرية ،ومت �إنتخاب ال�سيد /تركي حممد اخلاطر نائب ًا لرئي�س جمل�س الإدارة ،وبذلك كانت الت�شكيلة
كالآتي -:

• الت�أكد من قيام املجل�س مبناق�شة جميع امل�سائل
الأ�سا�سية ب�شكل فعال ويف الوقت املنا�سب.

ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة م�صرف الريان

• املوافقة على جدول �أعمال كل �إجتماع من
�إجتماعات جمل�س الإدارة مع الأخذ بعني
االعتبار �أي م�س�ألة يطرحها �أي ع�ضو من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ويجوز �أن يفو�ض 
الرئي�س هذه املهمة �إىل ع�ضو يف املجل�س ،غري
�أن الرئي�س يبقى م�س�ؤو ًال عن قيام ع�ضو املجل�س
املذكور بهذه املهمة بطريقة منا�سبة.
• ت�شجيع جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على
امل�شاركة ب�شكل كلي وفعال يف ت�صريف �ش�ؤون
املجل�س ل�ضمان قيام املجل�س مبا فيه م�صلحة
م�صرف الريان وحملة �أ�سهمه.

الفرتة الثالثة (2014م 2016 -م)
�إعتبار ًا من 2016/5/16م
اال�سم

ال�صفة

اجلن�سية

1

�سعادة الدكتور /ح�سني علي العبداهلل

رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب

قطري

2

الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات الإجتماعية
وميثلها ال�سيد /تركي حممد اخلاطر*

نائب الرئي�س

قطري

3

�شركة «قطر القاب�ضة»
وميثلها �سعادة ال�شيخ  /في�صل بن �سعود �آل ثاين

ع�ضو جمل�س الإدارة

قطري

ع�ضو جمل�س الإدارة

قطري

ع�ضو جمل�س الإدارة

قطري
قطري

وزارة الدفاع  -القوات امل�سلحة القطرية

• �ضمان التوا�صل الفعلي مع امل�ساهمني و�إي�صال
�آرائهم �إىل جمل�س الإدارة.

4

• ال�سماح لأع�ضاء املجل�س غري التنفيذيني ب�صورة
خا�صة بامل�شاركة الفعالة وت�شجيع العالقات
البناءة بني �أع�ضاء املجل�س التنفيذيني وغري
التنفيذيني.

5

�صندوق قرو�ض العاملني بوزارة الداخلية
ميثله ال�سيد /مناحي خالد حممد املظفري الهاجري

6

ال�شيخ  /نا�صر بن حمد بن نا�صر �آل ثاين

ع�ضو جمل�س الإدارة

7

ال�سيد /عبد اهلل �أحمد املالكي اجلهني

ع�ضو جمل�س الإدارة

قطري

8

ال�سيد /خلف �سلطان را�شد �سعيد الظاهري

ع�ضو جمل�س الإدارة

�إماراتي

9

�شركة �شاطئ النيل
ميثلها ال�سيد /نا�صر حممد العبد اهلل

ع�ضو جمل�س الإدارة

قطري

• �ضمان �إجراء تقييم �سنوي لأداء املجل�س.

ميثلها ال�سيد /نا�صر جار اهلل �سعيد جار اهلل املري**

*مبوجب قرار جمل�س الإدارة رقم  2016/3/3بتاريخ  16مايو 2016م  ،و�إلتزام ًا مبا ورد يف املادة رقم ( )26من النظام الأ�سا�سي مل�صرف الريان ،انتخب
جمل�س �إدارة م�صرف الريان  -بالإقرتاع ال�سري � -سعادة ال�سيد /تركي حممد اخلاطر «نائب ًا لرئي�س جمل�س الإدارة» وذلك للمدة املتبقية من الفرتة الثالثة
للمجل�س (  ،) 2016-2014حيث حاز على �أغلبية الأ�صوات .
** ان�ضم �سعادة ال�سيد /نا�صر جار اهلل املري �إىل املجل�س ممث ًال لوزارة الدفاع  -القوات امل�سلحة القطرية �إعتبار ًا من تاريخ � 14إبريل 2016م ،وذلك بناء على
طلب وزارة الدفاع امل�ؤرخ يف 2016/3/22م بتعيني ال�سيد /نا�صر جار اهلل �سعيد جار اهلل املري لع�ضوية جمل�س �إدارة م�صرف الريان بد ًال عن العميد الدكتور
(مهند�س)  /ثاين عبد الرحمن الكواري ،بعد �أن وافق م�صرف قطر املركزي على الطلب ،وقد ح�ضر �أول �إجتماع له بتاريخ  25مايو 2016م.
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نبذة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
د .ح�سني علي عبد الرحمن العبداهلل
دكتوراة يف الإقت�صاد
ماج�ستري يف القانون اخلا�ص
وي�شغل املنا�صب التالية:
• وزير دولة.
• ع�ضو جمل�س �إدارة «جهاز قطر للإ�ستثمار».
• ع�ضو املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإقت�صادية .
• رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب  -م�صرف
الريان.
• رئي�س جمل�س �إدارة � -شركة كرناف للإ�ستثمار
والتق�سيط  -ال�سعودية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة  -م�ؤ�س�سة اخلليج للإ�ستثمار
 الكويت.• ع�ضو جمل�س �إدارة � -شركة فولك�س واجن -
�أملانيا.
ال�سيد /تركي حممد خالد اخلاطر
ميثل الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات الإجتماعية
بكالوريو�س �إقت�صاد وعلوم �إجتماعية
وي�شغل املنا�صب التالية:
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف الريان.
• رئي�س الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات
الإجتماعية.
• رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة املتحدة للتنمية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة "."Ooredoo
ال�سيد /نا�صر جار اهلل �سعيد جار اهلل
املري
ميثل وزارة الدفاع  -القوات امل�سلحة القطرية
ماج�ستري يف املحا�سبة والعلوم املالية
وي�شغل املنا�صب التالية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف الريان.
• رئي�س جمل�س �إدارة الريان للإ�ستثمار.
• ع�ضو جمل�س �إدارة فودافون.
• رئي�س جمل�س �إدارة حمفظة �إ�ستثمارات القوات
امل�سلحة القطرية.
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• ع�ضو جمل�س �إدارة جلنة �إ�ستثمارات التقاعد
املدين والع�سكري.
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة قطر �ستيل.
• ع�ضو جمل�س �إدارة قطر للتنقيب.
د .مناحي خالد حممد املظفري الهاجري
ميثل �صندوق قرو�ض العاملني بوزارة الداخلية
دكتوراة يف التحكيم التجاري
ماج�ستري يف القانون اخلا�ص 
وي�شغل املنا�صب التالية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف الريان .
ال�شيخ  /نا�صر بن حمد بن نا�صر �آل ثاين
ماج�ستري �إدارة �أعمال MBA
وي�شغل املنا�صب التالية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف الريان.
ال�شيخ  /في�صل بن �سعود �آل ثاين
ميثل �شركة قطر القاب�ضة
بكالوريو�س يف املالية
وي�شغل املنا�صب التالية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف الريان.
• ع�ضو جمل�س �إدارة الريان للإ�ستثمار.
• مدير �إدارة الإ�ستثمارات ال�صناعية بالإنابة -
جهاز قطر للإ�ستثمار .
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء واملاء
القطرية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة «موا�صالت».
ال�سيد /عبد اهلل �أحمد املالكي اجلهني
بكالوريو�س �إدارة و�إقت�صاد
وي�شغل املنا�صب التالية:
• ع�ضو جمل�س ادارة م�صرف الريان.
• نائب رئي�س جلنة الت�أمني بغرفة قطر.
• ع�ضو جمل�س الأعمال القطري.
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ال�سيد /خلف �سلطان را�شد �سعيد الظاهري
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال وبكالوريو�س يف
املحا�سبة
حما�سب قانوين
وي�شغل املنا�صب التالية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف الريان .
• مدير عام تنفيذي ورئي�س العمليات للمجموعة
 بنك �أبوظبي الوطني (الإمارات العربيةاملتحدة).
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي الوطنية
للتمويل الإ�سالمي (�أدنيف).
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي للإ�ستثمار.
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة دريك �آند �سكل
�إنرتنا�شونال.
• ع�ضو جمل�س �إدارة معهد الإمارات للدرا�سات
امل�صرفية واملالية.
ال�سيد /نا�صر حممد العبد اهلل
ميثل �شركة �شاطئ النيل
بكالوريو�س �إدارة �أعمال  -بتخ�ص�ص يف الت�سويق
وي�شغل املنا�صب التالية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف الريان.
• ع�ضو جمل�س �إدارة الريان للو�ساطة املالية.

�إ�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س
الإدارة

وفق ًا ملبادئ احلوكمة يف البنوك ال�صادر عن
م�صرف قطر املركزي يف �أواخر �شهر يوليو
2015م ،وال�سيما تعريف الع�ضو امل�ستقل املذكور
فيها ،ف�إن معظم �أع�ضاء جمل�س الإدارة من
امل�ستقلني� ،إال �أن هذا التعريف ال يتوافق مع
تعريف الع�ضو امل�ستقل الوارد يف الن�سخة املعدلة
من نظام حوكمة ال�شركات املدرجة يف ال�سوق
الرئي�سية ال�صادر عن هيئة قطر للأ�سواق املالية
املعتمدة بتاريخ 2014/3/9م ،فقد �أجرت هيئة
قطر للأ�سواق املالية تعدي ًال على تعريف ع�ضو
جمل�س الإدارة امل�ستقل حيث ي�شرتط التعريف

�أال تزيد ن�سبة متلكه يف ر�أ�س مال ال�شركة عن
عدد الأ�سهم املطلوبة ل�ضمان ع�ضويته يف جمل�س
الإدارة .ووفق ًا للو�ضع اجلديد لإ�ستقاللية الع�ضو
الذي فر�ضه نظام حوكمة ال�شركات امل�شار �إليه،
ف�إن معظم �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سيكونون من
غري امل�ستقلني .
�أما فيما يتعلق بالأع�ضاء التنفيذيني  ،فلي�س
هناك �أي ع�ضو تنفيذي يف جمل�س �إدارة م�صرف
الريان  ،مع الأخذ بالإعتبار �أن �سعادة الدكتور/
ح�سني علي العبداهلل الذي ي�شغل من�صب «الع�ضو
املنتدب» ال ميار�س عم ًال تنفيذي ًا يومي ًا ،حيث يقوم
الرئي�س التنفيذي للمجموعة ب�أداء مهامه على
ر�أ�س الإدارة التنفيذية ،بينما يعترب الع�ضو املنتدب
�صلة الربط بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
وقد مت الف�صل بني من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة
«الع�ضو املنتدب» والرئي�س التنفيذي (املدير
العام) كما �أن رئي�س جمل�س الإدارة لي�س ع�ضو ًا
يف �أي من جلان املجل�س .ويف�صل ميثاق احلوكمة
واجبات رئي�س جمل�س الإدارة لتتما�شى مع
متطلبات املادة ( )8من نظام حوكمة ال�شركات
ال�صادر من هيئة قطر للأ�سواق املالية.

• الإ�شراف على تطوير القواعد الإجرائية
اخلا�صة بحوكمة م�صرف الريان للإ�شراف على
تطبيقها ب�شكل يتوافق وتلك القواعد.
• �إتاحة مهاراتهم وخرباتهم و�إخت�صا�صاتهم
املتنوعة وم�ؤهالتهم ملجل�س الإدارة �أو جلانه
املختلفة من خالل ح�ضورهم املنتظم
لإجتماعات املجل�س وم�شاركتهم الفعالة يف
اجلمعيات العمومية وفهمهم لآراء امل�ساهمني
ب�شكل متوازن وعادل.
• ويجوز لأكرثية �أع�ضاء املجل�س غري التنفيذيني
طلب م�ست�شار م�ستقل على نفقة م�صرف الريان
فيما يتعلق ب�أي م�س�ألة تخ�ص البنك.

�إجتماعات جمل�س الإدارة

عقد جمل�س �إدارة م�صرف الريان �سبعة
�إجتماعات خالل عام 2016م يف التواريخ
التالية:
2016/1/18م
• الإجتماع الأول :
• الإجتماع الثاين 2016/3/16 :م
• الإجتماع الثالث 2016/5/16 :م
2016/9/6م
• الإجتماع الرابع :
واجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
• الإجتماع اخلام�س 2016/10/17 :م
غري التنفيذيني
• الإجتماع ال�ساد�س 2016/12/12 :م
تت�ضمن واجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري
• الإجتماع ال�سابع 2016/12/19 :م
التنفيذيني على �سبيل الذكر ال احل�صر ما يلي :
وميار�س جمل�س �إدارة م�صرف الريان �صالحياته
• امل�شاركة يف �إجتماعات جمل�س الإدارة و�إعطاء
وم�س�ؤولياته وفق ًا ملا ورد يف النظام الأ�سا�سي
أداء
ر�أي م�ستقل حول امل�سائل اال�سرتاتيجية وال
مل�صرف الريان وعقد ت�أ�سي�سه ،ووفق ًا لتعليمات
وامل�ساءلة واملوارد والتعيينات الأ�سا�سية ومعايري م�صرف قطر املركزي مع مراعاة كل من نظام
العمل.
حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق
الرئي�سية ال�صادر عن هيئة قطر للأ�سواق املالية
• �ضمان �إعطاء الأولوية مل�صالح م�صرف الريان
ومبادئ احلوكمة يف البنوك ال�صادرة عن م�صرف
وامل�ساهمني يف حال ح�صول �أي ت�ضارب
قطر املركزي ،ويعترب املجل�س م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية
للم�صالح.
جماعية عن الإ�شراف على �إدارة م�صرف الريان
• امل�شاركة يف جلنة التدقيق يف م�صرف الريان.
بالطريقة املنا�سبة مع االلتزام مبا ورد يف ميثاق
• مراقبة �أداء ال�شركة يف حتقيق غاياتها و�أهدافها �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،بالإ�ضافة �إىل قيام املجل�س
املتفق عليها ومراجعة التقارير اخلا�صة ب�أدائها باملوافقة على الأهداف اال�سرتاتيجية و�إعتماد
مبا يف ذلك التقارير ال�سنوية ون�صف ال�سنوية
ال�سيا�سات التي تعترب ال�ضابط لعمل م�صرف
والربعية.
الريان.

�أمني ال�رس
ي�شغل ال�سيد /غ�سان الريحاوي وظيفة «�أمني �سر
املجل�س» منذ ت�أ�سي�س م�صرف الريان بداية عام
2006م ،وقد �سبق �أن �شغل ال�سيد /ريحاوي وظيفة
�أمني �سر جمل�س غرفة جتارة و�صناعة قطر خالل
الفرتة 2002م 2006 -م ،وله خربة �إدارية تزيد
عن  35عام ًا يف دولة قطر.
ويت�ضمن عمل «�أمني �سر املجل�س» ت�سجيل و�إعداد
وحفظ جميع حما�ضر �إجتماعات املجل�س ،حتت
�إ�شراف الرئي�س ،وت�أمني ح�سن �إي�صال املعلومات
والتن�سيق فيما بني �أع�ضاء املجل�س ،وبني املجل�س
و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين مب�صرف الريان ،مبا
فيهم امل�ساهمني والإدارة.
كما يقوم «�أمني �سر املجل�س» على الت�أكد من
�إمكانية و�صول �أع�ضاء املجل�س �إىل كل حما�ضر
�إجتماعات املجل�س واملعلومات والوثائق وال�سجالت
املتعلقة مب�صرف الريان ب�شكل كامل و�سريع.
ويكون �أمني ال�سر م�س�ؤو ًال عن متكني امل�ساهمني
من الو�صول �إىل �سجالت امللكية ون�سخ �سجل
امل�ساهمني و�سجل �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي و�أي م�ستندات ترتب
�إمتيازات �أو حقوق على �أ�صول م�صرف الريان
وعقود الأطراف ذات العالقة.

مهام املجل�س وواجباته الأخرى
تتاح الفر�صة يف م�صرف الريان لأع�ضاء جمل�س
الإدارة �إمكانية الو�صول وب�شكل كامل وفوري �إىل
املعلومات والوثائق وال�سجالت املتعلقة بال�شركة،
وتلتزم الإدارة التنفيذية مب�صرف الريان بتزويد
املجل�س وجلانه بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة.
ويحر�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة على ح�ضور جلان
التعيينات واملكاف�آت والتدقيق واملدققني الداخليني
وممثلني عن املدققني اخلارجيني اجلمعية العامة.
وقد اعتمد جمل�س �إدارة م�صرف الريان برناجم ًا
تعريفي ًا مت و�ضعه  ،ويتم حتديث بياناته دوري ًا،
ل�ضمان متتع �أع�ضاء املجل�س عند انتخابهم بفهم
منا�سب ل�سري عمل ال�شركة وعملياتها  ،و�إدراكهم
مل�س�ؤولياتهم متام الإدراك.
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يعترب �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولني عن الإدراك
اجليد لدورهم وواجباتهم و�أن يثقفوا �أنف�سهم يف
امل�سائل املالية والتجارية وال�صناعية ويف عمليات
ال�شركة وعملها ،ولهذه الغاية يوفر املجل�س
لأع�ضائه عند احلاجة دورات تدريبية منا�سبة
ور�سمية تهدف �إىل تعزيز مهارات �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ومعرفتهم.
ويعمل جمل�س الإدارة على �إبقاء �أع�ضائه مطلعني
على الدوام على التطورات يف جمال احلوكمة
و�أف�ضل املمار�سات يف هذه اخل�صو�ص ،ويجوز
للمجل�س تفوي�ض ذلك �إىل جلنة التدقيق �أو جلنة
احلوكمة �أو �أي جهة �أخرى يراها منا�سبة.
ويت�ضمن النظام الأ�سا�سي مل�صرف الريان يف
مادته رقم (� )32إجراءات وا�ضحة لإقالة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف حال تغيبهم عن �إجتماعات
املجل�س.

هيئة الرقابة ال�رشعية
حافظت هيئة الرقابة ال�شرعية خالل عام 2016م
على ت�شكيلتها املبينة �أدناه ،منذ موافقة اجلمعية
العامة مل�صرف الريان يف �إجتماعها املنعقد بتاريخ
2014/3/3م على تعيني هيئة الرقابة ال�شرعية
مل�صرف الريان لل�سنوات الثالث 2014م -
2016م ،وهي كالآتي:
• ف�ضيلة ال�شيخ  /د .وليد بن هادي
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية
• ف�ضيلة ال�شيخ  /د .عبد ال�ستار �أبو غدة
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية
• ف�ضيلة ال�شيخ  /د .حممد �أحمني
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية
يت�ضمن عمل هيئة الرقابة ال�شرعية مل�صرف
الريان مراجعة العقود والإجابة عن الأ�سئلة
ال�شرعية ،وو�ضع احللول لل�صعوبات التي قد تظهر
عند التطبيق .كما تقوم الهيئة بالإ�شراف املبا�شر
على �أعمال م�صرف الريان والإطمئنان على
التطبيق ال�صحيح ملا تقرره الهيئة ،والت�أكد من �أن
العمليات امل�صرفية قد مت تنفيذها وفق ًا لأحكام
ال�شريعة.
وتقوم هيئة الرقابة ال�شرعية بتقدمي تقريرها
عن كل �سنة مالية �إىل اجلمعية العامة العادية يف
�إجتماعها الدوري.
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جلان جمل�س الإدارة

جلنة الرت�شيحات واحلوكمة

قامت جلان جمل�س الإدارة ب�أداء مهامها خالل
عام 2016م كما هو حمدد لها يف �أطر عملها
املعتمدة ،والتي جرى حتديث البع�ض منها مبا
يتما�شى مع التغريات التي طر�أت على ت�شكيلة
جمل�س الإدارة خالل عام 2016م ،حيث �أ�صبحت
ت�شكيلة اللجان كالآتي:

• ال�سيد /د .مناحي خالد الهاجري
رئي�س ًا

اللجنة التنفيذية :
• ال�سيد /تركي حممد اخلاطر 		
رئي�س ًا
• ال�سيد /د .مناحي خالد الهاجري
ع�ضو ًا
• ال�شيخ  /نا�صر بن حمد �آل ثاين
ع�ضو ًا
• ال�شيخ  /في�صل بن �سعود �آل ثاين
ع�ضو ًا

جلنة التدقيق والإلتزام:
• ال�سيد /خلف �سلطان الظاهري
رئي�س ًا
• ال�سيد /نا�صر جار اهلل املري 		
ع�ضو ًا
• ال�سيد /نا�صر حممد العبد اهلل
ع�ضو ًا
• ال�سيد /عبد اهلل �أحمد املالكي
ع�ضو ًا

• ال�سيد /عبد اهلل �أحمد املالكي
ع�ضو ًا
• ال�سيد /نا�صر حممد العبد اهلل
ع�ضو ًا

جلنة املخاطر وال�سيا�سات

• تقدمي التقارير والتو�صيات ملجل�س الإدارة وعند
الطلب.
• التو�صية و�إجازة امل�سائل املالية وفق ًا جلدول
ال�صالحيات.
• �إجازة �سيا�سة املخاطر.

• ال�سيد /نا�صر جار اهلل املري 		
ع�ضو ًا

• املوافقة �أو التو�صية ب�سقوف التعامل مع الدول
والبنوك اجلديدة التي يتعامل معها البنك
و�إدخال التعديالت ال�ضرورية.

• ال�سيد /تركي حممد اخلاطر 		
ع�ضو ًا

جلنة الإ�ستثمار للمجموعة

وقد عقدت اللجنة الإجتماعات التالية يف
عام 2016م:
• الإجتماع الأول:

• ال�شيخ  /في�صل بن �سعود �آل ثاين
رئي�س ًا

• الإجتماع الثاين:

• ال�شيخ  /نا�صر بن حمد �آل ثاين
ع�ضو ًا

• الإجتماع الرابع:

• ال�سيد /نا�صر جار اهلل املري 		
ع�ضو ًا

• الإجتماع ال�ساد�س:

• الإجتماع الثالث:

2016/01/17م
2016/02/16م
2016/03/09م
2016/03/15م

• الإجتماع اخلام�س2016/05/10 :م
• الإجتماع ال�سابع:

2016/08/31م
2016/10/16م

• ال�سيد� /أحمد �شيخ
ع�ضو ًا
		

• الإجتماع الثامن:

• ال�سيد /هيثم قطرجي
ع�ضو ًا

		

جلنة التدقيق والإلتزام

• ال�سيد /نا�صر جار اهلل املري
رئي�س ًا

تعترب اللجنة التنفيذية من �أهم جلان املجل�س
حيث ت�ساعد املجل�س يف مراجعة �أن�شطة م�صرف
الريان وتتوىل درا�سة العديد من امل�سائل التي
�ستطرح على املجل�س على �صعيد العمليات
االئتمانية �أو على �صعيد الأن�شطة اخلا�صة بالبنك
والتي ت�ستلزم موافقة املجل�س ،وترفع تو�صياتها
له ب�ش�أنها.
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• مناق�شة و�إجازة امل�سائل التي تقع �ضمن
�صالحيات جمل�س الإدارة �أو تلك التي تطر�أ بني
�إجتماعات املجل�س.

• ال�سيد /نا�صر حممد العبد اهلل
رئي�س ًا

جلنة املكاف�آت والتعوي�ضات:

• ال�سيد /عبد اهلل �أحمد املالكي
ع�ضو ًا

• مراجعة املهام الرئي�سية ملجل�س الإدارة.

• التو�صية باملوافقة على ال�سيا�سات واللوائح �أو �أي
تعديالت �أو �إ�ضافات.

اللجنة التنفيذية

• ال�شيخ  /نا�صر بن حمد �آل ثاين
ع�ضو ًا

من �أهم م�س�ؤوليات اللجنة التنفيذية:

2016/12/07م

ي�شرتط يف هذه اللجنة �أن يكون معظم �أع�ضائها
من امل�ستقلني وير�أ�سها ع�ضو م�ستقل ،وتتوىل
امل�س�ؤوليات التالية:
• تعيني املدققني اخلارجيني �سنوي ًا و�إعتماد
�سيا�ستهم للتعاقد.
• الإ�شراف ومتابعة �إ�ستقالل املدققني اخلارجيني
ومو�ضوعيتهم ومناق�شتهم حول طبيعة التدقيق
وفعاليته ونطاقه وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية
واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
• مراجعة خطاب تعيني املدقق اخلارجي وخطة

عمله و�أي ا�ستف�سارات /مالحظات مهمة يطلبها
من الإدارة العليا يف امل�صرف وكذلك ردود
الإدارة التنفيذية.
• �ضمان التن�سيق بني املدققني الداخليني واملدقق
اخلارجي.

• الإ�شراف على دقة و�صحة البيانات املالية
والتقارير ال�سنوية والن�صف �سنوية والربعية،
ومراجعة تلك البيانات والتقارير اخلا�صة
بالتقيد مبعايري املحا�سبة والإدارج يف ال�سوق
والإف�صاح.
• الت�أكد من �أن تت�ضمن مهام التدقيق الداخلي
مراجعة �أن�شطة م�س�ؤول مراقبة الإلتزام.

• االجتماع مع املدير املايل يف امل�صرف �أو
ال�شخ�ص الذي يتوىل مهامه واملدققني
الداخليني واخلارجيني مرة واحدة يف ال�سنة
على الأقل.

• تقييم مدى ت�أثري اللوائح التنظيمية اجلديدة
على م�صرف الريان.

• درا�سة �أي م�سائل مهمة وغري عادية تت�ضمنها �أو
�سوف تت�ضمنها التقارير املالية.

• درا�سة �أي م�سائل �أخرى يحددها جمل�س
الإدارة.

• تعيني رئي�س جهاز التدقيق الداخلي �أو �إقالته
والإ�شراف على فعاليته.
• الإ�شراف ومتابعة �إدارة التدقيق الداخلي
والت�أكد من �إ�ستقالليتهم وكذلك مناق�شة
وتو�صية اخلطة ال�سنوية والتدريب املنا�سب لهم.
• مراجعة �أنظمة الرقابة الداخلية و�إعتماد تقارير
التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
• مراجعة وتو�صية ميثاق التدقيق الداخلي ب�صورة
�سنوية.
• الإ�شراف على �أعمال �إدارة الإلتزام التي حتدد
وتقيم وتقدم اال�ست�شارة وتراقب وترفع التقارير
حول خماطر عدم الإلتزام بالقوانني والتعليمات
واملعايري املطبقة .كذلك حتديد و�ضعها يف
الهيكل التنظيمي بال�شكل الذي ي�ؤمن لها
اال�ستقاللية والفاعلية الالزمة .وتوفري املوارد
الكافية والقنوات ال�سريعة والوا�ضحة لرفع
التقارير للجنة والإدارة التنفيذية وتزويدها
بال�صالحيات الالزمة للو�صول للمعلومات يف
اطار �سيا�سة وا�ضحة وكافية.
• مراجعة التقارير الربعية التي تعدها �إدارة
الإلتزام.
• و�ضع قواعد جتاز بوا�سطة جمل�س الإدارة يتمكن
من خاللها العاملون بالبنك من التبليغ ب�سرية
عن �شكوكهم حول �أي م�س�ألة يحتمل �أن تثري
الريبة ،و�ضمان وجود ترتيبات منا�سبة ت�سمح
ب�إجراء حتقيق م�ستقل وعادل حول هذه امل�سائل
مع �ضمان منح العامل املٌ َب ِّلغ ال�سرية واحلماية
من �أي �ضرر �أو رد فعل �سلبي (�سيا�سة حماية
املبلغني).

وقد عقدت اللجنة الإجتماعات التالية يف
عام 2016م:
• االجتماع الأول:

2016/01/18م

• االجتماع الثاين:

2016/05/16م

• االجتماع الثالث:

2016/09/06م

• االجتماع الرابع :

2016/12/12م

جلنة املكاف�آت والتعوي�ضات
تتوىل اللجنة امل�س�ؤوليات التالية :
• حتديد �سيا�سة املكاف�آت يف البنك مبا يف ذلك
املكاف�آت التي يتقا�ضاها الرئي�س وكل �أع�ضاء
املجل�س والإدارة التنفيذية العليا.
• حتديث الئحة املكاف�آت والتعوي�ضات �سنوي ًا وكلما
دعت ال�ضرورة اىل ذلك.
• �إقرتاح مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية ،مع الأخذ بعني الإعتبار ما يلي:
• قيمة املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية يف امل�ؤ�س�سات املالية املحلية
والإقليمية امل�شابهة.
• الأرباح والإجنازات التي حققها البنك خالل
ال�سنة املالية ومقارنتها بنتائج ال�سنوات
ال�سابقة.
• الظروف الإقت�صادية واملالية خالل ال�سنة
املالية.
• م�س�ؤوليات ونطاق مهام �أع�ضاء املجل�س والإدارة
التنفيذية العليا.
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• مراعاة القوانني التي حتدد قيمة مكاف�آت
�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملواد ذات العالقة يف
النظام الأ�سا�سي مل�صرف الريان.
• �إقرتاح الأ�س�س التي حتدد املكاف�آت ال�سنوية
للموظفني.
• عر�ض �سيا�سة ومبادي املكاف�آت على امل�ساهمني
يف جمعية عامة للموافقة عليها و�إعالنها
للجمهور.
وقد عقدت اللجنة �إجتماع ًا لها بتاريخ
2016/01/12م.

جلنة املخاطر وال�سيا�سات
تتوىل اللجنة امل�س�ؤوليات التالية:
�إدارة املخاطر
�أ) املخاطر الت�شغيلية
 .1مراجعة مدى فعالية �إدارة املخاطر على
م�ستوى البنك ككل.
 .2تقييم املخاطر اجلوهرية اجلديدة التي ت�ؤثر
على البنك.
 .3حتديد املخاطر اال�سرتاتيجية احلديثة مبا يف
ذلك من �أمور م�ؤ�س�سية مثل الأطر الرقابية
وتطوير الأعمال وما �شابه ذلك.
 .4مراجعة امل�ؤ�شرات الرئي�سية للمخاطر
( )Key Risk Indicatorsوحتديد الأمور التي
يجب �أن ت�سرتعي اهتمام جمل�س الإدارة ب�شكل
ربع �سنوي.
 .5مراجعة اخل�سائر الت�شغيلية امل�ؤثرة.
 .6مراجعة جميع �سيا�سات املخاطر ب�صورة
�سنوية.
ب) خماطر الإئتمان
 .1مراجعة ال�سيا�سات الإئتمانية ب�صورة �سنوية.
 .2ت�أ�سي�س ومراجعة �صالحيات الت�أمني عند
اللزوم وعلى الأقل مرة �سنوي ًا.
 .3اعتماد ومراجعة احلدود الق�صوى للتعامالت
مع البنوك الأخرى واحلدود الق�صوى
للتعامالت يف الدول الأخرى عند اللزوم وعلى
الأقل مرة �سنوي ًا.
 .4مراجعة املت�أخرات واحل�سابات املتعرثة
والتو�صية باملخ�ص�صات املنا�سبة لذلك.
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 .5تقييم ال�شطب �أو الإعادة �إىل الربحية مقابل
م�ستويات التخ�صي�ص.
 .6مراجعة ومراقبة الدعاوي املرفوعة وعمليات
التح�صيل.
ج) مراقبة خماطر ال�سمعة وجميع
املخاطر التي مل تتم تغطيتها �أعاله
د) ال�سيا�سات
 .1درا�سة وتطوير وحتديث ال�سيا�سات التي حتتاج
موافقة جمل�س الإدارة.
وقد عقدت اللجنة الإجتماعات التالية يف
عام 2016م:
• الإجتماع الأول:

• الإجتماع الثاين:

• الإجتماع الثالث:

2016 /03/ 09م
2016 /09/ 01م
2016 /12/ 07م

جلنة الرت�شيحات واحلوكمة
تتوىل اللجنة امل�س�ؤوليات التالية:
• �إعتماد ون�شر �إطار عمل اللجنة ب�شكل يبني
�سلطتها ودورها.
• الإ�شراف على تنفيذ اخلطوات اخلا�صة بالدعوة
للرت�شح �إىل ع�ضوية املجل�س ،ودرا�سة الطلبات
امل�ستلمة للت�أكد من مطابقة املتقدمني ل�شروط
الع�ضوية.
• حتديد امل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية املجل�س ،مبا
فيها الإ�ستقاللية.
• الت�أكد من قدرة املر�شحني على �إعطاء الوقت
الكايف للقيام بواجباتهم ك�أع�ضاء يف املجل�س
بالإ�ضافة �إىل مهاراتهم ومعرفتهم وخربتهم
وم�ؤهالتهم املهنية والتقنية والأكادميية
و�شخ�صيتهم .
• مراعاة �أي �شروط �أو متطلبات تتعلق برت�شيح
�أو �إنتخاب �أو تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�صادرة من م�صرف قطر املركزي �أو �أي �سلطة
�أخرى.
• تقييم طلبات املر�شحني لوظائف الإدارة
التنفيذية العليا ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إىل
املجل�س.
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• �إجراء تقييم ذاتي �سنوي لأداء املجل�س.
• متابعة التقييمات الذاتية للجان املجل�س.

• القيام بواجبات اخرى وحتمل م�س�ؤوليات
والتمتع ب�صالحيات وفق ًا لتكليف املجل�س.

• الإ�شراف على هيكلية املجل�س ،وت�شكيلة جلانه.

• �إعداد التقارير وتقدميها �إىل املجل�س
الطالعه على القرارات الإ�ستثمارية التي
اتخذت ،وال�سيا�سات و�أداء الإ�ستثمارات.

• و�ضع برنامج تعريفي للأع�ضاء اجلدد ،و�إقرتاح
برامج تدريبية لهم عند احلاجة.

• القيام بواجبات �أخرى ،كلما تطلب الأمر
ذلك ،وفق ًا للتغيريات يف �سيا�سة جمل�س
الإدارة �أو تعليمات م�صرف قطر املركزي �أو
هيئة قطر للأ�سواق املالية �أو تبع ًا لتطورات
ال�سوق.

• مراجعة تقرير احلوكمة ال�سنوي مل�صرف
الريان ،والتو�صية ب�إعتماده من املجل�س.

وقد عقدت اللجنة الإجتماعات التالية يف
عام 2016م:
• الإجتماع الأول :

2016/01/12م

• الإجتماع الثاين:

2016/09/ 01م

• الإجتماع الثالث:

2016/12/11م

جلنة الإ�ستثمار للمجموعة
تتوىل اللجنة امل�س�ؤوليات التالية :
• و�ضع وتعديل �سيا�سات الإ�ستثمار للمجموعة
والتي تت�ضمن اخلطوط العري�ضة للإ�ستثمار
وحتديد الأ�صول ،وحتديد جماالت الإ�ستثمارات
املحظورة.
• مراجعة و�إعتماد العمليات الإ�ستثمارية
للمجموعة ،وو�ضع حدود للإ�ستثمار لل�صفقة
الواحدة �أو ملجموع ال�صفقات على مدار العام
وفق ًا ملا هو وارد يف �سيا�سة الإ�ستثمار.
• مراقبة �إدارة حمفظة الإ�ستثمار للمجموعة
للت�أكد من االلتزام مبا ورد يف �سيا�سة
الإ�ستثمار.
• تقييم �أداء الإ�ستثمار اعتماد ًا على مقارنة العائد
احلقيقي بالعائد املتوقع ،بالإ�ضافة �إىل مقارنته
مع امل�ؤ�شرات الأخرى املعتمدة من قبل جمل�س
الإدارة .وي�أخذ التقييم يف الإعتبار مدى �إلتزام
الإ�ستثمار مع ال�سيا�سات والتوجهات ودرجة
املخاطر.
• مراجعة التحاليل الدورية والتقارير التي تقدمها
الإدارة .
• املوافقة على حدود الإ�ستثمار يف كل قطاع .
• املوافقة على حدود الإ�ستثمار اخلا�صة بالبلدان.
• مراجعة الإ�ستثمارات اال�سرتاتيجية كلما دعت
احلاجة.

• املوافقة على ال�صفقات الإ�ستثمارية وفق ًا
للأ�سقف املحددة للجنة ورفع التو�صيات
بال�صفقات ذات ال�سقوف الأعلى للموافقة
عليها من قبل املجل�س.
• دعوة الأ�شخا�ص املعنيني لإجتماعات اللجنة
لتقدمي الر�أي يف املجاالت ذات االخت�صا�ص.
وقد عقدت اللجنة الإجتماعات التالية
خالل عام 2016م:
• الإجتماع الأول :

2016/03/09م

• الإجتماع الثاين :

2016/08/ 31م

• الإجتماع الثالث :

2016/12/07م

مكاف�آت جمل�س الإدارة
تناق�ش جلنة املكاف�آت والتعوي�ضات �سنوي ًا
مو�ضوع املكاف�آت اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ،وتطلع
اللجنة على ما هو متبع يف البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�شابهة ،كما تربط اللجنة املكاف�آت بالأرباح
والإجنازات التي حققها البنك خالل ال�سنة
املالية ،وتقوم مبقارنتها مع نتائج ال�سنوات
ال�سابقة.
وت�أخذ اللجنة يف الإعتبار الظروف الإقت�صادية
واملالية خالل ال�سنة املالية ،وم�س�ؤوليات ونطاق
مهام �أع�ضاء املجل�س ،والإدارة التنفيذية
العليا ،على �أن تكون املكاف�آت �ضمن امل�صرح به
يف النظام الأ�سا�سي والقوانني ذات العالقة،
والتعليمات ال�صادرة عن م�صرف قطر
املركزي.

الئحة مكاف�آت و�أتعاب وبدالت
�أع�ضاء جمل�س �إدارة م�رصف
الريان
يتم �سنوي ًا حتديث الئحة مكاف�آت و�أتعاب وبدالت
�أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل جلنة الرت�شيحات
واحلوكمة ،حيث يتم �إدخال بع�ض التعليمات
اخلا�صة بهذه املكاف�آت ال�صادرة عن اجلهات
الإ�شرافية.
وبالن�سبة لالئحة مكاف�آت و�أتعاب وبدالت �أع�ضاء
جمل�س �إدارة م�صرف الريان لعام 2016م فقد مت
عر�ضها على اللجنة يف �إجتماعها املنعقد بتاريخ
2016/1/12م التي �أو�صت باملوافقة عليها،
كما مت عر�ضها على املجل�س يف �إجتماعه املنعقد
بتاريخ 2016/1/18م لإقرارها قبل عر�ضها على
اجلمعية العامة العادية مل�صرف الريان العتمادها
يف الإجتماع الذي انعقد بتاريخ 2016/2/23م.
وتت�ضمن الالئحة عر�ض ًا للتعليمات التي ا�ستندت
�إليها الالئحة ،وقرارات جمل�س الإدارة بهذا
اخل�صو�ص ،والأ�س�س التي يرتكز عليها حتديد
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا
مل�صرف الريان ،وتعليمات م�صرف قطر املركزي
ال�سابقة بهذا ال�ش�أن .

ال�سيا�سات
يلتزم م�صرف الريان يف عمله ب�إتباع جمموعة
معتمدة من ال�سيا�سات حتدد �أطر و�ضوابط عمله
يف كافة الأن�شطة ،ويقوم م�صرف الريان من
خالل جلنة املخاطر وال�سيا�سات ب�شكل دوري
وعند احلاجة بتحديث هذه ال�سيا�سات ،ومن ثم
تعر�ض على املجل�س لإعتمادها.
ويتبع م�صرف الريان حالي ًا الن�سخ املحدثة من
جمموعة كبرية من ال�سيا�سات ،ت�ضم الآتي:
• �سيا�سة التدقيق الداخلي.
• �سيا�سة الإلتزام.
• �سيا�سة الإ�ستثمار.
• ال�سيا�سة املالية.
• �سيا�سة احلوكمة.
• �سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
• �سيا�سة االئتمان.

• الئحة �ش�ؤون العاملني مب�صرف الريان.
• �سيا�سة حماية املبلغني.
• �سيا�سة قبول العمالء.
• �سيا�سة الإحالل.
• ال�سيا�سة ال�شرعية.
• �سيا�سة مراقبة املخاطر.
• �سيا�سة اختبارات ال�ضغط.
• �سيا�سة �إدارة خماطر ال�سيولة.
• خطة متويل الطوارئ لل�سيولة.
• �سيا�سة عملية تقييم ر�أ�س املال الداخلية (.)ICAAP
• �إدارة تقنية املعلومات.
• قواعد ال�سلوك املهني.

تقيد م�رصف الريان بالقواعد
وال�رشوط التي حتكم الإف�صاح
والإدراج يف ال�سوق
يلتزم جمل�س �إدارة م�صرف الريان مببد أ�
ال�شفافية يف عمله وواجباته ب�إجتاه حملة الأ�سهم
ويف كل ما يتعلق مبتطلبات الإف�صاح العام عن
كل ما قد ي�ؤثر على الأداء املايل للم�صرف �أو
حركة �سعر �سهمه ،فمعلومات �أع�ضاء جمل�س
الإدارة قد مت تزويد هيئة قطر للأ�سواق املالية بها
بالإ�ضافة �إىل بور�صة قطر ،مع بيان رقم امل�ساهم
لكل منهم والتي ميكن من خاللها االطالع على
ف�صل
ملكيتهم للأ�سهم ،كما �أن ميثاق املجل�س قد َّ
م�س�ؤوليات املجل�س وجلانه.
ومن جهة �أخرى يحر�ص املجل�س على تزويد
بور�صة قطر بالبيانات املالية والإي�ضاحات كما
حددتها بور�صة قطر ،كما يقوم بن�شر بياناته
املالية فور �إعتمادها من قبل جمل�س الإدارة وفقاً
ملا ورد يف قانون ال�شركات التجارية وتعليمات
م�صرف قطر املركزي والئحة بور�صة قطر
وتعليمات هيئة قطر للأ�سواق املالية.
وت�صدر البيانات املالية م�شفوعة بتقرير مدقق
احل�سابات اخلارجي ،الذي ي�ؤكد يف تقريره �أن
التقارير والبيانات املالية مل�صرف الريان قد
جاءت مطابقة ملعايري املحا�سبة والتدقيق الدولية.
و�أنه قد ح�صل على كافة البيانات واملعلومات
ال�ضرورية لأداء عمله.
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ويتم ن�شر البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات
اخلارجي على موقع بور�صة قطر ويف ال�صحف
املحلية ويف بع�ض �صحف دول اخلليج العربية وفق ًا
ملا ورد يف النظام الأ�سا�سي مل�صرف الريان وقانون
ال�شركات التجارية رقم ( )11ل�سنة 2015م.

تقيد م�رصف الريان ب�أنظمة
الرقابة الداخلية عند حتديد
املخاطر و�إدارتها
يويل جمل�س الإدارة �إنتباه ًا خا�ص ًا لو�ضع �أنظمة
الرقابة الداخلية بتحديد وا�ضح مل�سئولياتها مبا
يف ذلك و�ضعها يف الهيكل التنظيمي وعالقتها
ببقية الإدارات والوظائف بال�شكل الذي ي�ؤمن
لها الإ�ستقاللية والفاعلية الالزمة وتوفري املوارد
الكافية والقنوات ال�سريعة والوا�ضحة لرفع
التقارير ملجل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية
وتزويدها بال�صالحيات الالزمة للو�صول
للمعلومات يف �إطار �سيا�سة وا�ضحة وكافية ودليل
للإجراءات و�إجراء مراجعة �سنوية لهذه ال�سيا�سة
والت�أكد من �أن تت�ضمن مهام التدقيق الداخلي
مراجعة �أن�شطة م�س�ؤول مراقبة الإلتزام .كما تقوم
الإدارة التنفيذية بالتعاون والتن�سيق مع م�س�ؤول
مراقبة الإلتزام و�إتخاذ الإجراءات الت�صحيحية
والت�أديبية الالزمة يف حال اكت�شاف �أية خمالفات
ورفع تقارير دورية ملجل�س الإدارة حول املوا�ضيع
املتعلقة ب�سيا�سة و�إجراءات الإلتزام مبا ي�ساعد
على تطويرها.

الرقابة الداخلية مبا يف ذلك
الإ�رشاف على ال�ش�ؤون املالية
والإ�ستثمارات و�إدارة املخاطر
ي�شكل كل من م�س�ؤويل الرقابة الداخلية والإلتزام
امل�ستوى الأول من �أدوات الإدارة التي ت�ستخدمها
ملتابعة الإمتثال للتوجيهات من الهيئات الرقابية،
حيث �أنه يرفع كل منهما التقارير مبا�شرة  -متى
ما لزم � -إىل كل من الإدارة التنفيذية �أو جمل�س
الإدارة عرب جلانه وبذلك يكون جمل�س الإدارة
على �إطالع كامل على نتائج �أعمال الرقابة
الداخلية .ويعني ذلك �أن-:
• منح وتقييم الإئتمان.
• الإ�ستثمار.
• ال�سيولة.
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• خماطر ال�سوق.

• خماطر كفاية ر�أ�س املال.
• خماطر الرتكزات.

• خماطر ال�صرف الأجنبي.
• خماطر �أ�سعار الفائدة.
• الت�سعري.

• الربحية واملوازنات.

• مكافحة غ�سل الأموال.
• الت�أمني على الأ�صول.

• الأطراف ذات العالقة وامل�صالح املتداخلة.
• الإلتزام بالقوانني والقواعد والتعليمات
الإ�شرافية.
• التدقيق الداخلي واخلارجي.
• تقييم الأداء.

• الإف�صاحات جلميع اجلهات املعنية.
• خماطر العمليات واملحا�سبة.
• املخاطر القانونية.

بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سات اخلا�صة ب�ش�ؤون العاملني
التي تنظم تعيينهم وتكلفتهم وت�ضع �أنظمة
للحوافز وتطوير وتنمية املهارات وتنمية �سلوكيات
و�أخالقيات العمل (وغريها من ال�سيا�سات) كلها
تتم مراجعتها ل�ضمان الإلتزام ب�أف�ضل املمار�سات
والإلتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية يف ذلك.
ومن ثم تقوم �إدارة التدقيق الداخلي مبراجعة
لأداء كل من م�س�ؤويل املخاطر والإلتزام لتقدمي
ت�أكيد للجنة التدقيق والإلتزام التابعة ملجل�س
الإدارة ب�أن تلك املهام يتم �أدا�ؤها على م�ستوى
معقول من الكفاءة وللتنويه ب�أي �أمور ت�سرتعي
االهتمام فيما يتعلق بذلك .كما �أن �أن�شطة
م�صرف الريان تخ�ضع بكاملها �إىل �ضوابط
حتددها ال�سيا�سات التي يعتمدها جمل�س الإدارة
والتي ورد ذكرها �أعاله (بند ال�سيا�سات) .وكذلك
تقييم �أداء املجل�س والإدارة العليا يف تطبيق نظام
الرقابة الداخلية مبا يف ذلك عدد املرات التي
�أخطر فيها املجل�س مب�سائل رقابية (مبا يف ذلك
�إدارة املخاطر) والطريقة التي عالج بها املجل�س
هذه امل�سائل.
ومل تطر�أ عن نتائج �أعمال الرقابة الداخلية �سوى
م�سائل رقابية �إعتيادية تعامل معها كل من م�س�ؤول
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الإلتزام وم�س�ؤول املخاطر ب�شكل روتيني بح�سب
ال�سيا�سات املتبعة مبا مل يتطلب تدخل املجل�س.
وت�سعى الإدارات الرقابية ب�إ�ستمرار لإكت�شاف
�أي �إخفاق حمتمل يف تطبيق الرقابة الداخلية �أو
مواطن ال�ضعف يف تطبيقها �أو حاالت الطوارئ
التي قد ت�ؤثر على الأداء املايل مل�صرف الريان
وهي امل�س�ؤولة عن متابعة الإجراءات التي ت�أخذها
ال�شركة يف معاجلة الإخفاق.
�أعمال الرقابة الداخلية موزعة ما بني الإدارات
الرقابية حيث �أنها هي من تقوم ب�إجراء فح�ص 
دائم و�شامل ورفع التقارير ب�إ�ستمرار للإدارة
التنفيذية حول املالحظات واملخالفات لإتخاذ
الإجراءات الت�صحيحية الالزمة ،ومل تظهر �أي
حالة طارئة ت�ؤثر �أو من املحتمل �أن ت�ؤثر على
الأداء املايل للبنك.

عمليات �إدارة املخاطر
و�إجراءات الرقابة الداخلية يف
ال�رشكة
تقع على جمل�س �إدارة م�صرف الريان م�س�ؤولية
�إدارة املخاطر ،ولقد منح املجل�س بدوره الإدارة
التنفيذية �صالحية �إتخاذ القرارات الالزمة
للرقابة اليومية على املخاطر ولإدارتها عرب
�ضوابط �شمولية على م�ستوى جمل�س الإدارة .ولقد
قام البنك بو�ضع �ضوابط لإدارة املخاطر لت�أكيد
الإدارة ال�سليمة للمخاطر عرب البنك.
الرقابة الر�شيدة على �إدارة املخاطر تنبع من
جمل�س الإدارة وتدار على م�ستوى الأق�سام ،ويتم
ذلك عرب عدة و�سائل منها التقارير الإدارية
الأ�سبوعية وال�شهرية وتقرير م�ؤ�شرات املخاطر
الرئي�سية و�سجالت خماطر البنك ،كما تقوم
الإدارات بو�ضع معايري للحفاظ على املخاطر
عند احلدود املقبولة .تلك احلدود يتم حتديدها
�إما من قبل جمل�س الإدارة لتنا�سب م�ستوى
تقبل املخاطر ومدى �أهميتها� ،أو من قبل كل من
الأق�سام املعنية لتقدم خدمة ذات جودة .ولقد
قام البنك بت�شكيل هيكل مالئم من اللجان ذات
م�ستويات منا�سبة على م�ستوى املجل�س وحتى على
م�ستوى الإدارات.
يتبع م�صرف الريان منوذج �إدارة خماطر على
م�ستوى املنظومة يعتمد على «ثالثة خطوط
دفاعية» حيث تكمن ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات
املنا�سبة يف كل خط من اخلطوط الدفاعية وتقوم

جلان البنك ب�شتى م�ستوياتها بح�سب ما فو�ضت
به من �أعلى م�ستوى عند جمل�س الإدارة نف�سه
ومرور ًا باللجان التابعة ملجل�س الإدارة مبا�شر ًة
وحتى جلان الإدارة التنفيذية واملوظفني.
يتم �إدارة املخاطر عرب �إدارات م�ستقلة ير�أ�سها
خرباء مثل الرئي�س التنفيذي الدارة املخاطر
ورئي�س الإلتزام ورئي�س التدقيق الداخلي .حيث
تقوم تلك الإدارات بتحديد وتقييم وتقدمي
اال�ست�شارة وتُراقب وترفع التقارير حول خماطر
عدم الإلتزام بالقوانني والتعليمات واملعايري
املطبقة.
وتتمثل �أهداف الرقابة الداخلية يف حماية
�أ�صول امل�صرف ،والرقابة على �إ�ستخدام املوارد
املتاحة ،والت�أكد من دقة البيانات املحا�سبية،
وحتديد ال�سلطات وامل�س�ؤوليات والتقيد بها،
و�إتباع �سيا�سة وا�ضحة يف �إختيار املوظفني على
خمتلف الأ�صعدة الإدارية .

الإجراءات التي يتبعها البنك
لتحديد وتقييم و�إدارة املخاطر
�إختبارات ال�ضغط
قيا�س ور�صد ومراقبة �شتى �أنواع املخاطر
�أمر حيوي ل�ضمان �صحة امل�ؤ�س�سات امل�صرفية
والنظام املايل ككل .ويف هذا ال�سياق ت�ستخدم
�إختبارات ال�ضغط ب�شكل وا�سع من قبل
امل�ؤ�س�سات املالية الدولية ف�ض ًال عن اجلهات
التنظيمية خا�صة يف الآونة الأخرية للت�أكد من
قدرة البنوك وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية على
ال�صمود �أمام خمتلف عوامل املخاطر .وتكمن
الفكرة وراء �إختبارات ال�ضغط هذه يف تقييم
ت�أثري �أحداث �إ�ستثنائية ولكن معقولة على املوقف
املايل للبنوك والكيانات املالية الأخرى .حيث مت
و�ضع جمموعة من الأ�ساليب الفنية الكمية التي
ميكن تق�سيمها �إىل فئتني� :إختبارات احل�سا�سية
و�إختبارات ال�سيناريو.
�إمتثاال للتعليمات الرقابية من قبل م�صرف قطر
املركزي و اخلا�صة مبو�ضوع جلنة بازل يقوم
البنك ب�إجراء �إختبارات ال�ضغط لتغطية كافة
املخاطر التي ت�ؤثر على البنك ب�شكل منفرد
( )Firm Specific Scenariosوالتي ت�شمل
املخاطر الإئتمانية وخماطر ال�سيولة وخماطر
ال�سوق وخماطر الت�شغيل ،و�أي�ضا يقوم البنك
ب�إجراء �إختبارات ال�ضغط لتغطية املخاطر التي

ت�ؤثر على الإقت�صاد ب�شكل عام والنظام املايل
ككل (.)Macro-economic Scenarios
�إن هذه الإختبارات التي جتريها �إدارة املخاطر
بهدف قيا�س قدرة البنك على حتمل اخل�سائر
امل�ستقبلية التي ميكن �أن يتعر�ض لها يف ظل
�سيناريوهات حمددة حول الأو�ضاع الإقت�صادية
يف امل�ستقبل تبد�أ مبا ي�سمى بال�سيناريو
الأ�سا�سي� ،أو �سيناريو �إ�ستمرار الأو�ضاع احلالية
على ما هي عليه ،وعدة �سيناريوهات بديلة
تختلف يف درجة حدة الفرو�ض القائمة عليها.
وب�صفة خا�صة حتاول هذه االختبارات الت�أكد
من �أن البنك �سوف تكون لديه موارد ر�أ�سمالية
كافية ملواجهة اخل�سائر التي ميكن �أن تتعر�ض 
لها يف حال حتقق ال�سيناريو الأ�سو�أ من بني
هذه ال�سيناريوهات .وهكذا يتمكن البنك من
تقدمي ت�صور واقعي عن مدى ح�سا�سيته وقدرته
على مواجهة ال�صدمات املحتمل حدوثها يف
الإقت�صاد� ،إذا ما تطورت الأو�ضاع الإقت�صادية
على النحو الأ�سو�أ ،وتقييم قدرته على �إ�ستيعاب
ال�صدمات املختلفة الناجمة عن خماطر
الإئتمان والأ�سواق ،وجترى هذه الإختبارات
على كل البنك بناء على البيانات املالية احلالية
والبيانات املالية املتوقعة للخم�سة �سنوات
القادمة واملعلومات التي يتم جتميعها من قبل
�إدارة الرقابة على املخاطر التي حتيط بالبنك.
�إختبارات ال�ضغط امل�صريف ت�ساعد على اتخاذ
الإجراءات املنا�سبة وحتدد �إذا ما كان و�ضع
البنك متني ،وذلك عرب الت�أكد من �أن �أ�صول
البنك كافية لتمويل �إلتزاماته وتغطية خ�سائره
امل�ستقبلية يف �أ�سو�أ �إفرتا�ض ،ومن ثم متكنه
من �أن ي�ستمر يف دوره كو�سيط مايل ،وبدون
م�ساعدة حكومية� ،أو مدى حاجته �إىل م�ساعدة
من احلكومة لكي ي�ستمر يف العمل� ،أي �إحتياجه
�إىل امل�ساعدة احلكومية من خالل تقدمي �أموال
مل�ساندته� ،أو �أن ي�سعى للبحث عن م�صادر
للتمويل يف �سوق التمويل اخلا�ص ،مبا يف ذلك
�إحتمال دفعه نحو الإندماج .وهي كلها فر�ضيات
تعزز من قدرة الإدارة على التح ُّوط وتوفري
خيارات مدرو�سة يف حال تطور �أي �أحداث
�سلبية.
ولقد التزم البنك بجميع تعليمات امل�صرف
املركزي املتعلقة ب�إختبارات ال�ضغط ،كما �إلتزم
البنك بتقدمي التقارير املطلوبة لذلك.

املخاطر الإئتمانية

تعترب املخاطرة جزء ًا ال يتجز�أ من العمل امل�صريف
خ�صو�ص ًا يف ظل زيادة حدة املناف�سة وحجم
املعامالت امل�صرفية والتطور التقني واحلاجة �إىل
بنوك ذات �أحجام كبرية .فالبنوك اليوم �أ�صبحت
تواجه خماطر م�صرفية متنوعة تتفاوت يف درجة
خطورتها من بنك لآخر ،وعليه فان �إدارة جممل
املخاطر املحتملة تعترب من العوامل امل�ساعدة
على جناح البنك و�ضمان ا�ستمراريته يف ال�سوق
امل�صرفية مما يعود بعوائد مر�ضية وخماطر
قليلة.
تعترب ال�سيا�سات الإئتمانية التي ي�ضعها البنك
حمور عملية �إدارة خماطر الإئتمان .لذا يحر�ص 
البنك على تطوير �آلية �شاملة لتقييم الإئتمان،
وذلك بو�ضع �سيا�سة �إئتمانية �شاملة متثل الإطار
الذي يت�ضمن جمموعة من املعايري وال�شروط
الإر�شادية التي تزود بها �إدارة منح الإئتمان
املخت�صة ل�ضمان املعاجلة املوحدة وتوفري املرونة
الكافية.
يتم منح الت�سهيالت الإئتمانية بناء ًا على نظام
تقييم داخلي قيا�سي يعتمد على جمموعة من
ال�شروط وال�ضوابط من بينها خربة العميل
وكفاءته املالية ووجود م�صادر �سداد كافية
ومعتمدة ،تنا�سب �شروط التمويل مع الغر�ض من
التمويل ،حتديد وتقييم خماطر التمويل ،ووجود
�ضمانات كافية تكفل للبنك �إ�سرتداد حقوقه -يف
حال تعرث �أو توقف العميل عن ال�سداد -بدون �أية
خ�سائر.
كما �أنه يتم منح االئتمان امل�صريف عن طريق
موافقة جلان الإئتمان يف البنك والتي تتكون من
�أربعة جلان بح�سب حجم الت�سهيالت املطلوبة
كما يلي:
• جلنة �إئتمان التجزئة (املوافقة حلد �أق�صى:
 15مليون ريال قطري).
• جلنة �إئتمان املجموعة (املوافقة حلد �أق�صى:
 150مليون ريال قطري).
• اللجنة التنفيذية (املوافقة حلد �أق�صى:
 300مليون ريال قطري).
• جمل�س الإدارة (موافقة على حدود �أكرث من
 300مليون ريال قطري).
وبالتايل لي�ست هناك �صالحيات فردية للتمويل
غري ال�شخ�صي.
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�إدارة خماطر الإئتمان
تقوم �إدارة خماطر الإئتمان مب�صرف الريان
بعدة �إجراءات يتم من خاللها حتديد وقيا�س
ومتابعة ومراقبة املخاطر االئتمانية وذلك من
خالل:

معايري �إدارة املخاطر الإئتمانية
مت و�ضع معايري �إئتمانية تت�ضمن ما يلي:
 -1حتديد نوع الإئتمان املمكن منحه للعمالء
ح�سب القطاعات (الإقت�صادية).
 -2و�ضع حدود ق�صوى ملنح االئتمان املجموعة
الإئتمانية الواحدة و�أ�س�س ت�سعري الإئتمان.
 -3حتديد نوعية ال�ضمانات وكيفية تقييمها
واجلهة التي تقييمها والعالقة بني حجم
الإئتمان وقيمة ال�ضمانات و�إتخاذ الإجراءات
التحوطية للحفاظ عليها مثل الت�أمني
والتقييم الدوري لل�ضمانات.
 -4و�ضع قواعد املوافقة على منح االئتمان
وقواعد احل�صول على املعلومات وامل�ستندات
الواجب توافرها ملنح االئتمان و�صالحيات
منح الإئتمان وو�ضع قواعد املراجعة
امل�ستقلة للإئتمان وقواعد ت�صنيفه وتكوين
املخ�ص�صات.
 -5حتديد درجة املخاطر التي يوافق جمل�س
الإدارة/البنك على الدخول فيها �أثناء عملية
التمويل.
� -6إعداد تو�صيات �إئتمانية م�ستقلة عن تو�صيات
وحدات العمل (.)Business Units
 -7االف�صاح عن كل املعلومات اخلا�صة بالعميل
للجنة الإئتمانية بكل �شفافية حتى يت�سنى لها
�إتخاذ القرار االئتماين ال�صحيح.
 -8تطوير دور وحدة �إدارة ومراقبة الإئتمان
ملتابعة اكتمال كل الوثائق وال�ضمانات
املطلوبة ح�سب تو�صية اللجنة الإئتمانية
لتفعيل احلدود يف نظام للبنك.
� -9إتباع نظام ت�صنيف داخلي يعتمد على
املعايري املالية والنوعية للعميل وو�ضعه يف
ال�سوق وال�ضمانات املقدمة ،وي�ساعد يف
�إتخاذ القرار الإئتماين ال�صحيح.
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� -10إتباع �إجراء �إختبار ال�ضغط على
الت�سهيالت الإئتمانية لتعزيز عملية
حتديد و�ضبط املخاطر وتوفري �أدوات
مكملة لأدوات �إدارة املخاطر الأخرى
وذلك بهدف الو�صول �إىل التقييم ال�شامل
للمخاطر الإئتمانية.

 -10مراعاة احلد الأق�صى من ن�سبة ال�سقف
الإئتماين املمكن منحه �إىل ن�سبة حقوق
امللكية على م�ستوى العميل الواحد �أو
املجموعة و�إجمايل العمالء وذوي العالقة
وذوي امل�صالح املتداخلة مع البنك.
 -11مراعات تعليمات م�صرف قطر املركزي
بخ�صو�ص منح التمويل.

تطبيق �إجراءات �سليمة لتحديد
خماطر الإئتمـان

 -12املوافقة على الإطار الختبارات ال�ضغط
يتناول ال�سيا�سة والهيكل واملنهجية ل�ضمان
التعريف والتحديد املنا�سب للعوامل املت�صلة
باملخاطر الإئتمانية وحتديد امل�س�ؤوليات
املت�صلة بها ونتائجها وعر�ضها على اللجان
املخت�صة للم�ساعدة يف �إتخاذ القرارات.

 -2احل�صول على املعلومات وامل�ستندات
الكاملة لإجراء تقييم ومراجعة �شاملة
للعميل ولنوعية املخاطر املرتبطة بطلب
الإئتمان و�إمكانية ت�صنيفه �إئتمانيا وفقا
لنظام الت�صنيف الداخلي للبنك.

توافر �إجراءات للتعامـل مع
االئتمان ومتابعتـه
�إجراءات التعامل مع الإئتمان ومتابعته ت�شمل
ما يلي:

 -3معرفة الغر�ض من الإئتمان و�سمعة
العميل وخربته ومركزه يف ال�سوق (�ضمن
القطاع الإقت�صادي).

 -1وجود ملفات حلفظ املوافقات الإئتمانية
وامل�ستندات املرفقة وحتديث بياناتها ب�شكل
دوري.

 -4درا�سة املخاطر احلالية وامل�ستقبلية
للعميل وللقطاع ،ومدى احل�سا�سية
للتطورات الإقت�صادية والعالقة بني
املخاطر والربحية.

 -2متابعة تنفيذ الإئتمان ح�سب موافقة
وتو�صيات اللجنة الإئتمانية املخت�صة والت�أكد
من مدى الإلتزام بال�سيا�سات والإجراءات
والقوانني والتعليمات الرقابية و توافر/
كفاية ال�ضمانات املطلوبة.

يتم تطبيق الإجراءات ال�سليمة ملنح االئتمان
وتت�ضمن الآتي:
 -1وجود طلب متويل موقع من العميل �أو
املفو�ض بالتوقيع.

 -5تقييم م�صادر ال�سداد ومدى �إلتزام
العميل ب�سداد �إلتزاماته ال�سابقة.
� -6إ�ستيفاء ال�ضمانات املطلوبة وتقييمها.
 -7حتليل الو�ضع املايل للعميل من خالل
ميزانيات حديثة ومدققة.
 -8الإ�ستعانة بتقارير مركز قطر للمعلومات
الإئتمانية لتقييم الكفاءة واجلدارة
الإئتمانية للعميل ووفائه ب�إلتزاماته
وتقرير م�صرف قطر املركزي ملعرفة
حجم مديونية العميل مع البنوك االخرى.
 -9حتديد �سقوف �إئتمانية ح�سب القطاعات
الإقت�صادية واملناطق/الدول �إ�ستناد ًا على
درجة الت�صنيف الإئتماين للدولة.
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 -3متابعة �إ�ستخدام العمالء للحدود االئتمانية
املمنوحة وذلك برفع تقارير ب�شكل دوري عن
كامل حمفظة الإئتمان.
 -4ت�صنيف الإئتمان داخلي ًا والذي ي�ساعد
على منح وت�سعري الإئتمان ومتابعة جودته،
حتديد خ�صائ�ص املحفظة االئتمانية
والرتكزات الإئتمانيــة ،وحتديد القرو�ض 
املتعرثة ومدى كفاية املخ�ص�صات.
� -5إ�صدار تقارير على القطاعات املتعرثة
لوحدة العمل لإتخاذ الإجراءات الالزمة.
 -6ا�صدار التقارير الدورية وافادة وحدات
العمل والإدارة بكل ما يلزم.

احلدود الإئتمانية املمنوحة
للبنوك والدول

� -7أن�شطة �إدارة املخاطر تكون م�ستمرة ودائمة
التطور وترتبط با�سرتاتيجية البنك.

 -7تعترب وحدة �إدارة الإئتمان وحدة م�ستقلة
عن وحدة مراجعة الإئتمان ،وتتمثل مهامها
يف مراجعة ال�ضمانات وال�شروط والعقود
 -8تبني و�إ�ستخدام �أنظمة لتقييم خماطر
و�إ�ستكمالها قبل منح الت�سهيالت ،مبا يف
العمالء ومبا يتوافق مع متطلبات بازل
على
ذلك متابعة جميع احلدود املمنوحة
وتعليمات م�صرف قطر املركزي.
النظام وحتديثها وكذلك �إ�ستخدامها و�إ�صدار
التقاريرالالزمة.

خماطر ال�سوق

توافر �إجراءات كافية للرقابة على
خماطر االئتمان
تت�ضمن هذه الإجراءات ما يلي-:
 -1وجود رقابة داخلية للت�أكد من الإبالغ عن
الإ�ستثناءات يف ال�سيا�سات الإئتمانية/
الإجراءات الإئتمانية ،احلدود الإئتمانية ،و/
�أو التعليمات الرقابية.
 -2وجود وحدة التح�صيل لإكت�شاف الت�سهيالت
االئتمانية املتعرثة و�إتخاذ االجراءات املالئمة
ملعاجلتها يف وقت مبكر حيث يتم اعداد
تقرير ب�شكل دوري عن و�ضع احل�سابات
املتعرثة و�إفادة اجلهة امل�س�ؤولة باتخاذ
الالزم.
 -3املراجعة الدورية ل�صالحيات املفو�ضني
بالتوقيع على الإئتمان ووثائقه.
 -4تطوير ال�سيا�سة الإئتمانية ب�شكل دوري للبنك
لتتما�شى مع كل امل�ستجدات واملتغريات بهدف
حت�سني ادارة املخاطر.
 -5يقوم البنك وب�شكل منتظم مبراجعة جميع
الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة ومراقبة
�أداء القطاعات و حدود الرتكزات املالية
لكل قطاع .كما يقوم البنك مبتابعة كافة
الت�سهيالت والزيادات ومتابعة ال�ضمانات
و�إكتمالها ،والعمل على اتخاذ الإجراءات
املنا�سبة يف الوقت املالئم .من ناحية �أخرى
يقوم البنك مبراجعة الت�سهيالت غري
امل�ستغلة ،ورفع التو�صيات �-إن وجدت � -إىل
اجلهات املعنية.
 -6خلق ار�ضية م�شرتكة بني �إدارة املخاطر
ووحدات العمل ذات العالقة لتبادل املعلومات
ون�شر الثقافة الإئتمانية م�ستمدة من
�إ�سرتاتيجية البنك لإدارة املخاطر.

مل يتغري جوهر �أ�سلوب البنك يف التعامل مع
خماطر ال�سوق لأنه يعتمد على ر�صد خماطر
ال�سوق ب�إ�ستخدام �أحدث الأ�س�س امل�صرفية معتمد ًا
على توجيهات م�صرف قطر املركزي ومبادئ بازل
وم�ستخدم ًا خربات موظفني ذوي خربات وكفاءات
عالية وعاملية.
ومن �أجل معاجلة وتقليل هذه املخاطر ب�شكل عام
يقوم البنك بتنويع ن�شاطاته يف خمتلف البلدان
والقطاعات واملنتجات و�شرائح العمالء والقيام
باتخاذ خطوات �إ�ستباقية لإدارة هذه املخاطر.
كما يقوم املوظفون املعنيون مبراقبة جمموعة
من املخاطر املرتبطة بال�سوق مثل خماطر �أ�سعار
ال�صرف الأجنبي ،خماطر �أ�سعار الربحية،
خماطر الت�سعري ،خماطر ال�سيولة ،خماطر
الإ�ستثمارات العامة ،ومراقبة الن�سب امل�صرفية
املحددة من قبل م�صرف قطر املركزي من ن�سب
�سيولة و ن�سب كفاية ر�أ�س املال ،بالإ�ضافة اىل
مراقبة ن�سب الإ�ستقرار و الرتكزات يف ودائع
العمالء ،وي�صدر م�صرف الريان تقارير داخلية
يومية و�أ�سبوعية و�شهرية للإدارة لت�ساعدها على
اتخاذ القرارات ال�سليمة ومراقبة خماطر ال�سوق.
ويتم التعامل مع امل�ستجدات ح�سب
ما يلزم.
ت�شمل هذه التقارير تقارير يومية ،كتقرير
م�ؤ�شرات الإنذار املبكر ملخاطر ال�سوق وال�سيولة،
وتقرير ًا يومي ًا عن اخلزينة ،بالإ�ضافة �إىل التقرير
ال�شهري للجنة الأ�صول واخل�صوم الذي يو�ضح
و�ضع امليزانية ،الن�سب امل�صرفية و�إختبارات
ال�ضغط على امليزانية ،وحتليل الفجوات يف
الأ�صول واخل�صوم ،وتقوم جلنة الأ�صول
واخل�صوم املتكونة من الإدارة العليا مبناق�شة هذا
التقرير يف �إجتماعها ال�شهري و�إتخاذ ومتابعة
القرارات.

�إلتزام ًا بتعليمات م�صرف قطر املركزي و�ضمن
�سيا�سة البنك الإئتمانية ،يتم حتديث احلدود
الإئتمانية للبنوك التي يجري التعامل معها،
وكذلك احلدود الإئتمانية للدول التي تقع فيها
هذه البنوك ح�سب ت�صنيفها .ويعتمد املجل�س
هذه احلدود بعد درا�ستها ح�سب املقت�ضيات
التي تفر�ضها الأو�ضاع الإقت�صادية ال�سائدة
وتقدم بعد �إعتمادها �إىل م�صرف قطر
املركزي.

خماطر الت�شغيل
�سعي ًا من م�صرف الريان لتقليل �إحتماالت
اخل�سائر من املخاطر الت�شغيلية ،قام م�صرف
الريان ب�إعتماد وتطبيق �سيا�سات و�إجراءات
منهجية لتحديد وتقييم ومراقبة و�إدارة
الأنظمة والتبليغ عن نقاط ال�ضعف فيها.
وت�شمل �ضوابط تلك ال�سيا�سات والإجراءات
الف�صل بني الواجبات ب�شكل فعال ،وتقييد
�صالحيات الدخول على النظام ،واعتماد
�إجراءات فعالة لتفوي�ض ال�صالحيات و�إجراء
الت�سويات ،والتعليم امل�ستمر للموظفني والتقييم
امل�ستمر للأداء ،كما ي�ستخدم م�صرف الريان
نظام ًا متخ�ص�ص ًا لإدارة جميع م�ؤ�شرات
خماطر الت�شغيل ،مبا يف ذلك خماطر قواعد
البيانات واخل�سارة.

احلد من خماطر الت�شغيل
م�صرف الريان مهتم جدا باجلهود املبذولة
للحد من خماطر الت�شغيل و�إدارتها وي�شجع
�إتباع �أف�ضل املمار�سات يف جمال �إدارة
املخاطر .ويف م�صرف الريان يتم تطبيق
الربامج وال�ضوابط التي لها القدرة على احلد
من التعر�ض حلدث معني� ،أو تكراره �أو مدى
خطورته؛ ويتم اختبار �ضوابط م�صرف الريان
من �أجل معرفة ما �إذا كانت هذه ال�ضوابط
حتد فعال من املخاطر� ،أو �أنها حت ّول التعر�ض 
من ناحية معينة من خماطر الت�شغيل �إىل قطاع
�أعمال �آخر.
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�أف�ضل التطبيقات املتبعة للحد
من املخاطر الت�شغيلية واملتعلقة
بالأنظمة
• احلفاظ عل �شهادة  ISO22301العاملية يف �إدارة
ا�ستمرارية العمل عرب الإلتزام ب�أف�ضل املمار�سات
الدولية.
• احلفاظ على �شهادة  ISO27001لأمن املعلومات
بتجديد نظام �إدارة �أمن املعلومات (.)ISMS
• �أ�ستخدام نظام �إلكرتوين متخ�ص�ص SAS

لإدارة املخاطر الت�شغيلية :لإدارة جميع م�ؤ�شرات
خماطر الت�شغيل ،مبا يف ذلك تتبع وحتليل
احلوادث واخل�سائر الت�شغيلية.

• �إ�ستخدام نظام ت�صفية حركات غ�سيل الأموال
امل�شكوك فيها يف الوقت احلقيقي .دمج هذا
النظام مع نظام  SWIFTلكي يعرت�ض �أية حركة
لغ�سيل االموال م�شكوك فيها يف نف�س وقت تنفيذ
احلركات.
• ر�صد حاالت الإحتيال على نحو ا�ستباقي ملنع �أي
معامالت م�شبوهة :حيث تعمل وحدة متخ�ص�صة
على ر�صد حاالت االحتيال على مدار � 24ساعة
يف اليوم و� 7أيام يف الأ�سبوع لك�شف ومنع عمليات
الإحتيال على بطاقات االئتمان وال�صراف الآيل.
• حماية بيانات البنك الهامة على نحو �إ�ستباقي
حتوط ًا من �أي حاالت طوارئ ،وذلك بتوفري مركز
للتعايف من الكوارث عرب �شركة ميزة يف واحة
العلوم والتكنولوجيا بقطر ،والإحتفاظ بن�سخة
�إحتياطية من البيانات الهامة يف مركز قطر
للبيانات و�أخرى يف مدينة ني�س بفرن�سا.
• �إ�ستخدام نظام متطور جديد ملنع حماوالت
الت�صيد . Malware prevention System
• �إجراء �إختبارات الإخرتاقات الأمنية
 Vulnerability Testsعلى �أنظمة تكنولوجيا
املعلومات.
• امل�شاركة بنجاح يف التدريب على مكافحة حوادث
�أمن املعلومات  Cyber Security Drillالذي مت
تنظيمه من قبل وزارة املوا�صالت واالت�صاالت .
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• زيادة قاعدة م�ستخدمي نظام املخاطر
الت�شغيلية و متكني �إدارتي عمليات الفروع و
خماطر االئتمان من �إ�ستخدام اجلزء اخلا�ص 
بـ  Issues and Action Plansوذلك لإدارة
امل�ستندات الغري م�ستلمة ل�ضمان عدم ن�سيانها
وعدم فوات موعد ت�سليمها.
• تدريب موظفي ق�سم املخاطر الت�شغيليه
على �أحد �أف�ضل برامج املخاطر والإن�ضباط
 CRCMPوذلك لرفع االداء وتطوير العمل.
• تطوير نظام مراقبة �أحداث �أمن املعلومات.
• تغطية املخاطر التي ال ميكن قبولها عرب
الت�أمني.

الت�صنيف الإئتماين مل�رصف
الريان
يف نهاية �أغ�سط�س 2016م رفعت وكالة موديز
خلدمات امل�ستثمرين العاملية ت�صنيفات
الإ�صدارات مب�صرف الريان للإ�صدار طويل
الأجل للبنك من  A2لت�صبح  .A1كذلك عدلت
تقديراتها ملخاطر الأطراف املقابلة لت�صبح
( Aa3(crعو�ض ًا عن ( ، A1(crوعدلت نظرتها
امل�ستقبلية للإ�صدار طويل الأجل للبنك من
�إيجابية �إىل «م�ستقرة».
وقد �أ�شار �سعادة الدكتور /ح�سني العبد اهلل
«رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب» مل�صرف
الريان ب�أن هذه الرتقية ما هي �إال ت�أكيد على
جناح اال�سرتاتيجية املحافظة واحلكيمة التي
يتبعها م�صرف الريان ،واملالءة املالية القوية
التي يتمتع بها  ،بالإ�ضافة �إىل �أداء مايل قوي مت
حتقيقه بدعم من الإقت�صاد القوي لدولة قطر،
وتوفر �إ�شراف جيد على القطاع املايل .
وقد �أخذ ت�صنيف وكالة موديز بالإعتبار
�إ�ستمرارية جودة وقوة �أ�صول م�صرف الريان
و�أدائه منذ ت�أ�سي�سه عام2006م ،و تدين ن�سبة
القرو�ض املتعرثة التي بلغت  %0.10مقابل
جمموع التمويالت.
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كذلك حافظ م�صرف الريان على عائد قوي على
الأ�صول ن�سبته  %2.5منذ عام2011م ،بينما
كانت الن�سبة  %2.4لفرتة الأ�شهر ال�ستة الأوىل
من عام2016م ،مقارنة مع معدل و�سطي بالن�سبة
للبنوك يف قطر يبلغ . %1.68
كما حافظ م�صرف الريان على الدوام على معدالت
قوية لر�أ�س املال مقابل املوجودات املرجحة
باملخاطر بلغت ن�سبتها  %21كما يف دي�سمرب
2015م ،مقارنة مع معدل متو�سط بالن�سبة
للبنوك املحلية يبلغ  ، %17ون�سبة  %13بالن�سبة
للبنوك ذات الت�صنيف االئتماين .Baa2

مراقب احل�سابات «املدقق
اخلارجي»
وافقت اجلمعية العامة العادية مل�صرف الريان يف
�إجتماعها املنعقد بتاريخ 2016/2/23م على تعيني
مراقب احل�سابات كي بي �أم جي « »KPMGليتوىل
�أعمال مراقبة ح�سابات م�صرف الريان للعام املايل
2016م ،وذلك بتو�صية من جمل�س الإدارة بعد
�إختيار عر�ضهم من قبل جلنة التدقيق الداخلي ،
واحل�صول على موافقة م�صرف قطر املركزي بهذا
ال�ش�أن.
ولقد مت �إختيار ال�سادة كي بي �أم جي «»KPMG

بناء على تطبيقهم �أف�ضل املعايري املهنية وعلى
حفاظهم على �إ�ستقالليتهم والإمتناع عن �أي
عالقات فيها ت�ضارب يف امل�صالح .ويقوم املدقق
اخلارجي بح�ضور اجلمعية العامة حيث يقدم
تقريره ال�سنوي ويرد على الإ�ستف�سارات .واجلدير
بالذكر �أن ال�سادة كي بي �أم جي « »KPMGمت
�إختيارهم يف العام ال�سابق �أي�ض ًا و�أن اختيارهم
جمدد ًا هو مبراعاة �أن احلد الأق�صى للتعاقد مع
نف�س مراقب احل�سابات هو � 5سنوات ،بح�سب
تعليمات كل من م�صرف قطر املركزي وهيئة قطر
للأ�سواق املالية؛ وبذلك يكون عام 2016م هو �آخر
عام م�سموح به التعاقد مع ال�سادة كي بي �أم جي
« »KPMGو�أنه �سيتحتم اختيار مراقب ح�سابات
�آخر للعام 2017م.

مهام املدقق اخلارجي

�سجل امل�ساهمني

يقوم مراقب احل�سابات  -مدقق خارجي م�ستقل
وم�ؤهل  -يتم تعيينه بناء على تو�صية جلنة
التدقيق املرفوعة �إىل جمل�س الإدارة وعلى قرار
اجلمعية العامة لل�شركة ب�إجراء تدقيق خارجي
م�ستقل �سنوي ومراجعات ربع �سنوية .ويهدف
التدقيق املذكور �إىل تزويد جمل�س الإدارة
وامل�ساهمني بت�أكيد مو�ضوعي �أن البيانات املالية
تعد وفق ًا لنظام احلوكمة وللقوانني واللوائح
ذات ال�صلة واملعايري الدولية التي حتكم �إعداد
املعلومات املالية و�أنها متثل متام ًا املركز املايل
و�أداءها من جميع النواحي اجلوهرية.

حتتفظ �شركة قطر للإيداع املركزي للأوراق
املالية ب�سجالت امل�ساهمني يف ال�شركات املدرجة،
ونظر ًا لتغري بيانات امل�ساهمني حلظة بلحظة مع
تداوالت ال�سوق تقوم ال�شركة بتوفري املعلومات
للبنك ملرة واحدة �شهري ًا ،ويف احلاالت التالية:

ويتعني على املدققني اخلارجيني التقيد ب�أف�ضل
املعايري املهنية ،ويلتزم م�صرف الريان بعدم
التعاقد معهم لتقدمي �أي �إ�ست�شارات �أو خدمات
قد ينتج عنها ت�ضارب يف امل�صالح ،ولذا يعترب
املدققون اخلارجيون م�ستقلني متام ًا عن م�صرف
الريان وجمل�س �إدارته ،ولي�س لديهم �إطالق ًا �أي
ت�ضارب يف امل�صالح يف عالقاتهم مع م�صرف
الريان.
ويعترب املدققون اخلارجيون م�س�ؤولني �أمام
امل�ساهمني ويدينون مل�صرف الريان بواجب بذل
العناية املهنية املطلوبة عند القيام بالتدقيق ،كما
يتوجب على املدققني اخلارجيني �إبالغ الهيئة و�أي
هيئات رقابية �أخرى يف حال عدم اتخاذ املجل�س
الإجراء املنا�سب فيما يتعلق بامل�سائل املثرية
لل�شبهة التي �أثارها املدققون �أو حددوها.

حقوق امل�ساهمني
يحر�ص جمل�س �إدارة م�صرف الريان على حماية
حقوق م�ساهميه وفق ًا ملا هو حمدد يف القوانني
واللوائح ذات ال�صلة والنظام الأ�سا�سي مل�صرف
الريان ،والذي ن�ص على �أن كل �سهم يخول
�صاحبه احلق يف ح�صة معادلة حل�صة غريه من
الأ�سهم بال متييز يف ملكية موجودات امل�صرف
ويف الأرباح املق�سمة على الوجه املبني يف النظام.
كما ي�سمح للم�ساهمني �إ�ستعمال حقهم يف
الت�صويت بالوكالة.

ويف نف�س الوقت يتيح املوقع االلكرتوين مل�صرف
الريان على ال�شبكة  www.alrayan.comكافة
البيانات املهمة واملعلومات اخلا�صة مب�صرف
الريان والتي ت�سهل االطالع على جمموعة كبرية
من املعلومات التي تهم امل�ساهمني والعمالء
و�أ�صحاب امل�صالح الأخرى.

ت�ضارب امل�صالح وتعامالت
الأ�شخا�ص الباطنيني

 -1عند انعقاد اجلمعية العامة العادية �أو الغري
عادية.
 -2عند توزيع الأرباح.
 -3عند عمليات الإندماج �أو الإ�ستحواذ.
 -4عند زيادة ر�أ�س املال من خالل الإكتتاب.
 -5عند حتول ال�شركة �إىل �صفة قانونية �أخرى.
� -6أي حاالت �أخرى تقررها هيئة قطر للأ�سواق
املالية.
ويطلب م�صرف الريان بيانات امل�ساهمني من
ال�شركة املذكورة عند احلاجة ويف مثل هذه
احلاالت ،فعلى �سبيل املثال ال احل�صر يتم طلب
البيانات يوم �إنعقاد اجلمعية العامة العادية �أو غري
العادية ،حيث �أنها تعتمد تلك البيانات لت�سجيل
احل�ضور؛ وكذلك لتوزيع الأرباح على امل�ساهمني.
كما يراعي م�صرف الريان حق امل�ساهم يف
احل�صول على ن�سخة من امل�ستندات التالية :
�سجل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والعقد الت�أ�سي�سي
لل�شركة ونظامها الأ�سا�سي ،وامل�ستندات التي ترتب
امتيازات �أو حقوق على �أ�صول ال�شركة وعقود
الأطراف ذات العالقة و�أي م�ستند �آخر تن�ص عليه
الهيئة من وقت لآخر ،وذلك مقابل دفع الر�سم
الذي حتدده الهيئة.

احل�صول على املعلومات
ي�ضع م�صرف الريان بيانات امل�ساهمني التي مت
احل�صول عليها من �شركة قطر للإيداع املركزي
للأوراق املالية �أمام من يطلبها من امل�ساهمني
للإطالع عليها تنفيذ ًا ملا ورد يف القوانني واللوائح
ذات ال�صلة والنظام الأ�سا�سي مل�صرف الريان
و�إر�شادات احلوكمة.

يلتزم م�صرف الريان باعتماد و�إعالن قواعد
و�إجراءات عامة حتكم دخوله يف �أي �صفقة
جتارية مع طرف ذي عالقة ،وذلك مذكور �ضمن
كل من �سيا�سة احلوكمة وميثاق جمل�س الإدارة.
ويف مطلق الأحوال ميتنع م�صرف الريان عن
الدخول يف �أي �صفقة جتارية مع طرف ذي عالقة،
�أو التعاقد معه� ،إال مع املراعاة التامة ل�سيا�سة
ال�شركة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة .ويجب �أن
ت�ضمن هذه ال�سيا�سة مبادئ ال�شفافية والإن�صاف
والإف�صاح ،و�أن ت�شرتط املوافقة على �أي �صفقة
مع طرف ذي عالقة من قبل �أكرثية �أ�صوات
امل�ساهمني على �أن ال ي�شارك الطرف املعني ذو
العالقة يف الت�صويت.
ويف حال طرح �أي م�س�ألة ت�ضارب م�صالح �أو
�صفقة جتارية بني م�صرف الريان و�أحد �أع�ضاء
املجل�س �أو �أي طرف ذي عالقة  -له عالقة بهذا
الع�ضو  -خالل �إجتماع املجل�س ،تتم مناق�شة
املو�ضوع يف غياب الع�ضو املعني والذي ال يحق له
مطلق ًا امل�شاركة يف الت�صويت على ال�صفقة .وب�أي
حال يجب �أن تتم ال�صفقة وفق ًا لأ�سعار ال�سوق
وعلى �أ�سا�س جتاري بحت ،ويجب �أال تت�ضمن
�شروط ًا تخالف م�صلحة ال�شركة.
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املعاملة املن�صفة
للم�ساهمني وممار�سة حق
الت�صويت
ين�ص النظام الأ�سا�سي مل�صرف الريان على �أن
لكل م�ساهم احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة،
وميثل امل�ساهمني الق�صر واملحجور عليهم النواب
عنهم قانون ًا يف حني ميثل الأ�شخا�ص الإعتبارية
الأ�شخا�ص املفو�ضني من قبلها مبوجب تفوي�ض 
خطي منظم وفق ًا للأ�صول القانونية.
كما ن�ص النظام الأ�سا�سي على حق امل�ساهم
الذي يح�ضر �إجتماع اجلمعية العامة يف مناق�شة
املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال وتوجيه
الأ�سئلة �إىل مراقبي احل�سابات ،ويتعني على
املجل�س الرد على �أ�سئلة امل�ساهمني و�إ�ستف�ساراتهم
بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة البنك لل�ضرر،
و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد غري كاف احتكم �إىل
اجلمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
كما ن�ص النظام الأ�سا�سي مل�صرف الريان على �أن
لكل م�ساهم عدد من الأ�صوات يعادل عدد �أ�سهمه.

حقوق امل�ساهمني فيما
يتعلق ب�إنتخاب �أع�ضاء جمل�س
الإدارة
يحر�ص م�صرف الريان على تطبيق مبد�أ �إعطاء
امل�ساهمني معلومات عن املر�شحني �إىل ع�ضوية
جمل�س الإدارة قبل الإنتخابات ،مبا يف ذلك و�صف
مهارات املر�شحني املهنية والتقنية وخربتهم
وم�ؤهالتهم الأخرى.
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ووفق ًا لتعليمات وزارة الإقت�صاد والتجارة الواردة
يف تعميمها املن�شور بتاريخ 2016/02/23م
وبنا ًء على قرار هيئة قطر للأ�سواق املالية؛ ف�إن
الت�صويت يف �إنتخابات جمال�س �إدارة ال�شركات
امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املايل �سيكون على
النحو الوارد يف املادة رقم ( )96من قانون
ال�شركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم ()11
ل�سنة 2015م:
«يكون لل�سهم الواحد �صوت واحد مينحه امل�ساهم
ملن يختاره من املر�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة،
ويجوز للم�ساهم توزيع ت�صويت �أ�سهمه بني �أكرث
من مر�شح ،وال يجوز �أن ي�صوت ال�سهم الواحد
لأكرث من مر�شح».

حقوق امل�ساهمني فيما
يتعلق بتوزيع الأرباح
يرتبط توزيع الأرباح �إرتباط ًا كام ًال بالنتائج املالية
التي يحققها م�صرف الريان يف نهاية كل عام ،
بالإ�ضافة �إىل الإلتزام بالقوانني والتعليمات ذات
ال�صلة وخا�صة تعليمات م�صرف قطر املركزي
اخلا�صة بالإحتياطيات ب�أ�شكالها (الإحتياطي
القانوين � -إحتياطي املخاطر � -إحتياطي القيمة
العادلة) ويقوم جمل�س الإدارة �سنوي ًا بدرا�سة
عدة �سيناريوهات  ،يختار �أف�ضلها ويعر�ضه على
اجلمعية العامة العادية ب�شكل تف�صيلي مع بيان
جمموع الأرباح املحققة وتوزيعاتها ،وللجمعية
العامة كل احلق يف املوافقة على مقرتح جمل�س
الإدارة �أو تعديله.
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هيكل ر�أ�س املال وحقوق
امل�ساهمني وال�صفقات
الكربى
يرتكز عمل البنوك ب�صفة �أ�سا�سية على عمليات
التمويل للأفراد وال�شركات ،وي�صدر م�صرف
قطر املركزي تعليماته بخ�صو�ص احلدود
الق�صوى للرتكزات الإئتمانية من جهة ال�صفقة
الواحدة �أو جمموع �صفقات العميل الواحد �أو
القطاع الواحد .

حقوق �أ�صحاب امل�صالح
الآخرين
تت�ضمن �سيا�سة احلوكمة التي ينتهجها م�صرف
الريان وجوب الإحرتام الكامل لكافة الأطراف
التي يجري التعامل معها ومنها �أ�صحاب
امل�صالح الآخرين ،بينما تر�سي الئحة �ش�ؤون
العاملني مبادىء العدل وامل�ساواة بني املوظفني
دون متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو
الدين .وتقوم الإدارة �سنوي ًا بتخ�صي�ص مكاف�آت
للموظفني تتنا�سب مع الأرباح املحققة واجلهد
والأداء اخلا�ص بكل موظف وفق ًا لتقييم منهجي
مدرو�س.
ويف نف�س الوقت ،تتيح �سيا�سة حماية املبلغني
التي �إعتمدها جمل�س الإدارة الفر�صة لأي
موظف كان �أن يو�صل �شكواه �إىل الإدارة دون
التعر�ض له �أو الت�أثري عليه مع احلفاظ الكامل
على حقوقه .بينما يلتزم موظفو م�صرف الريان
بقواعد ال�سلوك املهني (التي يوقعها كل موظف)
والتي تت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية لأخالق املهنة .

م�س�ؤولية م�رصف الريان نحو
املجتمع والبيئة
باتت مبادئ امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات
جتاه املجمتع والبيئة مرتبطة مب�ستوى احلوكمة
الر�شيدة لها ،و يحر�ص م�صرف الريان على
امل�ساهمة يف تنمية املجتمع من خالل دعم
الأفراد واجلهات الوطنية لتمار�س دورها يف بناء
جمتمع �أف�ضل .ويتجلى ذلك يف �إميان م�صرف
الريان ب�أهمية م�س�ؤوليته الإجتماعية ويحر�ص 
على م�ساهماته يف بناء جمتمع �أف�ضل وي�شجع
على حماية املوارد الطبيعية وجتنب �إحلاق الأذى
بالبيئة ،كما ي�شجع على املمار�سات ال�صحية
ويدعم الأن�شطة الريا�ضية و�شتى الأعمال اخلريية
والتي ت�صب يف م�صلحة املجتمع وحتقيق الأهداف
الوطنية.
وفيما يلي بع�ض الأن�شطة التي �ساهم م�صرف
الريان فيها خالل العام 2016م:
• دعم �أن�شطة الهالل الأحمر اخلريية .
• دعم الأن�شطة الريا�ضية لكل من نادي اجلي�ش 
ونادي خلويا.
• دعم �أن�شطة الهيئة العامة ل�ش�ؤون القا�صرين.
• امل�شاركة يف م�ؤمتر �أمن املعلومات يف القطاع
املايل.
• رعاية بطولة قطر �إك�سون موبيل املفتوحة لتن�س
الرجال.

البنى الأ�سا�سية املطلوبة لقيام الإحتاد النقدي
اخلليجي وعلى الأخ�ص �إن�شاء البنك املركزي
اخلليجي و�إر�ساء قدراته التحليلية والت�شغيلية
والتو�صية ب�ش�أن الت�شريعات الالزمة لقيام الإحتاد
النقدي اخلليجي و�إن�شاء البنك املركزي اخلليجي
و�إ�صدار العملة اخلليجية املوحدة.

• امل�شاركة يف دوري البنوك لكرة القدم الذي
نظمه م�صرف قطر املركزي.
• �ضمن امل�ساعي الهادفة �إىل تعزيز ال�شمول
امل�صريف لذوي الإعاقات قام البنك بتدريب
موظفي خدمة العمالء بالفروع والإدارات
الأخرى على لغة الإ�شارة الأ�سا�سية العربية
املوحدة لل�صم ،بالتعاون مع املركز الثقافى
القطرى الإجتماعى لل�صم.
• تنفيذ برناجم ًا تدريبي ًا متكام ًال للتعامل مع
العمالء واملوظفني من ذوي الإعاقة بالتعاون مع
مركز ال�شفلح (�أحد املراكز التابعة للم�ؤ�س�سة
القطرية للعمل الإجتماعي).
• �إ�ست�ضافة جمموعتني من منت�سبي مركز �شباب
العزيزية ،التابع لوزارة الثقافة والريا�ضة
(مع�سكر ّ
خطط مل�ستقبلك) وذلك �ضمن
م�شاركة البنك الفعالة يف جمال بناء ال�شباب
القطري كجزء من م�س�ؤوليته نحو املجتمع.
كما قام م�صرف الريان بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
حمد الطبية بتنظيم حملته امليدانية للتربع بالدم
(والتي �أ�صبحت ن�شاط ًا �سنوي ًا) كجزء من دعم
برامج امل�ؤ�س�سة الطبية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
م�صرف الريان قام �أي�ض ًا بامل�شاركة يف عدد
من املحافل املحلية والدولية والتعليمية واملهنية
(ت�شمل ما ذكر �سابق ًا) والتي من �ش�أنها �أن
ت�ساهم يف تطوير جيل امل�ستقبل ورواده ،وامل�شاركة
�أي�ض ًا يف ور�شة خا�صة مبجل�س النقد اخلليجي
الذي يهدف وب�صفة �أ�سا�سية �إىل تهيئة وجتهيز

د .ح�سني العبد اهلل
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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ر�ؤيتنا

ملحة

عن �أعمـال
م�رصف الريـان

ر�سالتنا

�أن ُن�صبح البنك اال�سالمـي املتكامل يف قطر
والعامل من خالل توفريه جمموعة وا�سعة
ومتنوعة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية ،عرب
قنوات فعالة وموثوق بها وذلك لتلبية متطلبات
خمتلف القطاعات يف الأ�سواق التي تن�شط
فيها ،وبهدف حتقيق غايتني الأوىل :تعزيـز
عائدات امل�ساهمني والثانية الإرتقاء �إىل
تطل ّعات عمالئنا.

• بناء م�ؤ�س�سة مالية متوازنة عرب تقدمي منتجات
وخدمات التجزئة وامل�ؤ�س�سات وال�شركات،
واخلدمات الإ�ست�شارية و�إدارة الأ�صول.
• تقدمي خدمات مالية رائدة متوافقة متاما مع مبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية .
• بناء منوذج قوي يف تقدمي خدمات متميزة وعالمة
جتارية معرتف بها.
• �أن نكون الرواد فى �سوق امل�صرفية املتوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية ،من خالل بناء اخلربة يف تقدمي
التمويل واخلدمات اال�ست�شارية والعرو�ض املالية.
• بناء م�ؤ�س�سة مالية قوية خلدمة جميع العمالء يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي وخارجها.
• الرتكيز على ابتكار املنتجات واخلدمات املقدمة
وفق ًا للمعايري الدولية لبناء ر�أ�س مال قوي وقاعدة
م�ساهمني �صلبة.

�إ�سرتاتيجيتنا

• العمل على ربط االقت�صادات احلقيقية والنظام
املايل خللق نظام متويل كف�ؤ .
• تو�سيع قدراتنا يف جمال الأعمال امل�صرفية
التجارية من خالل اخرتاق �أ�سواق املنطقة
و�أوروبا.
• تطوير خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
• ربط �آ�سيا وال�شرق الأو�سط و�أوروبا من حيث
التجارة واخلدمات امل�صرفية.
• �إتباع خطط قوية وذات كفاءه لإقتناء �شركات
جديدة وفق ًا ال�سرتاتيجية التو�سع.
• الإ�ستخدام احلكيم لر�أ�س املال الكبري وقاعدة
امل�ساهمني القوية لدعم النمو.

لخ�ص بيانات ُم�ساهمى م�رصف الريان كما فى  31دي�سمرب 2016
ُم ّ
البلــــد
البحرين
الكويت
عمان
قطر
ال�سعودية
الإمارات
�أخرى
املجموع

عدد الأ�سهم
5.678.161
7.769.424
2.350.401
623.724.561
29.171.909
8.549.754
72.755.790
750.000.000

عدد امل�ساهمني
21.333
22.841
7.826
54.913
70.039
24.548
3.023
204.523

قطر

%83.16

البحرين

%0.76

الكويت

%1.04

عمان

%0.31

ال�سعودية

%3.89

الأمارات

%1.14

�أخرى

%9.70

الن�سبة
%0.76
%1.04
%0.31
%83.16
%3.89
%1.14
%9.70
%100.00
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جمموعة ال�رشكات التابعة والزميلة مل�رصف الريان
طبيعة الأعمال التجارية
نوع اال�ستثمار
اال�ســــــــم
خدمات م�صرفية �إ�ستثمارية
تابعة
الريان للإ�ستثمار
و�ساطة مالية
تابعة
الريان للو�ساطة املالية
�إدارة م�شاريع عقارية
تابعة
�شركة �شركاء الريان
�أحكام م�صرفية متوافقة مع ال�شريعة
تابعة
بنك الريان-اململكة املتحدة
الإ�سالمية
زميلة للريان للإ�ستثمار �إ�ستثمارات �صناعية وجتارية وعقارية
�شركة �سى �سان-قطر للتجارة
خدمات متويلية
زميلة
�شركة كرناف للتق�سيط
�إدارة مرافق
�شركة لنك خلدمات ال�صيانة و�إدارة العقارات زميلة
ت�أمني تكافلى
زميلة
�شركة ال�ضمان للت�أمني التكافلى (بيمة)
تنمية الإ�ستثمار العقارى والت�أجري
زميلة
ال�شركة الوطنية للمجمعات ال�سكنية
�شركة قاب�ضة
تابعة
الريان املحدودة -اململكة املتحدة

�شبكـة فـروع م�صـرف الريـان
الدولة
قـ ـطـ ـ ـ ــر
قـ ـطـ ـ ـ ــر
قـ ـطـ ـ ـ ــر

ن�سبة امللكية
%100
%100
%100

اململكة املتحدة

%98.38
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%50
قـ ـطـ ـ ـ ــر
اململكة العربية ال�سعودية %48
%33
قـ ـطـ ـ ـ ــر
%20
قـ ـطـ ـ ـ ــر
%20
�سلطنة عمان
%100
اململكة املتحدة
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�أق�سام الأعمال التجارية الرئي�سة واملنتجات واخلدمات فى م�رصف الريان
اخلدمات امل�صرفية
اخلدمات امل�صرفية للأفراد
اخلا�صة
املنتجات و اخلدمات
العمالء
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الأعمال امل�صرفية
ال�شاملة

اخلدمات امل�صرفية
اال�ستثمارية

• الودائع لأجل
• ح�سابات التوفري
• احل�سابات اجلارية
• البطاقات الإئتمانية
• متويل ال�سلع
• متويل ال�سيارات
• التمويل العقارى
• ت�سهيل الريان
• التمويل ال�شخ�صي
• مركز االت�صال
• �أجهزة ال�صراف الآيل

• اخلدمات امل�صرفية
اخلا�صة
• تخطيط اال�ستثمار
• �إدارة الأ�صول
• حماية الرثوة
• تخطيط و�إدارة
االئتمان �إدارة النقدية
• التخطيط التجاري
(لأ�صحاب الأعمال
اخلا�صة)

• التمويل املبا�شر
 مرابحة م�ضاربة �إجارة �إ�ست�صناع تورق• متويل التجارة
 خطابات االعتماد مرابحة PB-APG- �ضمانات تقدمي عرو�ض ل�ضمانات التمويل
 �إدارة النقدية التمويل امل�شرتك متويل الواردات متويل املخزون -املعامالت امل�صرفية

• �إدارة الأ�صول
• اال�ست�شارات املالية
• املبيعات امل�ؤ�س�سية
• اال�ستثمارات واالكتتاب
• الو�ساطة املالية

• �صرف العمالت الأجنبية
• ح�سابات �سوق املال
• التحوط
• �صكوك
• �أ�سهم

• الأفراد

• الأفراد ذوي املالءة
املالية العالية

• ال�شركات
• البنوك وامل�ؤ�س�سات
• امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه
احلكومية
• ال�شركات املتو�سطة
وال�صغرية
• الأفراد ذوي املالءة املالية
العالية

• البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية
• امل�ؤ�س�سات غري البنكية
وغري املالية
• امل�ؤ�س�سات احلكومية
و�شبه احلكومية
• �أعمال القطاع اخلا�ص
• الأفراد ذوي املالءة
املالية العالية

• امل�ؤ�س�سات
• البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية
• امل�ؤ�س�سات احلكومية
و�شبه احلكومية
• �أعمال القطاع اخلا�ص
• الأفراد ذوي املالءة
املالية العالية
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جلميع االحتياجات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية

اخلزانة
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الفرع الرئي�سي

�شارع حمد الكبري  -تلفون44253333 :

فرع ال�سالم

�شارع ال�شايف   -تلفون44253162 :

فرع ال�سيتي �سنرت

الطابق الأول  -تلفون44253177 / 44253171 :

فرع جامعة قطر

مبنى الطالبات   -تلفون44253193 / 44253187 :

فرع �سلوى

بجانب معر�ض هيونداي لل�سيارات  -تلفون44253201 / 44253200 :

فرع املول

البوابة رقم  - 2تلفون44253218 :

فرع الدائري الثالث

مبنى الفاينن�شيال �سكوير  -تلفون44253243 :

فرع مول وذنان

معيذر ال�شمالية  -تلفون44253300 :

فرع الوكرة

�شارع الوكرة الرئي�سي  -تلفون44253286 :

فرع اللجنة االوملبية القطرية

�شارع جمل�س التعاون برج اللجنة االوملبية  -تلفون٤٤٢٥٣٢٧١ :

فرع ال�سد

مبنى الب�ستان  -تلفون44253135 :

فرع بي �إن الريا�ضية

�شارع الكورني�ش ،الدفنة ،برج الدوحة  -تلفون٤٤٢٥٣٤٥٨ :

فرع رو�ضة �أقدمي

بني هاجر  -تلفون44253466 :
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اخلدمات امل�رصفية للأفراد وامل�رصفية اخلا�صة
�شهدت اخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات
امل�صرفية اخلا�صة خالل العام  2016مبادرات
ا�سرتاتيجية متت من خالل العمل على اخلطط
املبتكرة لتقدمي املزايا النوعية ملكاف�أة القاعدة
العري�ضة لعمالء البنك من خالل �صياغة نظام
ي�سمح لهم بالأ�ستفادة ال�سهلة والفورية من احللول
واملنتجات واخلدمات التى �صممت لتنا�سب جميع
احتياجاتهم� .ساعد على ذلك وجود �شبكة فروع
منت�شرة على ا�س�س �إ�سرتاتيجية مدرو�سة وقنوات
بديلة وحلول �إلكرتونية خمتلفة متوفرة على
مدار ال�ساعة خللق العالقة الإيجابية وال�سهلة
والقوية وطويلة املدى مابني البنك وعمالئه على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
وقد �شهد العام زيادة نوعية فى تنفيذ الربامج
الرتويجية التى عر�ضت منتجات ذات قيمة
م�ضافة لعمالء البنك ،من خالل عرو�ض جديدة
للتجزئة امل�ستحدثة ،تت�ضمن �سيا�سات ت�شجعية،
وحلول م�صرفية الكرتونية ،وتدابري لزيادة
اخلدمات و�إجراءات لتعزيز �أمن املعامالت
امل�صرفية يف الفروع والقنوات البديلة ب�أكملها.
خالل العام � ،2016أطلق م�صرف الريان حمالته
الرتويجية املختلفة بهدف ت�شجيع وبناء قاعدة
للوالء،ا�شتملت على عرو�ض ملنتجات خا�صة
بتحويل الراتب والتمويل ال�شخ�صى ومتويل
العقارات وال�سيارات والودائع الإ�ستثمارية.
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بلغ اجمايل زيادة التمويالت من خالل هذه
احلمالت  %22عن العام  ،2015كما بلغت الزيادة
اي�ضا فى ودائع العمالء. %31
ووا�صل ق�سم بطاقات م�صرف الريان العمل خالل
 ،2016على تو�سيع قاعدة عمالئه فى كل الأق�سام
امل�ستهدفة ،لي�صدر خالل  ،2016بطاقة �إقت�صادى
بالتعاون مع وزارة االقت�صاد والتجارة يف �إطار
تعزيز التعاون الإ�سرتاتيجى معها.
وقد ا�س�س الربنامج اجلديد لرتقية العمل
والتجارة بني امل�ستهلكني والتجار ورجال الأعمال
داخل قطر ،حيث اطلقت البطاقة «�إقت�صادى»
لتقدمي قيمة كبرية للم�ستهلكني من خالل
تن�شيط اال�ستهالك يف قطاع التجزئة عرب بوابة
اخل�صومات والعرو�ض واملزايا املختلفة ،وكذلك
تطوير وزيادة املعامالت املالية والتجارية مع
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة لي�ستفيد منها قطاع
كبري من العمالء عرب اخل�صومات ذات القيمة
امل�ضافة.
وكان  2016اي�ض ًا عام ًا �آخرا ي�شهد حت�سني
لكثري من عمليات �إ�ستدامة م�ستوى اجلودة يف
خدمة وتعزيز جتربة العمالء عرب جميع نقاط
التوا�صل وبناء العالقات الطويلة الأمد معهم،
عن طريق تطبيق املعايري العاملية خلدمة العمالء
و�إجراءات الت�شغيل املوحدة ،واتفاقات اخلدمة
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جمموعة اخلدمات امل�رصفية ال�شاملة-ال�رشكات
البينية والأمتتة .وذلك من خالل ق�سم التدريب
فى م�صرف الريان فى تقدمي احدث التدريب
الفنى واملهنى والإدارى جلميع موظفينا فى
الفروع وموظفى اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة
ومركز االت�صال للت�أكد من مقدرتهم على فهم
طبيعة املخاطر املتعلقة بالن�شاط امل�صرفى والعمل
على التقليل منها ورفع م�ستويات اخلدمات
املقدمة ،كجزء ا�صيل من ا�سرتاتيجية تنمية
املوارد الب�شرية طويلة الأجل .حيث بلغ اجمايل
عدد �ساعات التدريب املقدمة ملوظفني اخلدمات
امل�صرفية للأفراد و امل�صرفية اخلا�صة �744ساعة
تدريب كاملة.
و�شهد العام  2016كذلك تعزيزا �آخرا ل�شبكة
الفروع لت�صل �إىل  13فرعا ب�إ�ضافة فرع رو�ضة
�أقدمي اجلديد داخل جممع املرية ،والواقع يف
منطقة رو�ضة �أقدمي فى بني هاجر كجزء من
ا�سرتاتيجيتنا التو�سعية لتلبية متطلبات قاعدة
العمالء.
وتطورت اي�ض ًا �شبكة اجهزة ال�صراف الآىل لت�صل
�إىل  84جهاز �صراف �آيل بنهاية عام ،2016
ل�ضمان تغطية متتد مع امتداد التو�سع فى قطر.

وا�صلنا كذلك فى  2016فى تفعيل ا�سرتاتيجيتنا
املرتكزة على النمو امل�ستدام ،وظلننا على
التزام دائم بدعم اجلهات احلكومية و�شبه
احلكومية والقطاع اخلا�ص الداعم مل�شروعات
البنية التحتية وغريها من املبادرات يف العديد
من القطاعات احلقيقية املكونة للإقت�صاد
القطري مثل قطاع املوا�صالت والطريان
والقطاع ال�صحي واالت�صاالت والريا�ضة واملاء
والكهرباء وجتارة العقارات واخلدمات املالية
والطاقة والبرتوكيماويات والإعالم والت�صنيع
وقطاع املقاوالت وغريها ومن خالل تقدمي
احللول امل�صممة خ�صي�ص ًا للعمالء وال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ،وخ�صو�ص ًا الالعبني الرئي�سيني يف
عملية التنمية امل�ستدامة لدولة قطر واالقت�صادات
الإقليمية.
و�أ�ضيفت اي�ض ًا خالل العام ميزات جديدة هامة
خلدمة عمالئنا من ال�شركات عرب الإنرتنت،
وذلك لزيادة دقة و�سهولة و ت�أمني املعامالت،
لتمثل هذه الإ�ضافات جمتمعة جزء ًا مهم ًا من
�سعى م�صرف الريان امل�ستمر فى حت�سني �سبل
�إدارة الأموال ،و�سهولة تدفق املعلومات ،واالت�ساق
فى تنفيذ املعامالت ،والفعالية من حيث التكلفة
والت�شغيل الآيل.
حيث وا�صلت �إدارة منتجات ال�سيولة واملعامالت
امل�صرفية و�إدارة الأموال النقدية يف م�صرف
الريان خالل عام  2016جمهودات حت�سني و�سائل
التوا�صل مع العمالء عن طريق جمموعة من
التدابري لإيجاد احللول املبتكرة واجلديدة ،حيث

ا�صبح م�صرف الريان �أول بنك يف قطر يح�صل

على رخ�صة الإعتماد والتن�سيق من فيزا ()VCF

لبطاقات ائتمان ال�شركات.
بف�ضل ما نتمتع به من قاعدة قوية لر�أ�س املال
والتزام م�ساهمينا ،فقد حافظنا كذلك خالل
 ،2016على و�ضع متميز من �ش�أنه �أن ميكننا
من متويل امل�شروعات ال�ضخمة للبنية التحتية
يف جمال ال�سكك احلديدية وبناء الطرق
واال�ستادات الريا�ضية و�أنظمة الدعم وغريها
من م�شروعات البنية التحتية اخلا�صة ببطولة
ك�أ�س العامل  .2022حيث فزنا بالفعل ببع�ض 
التفوي�ضات لتمويل م�شروعات عمالقة للبنية
التحتية ونعمل مع العديد من العمالء املتميزين
لتمويل م�شروعاتهم العمالقة املقبلة.
كذلك وا�صلنا براجمنا فى تنويع قاعدة الدخل
يف العديد من قطاعات االقت�صاد ونعمل �سوياً
مع �إدارات اخلزانة و�إدارة الأ�صول وخدمات
الأفراد واخلدمات البنكية اخلا�صة وفريق �إدارة
الرثوات .من خالل ا�ستثمارنا يف اخلربات
املنا�سبة ،فقد متكنا خالل  2016من توفري
جمموعة كاملة من حلول الأعمال امل�صرفية
املحلية والعاملية يف جمال �إدارة ال�سيولة والتمويل
التجاري والنقد الأجنبي والتحوط ملعدالت
الربح و�إدارة الأ�صول وال�صكوك وهياكل التمويل
والرقابة ومتويل ال�شركات وا�ست�شارات حقوق
امللكية وحلول متويل اال�ستحواذ واال�ستحواذ
على الأ�سهم وال�سندات واحل�ص�ص والإ�صدارات
اخلا�صة.

نبد�أ  2017على يقظة تامة ،كما هو احلال دوم ًا،
و�إطالع م�ستمر املخاطر التي نتحملها مع عمالئنا،
ونعمل معهم عن كثب وبعناية فائقة على تقييم
وحتليل وتخفي�ض عنا�صر املخاطر امل�شار �إليها مبا
ميكننا �سوي ًا من اال�ستمرار يف بناء قيمة م�ستدامة
مل�صلحة كافة �شركائنا.

جودة اخلدمة
مهمتنا

تقدمي �أعلى م�ستوى ملعايرياجلودة فى خدمة
وتعزيز جتربة العمالء عرب جميع نقاط التوا�صل
وبناء عالقات طويلة الأمد معهم.

�أهدافنا

• تلبية االحتياجات املتوقعة لعمالئنا والعمل على
توجيه البنك نحو «ا�سرتاتيجية الرتكيز على
العمالء».
• �ضمان الر�ضاء التام للعمالء وحت�سني كفاءة
وفعالية العمليات عرب جميع نقاط التوا�صل
معهم عن طريق تطبيق املعايري العاملية خلدمة
العمالء و�إجراءات الت�شغيل املوحدة ،واتفاقات
اخلدمة البينية والأمتتة.
• توحيد �سبل الإت�صاالت بني جميع القنوات لتلبية
احتياجات العمالء
• توفري التدريب الالزم للموظفني فى جماالت
املعايري العاملية للجودة والإبتكار و التطوير
للتعامل مع توقعات العمالء.

ال�سنوي  ٢٠١٦
٢٠١٦
التقرير ال�سنوي
م�رصف الرالرييانان|| التقرير
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• الر�صد والتحليل والتوثيق والتدريب با�ستمرار
لتح�سني خدمات العمالء فى كل �أق�سام م�صرف
الريان.
فى تناغم تام مع ا�سرتاتيجية واهداف م�صرف
الريان وا�صلت �إدارة جودة اخلدمة خالل العام،
يف تنفيذها للعديد من االبتكارات والتح�سينات
الإبداعية للتلبية امل�ستدامة ملتطلبات العمالء من
خالل التميز عرب القنوات والإدارات املختلفة.
ا�ستمرت �إدارة جودة اخلدمة طوال عام ،2016
فى مراقبة الربامج اخلا�صة بالعمليات امل�ستحدثة
واملتخ�ص�صة فى ر�ضاء العمالء واملعروف
ب�صوت العميل ( )VOCوالت�أكد من انه نظام
�إدارة العمالء ( )CMSملتابعة �شكاوى وطلبات
و�إقرتاحات وتقديرات العمالء ،يعمل كما يجب
من خالل جمع البيانات من املت�سوقني ال�سريني
�شهري ًا ،وتنفيذ ا�ستطالعات ر�ضا العمالء ،وجمع
معلومات التقييم من خالل زيارات الفروع.
كما �أجريت حت�سينات لنظام �إدارة العمالء
( )CMSملتابعة �شكاوى وطلبات و�إقرتاحات
وتقديرات العمالء .لت�سجل هذه الربامج
امل�ستحدثة العديد من التح�سينات والتطويرات
لت�سجيل مالحظات العمالء واقرتاحاتهم ومن ثم
قيا�س وحتليل وحت�سني و�إعادة ت�صميم العمليات
فى �شكل اكرث مقبولية و�سهولة على ح�سب توقعات
العمالء ،فيمكن هذه التفاعل جميع الإدارات
املخت�صة و القنوات البديلة وغريها من تقدمي
خدمة عمالء �أكرث كفاءة وفعالية.
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وبا�ﻹ �ضافة �إىل ذلك ،عملنا على متديد �إ�ستخدام
خدمة «برنامج التح�سني امل�ستمر» �إىل �إدارات
�أخرى داخل جمموعة م�صرف الريان لتح�سني
برنامج �صوت الأعمال امل�صرفية (،)VOB
لتحديد والعمل على �سد الثغرات وحتليل العمليات
والإجراءات والأنظمة من �أجل تقوية ال�ضوابط
الداخلية وتخفيف حدة املخاطر وزيادة الكفاءة
وااللتزام -وذلك با�ستخدام �أف�ضل املمار�سات
الدولية ،فيما يتعلق ب�إجراءات الت�شغيل املوحدة
( )SOPsجنبا �إىل جنب مع اتفاقيات م�ستوى
اخلدمة ( )SLAsوقيا�سات الفرتة الزمنية
املطلوبة للتنفيذ ( ،)TATودليل الإ�ستعمال
وخرائط ان�سياب العمليات يف معظم الإدارات
التابعة للبنك.

كما وا�صلت �إدارة املوارد الب�شرية كذلك فى خلق
و�إ�ستغالل كل الفر�ص املتاحة للتعاون مع وزارة
العمل وامل�ؤ�س�سات التعليمية واملهنية فى قطر
لإجناح كافة خططها املو�ضوعة للتقطري ،حيث
وا�صل م�صرف الريان ح�ضوره القوى يف العديد
من املعار�ض املهنية ،مثل جامعة قطر و�أكادميية
املها ،ليح�صل م�صرف الريان ،خالل العام
 ،2016عددا من �شهادات ال�شكر والتكرمي لدوره
الوا�ضح فى قيادة العمل املهنى والإدارى داخل
قطر واملنطقة.
وا�صل م�صرف الريان خالل العام تقليده الرا�سخ
فى لعب دوره املنوط به كم�ؤ�س�سة وطنية رائدة
فى جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ،من خالل
ان�شطة �إدارة املوارد الب�شرية كنافذة حية داخل
املجموعة منوط بها تبنى القيم وتنفيذ الربامج
والإ�سرتاتيجيات املختلفة خلدمة املجتمع من
خالل برامج امل�س�ؤولية االجتماعية املتعددة لتمثل
احلملة ال�سنوية للتربع بالدم بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
حمد الطبية �شاهد ًا مثا ًال لذلك.

الـمـوارد الب�شـريـة

التدريب وتطوير املواهب

و�سوف ت�ستمر �إدارة جودة اخلدمة يف العام
 ،2017وال�سنوات القادمة فى البحث عن �أف�ضل
احللول املمكنة لإعتماد خطط مبتكرة للتح�سني
امل�ستمر لتجربة العمالء داخل م�صرف الريان.

�شهد العام  ،2016املوا�صلة فى ت�صميم وتنفيذ
الربامج ال�شاملة من قبل �إدارة املوارد الب�شرية
لتنفيذ اال�سرتاتيجية التي و�ضعها جمل�س الإدارة
حتت عناية الإدارة التنفيذية للتطوير امل�ستمر
لر�أ�س املال الب�شري ب�شكل منهجي ل�ضمان
التطبيق الف ّعال لل�سيا�سات والأجراءات داخل
البنك.

ال�سنوي  ٢٠١٦
م�رصف الريان | التقرير ال�سنوي ٢٠١٦

وقد اوىل م�صرف الريان كذلك �إ�سرتاتيجيته
لعملية التدريب والتطوير ملوظفيه اهمية ق�صوى
خالل العام  ،2016مع الرتكيز املدرو�س على
الكادر القطري ب�شكل خا�ص ،حيث وا�صلت �إدارة
التدريب داخل البنك فى براجمها املو�ضوعة
لتنفيذ ا�سرتاتيجية الإدارة العليا بعيدة املدى
بهدف تطوير موظفيها مهني ًا و�إداري ًا وذلك

بالتعاون مع وزارة العمل واجلهات املخت�صة
الأخرى ،حيث جتاوزت عدد �ساعات التدريب
املنفّذة �« 14,900ساعة تدريبية» غطت كافة �أنواع
التدريبات النظرية منها والعملية ،فتم تنفيذ
العديد من الربامج بالتعاون مع �شركات عاملية
متخ�ص�صة مثل �شركة فيت�ش لرينينغ العاملية
 Fitch Learningكما �شارك البنك بقوة يف
كافة برامج التطوير الإداري والقيادي املطروحة
من قبل �أكادميية قطر للمال والأعمال QFBA
واخلا�صة بتطوير الكفاءات القطرية وت�أهيلها
�إداري ًا وقيادي ًا مثل ( برنامج الرئي�س التنفيذي
امل�ستقبلي ،برنامج كوادر ،برنامج التحدي
الإداري العاملي ،برنامج ريادة الأعمال بالتعاون
مع بنك قطر للتنمية) ،بالإ�ضافة �إىل تدريب عدد
 30طالب من جامعة قطر وجامعات ومدار�س
خمتلفة.
كما قامت الإدارة خالل العام  ،2016بتنفيذ
م�شاريع التطوير الذاتى بالن�سبة للموظفني فى
الفروع والذي هدف �إىل رفع م�ستوى اخلدمة
وكفاءة العمل وذلك عرب برامج التدريب
املتخ�ص�ص املكثفة وامل�ستمرة للم�ساعدة فى
تنظيم اعمالهم اليومية بطرق علمية و�إدارية
�صحيحة ،حيث و�ضع الربنامج قيد التنفيذ فى
�شهر نوفمرب  2016على �أن ي�ستمر العمل به كذلك
خالل ال�سنة .2017

امل�س�ؤولية الإجتماعية
وفيما يتع ّلق بتنفيذ �إ�سرتاجتية م�صرف الريان
نحو م�س�ؤوليته الإجتماعية خالل العام  ،2016فقد
نفذت �سل�سلة متنوعة من الربامج التى هدفت
�إىل تقدمي الدعم امل�ؤ�س�سى للعديد من املجموعات
املختلفة داخل املجتمع ويذكر منها:
• التعاون مع مركز ال�شفلح للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل حول
التعامل وتخدمي ذوي الإعاقة من العمالء
واملوظفني.
• التعاون مع املركز القطري الثقايف الإجتماعي
لل�صم ،لتدريب موظفني من البنك على لغة
الإ�شارة ،وامل�ساهمة يف �صياغة قامو�س �إ�شاري
متخ�ص�ص بامل�صطلحات البنكية والتجارية.
• التعاون مع الهالل الأحمر القطري ،فى تنفيذ
برنامج لتوعية وتدريب منتفعي املركز على
ا�ستخدام بطاقات الإعانة والتعامل مع �أجهزة
ال�صراف الآيل.
• التعاون مع مدر�سة قطر للعلوم امل�صرفية و�إدارة
الأعمال امل�ستقلة ،من خالل ا�ست�ضافة م�صرف
الريان ملجموعتني من طالب وطالبات املدر�سة
القطريني وذلك �ضمن م�شروع التوجيه الوظيفي
للمرحلة الثانوية للمدر�سة وذلك لتعريف الطلبة
بطبيعة ومزايا العمل يف املجال امل�صريف �إميان ًا
من �إدارة البنك بالدور املحوري الذي تقوم به

املدار�س التجارية يف رفد القطاع املايل للدولة
باملواهب ،و�إ�ستجاب ًة لتوجيهات م�صرف قطر
املركزي حتقيق ًا لر�ؤية قطر .2030
• التعاون مع مركز �شباب العزيزية التابع لوزارة
الثقافة والريا�ضة ،لتدريب وتوعية جمموعتني
من منت�سبي املركز �ضمن مع�سكر (خطط
مل�ستقبلك) حيث مت تعريف الطالب ب�أهمية
العمل البنكي ب�شكل عام ودور م�صرف الريان
كم�ؤ�س�سة مالية وطنية ،متوافقة مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،و ت�شجيعهم على اال�ستمرار
يف حت�صيلهم العلمي ور�سم م�سار تعليمهم لكي
يتمكنوا من الو�صول الهدافهم املهنية املبتغاة �أو
�إدارة م�شاريعهم اخلا�صة.
وقد ح�صل م�صرف الريان على تكرمي م�ستحق
من جمل�س وزراء العمل يف دول املجل�س التعاون
اخلليجي فى احلفل الذى �أقيم على هام�ش �أعمال
الدورة  33جلهوده املتميزة يف حتقيق ن�سب
عالية يف جمال توفري فر�ص العمل للمواطنني و
توطني الوظائف على م�ستوى دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،حيث ح�صل على �شهادة �شكر و تقدير
ك�أحد م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املتميزة فى
قطر واملنطقة .وكذلك مت تكرمي البنك لرعايته
وم�شاركته يف تنفيذ حملة وجهني وذلك حتت
رعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون
الإجتماعية.

ال�سنوي  ٢٠١٦
٢٠١٦
التقرير ال�سنوي
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ر�ؤيتنــا

�أن ن�صبح البنك اال�ستثماري الرائد املتوافق مع ال�شريعة
الإ�سالمية يف املنطقة.

�رشكـة تـابعة

الريـان للإ�ستثمار (�ش.م.ق)

مهمتنا

اال�ستثمار يف تطوير جمموعة كبرية من املنتجات
التي تلبي الطلب املتزايد على حلول ومنتجات التمويل
الإ�سالمي.

قيمنا

اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية لتهيئة بيئة ترعى وت�شجع
العمل اجلماعي لتحقيق التميز.

فل�سفتنا ومبادئنا

جمموعة اال�ست�شارات املالية

�أن نطبق املبادئ القانونية والقواعد اخلا�صة بال�شريعة
الإ�سالمية املتعلقة ب�أعمالنا

الأق�سام والإدارات

• جمموعة �إدارة الأ�صول
• جمموعة اال�ست�شارات املالية
• �إ�ستثمارات �إ�سرتاتيجية.
• عمليات
وا�صلنا خالل عام  ،2016قى ذات الإ�سرتاتيجية التى
قادت اىل �إجنازات الأعوام  ،2013و 2014و2015
لنحقق املزيد من التقدم نحو تر�سيخ ا�سمنا ك�شريك
ا�ستثمار موثوق به حملي ًا و�إقليمي ًا.
ووا�صلنا كذلك فى �سعينا لتحقيق خطوات ثابتة فى
ربط االقت�صاد احلقيقي مع حلول التمويل املتوافق مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،بحيث ا�ستطعنا ترك ب�صمتنا
امل�ؤثرة على قاعدة لال�ستثمار امل�صريف يف كل من �سوق
قطر و�أ�سواق دول جمل�س التعاون ،حيث حققنا منوا ثابتا
يف جمال �إدارة الأ�صول وا�ست�شارات الأعمال.

جمموعة �إدارة الأ�صول

وا�صلت فل�سفتنا احلكيمة فى الإ�ستثمار مع
جمموعة �إجراءاتنا املحددة بدقة جنب ًا �إىل
جنب مع نظمنا احليوية لإدارة املخاطر وعوائد
الإ�ستثمار القوية و املثرية للإعجاب ،وا�صلت
فى ك�سبنا وح�صولنا على املزيد من االعرتاف
اخلارجي ،وبع�ضها اتى من جانب امل�ستثمرين من
ال�صناديق ال�سيادية ،ليعك�س ذلك مدى ال�سمعة
التى ا�صبحنا منتلكها ،حيث ح�صدنا ثالثة جوائز
للأداء «الأ�صول قطر» �إدارة  »2016 -و «�أف�ضل
�صندوق دول جمل�س التعاون اخلليجي على
مبلغ  50مليون من جملة ال�شرق الأو�سط مدير
ال�صندوق» ومدير الأ�صول « 2016العام  -قطر»
من جملة الرثوة املالية �آند.

وا�صلنا خالل العام  2016فى تركيزنا على اال�ستثمار
فى الأ�سهم اخلليجية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية
وال�صكوك ،حيث �إلتزمنا بالعمل على اجتذاب امل�ؤ�س�سات
والأفراد ذوى املالءة املالية العالية.وقد �شهدت �أ�سواق
الأ�سهم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تقلبا متزايدا
طوال العام ،ب�إختالف ا�سواق ال�صكوك ذات الدخل
الثابت ،لينتهى العام ب�أداء اقوى فى جميع اال�سواق نظر ًا
لتح�سن �أ�سعار النفط مما ي�ضيف �آفاق اف�ضل للعام
.2017
وكذلك وا�صلنا فى �إدارة �صندوق م�صرف الريان لدول
جمل�س التعاون اخلليجي وهو �صندوق الإ�ستثمار الأكرب
يف قطر ،والذى بلغ عائده  %36يف ال�سنوات الثالث �إىل
دي�سمرب  2015مقابل  %3عائد فقط فى �أ�سواق دول
جمل�س التعاون اخلليجي.

يف خ�ضم �سنة غري م�سبوقة من حيث الأداء فى
ا�سواق الأ�سهم وال�سندات وال�سلع العاملية ،والأداء
البطئ عموم ًا ل�سوق قطر لال�سواق املالية حتى
نهاية العام  ،2016وا�صل الفريق اال�ست�شاري
املايل فى الريان للإ�ستثمار العمل الد�ؤوب على
�صفقات عديدة .لينجز بنجاح فى الن�صف الأول
من العام �صفقة م�ست�شار الإدراج الوحيد لبنك
قطر الأول فى بور�صة قطر ،حيث متيزت ال�صفقة
بالعديد من الإجنازات الهامة:

• اول عملية �إدراج فى بور�صة قطر منذ  6اعوام
• عملية إ �لإدراج الوحيدة خالل العام 2016
• اول عملية �إدراج ل�شركة مرخ�صة من قبل مركز
قطر املايل
• اول بنك يدرج فى بور�صة قطر فى اكرث من 9
�سنوات
على جبهة �سوق الديون العاملية� ،أن�ش�أنا لأول
مرة ،برنامج لإ�صدار ال�سندات مببلغ بلیون دوالر
امريكى م�صنف  A1من قبل موديز ،حيث مت
�إدراجه فى البور�صة االيرلندية .وب�صفتنا املنظم
امل�شارك و الديلر dealer ،/ومدير االكتتاب
امل�شرتك ومدير �سجل االكتتاب امل�شرتك ،قمنا
بتن�سيق وتنفيذ هيكلة املعامالت وتوثيقها.
وبناء ًا على �سجلنا القوي و�إلتزامنا الرا�سخ،
�سوف نوا�صل �سعينا فى التعامل مع جميع
العمالء املحتملني الباحثني عن اخلدمات
اال�ست�شارية واال�ستثمارية لزيادة ر�أ�س املال و
عمليات الإ�ستحواذ والإندماج و كذلك عمليات
�إعادة هيكلة ال�شركات ،حيث ن�ستهدف جمموعة
وا�سعة من العمالء مبا يف ذلك ال�شركات اململوكة
للأ�سر ،وال�شركات العامة واخلا�صة واحلكومية،
حيث نقوم بتوفري احللول املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية املخ�ص�صة على ح�سب احلوجة
كم�ست�شار موثوق به.
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تقرير

هيئة الرقابة ال�رشعية

عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

احلمد هلل  ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه ومن وااله.
ف�إن هيئة الرقابة ال�شرعية مل�صرف الريان قد قامت مبراجعة املنتجات والعمليات التي عر�ضت عليها،
واطلعت على القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية 2016م ،وترى �أنها ال تتعار�ض مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
كما قامت من خالل التدقيق ال�شرعي بالإ�شراف املبا�شر على �أعمال امل�صرف واالطمئنان على التطبيق
ال�صحيح ملا تقرره الهيئة ،وترى �أن ما عر�ض عليها قد مت وفق �ضوابط الهيئة.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني
ف�ضيلة ال�شيخ
الدكتور /ولـيد بن هـادي
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية
ف�ضيلة ال�شيخ
الدكتور /حممد احمني
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية
ف�ضيلة ال�شيخ
عبدال�ستار �أبو غدة
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية
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ملخـ�ص حـول البيـانـات املـاليـة
كمـا يف نهـايـة  31دي�سمبـر 2016

�إجمايل املوجودات

م�ؤ�رشات �إجمايل املوجودات

١١٠٫٠٠٠

(مليون ريال قطري)

61.628

66.548

80.094

83.331

91.531

41.719

41.440

(مليون ريال قطري)

57.907

62.567

67.635

(مليون ريال قطري)

(مليون ريال قطري)

14.552

16.565

14.804

15.094

14.521

54

م�رصف الريان | التقرير ال�سنوي  ٢٠١٦

(مليون ريال قطري)

5.000

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000

1.504

7.000

ا�سهم
%0.8

2.000

٢٠١٢

1.702

�صكوك
%95.7

٢٠١٦

2.200
2.002

9.000

�شركات زميلة
%3.5

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

2.073

11.000

ن�سـب ــة النمـ ــو الت ــراكمـ ــي ال�سنـ ـ ــوي خلم�س �سنوات
ن�سبة النم ـ ــو ال�سن ـ ـ ــوي
ال�صك ــوك ال�سي ــادي ــة
ح�س ــب أ �ن ــواع الإ�ستثمـ ــارات

-1
-2
-3
-4

ن�سـبــة النمـ ــو التــراكمـي ال�سنـوي خلم�س �سنوات
ن�سبة النمــو ال�سن ــوي
القيـمــة الــدفتــرية لل�سهم
العائــد على حقوق امل�ساهمني

%7.3
%5.5
 16.94ريال قطري
%16.77

قطريون
%83

2.075

17.000

%0.1
%3.8
%88.7

م�ؤ�رشات حقوق امل�ساهمني

�آخرون
%17

�صايف الربح العائد للم�ساهمني

م�ؤ�رشات الإ�ستثمارات
-1
-2
-3
-4

9.596

٢٠١٦

10.523

٢٠١٤

14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000

11.353

العقاريــة
%23

19.000

13.000

التجاريــة
%16

احلكومة وامل�ؤ�س�سات احلكومية
%٤٨

الإ�ستثمارات
15.000

ن�سـبـة النمو الت ــراكمي ال�سنوي خلم�س �سنوات
ن�سبة النمــو ال�سنــوي
ن�سـبـة الذمم املتعرثة لإجمايل ار�صدة الأن�شطة التمويلية
ح�سب القطاعات الإقت�صادية

الإ�ستهالكيـة و�أخـرى
%13

٢٠١٥

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

حقوق امل�ساهمني قبل التوزيع

م�ؤ�رشات ذمم االن�شطة التمويلية
-1
-2
-3
-4

احلكومة
وامل�ؤ�س�سات احلكومية
%38

12.044

٢٠١٢

٢٠١٣

ذمم وار�صدة
االن�شطة التمويلية
%73.9

%12.8
%8.1
%0.16

�أفراد و�آخرون
%27

20.000
10.000

%6.6
%4.3

 -1ن�سـبـة النمــو الت ــراكمــي ال�سنــوي خلم�س �سنوات
 -2ن�سبة النمــو ال�سن ــوي
ح�ســب القطـاعـات الإقت�صادية

م�ؤ�س�سات جتارية
%35

12.705

75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000

(مليون ريال قطري)

ذمم و�أر�صدة االن�شطة التمويلية

30.000

45.010

٢٠٫٠٠٠

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

40.000

48.331

٣٥٫٠٠٠

الإ�ستثمارات
%15.9

50.000

55.623

٥٠٫٠٠٠

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف
قطر املركزي %3.4
�أر�صدة لدى البنوك %6.2

موجودات ثابتة وموجودات
�أخرى %0.6

60.000

58.024

٦٥٫٠٠٠

-1
-2
-3
-4
-5

ن�سـبة النمو الرتاكمي ال�سنوي خلم�س �سنوات
ن�سبـة النمـو ال�سنوي
ن�سبـة كفـايـة را�س املال ( االحد االدنى )%13
العائـد على متو�سط املوجودات
بنـود بيـان املـركـز املــايل

%10.4
%9.8
%18.85
%2.37

70.000
62.571

٩٥٫٠٠٠
٨٠٫٠٠٠

ودائع العمالء

م�ؤ�رشات ودائع العمالء

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

م�ؤ�رشات �صايف الربح
%8.4
 -1ن�سـب ــة النمـ ــو الت ــراكمـ ــي ال�سنـ ـ ــوي خلم�س �سنوات
%0.1
 -2ن�سبة النم ـ ــو ال�سن ـ ـ ــوي
 2.767ريال قطري
 -3الع ــائد علـ ــى ال�سه ــم
 -4ن�سبة امل�صروفات العمومية والإدارية اىل االيرادات الت�شغيلية %18.09
2015
%100.0
اجمايل االيرادات
(%)15.8
امل�صروفات االدارية و العمومية
(%)1.4
خم�ص�صات التمويل
%1.4
حقوق االقلية
ربح ال�سنة قبل العائد على ا�صحاب ح�سابات اال�ستثمار %84.2
(%)26.2
العائد على ا�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
%58.0
العائد على حقوق ملكية البنك
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%100.0
(%)12.2
(%)0.1
(%)0.0
%87.7
(%)37.0
%50.7
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

�إىل ال�سادة م�ساهمي م�رصف الريان (�ش.م.ق.ع).

القـوائــم

املـاليـة

عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة مل�صرف الريان (�ش.م.ق.ع«( ).البنك») و�شركاته التابعة (ي�شار �إليهم معا بـ
«املجموعة») والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  2016وبيانات الدخل والتغريات يف حقوق امللكية
والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ والإي�ضاحات ،التي ت�شتمل على ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة
واملعلومات التف�سريية الأخرى.
بر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة اجلوانب اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما
يف  31دي�سمرب  2016و�أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وذلك وفق ًا ملعايري املحا�سبة
املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ولوائح م�صرف قطر املركزي املعمول بها (لوائح
م�صرف قطر املركزي).
�أ�سا�س الر�أي
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .قمنا مبزيد من التو�ضيح مل�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء
اخلا�ص مب�س�ؤوليات املدققني عن تدقيق البيانات املالية يف هذا التقرير� .إننا م�ستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد ال�سلوك
الأخالقي ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني واملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق التي
نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للبنك يف دولة قطر .لقد قمنا با�ستيفاء م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفق ًا لقواعد ال�سلوك
الأخالقي ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني� .إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية
ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س �سليم للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.
�أمور التدقيق الأ�سا�سية
�إن �أمور التدقيق الأ�سا�سية وفق ًا حلكمنا املهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الق�صوى يف �أعمال التدقيق التي قمنا بها
للبيانات املالية املوحدة لل�سنة احلالية .لقد متت معاجلة �أمور التدقيق الأ�سا�سية يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل،
ويف تكوين ر�أينا عنها ،و�إننا ال نقدم ر�أي ًا منف� ً
صال عن هذه الأمور.
انخفا�ض قيمة موجودات التمويل  -راجع �إي�ضاحات 3
(و) و 5/2/4و 5و�أي�ضا  10حول البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول تدقيقنا للأمور

لقد ركزنا على هذا اجلانب ب�سبب:
• �إن موجودات التمويل تبلغ  ٦٧٫٦٣٤.٦مليون ريال
قطري والتي متثل  73.9يف املائة من �إجمايل
موجودات املجموعة كما يف  31دي�سمرب  .2016لذا
فهي متثل جزء هام من بيان املركز املايل .خالل
ال�سنة بلغ �صايف م�صروف انخفا�ض القيمة ملوجودات
التمويل  1.55مليون ريال قطري.
• تقوم املجموعة ب�إجراء �أحكام معقدة وذاتية على كل
من توقيت االعرتاف بانخفا�ض القيمة وتقدير مبلغ
هذا االنخفا�ض.

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا
املجال ،من بني �أمور �أخرى ما يلي:
• ا�ستخدم فريقنا معرفته املحلية لتقييم االجتاهات يف
بيئة االئتمان املحلية ودر�س الأثر املحتمل على حمفظة
متويل املجموعة لرتكيز اختبارهم على جماالت
املخاطر الرئي�سية.
• بالن�سبة ملحفظة ال�شركات:
• قمنا باختبار ال�ضوابط الرئي�سية على تدرج االئتمان
وعملية املتابعة،
 قمنا باختيار �ضوابط احلوكمة املتعلقة بانخفا�ض القيمة مت�ضمنة �إعادة التقييم امل�ستمرة من قبل
املجموعة ل�سيا�سات انخفا�ض القيمة لكي تظل
منا�سبة للمخاطر يف حمافظ متويل املجموعة،
 قمنا ب�إجراء تقييمات مف�صلة لعينة من موجوداتالتمويل العاملة واملتعرثة مبا يتما�شى مع لوائح
م�صرف قطر املركزي،
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني (تابع)
 كجزء من تقييمنا لالئتمان لعينة من موجودات التمويل املختارة ،قمناب�إجراء تقييم ملدى معقولية توقعات التدفقات النقدية القابلة لال�سرتداد
وحتقق ال�ضمانات وامل�صادر الأخرى لل�سداد .قمنا باختبار مدى ان�سجام
االفرتا�ضات الرئي�سية ومقارنتها مع �سري العمل يف مقابل خطط الأعمال
وفهمنا لل�صناعات ذات ال�صلة وبيئة الأعمال .كما قمنا �أي�ضا مبطابقتها
متى كان ذلك ممكن ًا بالأدلة التي مت احل�صول عليها خارجي ًا.
• بالن�سبة ملحفظة التجزئة ،ا�ستندت عملية انخفا�ض القيمة على الأداء
التاريخي للدفع لكل قطاع �ضمن املحفظة ،معد ًال ح�سب ظروف ال�سوق
واالقت�صاد احلايل .قمنا باختبار �صحة املتغريات الرئي�سية ذات ال�صلة
بالن�سبة ملحفظة متويل التجزئة (مثل �أر�صدة نهاية العام وتاريخ ال�سداد
وجتاوز موعد اال�ستحقاق) وقمنا بتقييم مدى مالءمة منهجية احت�ساب
خ�سارة انخفا�ض القيمة .قمنا بتقدير ما �إذا كانت املخرجات من�سجمة مع
�أداء ال�سداد التاريخي وقد قمنا بدرا�سة مدى مالءمة التعديالت التي قامت
بها الإدارة لتعك�س ظروف ال�سوق واالقت�صاد احلالية.
• قمنا بتقييم كفاية �إف�صاح املجموعة بخ�صو�ص انخفا�ض قيمة موجودات
التمويل بالرجوع �إىل متطلبات معايري املحا�سبة ذات ال�صلة ولوائح م�صرف
قطر املركزي.
معلومات �أخرى
جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول عن املعلومات الأخرى.
ت�شمل املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف
التقرير ال�سنوي ولكنها ال ت�شمل البيانات املالية
املوحدة وتقرير مدققي احل�سابات ال�صادر عنا
عليها .قبل تاريخ تقرير مدققي احل�سابات،
ح�صلنا على تقرير جمل�س الإدارة الذي ي�شكل
جزءا من التقرير ال�سنوي ويتوقع �أن تقدم لنا
الأق�سام الباقية من التقرير ال�سنوي بعد تاريخ
التدقيق هذا.
ال يغطي ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة
املعلومات الأخرى ونحن ال نعرب عن �أي �شكل من
�أ�شكال ت�أكيد النتيجة يف هذا ال�ش�أن.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة،
ف�إن م�س�ؤوليتنا هي درا�سة املعلومات الأخرى
املحددة �أعاله عندما ت�صبح متاحة ،وللقيام
بذلك� ،سن�أخذ يف اعتبارنا ما �إذا كانت املعلومات
الأخرى غري متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات
املالية املوحدة �أو �إذا كان من الوا�ضح �أن املعرفة
التي ح�صلنا عليها �أثناء التدقيق ي�شوبها �أخطاء
جوهرية.
�إذا تو�صلنا ،ا�ستنادا �إىل عملنا الذي قمنا ب�أدائه
بناء على املعلومات الأخرى امل�ستلمة قبل تاريخ
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تقرير املدققني هذا� ،إىل �أن هناك �أخطاء
جوهرية يف تلك املعلومات الأخرى ،ف�إنه ينبغي
علينا الإبالغ عن تلك احلقيقة .لي�س لدينا ما
ميكننا الإبالغ عنه يف هذا ال�صدد.
م�س�ؤولية جمل�س الإدارة عن البيانات
املالية املوحدة
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات
املالية املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا ملعايري
املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ولوائح
م�صرف قطر املركزي املعمول بها و�أنظمة الرقابة
التي يحدد جمل�س الإدارة �أنها �ضرورية للتمكن
من �إعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من �أية
معلومات جوهرية خاطئة �سواء كانت ناجتة عن
غ�ش �أو خط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية املوحدة ،ف�إن جمل�س
الإدارة م�س�ؤول عن تقييم قدرة املجموعة على
اال�ستمرار وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ،والإف�صاح،
ح�سب مقت�ضى احلال ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ
اال�ستمرارية وا�ستخدام �أ�سا�س املحا�سبة وفقا
ملبد�أ اال�ستمرارية ما مل يخطط جمل�س الإدارة �إما
لت�صفية املجموعة �أو �إيقاف عملياتها �أو مل يكن
لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.
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م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق
البيانات املالية املوحدة
�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول عما
�إذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية من
�أخطاء جوهرية� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو
خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مدققي احل�سابات الذي
يت�ضمن ر�أينا� .إن الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد على
م�ستوى عال ،ولكن ال ي�ضمن �أن عملية التدقيق
التي تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �ستك�شف
دائما عن �أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة.
ميكن �أن تن�ش�أ الأخطاء عن غ�ش �أو خط�أ ،وتعترب
هامة �إذا كان ميكن ،ب�شكل فردي �أو جماعي،
�أن يتوقع ب�شكل معقول �أن ت�ؤثر على القرارات
االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون على �أ�سا�س
هذه البيانات املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية
للتدقيق ،ف�إننا منار�س حكما مهنيا ونبقي على
ال�شكوك املهنية يف جميع �أعمال التدقيق .كما �إننا
نقوم:
• بتحديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف
البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت ناجتة
عن غ�ش �أو خط�أ ،ون�صمم وننفذ �إجراءات
التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،ونح�صل

على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س
لر�أينا� .إن خطر عدم اكت�شاف �أية �أخطاء
جوهرية ناجتة عن غ�ش هو �أعلى من تلك
الناجتة عن خط�أ ،نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي
على تدلي�س وتزوير� ،أو حذف متعمد �أو
حماوالت ت�شويه� ،أو جتاوز للرقابة الداخلية.
• باحل�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية
ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم
�إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن
لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة
الداخلية للمجموعة.
• بتقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية
والإي�ضاحات ذات ال�صلة التي اتخذها جمل�س
الإدارة.
• ب�إبداء نتيجة على مدى مالءمة ا�ستخدام
جمل�س الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي،
وا�ستنادا �إىل �أدلة التدقيق التي يتم احل�صول
عليها ،ما �إذا كانت هناك �شكوكا جوهرية ذات
�صلة ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري �شكوكا
كبرية حول مقدرة املجموعة على موا�صلة
�أعمالها وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية� .إذا تو�صلنا
�إىل �أن هناك �شكوكا جوهرية ،ف�إننا مطالبون
بلفت االنتباه يف تقرير مدققي احل�سابات �إىل
الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات
املالية املوحدة� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه
املعلومات غري كايف ،بتعديل ر�أينا� .إن النتائج
التي تو�صلنا �إليها تعتمد على �أدلة التدقيق
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التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير
مدققي احل�سابات .ومع ذلك ،ف�إن الأحداث
�أو الظروف امل�ستقبلية قد تت�سبب يف �أن تقوم
املجموعة بالتوقف عن موا�صلة �أعمالها وفقا
ملبد�أ اال�ستمرارية.
• بتقييم العر�ض العام للبيانات املالية املوحدة
وهيكلها وحمتواها ،مبا يف ذلك الإف�صاحات،
وفيما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل
املعامالت والأحداث ذات العالقة بالطريقة
التي حتقق العر�ض العادل.
• باحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة
فيما يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات �أو
الأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء الر�أي
حول البيانات املالية املوحدة� .إننا م�س�ؤولون
عن التوجيه والإ�شراف و�إجراء �أعمال التدقيق
للمجموعة .و�سنظل نحن امل�س�ؤولون الوحيدون
عن ر�أينا حول التدقيق.
نتوا�صل مع جمل�س الإدارة فيما يتعلق� ،ضمن
�أمور �أخرى ،بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق
ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أي وجه من
�أوجه الق�صور املهمة يف الرقابة الداخلية التي
نحددها �أثناء قيامنا بالتدقيق.
نقوم �أي�ضا بتزويد جمل�س االدارة ببيان بالتزامنا
باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة ب�ش�أن
اال�ستقاللية ،ونبلغهم عن جميع العالقات وامل�سائل
الأخرى التي قد يعتقد ب�شكل معقول �أنها ت�ؤثر على
ا�ستقالليتنا وال�ضمانات ذات ال�صلة ،متى كان
ذلك ممكنا.

من الأمور التي مت تقدميها ملجل�س االدارة ،نحدد
تلك امل�سائل التي كانت لها الأهمية الق�صوى يف
تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�سنة احلالية،
وبالتايل فهي �أمور التدقيق الرئي�سية .نحن ن�صف
هذه الأمور يف تقرير مدققي احل�سابات ما مل
يحول قانون �أو الئحة دون الك�شف العلني عن
م�س�ألة �أو عندما ،يف حاالت نادرة جدا ،نقرر عدم
�إيراد م�س�ألة ما يف تقريرنا نظرا للآثار ال�سلبية
التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع
ب�شكل معقول �أن ترجح على امل�صلحة العامة يف
حالة ورودها يف التقرير.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية
الأخرى
لقد ح�صلنا على جميع الإي�ضاحات واملعلومات
التي اعتربنا �أنها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق.
يحتفظ البنك ب�سجالت حما�سبية منتظمة تتفق
مع البيانات املالية املوحدة مع تلك ال�سجالت.
قمنا بقراءة تقرير جمل�س الإدارة والذي �سوف
يعر�ض �ضمن التقرير ال�سنوي واملعلومات املالية
الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�سجالت البنك .مل
يرد �إىل علمنا وقوع �أية خمالفات لأحكام قانون
م�صرف قطر املركزي رقم  13ل�سنة  2012وقانون
ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة 2015
�أو لبنود النظام الأ�سا�سي وتعديالته خالل ال�سنة
ميكن �أن يكون لها �أثر �سلبي على بيان املركز
املايل املوحد للبنك �أو �أدائه كما يف ولل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب .2016

جوبال باال�سوبرامانيام
كي بي �أم جي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()251
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بيان املركز املايل املوحد
كما يف  31دي�سمرب

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
�أر�صدة لدى بنوك
موجودات التمويل
ا�ستثمارات مالية
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
موجودات ثابتة
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
وحقوق امللكية
املطلوبات
�أر�صدة لبنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي املخاطر
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
احتياطيات �أخرى
�أرباح مدورة
�إجمايل حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي البنك
حقوق غري م�سيطرة
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
وحقوق امللكية

ب�آالف الرياالت القطرية
2016

2015

�إي�ضاحات
8
9
10
12
13
14
15

3.126.085
5.692.239
67.634.561
14.012.110
508.560
148.194
408.986
91.530.735

2.736.915
2.376.269
62.566.639
14.624.801
469.052
147.482
410.255
83.331.413

16
17
18

19.059.705
10.533.627
1.573.592
31.166.924
47.490.298

13.344.591
6.183.762
2.005.333
21.533.686
49.439.504

الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  39ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

ب�آالف الرياالت القطرية

�صايف �إيراد �أن�شطة التمويل

�إي�ضاحات
22

2016
2.620.627

2015
2.333.464

�صايف �إيراد �أن�شطة اال�ستثمار

23

533.918

408.612

�إجمايل �إيراد �أن�شطة التمويل واال�ستثمار
�إيرادات ر�سوم وعموالت

3.154.545
314.288

2.742.076
239.671

م�صروفات ر�سوم وعموالت

()1.765

()1.418

�صايف �إيرادات الر�سوم والعموالت
�أرباح من عمليات النقد الأجنبي

24
25

312.523
133.926

238.253
107.878

ح�صة من نتائج �شركات زميلة

13

52.377

55.648

93.071

186.143

8.599

6.793
3.336.791
()291.904

الربح من بيع اال�ستثمارات يف �شركات زميلة

19

20
20
20
20
20
20

21

7.500.000
1.862.926
1.345.733
1.983
()14.942
107.146
1.902.070
12.704.916
168.597
12.873.513
91.530.735

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من جانب جمل�س الإدارة بتاريخ  16يناير  2017ووقعها بالإنابة عن املجل�س كل من:
د .ح�سني علي العبد اهلل
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

بيان الدخل املوحد

�إيرادات �أخرى

26

�إجمايل الإيرادات
تكاليف املوظفني

27

3.755.041
()284.914

�إهالك

14

()16.318

()15.472

م�صروفات �أخرى

28

()161.465

()244.813

م�صروفات متويل

()356.390

()118.205

�إجمايل امل�صروفات
�صايف (خ�سائر انخفا�ض)  /ا�سرتداد وانعكا�س موجودات التمويل

()819.087
()1.551

()670.394
567

()1.127

()47.344

2.933.276
()860.916

2.619.620
()618.625

ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
الإعفاء ال�ضريبي ( /م�صروف ال�ضريبة)

2.072.360
3.695

2.000.995
25.142

�صايف الربح لل�سنة
�صايف ربح ال�سنة من�سوب �إىل:

2.076.055

2.026.137

 /10ب

7.500.000
1.447.869
1.136.540
12.590
()1.479
80.468
1.867.805
12.043.793
314.430
12.358.223

حاملي حقوق ملكية البنك

2.075.286

2.073.369

83.331.413

م�ساهمات غري م�سيطرة

769

()47.232

2.076.055

2.026.137

٢٫٧٦٧

٢٫٧٦٤

�صايف خ�سائر انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات مالية
ربح ال�سنة قبل العائد على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
يخ�صم :العائد على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم (بالريال القطري)

12
 / 19ج

32

عادل م�صطفوي
الرئي�س التنفيذي للمجموعة
الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  39ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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ر�أ�س املال

احتياطي
قانوين

احتياطي
خماطر

احتياطي
احتياطيات حتويل
القيمة
عمالت
العادلة
�أجنبية

احتياطيات �أرباح
مدورة
�أخرى

جمموع حقوق
امللكية املن�سوبة
حلاملي حقوق
ملكية البنك

حقوق غري جمموع حقوق
م�سيطرة امللكية
الر�صيد يف  1يناير 2016

(1.867.805 80.468 )1.479

12.358.223 314.430 12.043.793

12.590 1.136.540 1.447.869 7.500.000

-

415.057

-

التغريات يف احتياطي حتويل العمالت
�صايف �أرباح حتوط �صايف ا�ستثمارات يف �شركة زميلة �أجنبية
التغريات يف احتياطي القيمة العادلة (�إي�ضاح )12
ربح ال�سنة
توزيعات �أرباح معلنة وموافق عليها ل�سنة 2015
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل احتياطي املخاطر
�صايف احلركة يف احتياطيات �أخرى
خم�ص�ص امل�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية
والريا�ضية (�إي�ضاح )38
ا�ستبعاد جزئي ل�شركة تابعة (�إي�ضاح )1
�صايف احلركة يف امل�ساهمات غري امل�سيطرة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016
الر�صيد يف  1يناير 2015

209.193
-

1.983 1.345.733 1.862.926 7.500.000
28.805 1.008.646 1.033.195 7.500.000

(- )173.353
- 159.890
(- )10.607
26.678
-
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(- )173.353
159.890
()10.607
769 2.075.286 2.075.286
(- )1.312.500( )1.312.500
(- )415.057
(- )209.193
()26.678
()51.882
()25.711
(1.902.070 107.146 )14.942
1.740.641 41.165
414.674
-

127.894
-

(- )67.392
65.850
(- )16.215
39.303
-

()67.392
()67.392
65.850
65.850
()16.215
()16.215
2.026.137 )47.232( 2.073.369 2.073.369
()1.312.500
(- )1.312.500( )1.312.500
(- )414.674
(- )127.894
()39.303

()173.353
159.890
()10.607
2.076.055
()1.312.500
()51.882
()51.882
25.711
()25.711
()172.313( )172.313
12.873.513 168.597 12.704.916
11.720.500 367.985 11.352.515
-

التغريات يف احتياطي حتويل العمالت
�صايف �أرباح حتوط �صايف ا�ستثمارات يف �شركة زميلة �أجنبية
التغريات يف احتياطي القيمة العادلة (�إي�ضاح )12
ربح ال�سنة
توزيعات �أرباح معلنة وموافق عليها ل�سنة 2014
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل احتياطي املخاطر
�صايف احلركة يف احتياطيات �أخرى
خم�ص�ص امل�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة االجتماعية
والريا�ضية (�إي�ضاح )38
�صايف احلركة يف امل�ساهمات غري امل�سيطرة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

12.590 1.136.540 1.447.869 7.500.000

()51.834
(1.867.805 80.468 )1.479

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
()51.834
()51.834
()6.323( )6.323
12.358.223 314.430 12.043.793

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
ب�آالف الرياالت القطرية

بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
تعديالت لـ:
�صايف خ�سارة انخفا�ض ( /ا�سرتداد وانعكا�س) يف موجودات التمويل
�صايف خ�سارة انخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارات مالية
خ�سارة ( /ربح) القيمة العادلة عن اال�ستثمارات املالية امل�سجلة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل
خ�سارة ( /ربح) غري حمقق من �إعادة تقييم �أدوات �إدارة خماطر االلتزام
بال�شريعة
الإهالك
�صايف الربح من بيع ا�ستثمارات مالية
�إيراد توزيعات �أرباح
ح�صة من نتائج �شركات زميلة
ربح من بيع ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ربح من بيع ا�ستثمارات عقارية
خ�سارة من بيع موجودات ثابتة
�إطفاء عالوة وح�سم على ا�ستثمارات مالية
خم�ص�صات مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني
الربح قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل
التغري يف ح�ساب االحتياطي لدى م�صرف قطر املركزي
التغري يف موجودات التمويل
التغري يف موجودات �أخرى
التغري يف امل�ستحقات لبنوك
التغري يف ح�ساب جاري العمالء
التغري يف مطلوبات �أخرى

ب�آالف الرياالت القطرية

�إي�ضاحات

14

23
13

توزيعات �أرباح م�ستلمة
مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني املدفوعة
�ضريبة مدفوعة
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل

2016
2015

2.072.360
2.000.995

1.551
1.127
()567
47.344

()513
59.775

6.678
()8.092

16.318
()11.817
()4.891
()52.377
()93.071
()1.502
5.894
1.939.757
()32.301
()5.066.997
4.091
5.715.114
4.349.865
()609.640
6.299.889
4.891
()2.210
()1.193
6.301.377
15.472
()17.465
()23.872
()55.648
()186.143
()1.661
40
()1.328
7.386
1.836.236
417.361
()4.660.337
()59.284
8.784.298
1.305.510
604.035
8.227.819
23.872
()2.207
()1.337
8.248.147

الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  39ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التدفقات النقدية املوحد (تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

ب�آالف الرياالت القطرية

التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار
اقتناء ا�ستثمارات مالية

()805.991

()5.212.104

متح�صالت من بيع /ا�سرتداد ا�ستثمارات مالية

1.170.625

4.928.566

اقتناء موجودات ثابتة

14

()22.366

()43.772

توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة زميلة

13

13.458

9.429

متح�صالت من بيع ا�ستثمار عقاري

-

92.911

�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) �أن�شطة اال�ستثمار

355.726

()224.970

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
التغري يف حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

()1.948.773

()8.252.115

توزيعات �أرباح مدفوعة

()1.194.779

()1.177.087

�صايف احلركة يف م�ساهمات غري م�سيطرة

()146.602

()6.323

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل

()3.290.154

()9.435.525

�صايف الزيادة( /النق�ص) يف النقد وما يعادله

3.366.949

()1.412.348

النقد وما يعادله يف  1يناير

2.779.011

4.162.549

بنود غري نقدية
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة معاد ت�صنيفها ال�ستثمارات مالية
ا�ستبعاد جزئي ل�شركة تابعة

1

�أثر التغري يف �أ�سعار �صرف العمالت على النقد وما يعادله
النقد و ما يعادله يف  31دي�سمرب

33

230.093

-

()25.711

-

101.508

28.810

6.451.850

2.779.011

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

 -1الكيان ال�صادر عنه التقرير
مت ت�أ�سي�س م�صرف الريان (�ش.م.ق.ع) («امل�صرف» �أو «البنك») يف دولة قطر يف  4يناير  2006ك�شركة م�ساهمة قطرية مبوجب قانون
ال�شركات التجارية القطري رقم  11لعام  2015بالقرار رقم  .2006/11رقم ال�سجل التجاري للم�صرف هو  .32010عنوان امل�صرف امل�سجل
هو �ص .ب � 28888شارع حمد الكبري يف الدوحة ،قطر .تتكون البيانات املالية املوحدة للم�صرف لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016من
امل�صرف و�شركاته التابعة (ي�شار �إليها جمتمعة بـ «املجموعة» ومنفردة بـ»�شركات املجموعة») .تقوم املجموعة ب�شكل رئي�سي مبزاولة الأعمال
امل�صرفية اال�سالمية والتمويل و�أن�شطة اال�ستثمار والو�ساطة ،وله  13فرع ًا يف قطر .ال�شركة الأم /الطرف امل�سيطر النهائي للمجموعة هو
م�صرف الريان.
ال�شركات التابعة الرئي�سية للمجموعة هي كالتايل:
ا�سم ال�شركة التابعة
الريان لال�ستثمار ذ.م.م
1
الريان للو�ساطة املالية
�صندوق الريان لدول جمل�س التعاون
2
اخلليجي (�أ)
�صندوق الريان لدول جمل�س التعاون
2
اخلليجي (ق)
3
الريان (اململكة املتحدة) املحدودة
الريان و�شركاه

الن�شاط
الرئي�سي

بلد الت�أ�سي�س ر�أ�س املال

الن�سبة الفعلية من
امللكية
2015 2016
%100
%100
%100
%100

قطر
قطر

 100.000.000دوالر �أمريكي
 50.000.000ريال قطري

بنك ا�ستثماري
و�ساطة مالية

قطر

ال ينطبق

�أن�شطة ا�ستثمارية -

%٥٥٫٤

قطر

ال ينطبق

�أن�شطة ا�ستثمارية -

%١٦٫٥

اململكة املتحدة
قطر

 100.000.000جنيه �إ�سرتليني
 10.000.000ريال قطري

�أن�شطة ا�ستثمارية %70.0
ا�ست�شارات عقارية %100

4

%100
%100

( )1وافقت هيئة قطر للأ�سواق املالية بتاريخ  28دي�سمرب  2016على طلب جتميد ترخي�ص �شركة الريان للو�ساطة املالية ملدة �سنتني .قررت الإدارة
جتميد عمليات �شركة الريان للو�ساطة املالية بدءا من  12يناير .2017
( )2متت �إعادة ت�صنيفها خالل ال�سنة كا�ستثمارات حقوق ملكية م�صنفة على �أنها قيمة عادلة من خالل حقوق امللكية (غري مدرجة) (�إي�ضاح
.)11
( )3متلك الريان (اململكة املتحدة) املحدودة ن�سبة  %98.34( %98.34يف  31دي�سمرب  )2015من �شركتها التابعة ،بنك الريان بي �إل �سي
(املعروف �سابقا بالبنك الإ�سالمي الربيطاين بي �إل �سي) .ب�صورة فعلية ميلك البنك ن�سبة ( %68.84ن�سبة  %98.34يف  31دي�سمرب )2015
من بنك الريان بي �إل �سي.
( )4باع البنك ن�سبة %30من ملكيته يف الريان (اململكة املتحدة) املحدودة بتاريخ  29دي�سمرب  2016مما نتج عنه تغيري يف امللكية الفعلية يف بنك
الريان بي �إل �سي من � %98.34إىل  .%68.84بناء على ذلك قام البنك بت�سوية القيم الدفرتية لإجمايل حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي
البنك وامل�ساهمات غري امل�سيطرة ليعك�س التغيريات يف امللكية.
بتاريخ  19دي�سمرب � 2016أعلن البنك و�أثنني من البنوك املحلية غري املدرجة ،وا�سمهما بنك بروة (�ش.ق.ع) وبنك قطر الدويل (�ش.ق.ع) على
�أنها دخلت يف مفاو�ضات متهيدية بخ�صو�ص احتمال �إدماج البنوك الثالثة .يخ�ضع الدمج املحتمل ملوافقة م�صرف قطر املركزي وهيئة قطر
للأ�سواق املالية ووزارة االقت�صاد والتجارة واجلهات الر�سمية الأخرى ذات ال�صلة يف دولة قطر وموافقة امل�ساهمني يف كل بنك من البنوك الثالثة
بعد �إكمال بذل العناية الواجبة القانونية واملالية املف�صلة .يف حالة املوافقة على الدمج �سيحتفظ الكيان املندمج بكل تعامالته وفقا ملبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية.

الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  39ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

�	-2أ�سا�س الإعداد
(�أ) بيان االلتزام
�أعدت البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ون�صو�ص 
لوائح م�صرف قطر املركزي املطبقة .بالن�سبة للموا�ضيع التي ال تغطيها معايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تقوم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ذات ال�صلة.
(ب)	�أ�سا�س القيا�س
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية فيما عدا اال�ستثمارات املالية امل�صنفة «ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
حقوق امللكية» و»اال�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» وامل�شتقات املالية والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.
(ج) العملة الوظيفية وعملة العر�ض
مت عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية وعملة العر�ض للم�صرف .فيما عدا ما متت الإ�شارة �إليه
بخالف ذلك ،مت تقريب جميع القيم �إىل �أقرب �ألف ريال .حتدد كل �شركة تابعة للمجموعة عملتها الوظيفية اخلا�صة بها وتقا�س البنود
املدرجة يف البيانات املالية عن كل �شركة با�ستخدام تلك العملة الوظيفية.
(د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام
يتطلب �إعداد البيانات املالية املوحدة مبوجب معايري املحا�سبة املالية من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ ال�صادر عنها التقرير للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات املتعلقة بها على نحو م�ستمر .يتم �إدراج التعديالت على التقديرات املحا�سبية يف ال�سنة التي تتم فيها
مراجعة التقديرات ويف �أية فرتات م�ستقبلية تت�أثر بذلك.
مت و�صف املعلومات عن املجاالت الهامة لل�شكوك حول التقديرات والأحكام احلرجة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها الأثر الأهم على
املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة بالإي�ضاح .5
 -3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة التالية ب�شكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية املوحدة ،وقد مت تطبيقها
ب�شكل ثابت من قبل جميع �شركات املجموعة.
(�أ)	�أ�سا�س توحيد البيانات املالية
( )1ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي جميع ال�شركات التي يكون للمجموعة �سلطة عليها �أو لها فيها م�ساهمة �أو حقوق يف العائدات املتغرية من ا�ستثمارها يف
ال�شركة امل�ستثمر فيها واملقدرة على ا�ستخدام �سلطتها للت�أثري على تلك العائدات .يتم و�ضع اعتبار لوجود و�أثر حقوق الت�صويت املحتملة التي
تتم ممار�ستها حاليا �أو القابلة للتحويل عند تقييم ما �إذا كانت املجموعة ت�سيطر على �شركة �أخرى.
يتم توحيد ال�شركات التابعة من تاريخ حتويل ال�سيطرة �إىل املجموعة .ويتم �إلغاء توحيدها من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك ال�سيطرة.
يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات التابعة عندما يكون ذلك �ضروريا لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبعها املجموعة.

( )2زوال ال�سيطرة
عند زوال ال�سيطرة ،تقوم املجموعة ب�إلغاء االعرتاف عن موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة و�أي م�ساهمات غري م�سيطرة واملكونات الأخرى
حلقوق امللكية ذات ال�صلة بتلك ال�شركة التابعة.
�أي فائ�ض �أو عجز ين�ش�أ من زوال ال�سيطرة يتم االعرتاف به يف بيان الدخل املوحد .يف حال احتفظت املجموعة ب�أية م�ساهمة يف ال�شركة التي
كانت تابعة �سابقا يتم عندها قيا�س تلك امل�ساهمة بالقيمة العادلة يف تاريخ زوال تلك ال�سيطرة .يتم الحقا املحا�سبة عن تلك ال�شركة على
�أنها �شركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية �أو وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة للأدوات املالية ا�ستنادا �إىل م�ستوى النفوذ املحتفظ به.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

( )3امل�ساهمات غري امل�سيطرة
يتم التقرير عن امل�ساهمات يف حقوق ملكية ال�شركات التابعة التي ال تن�سب �إىل ال�شركة الأم يف بيان املركز املايل املوحد �ضمن حقوق
املالكني .يتم الإف�صاح عن الأرباح �أو اخل�سائر املن�سوبة �إىل امل�ساهمات غري امل�سيطرة يف بيان الدخل املوحد ك�إيراد من�سوب �إىل امل�ساهمات
غري امل�سيطرة .اخل�سائر التي تقع على امل�ساهمة غري امل�سيطرة يف �شركة تابعة يتم تخ�صي�صها للم�ساهمة غري امل�سيطرة حتى ولو ت�سبب ذلك
يف �أن يكون هناك عجز يف ر�صيد امل�ساهمة غري املُ�سيطرة.
تعامل املجموعة املعامالت مع امل�ساهمات غري امل�سيطرة على �أنها معامالت مع مالكي حقوق ملكية املجموعة .بالن�سبة للم�شرتيات من
امل�ساهمات غري امل�سيطرة ف�إن الفرق بني املقابل املدفوع واحل�صة ذات ال�صلة امل�ستحوذة من القيمة الدفرتية ل�صايف موجودات ال�شركة
التابعة يتم ت�سجيله يف حقوق امللكية .كما يتم �أي�ضا ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر من ا�ستبعاد امل�ساهمات غري امل�سيطرة يف حقوق ملكية
املالكني.
عند توقف ال�سيطرة �أو النفوذ الهام الذي متار�سه املجموعة ،يعاد قيا�س �أية م�ساهمة حمتفظ بها يف ال�شركة �إىل قيمتها العادلة مع االعرتاف
بالتغيري يف القيمة الدفرتية املعرتف بها يف بيان الدخل املوحد .القيمة العادلة هي القيمة الدفرتية املبدئية لأغرا�ض املحا�سبة الالحقة
بالن�سبة للم�ساهمة املحتفظ بها يف �شركة زميلة �أو م�شروع م�شرتك �أو موجود مايل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن �أي مبالغ معرتف بها �سابقا يف
حقوق املالكني فيما يتعلق بتلك ال�شركة تتم املحا�سبة عنها وك�أن املجموعة قد قامت باال�ستبعاد املبا�شر للموجودات �أو املطلوبات ذات ال�صلة.
قد يعني ذلك �أن تتم �إعادة ت�صنيف املبالغ املعرتف بها �سابقا يف حقوق امللكية الأخرى �إىل بيان الدخل املوحد.
يف حالة تخفي�ض م�ساهمة امللكية يف �شركة زميلة مع االحتفاظ بنفوذ هام ،تتم �إعادة ت�صنيف جزء تنا�سبي فقط من املبالغ املعرتف بها
�سابقا يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان الدخل املوحد ،متى كان ذلك مالئما.
( )4املعامالت امل�ستبعدة عند التوحيد
يتم ا�ستبعاد الأر�صدة والإيرادات وامل�صروفات بني �شركات املجموعة (فيما عدا مكا�سب وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية) النا�شئة من
التعامالت بني �شركات املجموعة عند �إعداد البيانات املالية املوحدة .يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س طريقة املكا�سب غري املحققة
ولكن فقط �إىل احلد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفا�ض يف القيمة.
( )5ال�شركات الزميلة واالتفاقيات امل�شرتكة (ال�شركات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية)
ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي متار�س عليها املجموعة نفوذا هاما ولي�س لديها �سيطرة عليها وعموما فهي م�صاحبة للم�ساهمة التي
ترتاوح ما بني � %20إىل  %50من حقوق الت�صويت.
االتفاقية امل�شرتكة هي اتفاقية يكون فيها لطرفني �أو �أكرث �سيطرة م�شرتكة .ال�سيطرة امل�شرتكة هي م�شاركة ال�سيطرة املتفق عليها تعاقديا
على اتفاقية ،والتي تن�ش�أ فقط عندما تتطلب قرارات حول الأن�شطة ذات ال�صلة املوافقة بالإجماع من قبل الأطراف املت�شاركة بال�سيطرة.
امل�شروع امل�شرتك هو اتفاقية م�شرتكة يكون فيها للأطراف التي لديها �سيطرة م�شرتكة على االتفاقية حقوق يف �صايف موجودات االتفاقية.
تتم املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شروعات امل�شرتكة بطريقة حقوق امللكية ويتم االعرتاف بها مبدئيا بالتكلفة .تت�ضمن
تكلفة اال�ستثمار تكاليف املعامالت .يت�ضمن ا�ستثمار املجموعة يف ال�شركات الزميلة ال�شهرة (بال�صايف من خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة
املرتاكمة) التي يتم حتديدها عند اال�ستحواذ.
تت�ضمن البيانات املالية ح�صة امل�صرف يف الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر لل�شركات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة
حقوق امللكية ،بعد التعديل لتتفق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للم�صرف من تاريخ بدء النفوذ الهام �أو ال�سيطرة امل�شرتكة �إىل تاريخ انتهائهما.
عندما تتجاوز ح�صة امل�صرف يف اخل�سائر م�ساهمته يف ال�شركة امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية ف�إن القيمة الدفرتية لال�ستثمار،
مت�ضمنة �أية م�ساهمات طويلة الأجل ت�شكل جزء منها ،يتم تخفي�ضها �إىل ال�صفر ويتوقف االعرتاف باملزيد من اخل�سائر �إال �إىل احلد الذي
يكون للم�صرف التزام �أو قام بدفعات بالنيابة عن ال�شركة امل�ستثمر فيها.
يتم ا�ستبعاد املكا�سب غري املحققة الناجتة من التعامالت مع ال�شركة امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية مقابل اال�ستثمار �إىل حد م�ساهمة
املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية .يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بالطريقة نف�سها لكن
فقط �إىل احلد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفا�ض القيمة.
(� )6إدارة الأموال
تدير املجموعة وت�شرف على موجودات حمتفظ بها يف وحدة ائتمان و�أدوات ا�ستثمار �أخرى بالنيابة عن امل�ستثمرين.
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 -3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
(ب) العمالت الأجنبية
( )1املعامالت والأر�صدة بالعمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بعمالت �أجنبية �أو تلك التي تتطلب �سدادا بعملة �أجنبية �إىل العمالت الوظيفية املعنية للعمليات مبعدالت ال�صرف الآنية
يف تواريخ املعامالت.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعمالت �أجنبية يف تاريخ التقرير �إىل العملة الوظيفية با�ستخدام معدالت ال�صرف الآنية ال�سائدة
يف ذلك التاريخ .يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية التي تقا�س بالقيمة العادلة �إىل العملة الوظيفية ب�سعر
ال�صرف الآين يف ذلك التاريخ الذي يتم فيه حتديد القيمة العادلة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري املالية التي تقا�س من حيث التكلفة
التاريخية بالعملة الأجنبية با�ستخدام معدل ال�صرف يف تواريخ املعامالت.
يتم االعرتاف بفروق �صرف العمالت الأجنبية الناجتة من �سداد املعامالت بالعمالت الأجنبية والنا�شئة عن التحويل ب�أ�سعار ال�صرف يف
نهاية الفرتة للموجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف بيان الدخل املوحد.

( )2العمليات الأجنبية
النتائج واملركز املايل جلميع من�ش�آت املجموعة التي لديها عمالت وظيفية خمتلفة عن عملة العر�ض يتم حتويلها �إىل عملة العر�ض كما يلي:
 يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل بيان مركز مايل معرو�ض ب�سعر الإقفال يف تاريخ التقرير. �إيرادات وم�صروفات كل بيان دخل يتم حتويلها مبتو�سط �أ�سعار ال�صرف (ما مل يكن هذا املتو�سط مقارب غري معقول للأثرالرتاكمي للمعدالت ال�سائدة يف تواريخ املعامالت ففي هذه احلالة يتم حتويل الإيرادات وامل�صروفات يف تواريخ املعامالت).
 يتم االعرتاف بجميع فروق �صرف العملة يف حقوق امللكية.فروق �صرف العمالت النا�شئة من الطرق �أعاله يتم الإبالغ عنها يف حقوق امللكية �ضمن «احتياطي حتويل عمالت �أجنبية».
عندما يكون �سداد بند نقدي مدين �أو دائن للعملية الأجنبية غري خمطط له وغري حمتمل يف امل�ستقبل املنظور ،تعترب مكا�سب وخ�سائر �صرف
العمالت الأجنبية النا�شئة من هذا البند النقدي على �أنها ت�شكل جزء من �صايف اال�ستثمار يف العملية الأجنبية ويتم االعرتاف بها يف حقوق
امللكية وعر�ضها يف احتياطي حتويل العمالت الأجنبية �ضمن حقوق امللكية.
(ج) اال�ستثمارات املالية
ت�شتمل اال�ستثمارات املالية على ا�ستثمارات يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين وا�ستثمارات يف �أدوات حقوق ملكية.

( )1الت�صنيف
الأدوات ذات طبيعة �أدوات الدين هي �أوراق مالية ذات مدفوعات ربح ور�أ�س مال ثابتة �أو قابلة للتحديد حلامل الأداة� .أدوات حقوق امللكية
هي اال�ستثمارات التي ال تظهر عليها دالئل اال�ستثمارات يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين وهي تت�ضمن �أدوات يثبت منها منفعة باقية يف
موجودات املن�ش�أة بعد خ�صم جميع مطلوباتها.
�أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين
اال�ستثمارات يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين يتم ت�صنيفها يف الفئتني التاليتني )1( :بالتكلفة املطف�أة� ،أو ( )2بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل.
يتم ت�صنيف وقيا�س اال�ستثمار يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين بالتكلفة املطف�أة فقط يف حالة �إدارة الأداة على �أ�سا�س العائد التعاقدي �أو
�أنه ال يتم االحتفاظ بالأداة للمتاجرة ومل يتم تخ�صي�صها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
اال�ستثمار يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين امل�صنفة واملقا�سة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يت�ضمن ا�ستثمارات حمتفظ بها
للمتاجرة �أو خم�ص�صة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .عند الإن�شاء ف�إن اال�ستثمارات يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين التي تدار
على �أ�سا�س العائد التعاقدي ميكن تخ�صي�صها فقط بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل لو كانت ت�ستبعد فجوة حما�سبية قد تن�ش�أ عند
قيا�س املوجود �أو املطلوب �أو االعرتاف باملكا�سب �أو اخل�سائر منها على �أ�س�س خمتلفة.
�أدوات حقوق امللكية
يتم ت�صنيف اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية يف الفئات التالية )1( :بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل� ،أو ( )2بالقيمة العادلة من
خالل حقوق امللكية.
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اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة واملقا�سة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تت�ضمن ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة �أو
خم�ص�صة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
يتم ت�صنيف اال�ستثمار على �أنه حمتفظ به للمتاجرة لو مت اال�ستحواذ عليه �أو ن�ش�أ �أ�صال بغر�ض حتقيق ربح من التقلبات ق�صرية الأجل
يف ال�سعر .اال�ستثمارات التي ت�شكل جزء من املحفظة التي يكون فيها منوذج فعلي لتحقيق ربح ق�صري الأجل يتم ت�صنيفها �أي�ضا على �أنها
«حمتفظ بها للمتاجرة».
تت�ضمن اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية املخ�ص�صة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ا�ستثمارات تتم �إدارتها وتقييم �أدائها داخليا
على �أ�سا�س القيمة العادلة.
عند االعرتاف املبدئي يقوم امل�صرف باختيار غري قابل للإلغاء لتخ�صي�ص بع�ض �أدوات حقوق امللكية التي ال يتم تخ�صي�صها بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل ليتم ت�صنيفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية.

( )2االعرتاف و�إلغاء االعرتاف
يتم االعرتاف باال�ستثمارات املالية يف تاريخ املتاجرة �أي التاريخ الذي تتعاقد فيه املجموعة ل�شراء �أو بيع الأ�صل وهو التاريخ الذي ت�صبح فيه
املجموعة طرفا يف الن�صو�ص التعاقدية للأداة.
يتم �إلغاء االعرتاف باال�ستثمارات املالية عند انتهاء احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية �أو عندما تقوم املجموعة
بتحويل جزء كبري من جميع خماطر وعوائد امللكية.
( )3القيا�س
القيا�س املبدئي
يتم القيا�س املبدئي لال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها تكلفة املعاملة با�ستثناء تكلفة املعاملة التي يتم تكبدها يف اال�ستحواذ
على ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم حتميلها على بيان الدخل املوحد.
القيا�س الالحق
اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقرير ويتم االعرتاف بالربح �أو اخل�سارة
الناجتة عن �إعادة القيا�س يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها .بعد االعرتاف املبدئي تقا�س اال�ستثمارات امل�صنفة بالتكلفة
املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناق�صا خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة .يتم االعرتاف بجميع الأرباح �أو اخل�سائر النا�شئة من
عملية الإطفاء وتلك النا�شئة من �إلغاء االعرتاف �أو خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات يف بيان الدخل املوحد.
اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقرير ويتم االعرتاف بالربح �أو اخل�سارة
النا�شئة من التغيري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ويتم عر�ضها يف احتياطي قيمة عادلة منف�صل
�ضمن حقوق امللكية .عند بيع �أو انخفا�ض قيمة �أو حت�صيل �أو ا�ستبعاد اال�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية ف�إن
الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة املعرتف بها �سابقا يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد يتم حتويلها �إىل بيان الدخل املوحد.
اال�ستثمارات التي لي�س لها �سعر مدرج بال�سوق �أو طرق منا�سبة �أخرى ميكن منها ا�شتقاق قيا�س موثوق به للقيمة العادلة على �أ�سا�س م�ستمر
ف�إنه يتم ت�سجيلها بالتكلفة ناق�صا خم�ص�ص خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجد).
قيا�س التكلفة املطف�أة
التكلفة املطف�أة للموجود �أو املطلوب املايل هي املبلغ الذي يقا�س به املوجود �أو املطلوب املايل عند االعرتاف املبدئي خم�صوما منه مدفوعات
ال�سداد الأ�صلية م�ضافا �إليه �أو خم�صوما منه الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة معدل الربح الفعلي لأي فرق بني املبلغ املبدئي املعرتف به
ومبلغ اال�ستحقاق ناق�صا �أي تخفي�ض خل�سارة االنخفا�ض يف القيمة .يت�ضمن احت�ساب معدل الربح الفعلي جميع الر�سوم املدفوعة �أو امل�ستلمة
والتي ت�شكل جز ًء متمم َا ملعدل الربح الفعلي.
قيا�س القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة موجود �أو �سداد مطلوب بني طرفني (بائع وم�شرتي) مطلعني وراغبني يف معاملة جتارية �ضمن
الأن�شطة االعتيادية .تقي�س املجموعة القيمة العادلة لال�ستثمارات امل�سعرة با�ستخدام �سعر �إقفال ال�سوق لتلك الأداة .بالن�سبة لال�ستثمارات
غري املدرجة تقوم املجموعة باالعرتاف ب�أية زيادة يف القيمة العادلة عندما تتوفر لديها م�ؤ�شرات موثوق بها تدعم مثل تلك الزيادة وتقييم
القيمة العادلة لتلك اال�ستثمارات .تنح�صر تلك امل�ؤ�شرات املوثوق بها يف �أحدث املعامالت ال�ستثمار حمدد �أو ا�ستثمارات مماثلة متت بال�سوق
على �أ�سا�س جتاري بني �أطراف راغبة ومطلعة.
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(د) موجودات التمويل
ت�شتمل موجودات التمويل على متويل ملتزم بال�شريعة تقدمه املجموعة مبدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد .تت�ضمن هذه املوجودات التمويل
املقدم من خالل املرابحة وامل�ضاربة وامل�شاركة وامل�ساومة والإجارة واال�ست�صناع والوكالة وطرق التمويل الإ�سالمي الأخرى .يتم �إثبات
موجودات التمويل بتكلفتها املطف�أة ناق�صا خم�ص�صات خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجدت).
املرابحة وامل�ساومة
ذمم املرابحة وامل�ساومة املدينة هي مبيعات ب�شروط م�ؤجلة .تقوم املجموعة برتتيب معامالت املرابحة وامل�ساومة عن طريق �شراء ال�سلعة
(التي متثل مو�ضوع املرابحة) وبيعها �إىل املرابح (امل�ستفيد) بهام�ش ربح على التكلفة .يتم �سداد �سعر البيع (التكلفة زائدا هام�ش الربح) يف
�أق�ساط من جانب املرابح على مدى فرتة زمنية متفق عليها .يتم �إثبات ذمم املرابحة املدينة بال�صايف من الأرباح امل�ؤجلة وخم�ص�ص خ�سارة
االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجد).
ا�ستناد ّا �إىل تعليمات م�صرف قطر املركزي يقوم البنك بتطبيق قاعدة �إلزام ُم�صدر �أمر ال�شراء بوعده يف البيع باملرابحة وعدم الدخول يف
�أية معاملة مرابحة ال يتعهد فيها ُم�صدر �أمر ال�شراء بقبول الب�ضائع يف حال ا�ستوفت املوا�صفات.
امل�ضاربة
متويل امل�ضاربة هي �شراكات ت�ساهم فيها املجموعة بر�أ�س املال والعمل من امل�ضارب .يتم �إثبات هذه العقود بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع
ناق�صا خم�ص�ص خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجد).
امل�شاركة
متويالت امل�شاركة هي �شراكات ت�ساهم فيها املجموعة بر�أ�س املال .يتم �إثبات هذه العقود بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع ناق�صا خم�ص�ص 
خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجد).
الإجارة
تن�ش�أ ذمم الإجارة املدينة من هياكل التمويل عندما يكون ال�شراء والإجارة الفورية للموجود بالتكلفة م�ضافا �إليها ربح متفق عليه (وهي
ت�شكل القيمة العادلة يف جمملها) .يتم �سداد املبلغ على �أ�سا�س الدفعات امل�ؤجلة .يتم ت�سجيل ذمم الإجارة املدينة ب�إجمايل احلد الأدنى من
مدفوعات الإجارة ناق�صا الإيراد امل�ؤجل (وهي ت�شكل التكلفة املطف�أة يف جمملها) وخم�ص�ص خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجد).
اال�ست�صناع
اال�ست�صناع هو عقد بيع تت�صرف فيه املجموعة ب�صفتها «ال�صانع» (البائع) مع «امل�ست�صنع» (م�شرتي) وتقوم مبزاولة ت�صنيع �أو اقتناء منتج
ا�ستنادا �إىل املوا�صفات امل�ستلمة من امل�شرتي بناء على �سعر متفق عليه.
�إيراد اال�ست�صناع هو �إجمايل ال�سعر املتفق عليه بني البائع وامل�شرتي مت�ضمنا هام�ش الربح للمجموعة .تعرتف املجموعة ب�إيراد وهام�ش ربح
اال�ست�صناع ا�ستنادا �إىل طريقة ن�سبة الإجناز بالأخذ يف االعتبار الفرق بني �إجمايل الإيراد (ال�سعر النقدي للم�شرتي) والتكلفة املقدرة
للمجموعة .تقوم املجموعة باالعرتاف باخل�سائر املتوقعة من عقد اال�ست�صناع مبجرد توقعها.
الوكالة
متثل عقود الوكالة اتفاقية وكالة بني طرفني .يقوم �أحد الطرفني ،وهو الذي يوفر التمويل (املوكل) بتعيني الطرف الآخر (الوكيل) من
�أجل اال�ستثمار .يقوم امل�صرف باالعرتاف مبدئيا بامل�ستحق من البنوك وموجودات التمويل واحل�سابات اجلارية للعمالء وامل�ستحق للبنوك
واملطلوبات املالية يف تاريخ ن�شوئها .يتم االعرتاف بكافة املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى مبدئيا يف تاريخ املتاجرة الذي ي�صبح فيه
امل�صرف طرفا للن�صو�ص التعاقدية للأداة.
يقا�س الأ�صل املايل �أو املطلوب املايل مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها -بالن�سبة للبند غري امل�سجل بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 -تكاليف املعاملة املن�سوبة مبا�شرة القتنائه �أو �إ�صداره.
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(هـ) املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى
( )1االعرتاف والقيا�س املبدئي
تعرتف املجموعة مبدئيا بامل�ستحقات من البنوك وموجودات التمويل وح�سابات العمالء اجلارية وامل�ستحقات لبنوك ومطلوبات متويل يف
التاريخ الذي تن�ش�أ فيه .جميع املوجودات واملطلوبات املالية يتم االعرتاف بها مبدئيا يف تاريخ املتاجرة الذي ت�صبح فيه املجموعة طرفا يف
الن�صو�ص التعاقدية للأداة.
يقا�س الأ�صل املايل �أو املطلوب املايل مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها -بالن�سبة للبند غري امل�سجل بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 -تكاليف املعاملة املن�سوبة مبا�شرة القتنائه �أو �إ�صداره.

(� )2إلغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية
تقوم املجموعة ب�إلغاء االعرتاف مبوجود مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من املوجود املايل �أو عند قيامها بتحويل
املوجود املايل يف معاملة يتم فيها حتويل جميع خماطر وعوائد ملكية املوجود املايل �أو يف احلالة التي ال حتتفظ فيها املجموعة وال حتول جزء
كبريا من خماطر وعوائد امللكية كما �أنها ال حتتفظ بال�سيطرة على املوجود املايل .يتم االعرتاف ب�أية م�صلحة يف املوجودات املالية املحولة
والتي ت�ؤهل لإلغاء االعرتاف والتي يتم خلقها �أو االحتفاظ بها من جانب املجموعة كموجود �أو مطلوب مايل منف�صل يف بيان املركز املايل.
عند �إلغاء االعرتاف مبوجود مايل ،يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية للموجود (�أو القيمة الدفرتية املخ�ص�صة جلزء من املوجود
املحول) واملقابل امل�ستلم (مت�ضمنا �أي موجود جديد يتم احل�صول عليه ناق�صا �أي مطلوب جديد يتم حتمله) يف بيان الدخل املوحد.
تقوم املجموعة ب�إلغاء االعرتاف مبوجود مايل عندما تنتهي احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من املوجود املايل �أو عندما تقوم بتحويل
املوجود املايل يف معاملة يتم فيها حتويل جميع �أو جزء كبري من خماطر وعوائد ملكية املوجود املايل �أو يف احلالة التي ال تقوم فيها املجموعة
بتحويل �أو االحتفاظ بجميع �أو جزء كبري من خماطر وعوائد ملكية املوجود املايل كما �أنها ال حتتفظ بال�سيطرة على املوجود املايل.
�أية م�ساهمة حمولة يف موجودات مالية م�ؤهلة لإلغاء االعرتاف يتم خلقها �أو االحتفاظ بها من قبل املجموعة يتم االعرتاف بها كموجود �أو
مطلوب منف�صل يف بيان املركز املايل املوحد .عند �إلغاء االعرتاف مبوجود مايل ف�إن الفرق بني املبلغ الدفرتي للموجود (�أو املبلغ الدفرتي
املخ�ص�ص جلزء من املوجود املحول) واملقابل امل�ستلم (مت�ضمنا �أي موجود جديد مت احل�صول عليه ناق�صا �أي مطلوب مت تكبده) يتم قيا�سه
يف بيان الدخل املوحد .
تدخل املجموعة يف معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معرتف بها يف بيان مركزها املايل ولكنها حتتفظ �إما بجميع �أو بجزء كبري
من املخاطر والعوائد للموجودات املالية �أو جلزء منها .يف حالة االحتفاظ بجميع �أو بجزء كبري من املخاطر والعوائد عندها ال يتم �إلغاء
االعرتاف باملوجودات املحولة.
يف املعامالت التي ال حتتفظ فيها املجموعة وال تقوم بتحويل جميع �أو جزء كبري من خماطر وعوائد ملكية املوجود املايل وحتتفظ بال�سيطرة
على املوجود ،ت�ستمر املجموعة يف االعرتاف باملوجود �إىل حد م�شاركتها امل�ستمرة والتي يتم حتديدها باحلد الذي تتعر�ض فيه �إىل التغيريات
يف قيمة املوجود املحول.
يف بع�ض املعامالت حتتفظ املجموعة بالتزام خلدمة املوجود املايل مقابل ر�سوم .يتم �إلغاء االعرتاف باملوجود املايل عندما يحقق معايري
�إلغاء االعرتاف .يتم االعرتاف مبوجود �أو مطلوب يف عقد خدمة ا�ستنادا �إىل ما �إذا كانت ر�سوم اخلدمة �أكرث من (موجود) كاف �أو �أقل من
(مطلوب) كاف لأداء اخلدمة.
تلغي املجموعة االعرتاف عن مطلوب مايل عند التفرغ من �أو �إلغاء �أو انتهاء التزاماتها التعاقدية.
( )3املقا�صة
يتم �إجراء مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية فقط عندما يكون هناك حق قانوين �أو �شرعي قابل للتطبيق ملقا�صة املبالغ املعرتف بها
وترغب املجموعة �إما يف ال�سداد على �أ�سا�س ال�صايف �أو يف حتقيق الأ�صل و�سداد االلتزام يف نف�س الوقت.
(و) انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
يف تاريخ كل بيان مركز مايل موحد تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة موجود مايل .الدليل
املو�ضوعي على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية (مت�ضمنة اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية) التق�صري �أو الت�أخر من جانب الطرف
املقابل /ال�شركة امل�ستثمر فيها �أو �إعادة هيكلة الت�سهيالت االئتمانية �أو ال�سلفة من جانب املجموعة ب�شروط مل تكن املجموعة لتفكر فيها
بخالف ذلك وامل�ؤ�شرات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سيدخل يف �إفال�س �أو اختفاء ال�سوق الن�شطة للورقة املالية �أو البيانات الأخرى التي
ميكن مالحظتها فيما يتعلق مبجموعة موجودات مثل التغريات ال�سلبية يف مركز الدفع لدى املقرت�ضني �أو امل�صدرين باملجموعة �أو الظروف
االقت�صادية املتعلقة بحاالت التق�صري يف املجموعة .بالإ�ضافة �إىل ذلك وبالن�سبة لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية ف�إن االنخفا�ض الهام
�أو املطول يف قيمتها العادلة �إىل �أقل من تكلفتها يعترب دليال مو�ضوعيا على انخفا�ض القيمة.
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(و) انخفا�ض قيمة املوجودات املالية (تابع)
اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق امللكية
يف حالة اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق امللكية واملقا�سة بالقيمة العادلة ف�إنه يو�ضع اعتبار
لالنخفا�ض الهام (الذي تنخف�ض فيه القيمة ال�سوقية بن�سبة  %20كحد �أدنى) �أو املطول (الذي تنخف�ض فيه القيمة ال�سوقية ملدة � 9أ�شهر
على الأقل) يف القيمة العادلة لال�ستثمار �إىل ما دون تكلفته عند حتديد ما �إذا كانت قيمة اال�ستثمارات قد انخف�ضت .يف حالة وجود مثل هذا
الدليل بالن�سبة لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق امللكية يتم ا�ستبعاد اخل�سارة املرتاكمة املعرتف
بها �سابقا يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد من حقوق امللكية واالعرتاف به يف بيان الدخل املوحد .يف �أعقاب ذلك يتم عك�س خ�سائر
االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها �سابقا يف بيان الدخل املوحد عن اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية من خالل حقوق امللكية.
املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة (مت�ضمنة اال�ستثمارات يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين امل�صنفة بالتكلفة املطف�أة)
يتم قيا�س خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة على �أنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية
والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة ب�سعر الربح الفعلي الأ�صلي للموجود .يتم االعرتاف باخل�سائر يف بيان
الدخل املوحد ويتم �إظهارها كح�ساب خم�ص�ص .عندما يت�سبب حدث الحق يف نق�صان مبلغ خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يتم عك�س خ�سارة
االنخفا�ض يف القيمة من خالل بيان الدخل املوحد �إىل حد خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها �سابقا .تدر�س املجموعة الدليل على
خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة على كل من امل�ستويني الفردي واجلماعي .يتم تقييم جميع املوجودات
املالية الهامة ب�صفة فردية للوقوف على االنخفا�ض املحدد يف القيمة .جميع املوجودات املالية التي يوجد �أنه مل تنخف�ض قيمتها ب�شكل حمدد
يتم تقييمها ب�صورة جماعية لتحديد ما �إذا كانت هناك �أية خ�سائر انخفا�ض يف القيمة مت تكبدها ولكنه مل يتم حتديدها بعد .يتم تقييم
املوجودات املالية غري الهامة فرديا ب�صورة جماعية للتعرف على خ�سائر القيمة بتجميعها معا يف جمموعات ذات خ�صائ�ص خماطر متماثلة.
(ز) النقد وما يعادله
يت�ضمن النقد وما يعادله �أوراقا نقدية وعمالت معدنية بال�صندوق و�أر�صدة غري خا�ضعة لقيود حمتفظ بها لدى م�صارف مركزية وموجودات
مالية عالية ال�سيولة ذات فرتات ا�ستحقاق لثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اال�ستحواذ والتي تخ�ضع ملخاطر غري هامة من التغيريات يف قيمتها
العادلة ويتم ا�ستخدامها من جانب املجموعة يف �إدارة ارتباطاتها ق�صرية الأجل.
يتم ت�سجيل النقد وما يعادله يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة املطف�أة.
(ح)	�أدوات �إدارة خماطر االلتزام ال�شرعي
تقا�س �أدوات �إدارة خماطر االلتزام ال�شرعي بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املوحد
تت�ضمن �أدوات �إدارة خماطر االلتزام ال�شرعي يف املجموعة وعود �أحادية اجلانب ل�شراء /بيع العمالت الأجنبية وعقود تبادل �أ�سعار الربح.
بعد االعرتاف املبدئي ب�أ�سعار املعامالت والتي هي �أف�ضل دليل على القيمة العادلة عند االعرتاف املبدئي ،يتم الحقا قيا�س �أدوات �إدارة
خماطر االلتزام ال�شرعي بالقيمة العادلة .متثل القيمة العادلة �سعر ال�سوق املدرج �أو مناذج الت�سعري الداخلية متى كان ذلك منا�سبا .يتم
�إدراج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة يف بيان الدخل املوحد ،وذلك فيما عدا الوعود الأحادية اجلانب ل�شراء /بيع العمالت الأجنبية والتي يتم
تخ�صي�صها ك�أدوات ملقابلة اال�ستثمارات يف عمليات �أجنبية.
(ط) املوجودات الثابتة
االعرتاف والقيا�س املبدئي
تقا�س بنود املوجودات الثابتة بالتكلفة ناق�صا الإهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة .تت�ضمن التكلفة امل�صروفات التي
تن�سب ب�صورة مبا�شرة القتناء املوجود.
الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد �أحد بنود املوجودات الثابتة يتم حتديدها مبقارنة متح�صالت اال�ستبعاد مع القيمة الدفرتية لبند
املوجودات الثابتة ويتم االعرتاف بها بال�صايف يف الإيراد الآخر /امل�صروف الآخر يف بيان الدخل املوحد.
يتم االعرتاف بالإهالك يف بيان الدخل املوحد بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لكل جزء من بند املوجودات
الثابتة حيث �أن هذه هي �أف�ضل مقارب يعك�س النمط املتوقع ال�ستهالك املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية امل�ضمنة يف املوجود وهي ت�ستند �إىل
تكلفة املوجود ناق�صا قيمته الباقية املقدرة .ال يتم �إهالك الأر�ض والأعمال قيد التنفيذ.
الربجميات امل�شرتاة التي ت�شكل جزء مكمال لوظيفة املعدات ذات ال�صلة تتم ر�سملتها كجزء من تلك املعدات.
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الأعمار الإنتاجية املقدرة لل�سنة احلالية و�سنوات املقارنة على النحو التايل:
� 20سنة
مباين		
� 10سنوات
حت�سينات على مباين م�ست�أجرة
�أثاث وتركيبات وجتهيزات مكتبية � 7-6سنوات
� 3سنوات
�أجهزة حا�سب �آيل
تتم مراجعة طرق الإهالك والأعمار الإنتاجية للقيم الباقية للموجودات يف تاريخ كل تقرير ،وت�سويتها ب�أثر م�ستقبلي �إن كان ذلك مالئما.
(ي) انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
تتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املالية للمجموعة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على انخفا�ض قيمتها.
يف حالة وجود مثل هذا امل�ؤ�شر يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لذلك املوجود .يتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف حالة زيادة
القيمة الدفرتية للموجود �أو لوحدته املنتجة للنقد عن مبلغه القابل لال�سرتداد املقدر .املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل هو قيمة الأ�صل قيد
اال�ستخدام �أو القيمة العادلة ناق�ص تكاليف البيع �أيهما �أكرب.
(ك) ح�سابات العمالء اجلارية
يتم االعرتاف بالأر�صدة يف احل�سابات اجلارية عند ا�ستالمها من قبل امل�صرف .يتم قيا�س املعامالت باملبلغ امل�ستلم من قبل امل�صرف يف
وقت التعاقد .يف نهاية فرتة التقرير تقا�س هذه احل�سابات بالتكلفة املطف�أة.
(ل) حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار هي �أموال حتتفظ بها املجموعة وميكنها ا�ستثمارها ح�سب تقديرها اخلا�ص .يفو�ض �أ�صحاب ح�ساب
اال�ستثمار املجموعة ال�ستثمار �أموال �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار بال�صورة التي ترى املجموعة �أنها منا�سبة بدون و�ضع قيود بخ�صو�ص متى
وكيف وما هو الغر�ض الذي يجب �أن تُ�ستثمر فيه الأموال.
يقوم البنك باحت�ساب �أتعاب �إدارة على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ،من �إجمايل الدخل من ح�سابات اال�ستثمار ف�إن الدخل املن�سوب
�إىل �أ�صحاب احل�سابات يتم تخ�صي�صه على ح�سابات اال�ستثمار بعد خ�صم ح�صة املجموعة كم�ضارب يف الربح .يتم حتديد تخ�صي�ص 
الدخل من جانب �إدارة املجموعة �ضمن حدود م�شاركة الربح امل�سموح بها ح�سب �أحكام و�شروط ح�سابات اال�ستثمار.
يتم ت�سجيل ح�سابات اال�ستثمار بقيمها الدفرتية وهي تت�ضمن املبالغ املحتفظ بها كاحتياطيات ت�سوية الربح واحتياطيات خماطر اال�ستثمار.
احتياطي ت�سوية الربح هو املبلغ الذي تخ�ص�صه املجموعة من دخل امل�ضاربة قبل تخ�صي�ص ح�صة امل�ضارب بهدف االحتفاظ مب�ستوى معني
من العائد لأ�صحاب احل�سابات من اال�ستثمارات .احتياطي خماطر اال�ستثمار هو املبلغ الذي تخ�ص�صه املجموعة من دخل �أ�صحاب ح�سابات
اال�ستثمار بعد تخ�صي�ص ح�صة امل�ضارب بهدف مقابلة اخل�سائر امل�ستقبلية لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار.
(م) توزيع الربح بني حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار واملالكني
يلتزم البنك بتوجيهات م�صرف قطر املركزي كما يلي:
 يتم التو�صل �إىل �صايف الربح بعد الأخذ يف االعتبار جميع الإيرادات وامل�صروفات يف نهاية ال�سنة املالية ويتم توزيعها بني �أ�صحابح�سابات اال�ستثمار وامل�ساهمني.
 حتت�سب ح�صة ربح �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار على �أ�سا�س �أر�صدة �إيداعاتهم اليومية على مدار ال�سنة بعد خ�صم ربح امل�ضاربة املتفقعليها واملعلنة للم�صرف.
 يف حالة وجود م�صروف �أو خ�سارة تن�ش�أ من �إهمال امل�صرف ب�سبب عدم التزامه بلوائح وتوجيهات م�صرف قطر املركزي ،عندها يجبعدم حتمل تلك امل�صروفات �أو اخل�سائر من جانب �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار .يخ�ضع هذا املو�ضوع �إىل قرار م�صرف قطر املركزي.
 يف احلالة التي تكون فيها نتائج امل�صرف يف نهاية ال�سنة �صايف خ�سائر عندها �سيقوم م�صرف قطر املركزي ،ب�صفته اجلهة امل�س�ؤولة عنحتديد م�س�ؤولية البنك عن هذه اخل�سائر ،باتخاذ قرار عن كيفية معاجلة هذه اخل�سائر بدون الإخالل بقواعد ال�شريعة الإ�سالمية.
 ب�سبب جتميع �أموال اال�ستثمارات مع �أموال امل�صرف لأغرا�ض اال�ستثمار ،لن يتم �إعطاء �أولوية لأي طرف عند تخ�صي�ص الربح.(ن) ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
متثل ح�سابات اال�ستثمار املقيدة املوجودات التي مت اقتنا�ؤها ب�أموال مدفوعة من قبل �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املقيدة وما يعادلها والتي
تتم �إدارتها من قبل امل�صرف ب�صفته مدير ا�ستثمار ا�ستنادا �إىل �إما عقد م�ضاربة �أو عقد وكالة .ح�سابات اال�ستثمار املقيدة هي ب�صورة
ح�صرية لال�ستثمار يف م�شاريع حمددة ح�سب توجيهات �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار .املوجودات التي يتم االحتفاظ بها بهذه ال�صفة ال يتم
ت�ضمينها يف موجودات امل�صرف يف البيانات املالية املوحدة.
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 -3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
(�س) املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�ص عندما يكون لدى امل�صرف التزام قانوين �أو ا�ستداليل حايل نتيجة حلدث �سابق ميكن قيا�سه ب�صورة موثوق بها
ومن املحتمل �أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقت�صادية ل�سداد ذلك االلتزام .يتم حتديد املخ�ص�صات عن طريق خ�صم التدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتوقعة مبعدالت ما قبل ال�ضريبة التي تعك�س تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود ،واملخاطر املحددة لذلك االلتزام� ،إن
كان ذلك مالئما.
(ع) منافع املوظفني
خطط امل�ساهمة املحددة
حتت�سب املجموعة خم�ص�ص ال�شرتاكات يف �صندوق التقاعد الذي تديره الدولة بالن�سبة للموظفني القطريني وفقا لقانون التقاعد واملعا�شات
 24ل�سنة  ،2002ويتم �إدراج امل�صروف الناجت عن ذلك �ضمن تكلفة املوظفني �ضمن امل�صروفات العمومية والإدارية يف بيان الدخل املوحد.
لي�س لدى املجموعة �أية التزامات دفع �أخرى مبجرد دفع امل�ساهمة .يتم االعرتاف بامل�ساهمات عند حلول موعد ا�ستحقاقها.

خطة املكاف�آت املحددة
تقوم املجموعة بو�ضع خم�ص�ص ملنافع نهاية خدمة ملوظفيها الأجانب وفقا ملتطلبات قانون العمل القطري .يتم احت�ساب املخ�ص�ص ا�ستنادا
�إىل فرتة خدمة كل موظف يف نهاية ال�سنة .يتم �إدراج هذا املخ�ص�ص يف خم�ص�صات �أخرى حتت بند مطلوبات �أخرى.
(ف) ر�أ�س املال واالحتياطيات
توزيعات الأرباح للأ�سهم العادية
يتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح عن الأ�سهم العادية يف حقوق امللكية يف الفرتة التي يوافق عليها م�ساهمو امل�صرف.
(�ص) االعرتاف بالإيرادات
املرابحة
يتم االعرتاف بالربح من معامالت املرابحة عندما يكون الدخل قابال للتحديد تعاقديا وميكن حتديد مبلغه عند بدء املعاملة .يتم االعرتاف
بهذا الدخل على �أ�سا�س التنا�سب الزمني على مدى فرتة املعاملة .عندما يكون دخل العقد غري قابل للتحديد وال ميكن حتديد مبلغه يتم
االعرتاف به عندما يكون التحقق م�ؤكدا على نحو معقول �أو عند حتققه فعليا .يتم ا�ستبعاد الدخل من احل�سابات املتعرثة من بيان الدخل
املوحد.

امل�ضاربة
يتم االعرتاف ب�إيراد متويل امل�ضاربة عندما يحني احلق يف ا�ستالم الدفعات �أو عند توزيع امل�ضاربة بينما يتم حتميل اخل�سائر على بيان
الدخل املوحد عند الإعالن عن ذلك من جانب امل�ضارب.
امل�شاركة
يتم االعرتاف ب�إيراد متويل امل�شاركة عند ن�شوء احلق با�ستالم الدفعات �أو عند توزيعها.
الإجارة
يتم االعرتاف بالدخل من الإجارة على �أ�سا�س التنا�سب الزمني على مدى فرتة الإيجار .يتم ا�ستبعاد الدخل من احل�سابات املتعرثة من بيان
الدخل املوحد.
اال�ست�صناع
يتم االعرتاف بالإيراد وهام�ش الربح امل�صاحب له يف بيان الدخل املوحد للمجموعة وفقا لطريقة ن�سبة الإجناز �أو طريقة املقاولة املنتهية.
الوكالة
يتم االعرتاف بالدخل من ودائع الوكالة على �أ�سا�س التنا�سب الزمني بغر�ض جني معدل عائد دوري ثابت ا�ستنادا �إىل الر�صيد القائم.
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الإيرادات من خدمات الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية
يتم االعرتاف ب�إيرادات خدمات الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية (التي يتم عر�ضها يف �إيراد الر�سوم والعموالت) مت�ضمنة ر�سوم الودائع
ور�سوم الت�سويق والأداء ح�سب الأحكام التعاقدية عندما يتم تقدمي اخلدمة وحتقق الإيراد .يكون ذلك يف العادة عند تقوم املجموعة ب�أداء
جميع الت�صرفات الهامة املتعلقة باملعاملة ومن املحتمل على نحو كبري �أن تتدفق املنافع االقت�صادية من املعاملة للمجموعة .يتم حتديد
الت�صرفات الهامة املتعلقة باملعاملة ا�ستنادا �إىل الأحكام املتفق عليها يف العقود لكل معاملة .ي�ستند تقييم ما �إذا كانت املنافع االقت�صادية من
املعاملة �ست�صب يف م�صلحة املجموعة على مدى االرتباطات امل�ؤكدة امللزمة امل�ستلمة من الأطراف الأخرى.
�إيرادات الر�سوم والعموالت
يتم �إدراج �إيراد الر�سوم والعموالت التي تعترب جزء متمما ملعدل الربح الفعلي على املوجود املايل امل�سجل بالتكلفة املطف�أة ويتم �إدراجه يف
قيا�س معدل الربح الفعلي للموجود املايل .يتم االعرتاف ب�إيرادات الر�سوم والعموالت الأخرى مت�ضمنة ر�سوم خدمة احل�سابات وعموالت
املبيعات ور�سوم الإدارة والرتتيب وامل�شاركة يف التمويل عند �أداء اخلدمات ذات ال�صلة بها.
�إيراد توزيعات الأرباح
يتم االعرتاف ب�إيراد توزيعات الأرباح عندما ين�ش�أ احلق يف ا�ستالم الإيراد.
(ق) �ضريبة الدخل
يتم احت�ساب ال�ضرائب ا�ستنادا �إىل قوانني ال�ضريبة واللوائح يف الدول التي متار�س فيها املجموعة �أن�شطتها .يتم تكوين خم�ص�ص ا�ستنادا
�إىل تقييم التزام ال�ضريبة املتوقع .تزاول املجموعة �أن�شطتها داخل قطر وال تخ�ضع لل�ضريبة با�ستثناء �شركة الريان لال�ستثمار والتي تخ�ضع
�أرباحها لل�ضريبة وفقا للوائح هيئة مركز قطر للمال.
يتم االعرتاف بال�ضريبة امل�ؤجلة عن خ�سائر ال�ضريبة غري امل�ستخدمة واالئتمان ال�ضريبي والفروقات القابلة للخ�صم امل�ؤقتة �إىل احلد الذي
يكون فيه من املحتمل �أن تتاح �أرباح م�ستقبلية خا�ضعة لل�ضريبة مقابل ما ميكن ا�ستخدامه .تتم مراجعة موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة يف تاريخ
كل تقرير ويتم خف�ضها �إىل احلد الذي مل يعد من املحتمل فيه �أن يتم االعرتاف مبنافع ال�ضريبة ذات ال�صلة.
(ر) العائدات على ال�سهم
تقوم املجموعة بعر�ض بيانات العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم بالن�سبة لأ�سهمها العادية .يحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة الربح �أو
اخل�سارة املن�سوبة حلاملي الأ�سهم العادية بالبنك على العدد املتو�سط املرجح للأ�سهم القائمة خالل الفرتة .يتم حتديد العائدات املخففة
لل�سهم بت�سوية الربح �أو اخل�سارة املن�سوبة �إىل حاملي الأ�سهم العادية والعدد املتو�سط املرجح للأ�سهم العادية القائمة ب�أثر جميع الأ�سهم
العادية املخففة املحتملة.
(�ش) ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ت�سجل بالتكلفة املطف�أة بال�صايف من �أية مبالغ م�شطوبة وخم�ص�ص انخفا�ض القيمة.
(ت) ال�ضمانات املالية
تعطي املجموعة يف �إطار الن�شاط االعتيادي �ضمانات مالية تتكون من اعتمادات م�ستندية وخطابات ال�ضمان و�أوراق القبول.
يتم االعرتاف بال�ضمانات املالية مبدئيا يف البيانات املالية املوحدة بالقيمة العادلة ،وهو العالوة امل�ستلمة يف تاريخ �إعطاء ال�ضمان ،ويتم
�إطفاء القيمة العادلة املبدئية على مدى عمر ال�ضمان املايل .يف �أعقاب االعرتاف املبدئي يتم قيا�س التزام املجموعة مبوجب تلك ال�ضمانات
باملبلغ املطف�أ �أو �أف�صل تقدير للم�صروف املطلوب ل�سداد االلتزام املايل النا�شئ يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد� ،أيهما �أعلى .يتم حتديد
هذه التقديرات ا�ستنادا �إىل جتربة معامالت م�شابهة وتاريخ اخل�سائر ال�سابقة تكملها حكمة الإدارة.
يتم ت�سجيل �أية زيادة يف االلتزام املتعلق بال�ضمانات يف بيان الدخل املوحد .يتم االعرتاف ب�إطفاء العالوة امل�ستلمة يف بيان الدخل املوحد
حتت بند �إيراد الر�سوم والعموالت.
(ث) االلتزامات املحتملة
تت�ضمن االلتزامات املحتملة خطابات ال�ضمان واالعتمادات امل�ستندية والتزامات املجموعة فيما يخ�ص الوعود �أحادية اجلانب لبيع� /شراء
عمالت واتفاقيات تبادل معدل الربح وغري ذلك .ال ت�ؤلف هذه االلتزامات موجودات �أو مطلوبات فعلية يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد
با�ستثناء املوجودات وااللتزامات املتعلقة ب�أرباح �أو خ�سائر القيمة العادلة عن م�شتقات الأدوات املالية.
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 -3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
(خ) تقارير القطاعات
قطاع الت�شغيل هو �أحد مكونات املجموعة التي تقوم مبزاولة �أن�شطة �أعمال ميكن للمجموعة �أن جتني منها �إيرادات وتتكبد م�صروفات
ويت�ضمن ذلك الإيرادات وامل�صروفات املتعلقة بالتعامالت مع �أي من املكونات الأخرى باملجموعة والتي تتم مراجعة نتائجها الت�شغيلية
ب�صورة منتظمة من قبل جلنة الإدارة باملجموعة (ب�صفتها كبري �صانعي القرار الت�شغيلي) بهدف و�ضع قرارات عن املوارد املخ�ص�صة لكل
قطاع وتقييم �أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية متميزة.
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ب�آالف الرياالت القطرية

�	-4إدارة املخاطر املالية
 1/4مقدمة وملحة عامة
	�إدارة املخاطر وهيكلها
مقدمة
املخاطر مت�أ�صلة يف �أن�شطة املجموعة لكنها تدار من خالل عملية م�ستمرة ت�شمل التحديد والقيا�س واملراقبة تبعا حلدود املخاطر و�ضوابط
�أخرى� .إن عملية �إدارة املخاطر هذه ح�سا�سة بالن�سبة للربحية امل�ستمرة للمجموعة وكل فرد يف املجموعة م�س�ؤول عن التعر�ض للمخاطر املتعلقة
مب�س�ؤولياته /م�س�ؤولياتها .تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان وال�سيولة وال�سوق واملخاطر الت�شغيلية والتي تت�ضمن خماطر جتارية وغري جتارية.
ال تت�ضمن عملية رقابة املخاطر امل�ستقلة خماطر الأعمال مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وال�صناعة .فتلك املخاطر تتم مراقبتها من خالل
عملية التخطيط اال�سرتاتيجي يف املجموعة.

(ذ) الأن�شطة االئتمانية
تعمل املجموعة كمدير للأموال وب�صفات ائتمان �أخرى ينتج عنها االحتفاظ مبوجودات �أو �إيداعها بالإنابة عن الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
الأخرى .يتم ا�ستبعاد هذه املوجودات والإيرادات الأخرى الناجتة من تلك الأن�شطة من هذه البيانات املالية املوحدة حيث �أنها لي�ست من
موجودات املجموعة.

جمل�س الإدارة
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن منهج �إدارة املخاطر واعتماد خطط ا�سرتاتيجية ومبادئ �إدارة املخاطر.

(�ض) العائدات التي حتظرها ال�شريعة
تلتزم املجموعة بتجنب االعرتاف ب�أية �إيرادات تن�ش�أ من م�صادر غري �إ�سالمية .وبالتايل يتم حتويل كافة الإيرادات غري الإ�سالمية �إىل
ح�ساب خريي وت�ستخدم املجموعة هذه الأموال يف �أن�شطة رعاية اجتماعية متنوعة.

وظيفة �إدارة املخاطر
وظيفة �إدارة املخاطر م�س�ؤولة عن تطبيق الإجراءات املتعلقة باملخاطر واحلفاظ عليها للت�أكد من عملية مراقبة م�ستقلة .وهي م�س�ؤولة �أي�ضا عن
مراقبة االلتزام مببادئ املخاطر و�سيا�ساتها وحدودها �ضمن املجموعة.

(�أ�أ) معلومات املقارنة
فيما عدا احلاالت التي ي�سمح فيها معيار �أو تف�سري �أو يتطلب خالف ذلك يجب الإبالغ �أو الإف�صاح عن جميع املبالغ مع معلومات مقارنة.

املوجودات واملطلوبات
�إن �إدارة املجموعة م�س�ؤولة عن �إدارة موجودات ومطلوبات املجموعة والهيكل املايل الكلي وهي م�س�ؤولة �أي�ضا عن خماطر االئتمان وال�سيولة يف
املجموعة.

(ب ب) املعايري والتف�سريات اجلديدة
املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة التي ي�سري مفعولها اعتبارا من  1يناير :2016
معيار املحا�سبة املالية رقم  : 27ح�سابات اال�ستثمار
يقوم معيار املحا�سبة املالية رقم  27بتحديث وا�ستبدال �أثنني من معايري املحا�سبة ال�سابقة ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية فيما يتعلق بح�سابات اال�ستثمار وهما معيار املحا�سبة املالية رقم  :5الإف�صاح عن �أ�سا�س تخ�صي�ص الربح بني حقوق ملكية
املالكني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار �إ�ضافة �إىل معيار املحا�سبة املالية رقم  :6حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يعادلها.
ينطبق هذا املعيار على ح�سابات اال�ستثمار التي ت�ستند �إىل عقود م�ضاربة متثل «حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار» وعقود م�ضاربة
مقدمة على �أ�سا�س «ق�صري الأجل» (على �أ�سا�س ليلة واحدة �أو �أ�سبوع �أو �شهر) من قبل م�ؤ�س�سات مالية �أخرى «الودائع فيما بني البنوك»
لغر�ض �إدارة ال�سيولة .برغم ذلك ال ينطبق هذا على �أدوات حقوق ملكية البنك نف�سه �أو عقود الوكالة �أو املرابحات العك�سية �أو امل�شاركة �أو
ال�صكوك.
خالل ال�سنة قامت املجموعة بتطبيق معيار املحا�سبة املالية رقم  27والذي ي�صبح �ساري املفعول للفرتات املالية ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد 1
يناير  .2016بناء على ذلك مل يكن لتبني معيار املحا�سبة املالية رقم � 27أثرا هاما على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

التدقيق الداخلي
يتم تدقيق عمليات �إدارة املخاطر للمجموعة من قبل التدقيق الداخلي يف املجموعة والذي يفح�ص كل من كفاية الإجراءات وااللتزام بها �إ�ضافة
�إىل تدقيق حمدد لوظيفة �إدارة خماطر املجموعة بحد ذاتها وفقا خلطة التدقيق املعتمدة .يناق�ش التدقيق الداخلي يف املجموعة نتائج التقييمات
مع الإدارة وي�صدر تقريره حول النتائج والتو�صيات �إىل جلنة التدقيق.
يتم فح�ص املعلومات املجمعة من كافة �إدارات الأعمال ومعاجلتها من �أجل حتليل و�ضبط وحتديد املخاطر املبكرة .يتم عر�ض هذه املعلومات
و�شرحها ملجل�س الإدارة واللجنة التنفيذية ورئي�س كل ق�سم من �أق�سام الأعمال.
يتم �شهريا �إ�صدار تقارير مف�صلة عن ال�صناعة والعمالء واملخاطر اجلغرافية .تقوم اللجنة العليا بتقييم مدى مالءمة خم�ص�ص انخفا�ض 
القيمة ب�شكل ربع �سنوي.
يتم �إطالع الإدارة العليا وكافة الأع�ضاء الآخرين املعنيني يف املجموعة ب�شكل متكرر حول ا�ستخدام حدود ال�سوق وحتاليل القيمة املعر�ضة
للمخاطر وا�ستثمارات امللكية وال�سيولة �إ�ضافة �إىل �أية تطورات �أخرى حول املخاطر.

املعايري والتعديالت والتفا�سري امل�صدرة ولكنها مل ت�صبح �سارية املفعول
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  : 9الأدوات املالية
مت ن�شر الن�سخة الأخرية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9يف يوليو  2014ليحل حمل الن�سخ القدمية التي تدخل متطلبات جديدة
للت�صنيف والقيا�س (امل�صدرة يف �سنتي  2009و )2010ومنوذج جديد ملحا�سبة التحوط (ال�صادر يف �سنة  )2013وتاريخ �سريانه هو  1يناير
� .2018سيحل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9معيار املحا�سبة الدويل رقم  39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س ويدخل متطلبات جديدة
لت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية ،منوذج جديد ي�ستند على اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لالعرتاف مبخ�ص�صات خ�سارة
القرو�ض وين�ص على حما�سبة حتوط مب�سطة بتنظيم حما�سبة التحوط ب�صورة �أقرب مع منهج الكيان يف �إدارة املخاطر.
قد يكون لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 9أثرا هاما على املبالغ ال�صادر عنها التقرير يف البيانات املالية املوحدة و�سينتج عنه
�إف�صاحات كثرية يف البيانات املالية املوحدة .برغم ذلك ف�إن املجموعة ب�صدد تقييم وتنفيذ التغيريات املطلوبة يف �أنظمتها و�سيا�ساتها
وعملياتها لاللتزام باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9واملتطلبات التنظيمية وبالتايل فلي�س من العملي الإف�صاح عن مقدار موثوق به لأثر
املعيار حتى تقدم تنفيذ الربنامج.
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 2/4خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف ف�شل �أحد �أطراف �أداة مالية يف الوفاء بالتزاماته املالية بال�صورة التي ينتج عنها خ�سارة مالية للطرف الآخر ت�سعى
املجموعة �إىل احلد من املخاطر االئتمانية عن طريق مراقبة التعر�ض االئتماين وح�صر املعامالت االئتمانية مع �أطراف مقابلة معينة والتقييم
امل�ستمر للمقدرة االئتمانية للأطراف املقابلة.
ت�سعى املجموعة لإدارة خماطر االئتمان عن طريق تنويع �أن�شطتها يف الإقرا�ض لتفادي تركيز خماطر غري مرغوب بها مع �أحد �أفراد �أو جمموعة
من العمالء �ضمن مناطق �أو �أعمال حمددة .وتقوم املجموعة باحل�صول على �ضمانات متى كان ذلك �ضروري ًا .تعتمد قيمة ونوع ال�ضمانات
املطلوبة على تقييم خماطر الطرف املقابل ،وتطبق املجموعة مبادئ توجيهية معينة فيما يتعلق ب�أنواع ال�ضمانات املقبولة وعوامل للتقييم.
�إن الأنواع الرئي�سية لل�ضمانات التي يتم احل�صول عليها هي:
 التمويل ل�شراء �أوراق مالية� :ضمانات نقدية �أو �أوراق مالية. التمويل التجاري :الرهن على املمتلكات العقارية والب�ضاعة والنقد �أو �أوراق مالية. متويل الأفراد :الرهن على العقارات ال�سكنية وال�سيارات والأوراق املالية.تراقب الإدارة ب�شكل م�ستمر القيمة ال�سوقية لل�ضمانات.
حت�صل املجموعة �أي�ضا على �ضمانات �شركات من ال�شركات الأم عن الذمم املدينة والأر�صدة من الأن�شطة التمويلية ل�شركاتها التابعة.
تفا�صيل تكوين الذمم املدينة والأر�صدة من الأن�شطة التمويلية للعمالء مت تو�ضيحها يف الإي�ضاح رقم  .10كما مت تو�ضيح تفا�صيل القطاعات
اجلغرافية يف الإي�ضاح رقم .30
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�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
 1/2/4قيا�س خماطر االئتمان
قيا�س املخاطر و�أنظمة التقارير
يتم قيا�س خماطر املجموعة با�ستخدام طريقة تعك�س كال من اخل�سارة املتوقعة املحتمل تكبدها يف الظروف العادية واخل�سائر غري
املتوقعة .جتري املجموعة توقعا لأ�سو�أ ما ميكن وقوعه يف حالة الأحداث ال�شديدة التي تقع وتكون يف الواقع غري حمتملة احلدوث.
يتم تنفيذ املراقبة وال�سيطرة على املخاطر ب�شكل رئي�سي ا�ستنادا �إىل حدود مت و�ضعها من قبل املجموعة .تعك�س هذه احلدود
ا�سرتاتيجية الأعمال وبيئة ال�سوق بالن�سبة للمجموعة �إ�ضافة �إىل م�ستوى املخاطر املقبولة من قبل املجموعة ،مع الرتكيز الإ�ضايف على
�صناعات خمتارة� .إ�ضافة �إىل ذلك تراقب املجموعة وتقي�س القدرة الكاملة على حتمل املخاطر فيما يتعلق بالتعر�ض املجمع للمخاطر
�ضمن كافة �أنواع املخاطر و�أن�شطتها وت�ستخدم وحدة قيا�س االحتماالت امل�ستخل�صة من التجارب التاريخية املعدلة لتعك�س البيئة
االقت�صادية.
 2/2/4الرقابة على حدود املخاطر و�سيا�سات تخفيفها
تخفيف املخاطر
ت�ستخدم املجموعة وكجزء من ا�سرتاتيجيتها العامة للمخاطر امل�شتقات و�أدوات �أخرى لإدارة التعر�ضات الناجمة عن تغريات يف
معدالت الربح والعمالت الأجنبية وخماطر حقوق امللكية وخماطر االئتمان والتعر�ضات الناجمة عن معامالت التوقع.

زيادة تركز املخاطر
ين�ش�أ تركز املخاطر عندما يكون عدد من العمالء يعملون يف �أن�شطة جتارية مماثلة �أو �أن�شطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية �أو لديهم
�سمات اقت�صادية مماثلة والتي تت�سبب يف �إ�ضعاف مقدرتهم يف الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية ب�صورة مماثلة يف الظروف االقت�صادية
وال�سيا�سية وغريها .تبني الرتكزات احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة بالتطورات امل�ؤثرة على �صناعة معينة �أو موقع جغرايف معني.
من �أجل جتنب الرتكز الزائد للمخاطر ،ت�شتمل �سيا�سات و�إجراءات املجموعة على �إر�شادات حمددة لالحتفاظ مبحفظة متنوعة ،مع
حتديد �أ�سقف ملخاطر القطاعات اجلغرافية والقطاعات ال�صناعية .وبناء عليه تتم �إدارة ومراقبة املخاطر االئتمانية املحددة.
 3/2/4احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان قبل ال�ضمانات املحتفظ بها �أو �أية تعزيزات ائتمانية �أخرى
التعر�ض ملخاطر االئتمان املتعلقة مبوجودات مالية م�سجلة يف بيان املركز املايل
املوحد كما يلي:
�أر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي (با�ستثناء النقد يف ال�صندوق)
م�ستحقات من البنوك
موجودات متويل
ا�ستثمارات مالية  -دين
موجودات �أخرى
التعر�ض ملخاطر االئتمان الأخرى كما يلي:
�ضمانات
اعتمادات م�ستندية
ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

2016

2015

2.766.466
5.692.239
67.634.561
13.893.492
269.312
90.256.070

2.412.808
2.376.269
62.566.639
14.213.644
259.555
81.828.915

16.278.696
3.604.802
7.825.568
27.709.066

17.103.678
7.325.730
15.420.295
39.849.703

ميثل اجلدول �أعاله افرتا�ض �أ�سو�أ احلاالت لتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان ،بدون الأخذ يف االعتبار �أية �ضمانات حمتفظ بها �أو تعزيزات
ائتمانية �أخرى مرفقة .بالن�سبة للموجودات امل�سجلة يف بيان املركز املايل املوحد ،ا�ستندت املخاطر الواردة �أعاله على �صايف القيم الدفرتية
ال�صادر عنها التقرير يف بيان املركز املايل املوحد.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

 4/2/4تركيز خماطر املوجودات املالية مع التعر�ض ملخاطر االئتمان
(�أ) ح�سب القطاع اجلغرايف
2016
موجودات م�سجلة يف بيان املركز
املايل املوحد:
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
(با�ستثناء النقد يف ال�صندوق)
م�ستحقات من بنوك
موجودات متويل
ا�ستثمارات مالية  -دين
موجودات �أخرى

2015
موجودات م�سجلة يف بيان املركز املايل
املوحد:
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
(با�ستبعاد النقد يف ال�صندوق)
م�ستحقات من بنوك
موجودات متويل
ا�ستثمارات مالية  -دين
موجودات �أخرى

2016
�ضمانات
خطابات اعتماد
ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

2015
�ضمانات
خطابات اعتماد
ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

قطر

2.766.466

دول جمل�س التعاون دول ال�شرق
اخلليجي الأخرى الأو�سط الأخرى

-

1.963.853 1.601.443
188.910 56.982.743
669.090 12.738.723
258.216
2.821.853 74.347.591
قطر

2.412.808

-

-

1.699
3.378.307
45.777
3.425.783

5.692.239 2.125.244
67.634.561 7.084.601
13.893.492
439.902
11.096
269.312
90.256.070 9.660.843

دول جمل�س التعاون دول ال�شرق
اخلليجي الأخرى الأو�سط الأخرى

-

694.745 1.040.445
169.921 52.195.552
721.353 13.144.872
259.555
1.586.019 69.053.232

�أخرى

الإجمايل

�أخرى

2.766.466

الإجمايل

2.412.808

-

-

2.624
3.267.504
41.205
3.311.333

2.376.269
638.455
62.566.639 6.933.662
306.214
14.213.644
259.555
81.828.915 7.878.331

دول جمل�س التعاون دول ال�شرق
قطر
اخلليجي الأخرى الأو�سط الأخرى
652.330
12.691 10.535.064
3.435
7.360 3.348.171
178.373 7.462.061
655.765
198.424 21.345.296
دول جمل�س التعاون دول ال�شرق
قطر
اخلليجي الأخرى الأو�سط الأخرى
661.512
13.233 10.760.274
- 7.137.083
60.982 15.011.538
661.512
74.215 32.908.895

�أخرى

الإجمايل

16.278.696 5.078.611
3.604.802
245.836
7.825.568
185.134
27.709.066 5.509.581
�أخرى

الإجمايل

17.103.678 5.668.659
7.325.730
188.647
15.420.295
347.775
39.849.703 6.205.081
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ذمم مدينة �أخرى

2015

م�ستحقات من بنوك

ا�ستثمارات يف �أدوات ذات طبيعة
�أدوات الدين
موجودات متويل

2015

2016

2015

2016

2015

�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)

 2/4خماطر االئتمان (تابع)

 5/2/4جودة االئتمان

2016

31.979.941
34.392.531
11.276
66.383.748

515.171
30.858
546.029
1.094.985
93.543
1.188.528

-

2016

2.376.269
2.376.269

-

7.718
58.428

-

- 30.344.498
5.692.239 31.349.785
320.023
5.692.239 62.014.306

- 12.812.729 12.483.786
1.375.432
1.384.223
269.312
269.312 14.188.161 13.868.009

-

259.555
259.555

-

-

29.989

1.598

-

-

-

-

-

-

مل تتجاوز موعدها ومل تنخف�ض قيمتها
(خطورة منخف�ضة):
درجة اال�ستثمار
الر�صد القيا�سي
الر�صد اخلا�ص 
القيمة الدفرتية
جتاوزت موعدها ومل تنخف�ض قيمتها
(حتت املراقبة):
درجة اال�ستثمار
الر�صد القيا�سي
الر�صد اخلا�ص 
القيمة الدفرتية
انخف�ضت قيمتها
دون امل�ستوى (مت�أخرة �أكرث من � 3أ�شهر)
م�شكوك يف حت�صيلها
(مت�أخرة �أكرث من � 6أ�شهر)
خ�سارة (مت�أخرة �أكرث من � 9أ�شهر)

24.328
112.745

50.438
59.754

-

-

-

-

-

-

()53.450
()50.460

-

-

50.967
50.967

-

50.967
50.967

-

-

-

3.126
3.126

()25.484

3.126
3.126

()25.484

-

()3.126

-

()3.126

-

-

-

25.483

-

25.483

-

ناق�صا :خم�ص�ص خا�ص خل�سارة االنخفا�ض يف
القيمة
ناق�صا :خم�ص�ص جممع خل�سارة االنخفا�ض يف
القيمة
�صايف القيمة الدفرتية (موجودات منخف�ضة
القيمة)

117.965.136

121.678.618

62.285

49.085.421
6.951.079
2.297.609
207.957
59.423.070

45.864.229
6.542.131
1.704.229
330.052
67.237.977

6.304

الت�صنيف املعادل
�أ �أ �أ �إىل � -أ �أ
 +أ� �إىل � -أ
ب ب ب �إىل  -ب ب ب
ب ب � +إىل ب-
غري م�صنفة

2016

2015

-

التعر�ض ملخاطر االئتمان
يعر�ض اجلدول �أدناه حتليال للأطراف املقابلة ح�سب ت�صنيف وكاالت الت�صنيف ا�ستنادا �إىل ت�صنيفات �ستاندر �آند بوورز (�أو ما يعادلها):

-

املجموع

117.965.136

121.678.618
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القيمة الدفرتية  -بال�صايف

20.883.966
26.575.127
2.277.711
3.605.003
12.451.379
976.200
16.244.455
6.898.508
343.721
27.709.066

21.682.022
24.070.789
1.045.817
2.782.353
10.843.100
803.742
14.534.980
5.432.638
633.474
39.849.703

67.634.561

ممولة وغري ممولة
احلكومة
الهيئات احلكومية
ال�صناعة
التجارة
اخلدمات
املقاوالت
العقارات
ال�شخ�صية
�أخرى
االلتزامات املحتملة

5.692.239 62.566.639

�إجمايل املخاطر
2016

�إجمايل املخاطر
2015

2.376.269

�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
 4/2/4تركيز خماطر املوجودات املالية مع التعر�ض ملخاطر االئتمان (تابع)
(ب) ح�سب القطاع ال�صناعي
فيما يلي حتليل لقطاع ال�صناعة للحد الأق�صى من تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان عن مكونات بيان املركز املايل املوحد .مت �إظهار احلد
الأق�صى للتعر�ض بالإجمايل ،قبل �أثر التخفيف من خالل ا�ستخدام اتفاقيات املقا�صة الرئي�سية وال�ضمانات.

269.312 14.213.644 13.893.492

يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

259.555

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
 2/4خماطر االئتمان (تابع)
 5/2/4جودة االئتمان
موجودات التمويل التي انخف�ضت قيمتها واال�ستثمار يف �أدوات الدين
موجودات التمويل التي انخف�ضت قيمتها ب�صورة فردية واال�ستثمار يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين (بخالف تلك امل�سجلة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل) التي حتدد املجموعة �أن هناك دليال مو�ضوعيا على انخفا�ض قيمتها وال تتوقع حت�صيل املبلغ الأ�صلي والربح امل�ستحق
بكاملهما بناء على ال�شروط التعاقدية التفاقية (اتفاقيات) التمويل /اال�ستثمار املايل.
اال�ستثمار يف �أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال يتم تقييمها لالنخفا�ض يف القيمة ولكنها
تخ�ضع لنف�س نظام الت�صنيف الداخلي.
موجودات التمويل التي جتاوزت موعدها ومل تنخف�ض قيمتها
موجودات التمويل للعمالء املتجاوزة لتاريخ ا�ستحقاقها لكنها غري منخف�ضة يف القيمة هي تلك التي يكون الربح التعاقدي �أو املبالغ الأ�سا�سية
فيها متجاوزة لتاريخ اال�ستحقاق ،ولكن املجموعة تعتقد �أن انخفا�ض القيمة غري مالئم على �أ�سا�س م�ستوى الت�أمني /ال�ضمان املتوفر و� /أو
مرحلة حت�صيل املبالغ املدينة للمجموعة.
حتى  30يوم
 31حتى  60يوم
 90 - 61يوم

2016
718.484
271.832
104.669

2015
250.997
108.223
186.809

الإجمايل

1.094.985

546.029

تت�ضمن موجودات التمويل مبلغ  238مليون ريال قطري �أعيد ا�سرتداده بعد تاريخ التقرير.
موجودات ُمعاد جدولتها
تت�ضمن �أن�شطة التمويل املُعاد جدولتها ترتيبات دفع ممنوحة وخطط �إدارة خارجية معتمدة وتعديل وت�أجيل املدفوعات .ت�ستند �سيا�سات
وممار�سات �إعادة اجلدولة �إىل م�ؤ�شرات �أو معايري ،ح�سب تقدير الإدارة املحلية ،ت�شري �إىل �أنه من املرجح جدا ا�ستمرار الدفع .تتم مراجعة
هذه ال�سيا�سات على نحو م�ستمر .يف �أغلبية احلاالت ينتج عن �إعادة الهيكلة ا�ستمرار انخفا�ض قيمة املوجود:
ت�ستمر قيمتها باالنخفا�ض بعد �إعادة التمويل
مل تنخف�ض قيمتها بعد �إعادة اجلدولة  -كان من املمكن �أن تنخف�ض قيمتها

2016
39.723
18.254

2015
7.318
11.100

57.977

18.418

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

 6/2/4ال�ضمانات
ي�ستند حتديد �أهلية وقيمة ال�ضمان �إىل لوائح م�صرف قطر املركزي ويتم تقييمهما بالرجوع �إىل �سعر ال�سوق �أو امل�ؤ�شرات ملوجودات مماثلة.
لدى املجموعة �ضمان يف �شكل وديعة حمتجزة �أو رهن على �أ�سهم �أو رهن قانوين يف مقابل موجودات التمويل التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها.
�ضمانات جممعة
الفئة التي جتاوزت موعدها:
حتى  30يوم
 31حتى  60يوم
 90 - 61يوم
 - 91وما فوق

2016
1.067.500
869.525
7.646
59.986

2015
454.736
90.183
101.912
83.755

2.024.657

730.586

� 7/2/4سيا�سة ال�شطب
تقوم املجموعة ب�شطب �أ�صل مايل �أو ر�صيد ا�ستثمار يف �سندات الدين و�أية خم�ص�صات ذات �صلة بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة عندما حتدد
�إدارة االئتمان باملجموعة �أن الأ�صل املايل �أو الورقة غري قابلة للتح�صيل وبعد موافقة م�صرف قطر املركزي.
يتم القيام بهذا التحديد بعد و�ضع اعتبار ملعلومات مثل حدوث تغيريات كبرية يف املركز املايل للمقرت�ض /امل�صدر مثل عدم مقدرة
املقرت�ض /امل�صدر على �سداد االلتزام �أو عدم كفاية متح�صالت ال�ضمان الإ�ضايف ل�سداد املبلغ بكامله .بالن�سبة للموجودات املالية القيا�سية
ذات املبالغ ال�صغرية ،ت�ستند قرارات ال�شطب عموما على مراكز جتاوز ملوعد اال�ستحقاق املحددة للمنتج .املبلغ الذي مت �شطبه خالل ال�سنة
هو � 1.656ألف ريال قطري (� 240ألف ريال قطري يف �سنة .)2015
 3/4خماطر ال�سوق
تتمثل خماطر ال�سوق يف �أن تت�أثر �أرباح �أو ر�أ�س مال املجموعة �أو مقدرتها يف حتقيق �أهدافها التجارية �سلبي ًا بالتغريات يف م�ستوى تقلب �أ�سعار
ال�سوق �أو الأ�سعار مثل معدالت الربح و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،و�أ�سعار الأ�سهم .تدير املجموعة خماطر ال�سوق اخلا�صة بها �ضمن
�إطار عمل للحدود املفرو�ضة من قبل م�صرف قطر املركزي.
� 1/3/4إدارة خماطر ال�سوق
تتم مراجعة فجوات معدالت ربح املوجودات واملطلوبات ب�شكل م�ستمر والتي ت�ستخدم خلف�ض فجوات معدل الربح �إىل �ضمن احلدود
املو�ضوعة من قبل جمل�س الإدارة .تدير املجموعة تعر�ضها لتقلبات معدل �صرف العمالت �إىل �ضمن امل�ستويات املحددة من قبل جمل�س
الإدارة ،والذي ي�ضع حدودا للتعر�ض �إىل مراكز العمالت .تتم مراقبة تلك املراكز ب�شكل م�ستمر.
 2/3/4التعر�ض ملخاطر معدل الربح  -املحافظ لغري املتاجرة
املخاطر الرئي�سية التي تتعر�ض لها املحافظ لغري املتاجرة هي خماطر اخل�سارة من تقلبات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو القيم العادلة
للأدوات املالية ب�سبب التغريات يف معدالت الربح يف ال�سوق .تتم �إدارة خماطر معدالت الربح ب�شكل رئي�سي من خالل مراقبة فجوات معدالت
الربح واحل�صول على حدود موافق عليها م�سبقا لنطاقات �إعادة الت�سعري� .إن جلنة املوجودات وااللتزامات هي اجلهة املراقبة لاللتزام بهذه
احلدود وت�ساندها اخلزينة املركزية للمجموعة �ضمن �أن�شطة رقابتها اليومية.
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�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
 3/4خماطر ال�سوق (تابع)
 2/3/4التعر�ض ملخاطر معدل الربح  -املحافظ لغري املتاجرة (تابع)

�أقل من � 3أ�شهر
3.136.115
16.605.698
41.866
19.783.679
()13.436.772
()13.436.772
()35.042.971
()28.696.064
()21.697.249
()50.393.313

القيمة الدفرتية
3.126.085
نقد و�أر�صدة لدى مركز قطر املركزي
5.692.239
م�ستحق من بنوك
67.634.561
موجودات متويل
13.889.021
ا�ستثمارات مالية
90.341.906
()19.059.705
م�ستحق �إىل بنوك
()10.533.627
ح�سابات العمالء اجلارية
()29.593.332
حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ()47.490.298
13.258.276
بنود بيان املركز املايل املوحد
()25.201.088
بنود خارج امليزانية العمومية املوحدة
()11.942.812
فجوة ح�سا�سية معدل الربح

فيما يلي ملخ�ص ملركز فجوة معدل الربح للمجموعة للمحافظ غري املتاجرة:
� 12-3شهر
19.331.729
19.331.729
()5.596.433
()5.596.433
()10.363.532
3.371.764
()3.503.839
()132.075

غري ح�سا�سة
للربح

فجوة ح�سا�سية معدل الربح املرتاكم ()11.942.812

2016

�إعادة ت�سعري يف� :أكرث من خم�س
�سنوات
� 5-1سنوات
364.050
13.720.801
14.084.851
()1.847.812
12.237.039
12.237.039
()50.393.313

17.976.333
17.976.333
()235.983
17.740.350
17.740.350

3.126.085
2.192.074
13.847.155
19.165.314
()26.500
()10.533.627
()10.560.127
8.605.187
8.605.187
()11.942.812( )20.547.999( )38.288.349( )50.525.388

�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
 3/4خماطر ال�سوق (تابع)
 2/3/4التعر�ض ملخاطر معدل الربح  -املحافظ لغري املتاجرة (تابع)
القيمة الدفرتية

2015

�أقل من � 3أ�شهر

� 12-3شهر

2.736.915
نقد و�أر�صدة لدى مركز قطر املركزي
2.376.269
م�ستحق من بنوك
62.566.639
موجودات متويل
14.120.957
ا�ستثمارات مالية
81.800.780
()13.344.591
م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
()6.183.762
()19.528.353
حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ()49.439.504
12.832.923
بنود بيان املركز املايل املوحد
()28.875.142
بنود خارج امليزانية العمومية املوحدة
()16.042.219
فجوة ح�سا�سية معدل الربح

�إعادة ت�سعري يف� :أكرث من خم�س
�سنوات
� 5-1سنوات

1.352.443
19.677.844
68.851
21.099.138
()10.058.791
()10.058.791
()38.845.229
()27.804.882
()18.587.847
()46.392.729

غري ح�سا�سة
للربح

364.050
24.988.252
7.252.160
25.352.302
7.252.160
()198.630
()2.587.093
()198.630( )2.587.093
()1.451.470
()9.142.805
23.702.202
()4.477.738
()208.175( )10.079.120
(23.494.027 )14.556.858

0
10.648.383
10.648.383
10.648.383
10.648.383

فجوة ح�سا�سية معدل الربح املرتاكم ()16.042.219

2.736.915
659.776
14.052.106
17.448.797
()500.077
()6.183.762
()6.683.839
10.764.958
10.764.958

()46.392.729

معدل الربح
الفعلي
%1.91
%4.20
%3.26
%1.83

%1.96

معدل الربح
الفعلي
%1.35
%3.97
%3.24
%1.30

%1.42

يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

()16.042.219( )26.807.177( )37.455.560( )60.949.587

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
 3/4خماطر ال�سوق (تابع)
 2/3/4التعر�ض ملخاطر معدل الربح  -املحافظ لغري املتاجرة (تابع)
حتليل احل�سا�سية
�إن �إدارة خماطر معدالت الربح مقابل حدود فجوة معدل الربح تكملها مراقبة ح�سا�سية املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ملختلف
االحتماالت املعيارية وغري املعيارية ملعدالت الربح .االحتماالت املعيارية التي ت�ؤخذ يف االعتبار ب�شكل �شهري تت�ضمن  10نقاط �أ�سا�س لهبوط
�أو �صعود متناظر يف كافة منحنيات العائدات حول العامل و 5نقاط �أ�سا�س �صعودا �أو هبوطا يف اجلزء الأكرث من ال�سنة يف كافة منحنيات
العائدات .فيما يلي حتليل حل�سا�سية املجموعة لزيادة �أو نق�صان يف معدالت ربح ال�سوق بافرتا�ض عدم وجود حركة ال متماثلة يف منحنيات
العائدات ومركز مايل ثابت:
نق�صان متناظر
زيادة متناظرة
ح�سا�سية �صايف الربح
 10نقاط �أ�سا�س  10نقاط �أ�سا�س
2016
يف  31دي�سمرب
()1.673
1.673
2015
دي�سمرب
يف 31
900
()900
تدار املراكز ال�شاملة ملخاطر معدل الربح لغري املتاجرة من قبل اخلزينة املركزية للمجموعة ،والتي ت�ستخدم اال�ستثمارات املالية والدفعات
املقدمة للبنوك والودائع من بنوك و�أدوات �إدارة املخاطر لإدارة املركز ال�شامل النا�شئ عن �أن�شطة املجموعة لغري املتاجرة.
 3/3/4التعر�ض ملخاطر ال�سوق الأخرى  -املحافظ لغري املتاجرة
معامالت العملة الأجنبية
�إن �سيا�سة املجموعة هي التحوط فقط من مثل هذه التعر�ضات عندما يكون لعدم القيام بذلك �أثرا هاما على معدالت ر�أ�س املال التنظيمي
للمجموعة و�شركاتها التابعة .نتائج هذه ال�سيا�سة هي �أن التحوط ب�شكل عام ي�صبح �ضروريا فقط عندما يكون معدل التعر�ضات الهيكلية
يف عملة بعينها �إىل موجودات مرجحة باملخاطر م�سجلة بتلك العملة تختلف ب�شكل جوهري عن معدل ر�أ�س املال للمن�ش�أة قيد النظر .تقوم
املجموعة �إ�ضافة �إىل مراقبة القيمة املعر�ضة للمخاطر فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مبراقبة �أية خماطر تركز فيما يتعلق ب�أية عملة فردية
بخ�صو�ص حتويل تعامالت العملة الأجنبية واملوجودات واملطلوبات النقدية �إىل العملة الوظيفية املعنية للمجموعة وفيما يتعلق بتحويل العمليات
الأجنبية �إىل عملة العر�ض للمجموعة (بعد الأخذ يف االعتبار �أثر �أية حتوطات م�ؤهلة ل�صايف اال�ستثمار).
�صايف التعر�ض ملخاطر العملة الأجنبية:
يورو
جنيه ا�سرتليني
عمالت �أخرى

2016

2015

305
()2.150
3.742

983
()1.389
13.733

ي�شري اجلدول �أدناه �إىل �أثر التغري املحتمل منطقيا لأ�سعار العمالت مقابل الريال القطري على بيان الدخل املوحد ،مع بقاء كافة املتغريات ثابتة:

زيادة( /نق�صان) بن�سبة  %5يف معدل �صرف العملة
يورو
جنيه �إ�سرتليني
عمالت �أخرى

زيادة( /نق�صان) يف الربح �أو اخل�سارة
2015
2016
15
()108
187

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

خماطر �سعر ال�سهم
خماطر �سعر ال�سهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة للتغريات يف م�ستوى م�ؤ�شرات الأ�سهم والأ�سهم الفردية .ين�ش�أ
التعر�ض ملخاطر �سعر ال�سهم غري املتاجر به من �أ�سهم حقوق امللكية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والقيمة العادلة من
خالل حقوق امللكية.
تتعر�ض املجموعة �أي�ضا �إىل خماطر �سعر ال�سهم وفيما يلي حتليل احل�سا�سية لتلك املخاطر:
2016
زيادة( /نق�صان) بن�سبة  %5يف م�ؤ�شر بور�صة قطر  /30م�ؤ�شرات �أخرى
زيادة( /نق�صان) يف الربح واخل�سارة
زيادة( /نق�صان) يف حقوق امللكية

1.322

2015
15.421
4.902

 4/3/4تقييم الأدوات املالية
�إن ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة حول قيا�سات القيمة العادلة متت مناق�شتها يف ق�سم ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
تقوم املجموعة بقيا�س القيم العادلة با�ستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التايل الذي يعك�س �أهمية املدخالت امل�ستخدمة يف �إجراء القيا�س.
• امل�ستوى  :1الأ�سعار املتداولة (غري املعدلة) يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات �أو مطلوبات مماثلة.
• امل�ستوى � :2أ�ساليب تقييم ا�ستنادا �إىل مدخالت ميكن مالحظتها �سواء ب�شكل مبا�شر (مثل الأ�سعار) �أو غري مبا�شر (مثل امل�شتقات من
الأ�سعار) .تت�ضمن هذه الفئة �أدوات مت تقييمها با�ستخدام� :أ�سعار �سوق مدرجة يف ال�سوق الن�شطة لأدوات مماثلة �أو �أ�سعار مدرجة لأدوات
مطابقة �أو مماثلة يف �أ�سواق تعترب �أقل ن�شاطا �أو �أ�ساليب تقييم �أخرى حيث ميكن ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر مالحظة املدخالت الهامة من
بيانات ال�سوق.
• امل�ستوى � :3أ�ساليب تقييم با�ستخدام مدخالت هامة ال ميكن مالحظتها .تت�ضمن هذه الفئة كافة الأدوات حيث يت�ضمن �أ�سلوب التقييم
مدخالت ال ت�ستند �إىل بيانات ميكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال ميكن مالحظتها �أثر هام على تقييم الأداة .تت�ضمن هذه الفئة �أدوات
مت تقييمها ا�ستنادا �إىل �أ�سعار مدرجة لأدوات مماثلة حيث تكون التعديالت �أو االفرتا�ضات الهامة التي ال ميكن مالحظتها مطلوبة لتعك�س
االختالفات بني الأدوات.
ت�ستند القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتاجر بها يف �سوق ن�شطة �إىل �أ�سعار �سوق مدرجة �أو عرو�ض �أ�سعار املتعامل .تقوم
املجموعة بالن�سبة لكافة الأدوات املالية الأخرى بتحديد القيم العادلة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم.
تت�ضمن �أ�ساليب التقييم �صايف القيمة احلالية ومناذج التدفق النقدي املخ�صوم مقارنة ب�أدوات مماثلة حيث تتوفر �أ�سعار ال�سوق التي ميكن
مالحظتها ومنوذج (بالك� -شولز) وخيارات ت�سعري متعددة احلدود ومناذج تقييم �أخرى .تت�ضمن االفرتا�ضات واملدخالت امل�ستخدمة يف
�أ�ساليب التقييم معدالت ربح خالية من املخاطر وقيا�سية وتوزيعات ائتمان وعالوات �أخرى م�ستخدمة يف تقدير معدالت اخل�صم و�أ�سعار
ال�سندات والأ�سهم ومعدالت �صرف العملة الأجنبية والأ�سهم و�أ�سعار م�ؤ�شرات الأ�سهم والتغريات املتوقعة للأ�سعار وارتباطاتها� .إن هدف
�أ�ساليب التقييم هو التو�صل �إىل حتديد قيمة عادلة تعك�س �سعر الأداة املالية يف تاريخ التقرير والذي كان من املمكن حتديده من قبل امل�شاركني
يف ال�سوق وفق معاملة جتارية �ضمن الأن�شطة االعتيادية.

49
()69
687

ال يت�ضمن اجلدول �أعاله العمالت املربوطة بالريال القطري.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
 3/4خماطر ال�سوق (تابع)
يحلل اجلدول �أدناه الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف نهاية فرتة التقرير وفق م�ستوى القيمة العادلة الذي ي�صنف فيه قيا�س القيمة
العادلة:

التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر
2015
التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر
ا�ستثمارات مالية
التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر

املجموع

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

62.962
62.962
-

18.649
87.486
106.135
17.264
17.264

امل�ستوى الثالث
-

18.649
150.448
169.097
17.264
17.264

امل�ستوى الأول
499.149
499.149
-

امل�ستوى الثاين
15.827
15.827
7.764
7.764

امل�ستوى الثالث
-

املجموع
15.827
499.149
514.976
7.764
7.764

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية غري امل�سجلة بالقيمة العادلة ت�ساوي قيمها الدفرتية ولذلك مل يتم �إدراجها يف جدول تدرج
القيمة العادلة فيما عدا بع�ض اال�ستثمارات املالية التي ت�ساوي قيمتها العادلة  2.693مليون ريال قطري ( 2.602مليون ريال قطري يف
 )2015ثم ا�ستخدام �أ�سلوب تقييم امل�ستوى  1القيمة العادلة ال�سابقة .يتم الإف�صاح عن تفا�صيل ت�صنيف املجموعة للموجودات واملطلوبات
املالية يف الإي�ضاح .7
اال�ستثمارات املالية ب�إجمايل � 4.694ألف ريال قطري مت ت�سجيلها بالتكلفة (� 4.695ألف ريال قطري يف �سنة .)2015
مل يكن هناك حتويل بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2وامل�ستوى  3من قيا�س القيمة العادلة خالل فرتات التقرير املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
و.2015
 4/4خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي املخاطر املتمثلة يف عدم متكن املجموعة من تلبية التزاماتها عند حلول موعد ا�ستحقاقها ،كمثال على ذلك ،نتيجة
ل�سحب ودائع العمالء �أو متطلبات النقد من االرتباطات التعاقدية �أو التدفقات النقدية اخلارجة الأخرى مثل ا�ستحقاقات الدين �أو هوام�ش 
حتت الطلب بالن�سبة لأدوات �إدارة املخاطر وخالفها� .ست�ؤدي هذه التدفقات اخلارجة �إىل ن�ضوب املوارد املالية املتاحة لتمويل العمالء
و�أن�شطة املتاجرة واال�ستثمارات .يف ظل الظروف القا�سية قد ينتج عن عدم توفر ال�سيولة تخفي�ضات يف بيان املركز املايل املوحد ومبيعات
املوجودات �أو احتمال عدم املقدرة على الوفاء بارتباطات التمويل� .إن املخاطر التي ال ميكن للمجموعة �أن تقوم مبعاجلتها مت�أ�صلة يف جميع
العمليات الت�شغيلية امل�صرفية وميكن �أن تت�أثر مبجموعة من الأحداث املحددة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة و�أحداث على م�ستوى ال�سوق ب�أكملها ويت�ضمن
ذلك ولكنه ال يقت�صر على� ،أحداث ائتمان واندماج وا�ستحواذ وال�صدمات املنتظمة والكوارث الطبيعية.
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 1/4/4التعر�ض ملخاطر ال�سيولة

 5/3/4ت�صنيف الأ�صل واملطلوب املايل

2016
التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر
ا�ستثمارات مالية

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

التدبري الأ�سا�سي الذي تتخذه املجموعة لإدارة خماطر ال�سيولة هو معدل �صايف املوجودات ال�سائلة �إىل ودائع العمالء .لهذا الغر�ض يعترب
�صايف املوجودات ال�سائلة على �أنه يت�ضمن النقد وما يعادله و�أدوات ذات طبيعة �أدوات الدين يف درجة اال�ستثمار والتي يوجد لها �سوق ن�شط
وجاهز ناق�صا الودائع من البنوك والقرو�ض الأخرى واالرتباطات التي ت�ستحق خالل ال�شهر التايل .يتم ا�ستخدام احت�ساب مماثل ،ولكنه
غري مطابق ،لقيا�س التزام املجموعة بحدود ال�سيولة املو�ضوعة من م�صرف قطر املركزي.
تفا�صيل معدل �صايف املوجودات ال�سائلة �إىل ودائع العمالء للمجموعة ال�صادر عنها التقرير يف تاريخ التقرير وخالل ال�سنة على النحو
التايل:
2016
%86
%80
%89
%73

يف  31دي�سمرب
املتو�سط لل�سنة
احلد الأق�صى لل�سنة
احلد الأدنى لل�سنة

2015
%85
%88
%97
%78

 2/4/4حتليل اال�ستحقاق
يبني اجلدول التايل تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات للمجموعة .لقد مت حتديد تواريخ اال�ستحقاق  /التعاقدية املتوقعة للموجودات
واملطلوبات على �أ�سا�س الفرتة املتبقية يف  31دي�سمرب لتاريخ اال�ستحقاق التعاقدي وال ت�أخذ بعني االعتبار تواريخ اال�ستحقاق الفعلية التي
تعك�سها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر ال�سيولة النقدية .تقوم الإدارة مبراقبة اال�ستحقاق ل�ضمان توفر ال�سيولة الكافية لدى
البنك.
2016

القيمة
الدفرتية

�أقل
من �شهر

من �شهر �إىل
ثالثة �أ�شهر

نقد و�أر�صدة لدى م�صرف قطر
املركزي

3.126.085

5.692.239
م�ستحق من بنوك
67.634.561
موجودات متويل
14.012.110
اال�ستثمارات املالية
موجودات �أخرى
269.312
�إجمايل املوجودات املالية 90.734.307
19.059.705
م�ستحق �إىل بنوك
10.533.627
ح�سابات العمالء اجلارية
29.593.338
�إجمايل املطلوبات املالية

من ثالثة �أ�شهر من �سنة �إىل �أكرث من خم�س
خم�س �سنوات �سنوات
�إىل �سنة

759.611

-

-

-

5.328.189
7.787.152
3.029.954
269.312
17.174.191
10.550.226
10.533.627
21.083.853

8.818.573
141.194
8.959.767
2.913.046
2.913.046

19.331.729
650.963
19.982.692
5.596.433
5.596.433

364.050
17.976.333 13.720.801
3.895.628
6.294.371
24.238.435 20.379.222
-

2.366.474

حقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب
اال�ستثمار

47.490.298

21.518.337

15.889.009

8.743.328

1.339.624

-

�إجمايل املطلوبات املالية
وحقوق ملكية �أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار

77.083.630

42.602.190

18.802.055

14.339.761

1.339.624

-

الفرق

13.650.677

(5.642.931 )9.842.288( )25.427.999

24.238.435 19.039.598
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�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
 4/4خماطر ال�سيولة (تابع)
 2/4/4حتليل اال�ستحقاق (تابع)
من ثالثة �أ�شهر من �سنة �إىل �أكرث من
�إىل �سنة
خم�س �سنوات خم�س �سنوات
2.334.174
364.050
13.384.962 25.755.784
7.255.345
3.984.912
9.719.276
570.567
19.704.048 35.839.110 7.825.912
2.587.093
198.630
2.587.093
198.630
1.478.553 10.597.463

�أقل
القيمة
2015
الدفرتية
من �شهر
402.741
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي 2.736.915
م�ستحق من بنوك
2.012.219
2.376.269
7.166.385 62.566.639
موجودات متويل
100.349 14.624.801
اال�ستثمارات املالية
246.831
259.555
موجودات �أخرى
9.928.525 82.564.179
�إجمايل املوجودات املالية
7.782.253 13.344.591
م�ستحق �إىل بنوك
6.183.762
6.183.762
ح�سابات العمالء اجلارية
�إجمايل املطلوبات املالية
13.966.015 19.528.353
حقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار 25.304.572 49.439.504

من �شهر �إىل
ثالثة �أ�شهر
9.004.163
249.697
12.724
9.266.584
2.776.615
2.776.615
12.058.916

�
إجمايل املطلوبات املالية وحقوق 39.270.587 68.967.857
ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

1.677.183 13.184.556 14.835.531

-

19.704.048 34.161.927 )5.358.644( )5.568.947( )29.342.062( 13.596.322

الفرق

 3/4/4حتليل اال�ستحقاق (املطلوبات املالية والتوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر)
يلخ�ص اجلدول �أدناه ملحة عن اال�ستحقاق للمطلوبات املالية للمجموعة ا�ستنادا �إىل املتبقي من التزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�صومة.
الدفعات التي تكون عر�ضة لإ�صدار �إ�شعار فيها يتم التعامل معها كما لو �أن الإ�شعار قد مت ت�سليمه فورا .غري �أن املجموعة تتوقع �أال يطلب
العديد من العمالء الدفع يف �أقرب تاريخ ميكن مطالبة املجموعة بالدفع فيه.
حتتفظ املجموعة مبحفظة موجودات ميكن تداولها ب�شكل كبري ومتنوعة و�سائلة يف حال حدوث انقطاع غري متوقع للتدفق النقدي .حتتفظ
املجموعة باحتياطيات قانونية لدى م�صرف قطر املركزي .يتم تقييم و�إدارة ال�سيولة با�ستخدام توقعات قا�سية متنوعة تطبق على املجموعة.
القيمة
الدفرتية

2016
مطلوبات مالية غري
م�شتقة
م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق ملكية �أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار
�أدوات �إدارة املخاطر
�إدارة املخاطر:
تدفق خارجي
تدفق داخلي

90

�إجمايل التدفق
النقدي غري
املخ�صوم

19.104.275 19.059.705
10.533.627 10.533.627
1.573.592
1.573.592
31.211.494 31.166.924
47.490.298

47.733.522

()20.10
1.385
21.395
78.946.401 78.658.607
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�أقل
من �شهر

من �شهر �إىل
ثالثة �أ�شهر

من ثالثة
�أ�شهر �إىل
�سنة

من �سنة �إىل �أكرث من
خم�س �سنوات خم�س �سنوات

2.070.314 12.313.638
- 10.533.627
- 1.573.592
2.070.314 24.420.857

- 4.720.323
- 4.720.323

15.023.827 23.115.547

8.207.406

1.386.742

-

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

�إجمايل التدفق
النقدي غري
املخ�صوم

٢٠١٥

القيمة
الدفرتية

مطلوبات مالية غري
م�شتقة
م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق ملكية �أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار

13.361.240 13.344.591
6.183.762
6.183.762
2.005.333
2.005.333
21.550.335 21.533.686

�أدوات �إدارة املخاطر
�إدارة املخاطر:
تدفق خارجي
تدفق داخلي

49.439.504

49.631.998

()15.165
8.063
23.228
71.190.396 70.981.253

�أقل
من �شهر

ب�آالف الرياالت القطرية
من �شهر �إىل
ثالثة �أ�شهر

3.874.900 7.421.242
- 6.183.762
- 2.005.333
3.874.900 15.610.337
12.687.928 26.624.283

من ثالثة
�أ�شهر �إىل
�سنة

من �سنة �إىل �أكرث من
خم�س �سنوات خم�س �سنوات

199.524 1.865.574
199.524 1.865.574
9.449.798

869.989

-

()8.175
()5.403
()1.587
13.382
5.503
4.343
- 1.069.513 11.320.579 16.562.928 42.237.376

 5/4املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سارة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة التي تن�ش�أ من �أ�سباب خمتلفة عديدة مرافقة الرتباط املجموعة بالأدوات
املالية مبا يف ذلك العمليات واملوظفني والتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة كتلك التي
تن�ش�أ من املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايري املقبولة عموما ل�سلوك ال�شركات.
�إن هدف املجموعة هو �إدارة املخاطر الت�شغيلية من �أجل موازنة جتنب اخل�سائر املالية والإ�ضرار ب�سمعة املجموعة مع اال�ستمرار يف حتقيق
ن�سب كفاءة ت�شغيل عالية وجتنب الإجراءات التي من �ش�أنها احلد من الإبداع واملبادرة.
ت�سند امل�س�ؤولية الرئي�سية عن و�ضع وتطبيق ال�ضوابط ملعاجلة املخاطر الت�شغيلية �إىل الإدارة العليا �ضمن كل وحدة .ويتم دعم هذه امل�س�ؤولية
بو�ضع املعايري الكلية للمجموعة لإدارة املخاطر الت�شغيلية يف النواحي التالية:
• متطلبات للف�صل املنا�سب بني املهام مت�ضمنة الت�صريح امل�ستقل للمعامالت.
• متطلبات ت�سوية املعامالت ومراقبتها.
• االلتزام باملتطلبات التنظيمية واملتطلبات القانونية الأخرى.
• توثيق ال�ضوابط والإجراءات
• متطلبات التقييم الدوري للمخاطر الت�شغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية ال�ضوابط والإجراءات ملعاجلة املخاطر التي يتم حتديدها.
• متطلبات الإبالغ عن اخل�سائر املالية والإجراء الت�صحيحي املقرتح
• و�ضع خطط الطوارئ
• التدريب والتطوير املهني
• املعايري الأخالقية والعملية
• تخفيف املخاطر مبا يف ذلك الت�أمني �أينما كان ذلك فعاال.

()12.358
()1.682
()5.970
13.293
1.530
6.572
- 1.386.742 12.928.664 17.093.989 47.537.006
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

�	-4إدارة املخاطر املالية (تابع)
�	6/4إدارة ر�أ�س املال
ر�أ�س املال النظامي
�إن �سيا�سة املجموعة هي االحتفاظ بقاعدة ر�أ�سمالية قوية ل�ضمان ثقة امل�ستثمر والدائنني وال�سوق وال�ستدامة التطوير امل�ستقبلي للأعمال .يتم
�أي�ضا االعرتاف ب�أثر م�ستوى ر�أ�س املال على عائد امل�ساهمني وتعرتف املجموعة باحلاجة �إىل الإبقاء على التوازن بني العائدات الأعلى التي
ميكن حتقيقها مبعدل مديونية �أعلى واملنافع وال�ضمان الذين ميكن احل�صول عليهما مبركز ر�أ�س مال متني.
لقد التزمت املجموعة وعملياتها املنظمة ب�شكل فردي طوال الفرتة بكافة متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة خارجيا.
يتم احت�ساب معدل كفاية ر�أ�س املال وفقا لإر�شادات جلنة بازل التي مت تبنيها من قبل م�صرف قطر املركزي.
يلخ�ص اجلدول التايل مدى كفاية ر�أ�س املال للمجموعة مبوجب متطلبات بازل :3/2
ر�أ�س مال فئة حقوق حملة الأ�سهم العادية /1الفئة ( 1بازل )2
ر�أ�س املال الإ�ضايف للفئة 1
ر�أ�س املال الإ�ضايف للفئة 2
�إجمايل ر�أ�س املال امل�ؤهل
�إجمايل املوجودات املرجحة باملخاطر
فئة حقوق حملة الأ�سهم العادية /1ن�سبة الفئة ( 1بازل )2

2016
11.317.730
26.394
26.394
11.370.518
60.315.362
%18.76

2015
10.670.083
1.160
1.160
10.672.403
57.552.128
%18.54

�إجمايل ن�سبة ر�أ�س املال

%18.85

%18.54

�إن احلد الأدنى املقبول لن�سبة كفاية ر�أ�س املال مبوجب متطلبات بازل  3وفقا ملتطلبات م�صرف قطر املركزي يكون كالآتي:
 احلد الأدنى للن�سبة بدون هام�ش الأمان هي %10؛ احلد الأدنى للن�سبة مبا يف ذلك هام�ش الأمان هي %12.5؛ و�أي�ضاً
 احلد الأدنى لإجمايل ر�أ�س املايل م�ضا ًفا �إليه احتياطي املحافظة على ر�أ�س املال م�ضافا �إليه احتياطي البنوك ذات الت�أثري الهام على النظاماملايل هو .%13
املوجودات املرجحة باملخاطر والقيم الدفرتية

النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
م�ستحق من بنوك
موجودات متويل
ا�ستثمارات مالية
موجودات ثابتة و�صول �أخرى
موجودات خارج امليزانية العمومية

القيمة الدفرتية
املبلغ املرجح باملخاطر وفقا لبازل 3/2
2015
2016
2015
2016
2.736.915
3.126.085
2.376.269
5.692.239
550.427
1.180.653
62.566.639 67.634.561
34.074.791
37.026.536
14.624.801 14.012.110
1.886.632
2.050.456
557.737
557.180
541.697
538.058
68.724.845 52.910.154
12.383.683
11.695.361

�إجمايل املوجودات املرجحة باملخاطر ملخاطر االئتمان

52.491.064

49.437.230

املوجودات املرجحة باملخاطر ملخاطر ال�سوق
املوجودات املرجحة باملخاطر للمخاطر الت�شغيلية

3.365.831
4.458.467

3.848.461
4.266.436

7.824.298

8.114.897
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موجودات مرجحة باملخاطر
ر�أ�س املال النظامي

2016
60.315.362
11.370.518

2015
57.552.127
10.672.403

املوجودات املرجحة باملخاطر كن�سبة من ر�أ�س املال النظامي (معدل ر�أ�س املال)

%18.85

%18.54

 -5ا�ستخدام التقديرات والأحكام
امل�صادر الرئي�سية لل�شك يف التقديرات
تقوم املجموعة ب�إجراء تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات ال�صادر عنها التقرير .يتم �إجراء تقييم م�ستمر
للتقديرات والأحكام وهي ت�ستند �إىل اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى مت�ضمنة توقعات �أحداث م�ستقبلية يعتقد على �أنها معقولة بالنظر �إىل
الظروف.

( )1خم�ص�صات خ�سائر االئتمان
يتم تقييم املوجودات التي مت قيا�سها بالتكلفة املطف�أة لتحديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س مت و�صفه يف ال�سيا�سات
املحا�سبية الهامة.
�إن املكونات اخلا�صة للطرف املقابل لإجمايل خم�ص�صات انخفا�ض القيمة تنطبق على املوجودات املالية املقيمة ب�شكل فردي لتحديد ما �إذا
كان هناك انخفا�ض يف قيمتها وت�ستند على �أف�ضل تقديرات الإدارة للقيمة احلالية للتدفقات النقدية التي يتوقع ا�ستالمها .تقوم الإدارة عند
تقدير هذه التدفقات النقدية بو�ضع �أحكام حول احلالة املالية للطرف املقابل و�صايف القيمة املحققة لأي �ضمان يتعلق به .يتم تقييم كل �أ�صل
تعر�ض النخفا�ض يف قيمته وفقا خل�صائ�صه ،حيث ت�صادق �إدارة خماطر االئتمان وب�شكل م�ستقل على ا�سرتاتيجية التخارج وتقدير التدفقات
النقدية القابلة لال�سرتداد من ذلك الأ�صل .يتم حتديد احلد الأدنى النخفا�ض القيمة بالن�سبة لأطراف مقابلة حمددة باال�ستناد �إىل لوائح
م�صرف قطر املركزي.
()2حتديد القيم العادلة
�إن حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لي�س لها �سعر �سوق ميكن مالحظته يتطلب ا�ستخدام �أ�ساليب التقييم التي مت
�شرحها يف ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة .بالن�سبة للأدوات املالية التي تتم املتاجرة بها ب�شكل غري متكرر ولها �شفافية �سعر قليلة ف�إن القيمة
العادلة لها تكون �أقل مو�ضوعية ،وتتطلب درجات متفاوتة من الأحكام ا�ستنادا �إىل خماطر ال�سيولة والرتكيز وال�شك حول عوامل ال�سوق
وافرتا�ضات الت�سعري وخماطر �أخرى ت�ؤثر على الأداة بحد ذاتها.
 -6القطاعات الت�شغيلية
لدى املجموعة ثالثة قطاعات ت�شغيلية ي�صدر عنها التقرير كما هو مو�ضح �أدناه وهي الأق�سام اال�سرتاتيجية للمجموعة .تعر�ض الأق�سام
اال�سرتاتيجية منتجات وخدمات خمتلفة وتدار ب�شكل منف�صل بناء على �إدارة املجموعة وهيكل التقارير الداخلية .تقوم جلنة �إدارة املجموعة
مبراجعة تقارير الإدارة الداخلية لكل ق�سم ا�سرتاتيجي ب�شكل دوري .ي�شرح امللخ�ص التو�ضيحي التايل العمليات يف كل قطاع ي�صدر عنه
التقرير يف املجموعة.
• اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وتقدم نطاقا وا�سعا من الت�سهيالت االئتمانية الإ�سالمية املمولة وغري املمولة وخدمات الودائع وا�ست�شارات
اال�ستثمار وت�سهيالت �صرف العمالت وعقود تبادل معدالت الربح والتمويل امل�شرتك وخدمات �أخرى لل�شركات والعمالء التجاريني
ومتعددي اجلن�سيات.
• اخلدمات امل�صرفية للأفراد وتقدم خدمات ح�سابات اال�ستثمار والبطاقات االئتمانية والتمويل الإ�سالمي �إىل العمالء الأفراد.
• �إدارة اال�صول ولها وظيفتني خمتلفتني .الأوىل �إدارة حمفظة م�صرف الريان حلقوق امللكية وال�صناديق املدرجة واخلا�صة ،واال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية والأدوات املنتجة للدخل مثل ال�صكوك واال�ستثمارات العقارية .والثانية تطوير وت�شغيل منتجات م�صرف الريان اال�ستثمارية
و�إدارة املوجودات و�أعمال الودائع اال�ستثمارية.
• العمليات العاملية وتت�ضمن التمويالت والودائع ومنتجات وخدمات �أخرى لل�شركات والأفراد يف �أماكن تواجد املجموعة عامليا.
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 -6القطاعات الت�شغيلية (تابع)
املوجودات واملطلوبات والإيرادات غري املحددة ترتبط ببع�ض الوظائف املركزية وعمليات الأعمال غري الرئي�سية مثل املمتلكات العامة
واملعدات ووظائف النقد واملطلوبات املتعلقة مب�شاريع التطوير الخ.
مت �إدراج معلومات تتعلق بنتائج موجودات ومطلوبات كل قطاع ي�صدر عنه التقرير �أدناه .يقا�س الأداء بناء على ربح القطاع قبل ال�ضريبة
كما مت �إدراجه يف تقارير الإدارة الداخلية والتي متت مراجعتها من قبل جلنة �إدارة املجموعة .ي�ستخدم ربح القطاع لقيا�س الأداء حيث ترى
الإدارة �أن معلومات كهذه هي املعنية ب�أكرب �شكل بتقييم نتائج قطاعات معينة ذات �صلة مبن�ش�آت �أخرى التي تعمل يف هذه املجاالت.
معلومات عن القطاعات ال�صادر عنها التقرير
اخلدمات
امل�صرفية
لل�شركات

2016

اخلدمات
امل�صرفية
للأفراد

�إدارة
املوجودات

العمليات
الت�شغيلية
الدولية

غري
خم�ص�صة

املجموع

�إيرادات خارجية:
�إجمايل �إيرادات �أن�شطة التمويل واال�ستثمار

2.288.928

648.599

22.973

194.045

-

3.154.545

�صايف �إيراد الر�سوم والعموالت

265.585

-

31.669

15.269

-

312.523

ربح ( /خ�سارة) �صرف العمالت الأجنبية

132.001

-

-

1.925

-

133.926

ح�صة من نتائج �شركات زميلة

-

-

-

-

52.377

52.377
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اخلدمات
امل�صرفية
لل�شركات

اخلدمات
امل�صرفية
للأفراد
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�إدارة
املوجودات

العمليات
الت�شغيلية
الدولية

غري
خم�ص�صة

املجموع

�إيرادات خارجية:
�إجمايل �إيرادات �أن�شطة التمويل واال�ستثمار

2.101.759

495.775

()7.443

151.985

-

2.742.076

�صايف �إيراد الر�سوم والعموالت

196.082

-

31.850

10.321

-

238.253

ربح ( /خ�سارة) �صرف العمالت الأجنبية

107.839

-

()17

56

-

107.878

ح�صة من نتائج �شركات زميلة

-

-

-

-

55.648

55.648

�أرباح من بيع �شركات زميلة

-

-

-

-

186.143

186.143

�إيرادات �أخرى

-

-

-

-

6.793

6.793

�إجمايل �إيراد القطاع

2.405.680

495.775

24.390

162.362

248.584

3.336.791

البنود غري النقدية الهامة الأخرى:
�صايف خ�سارة انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات
املالية

()15.367

-

()31.977

-

-

()47.344

�أرباح من بيع �شركات زميلة

-

-

-

-

93.071

93.071

�إيرادات �أخرى

-

-

-

-

8.599

8.599

�صايف ا�سرتداد وانعكا�س ( /خ�سارة انخفا�ض)
يف قيمة موجودات التمويل

2.441

-

-

()1.874

-

567

�إجمايل �إيراد القطاع

2.686.514

648.599

54.642

211.239

154.047

3.755.041

ربح القطاع ال�صادر عنه التقرير قبل
ال�ضريبة

1.781.467

موجودات القطاع ال�صادر عنه التقرير

846.424 12.117.620 64.387.156

562.876 5.417.337

-

-

()1.127

مطلوبات القطاع ال�صادر عنه التقرير

8.198 1.991.157 16.199.691

21.533.686 1.669.800 1.664.840

()2.405

-

()1.551

حقوق ملكية �أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار - 9.711.723 36.579.743
للقطاع ال�صادر عنه التقرير

40.020

(2.072.360 )199.076

البنود غري النقدية الهامة الأخرى:
�صايف خ�سارة انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات
املالية

()1.127

-

�صايف ا�سرتداد وانعكا�س ( /خ�سارة انخفا�ض)
يف قيمة موجودات التمويل

854

-

-

ربح القطاع ال�صادر عنه التقرير قبل
ال�ضريبة

1.692.644

501.658

37.114

موجودات القطاع ال�صادر عنه التقرير

483.051 14.909.591 69.107.730

629.904 6.400.459

مطلوبات القطاع ال�صادر عنه التقرير

9.406 2.037.608 26.428.511

31.166.924 1.305.447 1.385.952

حقوق ملكية �أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار - 12.370.325 30.647.089
للقطاع ال�صادر عنه التقرير
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- 4.472.884

414.740

(31.326 )39.519

(2.000.995 )187.019

- 3.148.038

83.331.413

49.439.504

91.530.735

47.490.298
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 -7القيمة العادلة وت�صنيف الأدوات املالية
يو�ضح اجلدول �أدناه القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة:
2016

القيمة العادلة من
خالل بيان الدخل

النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
م�ستحق من بنوك
موجودات متويل
اال�ستثمارات املالية:
 مقا�سة بالقيمة العادلة مقا�سة بالتكلفة املطف�أةموجودات �أخرى
التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر

-

3.126.085
5.692.239
67.634.561

4.471
18.649
23.120
17.264
17.264

150.671
150.671
-

13.856.968
269.312
90.579.165
19.059.705
10.533.627
849.809
47.490.298
77.933.439

155.142
13.856.968
269.312
18.649
90.752.956
19.059.705
10.533.627
849.809
47.490.298
849.809
77.950.703

٢٠١٥

القيمة العادلة من
خالل بيان الدخل

النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
م�ستحق من بنوك
موجودات متويل
اال�ستثمارات املالية:
 مقا�سة بالقيمة العادلة مقا�سة بالتكلفة املطف�أةموجودات �أخرى
التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر

-

القيمة العادلة
من خالل حقوق
امللكية
-

التكلفة املطف�أة

�إجمايل القيمة
الدفرتية

القيمة العادلة

2.736.915
2.376.269
62.566.639

2.736.915
2.376.269
62.566.639

2.736.915
2.376.269
62.566.639

401.101
15.827
416.928
7.764
7.764

102.743
102.743
-

14.120.957
259.555
82.060.335
13.344.591
6.183.762
805.372
49.439.504
69.773.229

503.844
14.120.957
259.555
15.827
82.580.006
13.344.591
6.183.762
805.372
49.439.504
7.764
69.780.993

503.844
14.176.135
259.555
15.827
82.635.184
13.344.591
6.183.762
805.372
49.439.504
7.764
69.780.993

م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر
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 -8النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي

القيمة العادلة
من خالل حقوق
امللكية
-

م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

التكلفة املطف�أة

�إجمايل القيمة
الدفرتية

القيمة العادلة

3.126.085
5.692.239
67.634.561

3.126.085
5.692.239
67.634.561
155.142
13.917.718
269.312
18.649
90.813.706
19.059.705
10.533.627
849.809
47.490.298
849.809
77.950.703

النقد يف ال�صندوق
احتياطي نقدي لدى م�صرف قطر املركزي*
ح�ساب جاري لدى م�صرف قطر املركزي

2016
359.619
2.366.474
399.992

2015
324.107
2.334.173
78.635

3.126.085

2.736.915

* االحتياطي النقدي لدى م�صرف قطر املركزي ميثل احتياطي �إلزامي غري متاح لال�ستخدام يف العمليات اليومية للبنك.
 -9م�ستحقات من بنوك
احل�سابات اجلارية
ودائع وكالة لدى البنوك
ذمم مدينة ملرابحة �سلع

2016
2.192.074
1.850.022
1.650.143

2015
651.794
516.653
1.207.822

5.692.239

2.376.269

 -10موجودات التمويل
(�أ) ح�سب النوع
2016

2015

ذمم مدينة و�أر�صدة من �أن�شطة التمويل:
مرابحة
�إجارة
ا�ست�صناع
م�شاركة
�أخرى
�إجمايل الذمم املدينة والأر�صدة من �أن�شطة التمويل
ربح م�ؤجل
بدل خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة والربح املعلق (�إي�ضاح ب)

55.519.712
8.875.993
1.856.997
4.661.716
317.071
71.231.489
()3.546.468
()50.460

53.883.355
6.804.106
1.698.043
4.561.423
388.337
67.335.264
()4.715.175
()53.450

�صايف الذمم املدينة والأر�صدة من �أن�شطة التمويل

67.634.561

62.566.639

املبلغ الإجمايل ملوجودات التمويل املتعرثة يف  31دي�سمرب  2016بلغ � 112.745ألف ريال قطري والذي ميثل  %0.16من �إجمايل موجودات التمويل
(� 59.754ألف ريال قطري والذي ميثل  %0.09من �إجمايل موجودات التمويل يف �سنة .)2015
يت�ضمن خم�ص�ص انخفا�ض القيمة اخلا�ص ملوجودات التمويل مبلغ � 1.918ألف ريال قطري من الربح املعلق (� 3.532ألف ريال قطري يف �سنة
.)2015
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 -10موجودات التمويل (تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016
(د) ح�سب القطاع

(ب) احلركة يف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة والربح املعلق يف قيمة موجودات التمويل

الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
املخ�ص�ص امل�سرتد  /املعكو�س خالل ال�سنة
م�شطوب خالل ال�سنة
ت�أثري التغري يف �صرف العملة الأجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب

الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
املخ�ص�ص امل�سرتد  /املعكو�س خالل ال�سنة
م�شطوب خالل ال�سنة
ت�أثري التغري يف �صرف العملة الأجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب

انخفا�ض قيمة
خم�ص�ص وجممع

ربح
معلق

�إجمايل
2016

49.918
29.648
()28.097
()1.656
()1.271
48.542

3.532
597
()2.211
1.918

53.450
30.254
()30.308
()1.656
()1.271
50.460

انخفا�ض قيمة
خم�ص�ص وجممع

ربح
معلق

�إجمايل
2015

49.520
8.958
()9.525
()240
1.205
49.918

3.160
372
3.532

52.680
9.330
()9.525
()240
1.205
53.450

(ج) احلركة يف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة (مت�ضمنا الربح املعلق) يف قيمة موجودات التمويل  -ح�سب القطاع

الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
املخ�ص�ص امل�سرتد  /املعكو�س خالل ال�سنة
م�شطوب خالل ال�سنة
ت�أثري التغري يف �صرف العملة الأجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب

الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
املخ�ص�ص امل�سرتد  /املعكو�س خالل ال�سنة
م�شطوب خالل ال�سنة
ت�أثري التغري يف �صرف العملة الأجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب
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�شركات �صغرية
ومتو�سطة

�أفراد

�إجمايل
2016

41.098
20.268
()29.727
31.639

12.352
9.977
()581
()1.656
()1.271
18.821

53.450
30.245
()30.308
()1.656
()1.271
50.460

�شركات �صغرية
ومتو�سطة

�أفراد

�إجمايل
2015

44.129
5.116
()8.147
41.098

8.551
4.214
()1.378
()240
1.205
12.352

52.680
9.330
()9.525
()240
1.205
53.450

احلكومة والهيئات ذات العالقة
امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية
ال�صناعة
التجارة
اخلدمات
املقاوالت
العقارات
ال�شخ�صي
قطاعات �أخرى

مرابحة

�إجارة

ا�ست�صناع

م�شاركة

�أخرى

33.318.988
3.434.596
393.503
1.788.035
3.290.343
984.006
6.797.490
4.265.637
1.247.114
55.519.712

692.247
18.049
640.497
3.845
7.207.976
313.379
8.875.993

314.938
711.499
830.560
1.856.997

115.706
8.149
1.434.740
2.825.669
277.452
4.661.716

1.266
474
8.755
201.153
12.753
9.888
122
82.660
317.071

ناق�صا :ربح م�ؤجل
خم�ص�ص خ�سارة انخفا�ض قيمة موجودات متويل

�إجمايل
2016
34.327.439
3.435.070
1.113.757
2.122.943
3.943.593
1.005.888
16.270.888
7.487.345
1.524.566
71.231.489
()3.546.468
()50.460
67.634.561

احلكومة والهيئات ذات العالقة
امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية
ال�صناعة
التجارة
اخلدمات
املقاوالت
العقارات
ال�شخ�صي
قطاعات �أخرى

مرابحة

�إجارة

ا�ست�صناع

م�شاركة

�أخرى

32.935.898
5.558.600
270.654
1.240.928
2.244.629
727.425
6.900.782
2.893.954
1.110.485
53.883.355

403.373
31.802
198.541
89.331
5.669.427
331.755
79.877
6.804.106

310.436
633.508
223.194
530.905
1.698.043

215.387
2.711
1.519.469
2.281.640
542.216
4.561.423

2.016

ناق�صا :ربح م�ؤجل
خم�ص�ص خ�سارة انخفا�ض قيمة موجودات متويل

20.662
250.336
15.601
14.397
66.382
18.943
388.337

�إجمايل
2015
33.651.723
5.558.600
924.824
1.523.066
2.897.352
833.864
14.620.583
5.573.731
1.751.521
67.335.264
()4.715.175
()53.450
62.566.639
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 -11اال�ستثمارات يف ال�صناديق
خالل ال�سنة �أ�صدر م�صرف قطر املركزي تعميما بالرقم �أ.ر  2016/11والذي ين�ص على عدم جواز متلك امل�صرف لأكرث من  %10من ح�ص�ص 
�صناديق اال�ستثمار ويف حالة الزيادة عن ال�سقف املن�صو�ص عليه يجب على البنك ا�ستبعاد امل�ساهمة الفائ�ضة .نتيجة لذلك ف�إن ا�ستثمارات
البنك يف �صندوق الريان لدول جمل�س التعاون اخلليجي (�أ) و�صندوق الريان لدول جمل�س التعاون اخلليجي (ق) قد مت ا�ستبعادها من التوحيد.
 -12اال�ستثمارات املالية
مدرجة
ا�ستثمارات م�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات م�صنفة على �أنه
حمتفظ بها للمتاجرة
 ا�ستثمارات يف �أدوات حقوقامللكية
 ا�ستثمارات يف �صكوك  -ذاتمعدل ربح ثابت
ا�ستثمارات يف �صكوك م�صنفة
بالتكلفة املطف�أة
ذات معدل ربح ثابت
ذات معدل ربح متغري
�صكوك حكومة قطر
ناق�ص :خم�ص�ص انخفا�ض 
القيمة

2016
غري مدرجة

املجموع

مدرجة

2015
غري مدرجة

املجموع

-

-

-

308.414

-

308.414

4.471

-

4.471

92.687

-

92.687

4.471

-

4.471

401.101

-

401.101

1.356.800
41.866
1.258.786

11.225.000

1.356.800
41.866
12.483.786

1.264.861
68.851
1.238.717

11.574.012

1.264.861
68.851
12.812.729

()25.484

-

()25.484

()25.484

-

()25.484

2.631.968

2.546.945 13.856.968 11.225.000

ا�ستثمارات م�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل حقوق امللكية:
26.438
يف �أدوات حقوق ملكية
يف �أدوات دين  -معدالت ربح ثابتة 32.053
58.491
2.694.930

92.180
92.180

118.618
32.053
150.671

98.048
98.048

3.046.094 14.012.110 11.317.180

14.120.957 11.574.012

4.695
4.695

102.743
102.743

14.624.801 11.578.707

اعرتفت املجموعة بخ�سارة انخفا�ض يف قيمة بع�ض اال�ستثمارات من نوع حقوق امللكية م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية خالل العام مبا
يبلغ جمموعه � 1.127ألف ريال قطري (� 43.703ألف ريال قطري يف �سنة  )2015ب�سبب انخفا�ض كبري وم�ستمر يف القيمة العادلة.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

فيما يلي التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املخ�ص�صة بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية خالل ال�سنة:
2015

2016
قيمة عادلة
موجبة

قيمة عادلة
�سالبة

املجموع

قيمة عادلة
موجبة

قيمة عادلة
�سالبة

املجموع

الر�صيد يف  1يناير

12.738

()148

12.590

38.918

()10.113

28.805

�صايف التغري يف القيمة العادلة

2.275

()5.755

()3.480

9.431

()45.704

()36.273

حمول لبيان الدخل املوحد عند البيع

()4.603

221

()4.382

()34.198

11.966

()22.232

حمول لبيان الدخل املوحد نتيجة النخفا�ض القيمة

-

1.127

1.127

-

43.703

43.703

احل�صة يف الدخل ال�شامل الآخر لل�شركات الزميلة

()3.872

-

()3.872

()1.413

-

()1.413

�صايف التغري يف القيمة العادلة

()6.200

()4.407

()10.607

()26.180

9.965

()16.215

الر�صيد يف  31دي�سمرب

6.538

()4.555

1.983

12.738

()148

12.590

 -13اال�ستثمارات يف �شركات زميلة
فيما يلي التغري يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة خالل ال�سنة:
الر�صيد يف  1يناير
احل�صة من النتائج
توزيعات �أرباح نقدية م�ستلمة
�شركات زميلة مت �شرا�ؤها
احل�صة يف الدخل ال�شامل الآخر
تغريات �أخرى

2016
469.052
52.377
()13.458
4.401
()3.872
60

2015
423.998
55.648
()9.429
()1.413
248

الر�صيد يف  31دي�سمرب

508.560

469.052

ا�سم ال�شركة
نا�شيونال ما�س للإ�سكان ()NMH
�سي �آي �سان للتجارة ()Ci San
�شركة كرناف للتمويل (تعرف ر�سم ًيا ب�شركة كرناف
لال�ستثمار والتق�سيط) ()Kirnaf
�ضمان للت�أمني  -بيمه ()Daman
لينك خلدمات املرافق ()Linc

الدولة
عمان
قطر

�أن�شطة ال�شركة
خدمات عقارية
خدمات عقارية

الن�سبة املئوية للملكية
2015
2016
20.00
20.00
50.00
50.00

ال�سعودية

�إجارة

48.76

48.00

قطر
قطر

ت�أمني
�إدارة مرافق

20.00
33.50

20.00
*33.50

*يف �سنة  2015مت حتويل ملكية �شركة زميلة من ال�شركة �إىل الريان و�شركاه ،وهي �شركة تابعة.
كافة اال�ستثمارات غري مدرجة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

 -13اال�ستثمارات يف �شركات زميلة (تابع)
فيما يلي املركز املايل و�إيرادات ونتائج ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة:
2016
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل الإيرادات
�صايف الربح
ح�صة الربح املحقق

نا�شيونال ما�س
159.702
2.701
24.584
3.209
637

�سي �آي �سان
115.821
60.474
74.454
7.036
3.518

كرناف
1.111.403
338.047
74.406
25.208
18.637

�ضمان
899.175
601.495
75.169
46.522
9.304

لينك
100.838
12.971
128.031
60.540
20.281

2015
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل الإيرادات
�صايف الربح
ح�صة الربح املحقق

نا�شيونال ما�س
168.547
4.463
28.788
10.844
2.169

�سي �آي �سان
100.243
51.894
63.959
2.230
1.115

كرناف
1.171.982
434.491
71.978
29.081
39.215

�ضمان
825.414
537.773
66.862
39.694
7.939

لينك
46.805
7.478
38.552
16.292
5.210

 -14املوجودات الثابتة
�أرا�ضي
ومباين
التكلفة:
الر�صيد يف  1يناير 2016
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
ت�أثري احلركة يف العملة الأجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016
الإهالك املرتاكم:
الر�صيد يف  1يناير 2016
�إهالك ال�سنة
ت�أثري احلركة يف العملة الأجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016
�صايف القيمة الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 2016
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حت�سينات
على مباين
م�ست�أجرة

�أثاث
وتركيبات
وجتهيزات
مكتبية

�أجهزة
كومبيوتر

�أعمال قيد
التنفيذ

املجموع

98.170
307
()3.423
95.054

81.640
3.247
300
()4.170
81.017

38.510
3.761
()663
41.608

92.660
9.455
()2.666
99.449

2.274
5.596
()300
7.570

313.254
22.366
()10.922
324.698

2.850
541
()27
3.364

55.073
6.756
()2.759
59.070

23.295
3.846
()423
26.718

84.554
5.175
()2.377
87.352

-

165.772
16.318
()5.586
176.504

91.690

21.947

14.890

12.097

7.570

148.194
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�أرا�ضي
ومباين
التكلفة:
الر�صيد يف  1يناير 2015
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
ت�أثري احلركة يف العملة الأجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015
الإهالك املرتاكم:
الر�صيد يف  1يناير 2015
�إهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
ت�أثري احلركة يف العملة الأجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015
�صايف القيمة الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 2015

حت�سينات
على مباين
م�ست�أجرة

�أثاث
وتركيبات
وجتهيزات
مكتبية

ب�آالف الرياالت القطرية
�أجهزة
كومبيوتر

�أعمال قيد
التنفيذ

املجموع

78.709
19.471
()10
98.170

72.702
11.542
()1.843
()761
81.640

34.964
3.990
()328
()116
38.510

86.481
6.795
()616
92.660

300
1.974
2.274

273.156
43.772
()2.171
()1.503
313.254

2.464
386
2.850

51.110
6.592
()1.843
()786
55.073

19.956
3.737
()288
()110
23.295

80.390
4.757
()593
84.554

-

153.920
15.472
()2.131
()1.489
165.772

95.320

26.567

15.215

8.106

2.274

147.482

 -15موجودات �أخرى
ربح م�ستحق
مبالغ مدفوعة م�سبقا وذمم مدينة �أخرى
دفعات مقدمة ملوردين
ناق�ص :خم�ص�ص خ�سائر انخفا�ض القيمة

2016
272.438
101.852
37.822
412.112
()3.126

2015
262.681
135.675
15.025
413.381
()3.126

408.986

410.255

�إي�ضاحات:
( )1خم�ص�ص خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يتعلق بربح م�ستحق مرتبط ببع�ض ا�ستثمارات �أدوات الدين.
( )2تت�ضمن الذمم املدينة الأخرى م�شتقات قيمة عادلة موجبة متوافقة مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر تبلغ � 18.649ألف ريال قطري
(� 15.827ألف ريال قطري يف عام .)2015
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مرابحة �سلع دائنة
متويل مرابحة ق�صري الأجل من بنوك
وكالة  -مطلوبة

2016

2015

26.500
1.768.713
1.638.125
15.626.367

500.077
2.348.709
10.495.805

19.059.705

13.344.591

تت�ضمن الوكالة الدائنة ت�سهيالت متنوعة بتواريخ ا�ستحقاق لغاية � 9أ�شهر ويحت�سب عليها معدل ربح � %0.40إىل ( %2.25اال�ستحقاقات لغاية 15
�شهرا ويحت�سب عليها معدل ربح � %0.05إىل  %1.65يف عام .)2015
 -17ح�سابات العمالء اجلارية
2016
ح�سب القطاع:
حكومة
امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية
�شركات
�أفراد

2015

5.000.689
17.842
2.848.812
2.666.284

1.426.004
32.612
2.324.437
2.400.709

10.533.627

6.183.762

 -18مطلوبات �أخرى
�إيراد عمولة غري مكت�سب
توزيعات �أرباح دائنة
�أموال م�ستلمة مقابل حقوق �إ�صدار باالنابة عن العمالء
�أوراق قبول
خم�ص�صات �أخرى للموظفني
م�صروفات م�ستحقة الدفع
�صندوق الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية (�إي�ضاح رقم )39
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني (�أ)
�أخرى

2016
149.242
566.073
231.854
81.934
25.405
51.882
35.993
431.209

2015
288.922
448.354
429.361
305.184
95.485
90.814
51.834
32.309
263.070

1.573.592

2.005.333

تت�ضمن املطلوبات الأخرى قيمة عادلة �سالبة مل�شتقات متوافقة مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر تبلغ � 17.264ألف ريال قطري (� 7.764ألف ريال
قطري يف عام .)2015
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 -18مطلوبات �أخرى (تابع)

 -16م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات جارية

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
(�أ) خم�ص�ص مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني
الر�صيد يف  1يناير
خم�ص�ص مكون خالل ال�سنة
مدفوعات خالل ال�سنة

2016
32.309
5.894
()2.210

2015
27.130
7.386
()2.207

الر�صيد يف  31دي�سمرب

35.993

32.309

 -19حقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار
(�أ) ح�سب النوع
ح�سابات توفري
ح�سابات لأجل
ح�سابات ا�ستثمار ق�صرية الأجل
ربح دائن حلقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار
احل�صة يف احتياطي القيمة العادلة

2016
5.145.444
37.874.166
4.234.725
235.884
79

2015
3.252.293
41.528.663
4.520.224
137.812
512

47.490.298

49.439.504

(ب) ح�سب القطاع
احلكومة
امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية
الأفراد
ال�شركات
ربح دائن حلقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار
احل�صة يف احتياطي القيمة العادلة

2016
17.004.341
96.650
12.586.623
17.566.721
235.884
79

2015
23.740.637
215.163
9.015.985
16.329.395
137.812
512

47.490.298

49.439.504

وفقا لتعميم م�صرف قطر املركزي رقم  2008/87مل يتم خ�صم �أي احتياطي خماطر من الربح املتعلق بحقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار ومت
حتويل �إجمايل احتياطي املخاطر من ربح امل�ساهمني كن�سبة.
(ج) ح�صة حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار يف �صايف الربح
العائد على حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار يف �صايف الربح قبل �إيراد م�ضاربة امل�صرف
�إيراد م�ضاربة امل�صرف
العائد على �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار
دعم مقدم من قبل امل�صرف

2016
2.137.533
()2.025.259
112.274
748.642

2015
2.039.474
()1.891.529
147.945
470.680

العائد على �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار بعد دعم امل�صرف

860.916

618.625

م�رصف الريان | التقرير ال�سنوي  ٢٠١٦

105

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

 -19حقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار (تابع)

ودائع لأكرث من �سنة واحدة
ودائع ل�سنة واحدة
ودائع ل�ستة �أ�شهر
ودائع لثالثة �أ�شهر
ح�سابات ا�ستثمار ق�صرية الأجل
ح�سابات توفري
ح�سابات توفري  -املليونري

2016
%
1.79
1.58
1.45
1.33
1.01
1.33
1.49

2015
%
1.53
1.35
1.27
1.16
0.90
1.10
1.18

2016

2015

امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع
7.500.000

7.500.000

(ب) االحتياطي القانوين
		
الر�صيد يف  1يناير
حمول من الأرباح املدورة ()1
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2016
1.447.869
415.057

2015
1.033.195
414.674

1.862.926

1.447.869

( )1وفقا لقانون م�صرف قطر املركزي رقم  13لعام  2012ي�شرتط حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل االحتياطي القانوين حتى يعادل هذا االحتياطي
 %100من ر�أ�س املال املدفوع .حولت املجموعة يف  31دي�سمرب � 2016إىل االحتياطي القانوين  %20من �صايف ربح ال�سنة ( %20من �صايف الربح
ل�سنة .)2015
(ج) احتياطي املخاطر
وفق ًا لتعميم م�صرف قطر املركزي  ،2011/102مت �إن�شاء احتياطي خماطر لتغطية امل�صاريف الطارئة يف كل من الأن�شطة التمويلية
للقطاعني العام واخلا�ص ،مع متطلب حد �أدنى ن�سبته  %2.5من �إجمايل خماطر القطاع اخلا�ص املمنوحة من قبل املجموعة وفروعها داخل
وخارج دولة قطر بعد ا�ستبعاد املخ�ص�صات املحددة والأرباح املعلقة .يتم ا�ستبعاد التمويل املقدم لـ� /أو املقدم من قبل وزارة املالية �أو التمويل
مقابل �ضمانات نقدية من التمويل الإجمايل املبا�شر ،والذي يجب تخ�صي�صه من �أرباح امل�ساهمني وفق ًا لتعليمات م�صرف قطر املركزي .كما
يف  31دي�سمرب لعام  ،2016مت حتويل مبلغ  209مليون ريال قطري الحتياطي املخاطر ( 128مليون ريال قطري يف �سنة .)2015
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الر�صيد يف  1يناير
�صايف (اخل�سائر)  /الأرباح غري املحققة
حمول لبيان الدخل املوحد
حمول لبيان الدخل املوحد نتيجة النخفا�ض القيمة
احل�صة يف الدخل ال�شامل الآخر لل�شركات الزميلة
احل�صة يف حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار يف احتياطي القيمة العادلة
�صايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة
الر�صيد يف  31دي�سمرب (ح�صة امل�ساهمني)

2016
12.590
()3.401
()4.382
1.127
()3.872
()79
()10.607

2015
28.805
()35.761
()22.232
43.703
()1.413
()512
()16.215

1.983

12.590

ميثل احتياطي القيمة العادلة �أرباح( /خ�سائر) غري مكت�سبة تكون غري قابلة للتوزيع �إال يف حال حتققها وت�سجل يف بيان الدخل املوحد.

 -20حقوق امللكية
(�أ) ر�أ�س املال

� 750.000.000سهم بواقع  10ريال قطري لل�سهم

يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

(د) احتياطي القيمة العادلة
يتكون هذا االحتياطي من تغريات يف القيمة العادلة ال�ستثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية.

معدالت توزيع الربح:
		

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

(هـ) احتياطي حتويل العمالت الأجنبية
ي�ضم احتياطي حتويل العمالت الأجنبية جميع فروق �أ�سعار العمالت الأجنبية النا�شئة عن حتويل القوائم املالية للعمليات اخلارجية وكذلك
عن حتويل املطلوبات والأرباح واخل�سائر الناجتة عن �أدوات �إدارة املخاطر التي حتوط �صايف ا�ستثمار املجموعة يف العمليات اخلارجية.
(و) احتياطيات �أخرى
متثل ح�صة املجموعة يف الربح من اال�ستثمارات يف �شركات زميلة بال�صايف من توزيعات الأرباح النقدية امل�ستلمة ،كما هو م�شرتط من قبل
لوائح م�صرف قطر املركزي.
		
الر�صيد يف  1يناير
احل�صة يف نتائج ال�شركات الزميلة
توزيعات من �شركات زميلة حمولة لأرباح مدورة
تغيريات �أخرى
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2016
80.468
52.377
()5.418
()20.281

2015
41.165
55.648
()5.418
()10.927

107.146

80.468

(ز) التوزيعات املقرتحة
اقرتح جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  16يناير  2016توزيع �أرباح نقدية بن�سبة  %17.5( %20يف عام  )2015من ر�أ�س املال البالغ
 1.500مليون ريال قطري ( 1.312٠5مليون ريال قطري يف عام .)2015
يخ�ضع هذا االقرتاح ملوافقة االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية للم�ساهمني واجلهات الرقابية يف دولة قطر.
 -21امل�ساهمات غري امل�سيطرة
وهي متثل م�ساهمة املجموعة غري امل�سيطرة يف الريان (اململكة املتحدة) املحدودة ( )%30وبنك الريان بي �إل �سي ( %31.16يف  31دي�سمرب
� 2015صندوق الريان لدول جمل�س التعاون اخلليجي (�أ)  %44.6-و�صندوق الريان لدول جمل�س التعاون اخلليجي (ق)  %83.5-وبنك
الريان .)%1.66-
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� -22صايف الإيرادات من �أن�شطة التمويل
�إيراد مرابحة
�إيراد ا�ست�صناع
�إيراد �إجارة
�إيراد م�شاركة

2016
1.996.551
50.981
374.692
198.403

2015
1.847.540
39.496
273.672
172.756

2.620.627

2.333.464

2016
460.125
4.891
56.572
7.175
4.642
513

2015
405.013
23.872
22.037
17.259
206
()59.775

533.918

408.612

� -24صايف �إيراد الر�سوم والعموالت
عموالت عن الأن�شطة التمويلية
عموالت عن �أن�شطة التمويل التجاري
عموالت عن اخلدمات امل�صرفية
م�صروف عموالت

2016
198.288
77.105
38.895
314.288
()1.765

2015
143.457
72.666
23.548
239.671
()1.418

312.523

238.253

 -25ربح �صرف العمالت الأجنبية
التعامل بالعمالت الأجنبية
�إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

2016
134.502
()576

2015
107.995
()117

133.926

107.878

�	-26إيرادات �أخرى
�إيراد �إيجار
متنوعة
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ب�آالف الرياالت القطرية

 -27تكاليف موظفني

� -23صايف الإيرادات من �أن�شطة اال�ستثمار
عائد ا�ستثمار يف �أدوات الدين
�صايف الربح
�إيراد من ودائع بني البنوك لدى بنوك �إ�سالمية
�صايف الربح من بيع ا�ستثمارات حقوق امللكية
�صايف الربح من بيع ا�ستثمارات �أدوات الدين
(خ�سارة)  /ربح القيمة العادلة من اال�ستثمارات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
رواتب وعالوات وتكاليف موظفني �أخرى
تكاليف تعوي�ضات املوظفني
تكاليف �صندوق تقاعد املوظفني

2016
273.222
5.894
5.798

2015
279.283
7.386
5.235

284.914

291.904

 -28م�صاريف �أخرى
�إيجار و�صيانة
م�صاريف دعاية
مكاف�أة جمل�س الإدارة (�إي�ضاح /34ج)
�أتعاب قانونية ومهنية وا�ست�شارية
تقنية املعلومات
مكاف�أة هيئة الرقابة ال�شرعية
م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

2016
58.585
15.544
15.622
6.424
9.381
428
55.481

2015
59.481
50.688
20.812
19.288
18.102
2.220
74.222

161.465

244.813

 -29املطلوبات املحتملة وااللتزامات الأخرى
(�أ) التزامات ر�أ�سمالية
لدى املجموعة اتفاقيات �إيجار طويلة الأجل ملن�ش�آتها املكتبية .احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية املجمعة مبوجب اتفاقيات الإيجار هذه
هو كما يلي:
م�ستحقة الدفع مبا ال يتجاوز ال�سنة
م�ستحقة الدفع بعد ال�سنة ومبا ال يتجاوز � 5سنوات

2016
23.709
87.124

2015
25.843
30.537

110.833

56.380

(ب) املطلوبات املحتملة
ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة
خطابات �ضمان
اعتمادات م�ستندية

2016
7.825.568
16.278.696
3.604.802

2015
15.420.295
17.103.678
7.325.730

27.709.066

39.849.703

(ج) التزامات وتعهدات �أخرى
2016
2.152
6.447

2015
2.777
4.016

8.599

6.793

تبادل معدالت الربح ()PRS

وعود �أحادية اجلانب ل�شراء /بيع عمالت

2016
3.718.314
21.482.774

2015
4.074.270
24.800.872

25.201.088

28.875.142
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يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

 -30تركز املوجودات واملطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
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 -30تركز املوجودات واملطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة (تابع)

5.922.118 61.855.527

2.509.934

القطاع ال�صناعي

م�ستحق من بنوك
موجودات متويل
ا�ستثمارات مالية
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
موجودات ثابتة
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
�إجمايل املطلوبات وحقوق
�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

694.745
1.040.446
169.921 52.195.554
964.266 13.308.369
384.854
84.198
115.111
361.893
2.213.786 69.832.721
4.024.925
8.739.445
52.809
5.492.631
1.983.181
4.077.734 16.215.257
1.844.384 45.640.270

578.483
6.933.658
130.451
32.371
48.362
7.733.090
16.745
623.529
22.152
662.426
1.847.508

2016

48

685.563

70.973.190

النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر
املركزي

2.727.150

النفط
والغاز

59.203
59.203
1
21
22
26

3.392
3.267.506
221.715
3.492.613
563.475
14.772
578.247
107.316

2.376.269
62.566.639
14.624.801
469.052
147.482
410.255
83.331.413
13.344.591
6.183.762
2.005.333
21.533.686
49.439.504

201٥

قطر

اخلدمات
املالية

9.765

-

-

2.736.915

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
-

الأفراد

�أوروبا

�أمريكا
ال�شمالية

�أخرى

�أخرى

املجموع

6.792.351 65.718.860

5.011.841

302

املجموع

1.133.868

78.657.222

م�ستحق من بنوك
موجودات متويل
ا�ستثمارات مالية
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
موجودات ثابتة
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
�إجمايل املطلوبات وحقوق
�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

1.963.853
1.601.443
188.910 56.982.743
697.081 12.824.606
101.490
407.070
119.487
351.872
3.256.914 75.096.848
4.564.768 13.106.484
9.797.364
85.422
1.573.592
4.650.190 24.477.440
2.142.161 41.241.420

2.064.960
7.084.600
294.332
28.707
57.114
9.540.591
437.344
638.081
1.075.425
3.936.416

النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
م�ستحق من بنوك
موجودات متويل
ا�ستثمارات مالية
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
موجودات ثابتة
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

59.985
59.985
302
302
-

1.998
3.378.308
196.091
3.576.397
951.109
12.458
963.567
170.301

5.692.239
67.634.561
14.012.110
508.560
148.194
408.986
91.530.735
19.059.705
10.533.627
1.573.592
31.166.924
47.490.298

النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر
املركزي

3.115.207

البناء
والهند�سة
العقارات
وال�صناعات
1.334.353 15.957.075
14.063
287.378
29.982
1.348.416 16.274.435
249.576
72.955
249.576
72.955
204.670
88.472
161.427
454.246

10.878

-

-

3.126.085

2016

قطر

715.656
8.552
724.208
1.019
1.019
762
1.781

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
-

�أوروبا

�أمريكا
ال�شمالية

�أخرى

املجموع

3.126.085
3.126.085
5.692.239
5.692.239
67.634.561 39.448.804
6.898.506
3.280.167
14.012.110 13.133.091
569.026
508.560
49.079
429.499
148.194
148.194
408.986
408.986
91.530.735 53.188.154 6.898.506 13.097.016
19.059.705
- 19.059.705
10.533.627
7.525.951
2.666.284
17.842
1.573.592
1.573.592
9.099.543
31.166.924
2.666.284 19.077.547
8.842.520
96.650
47.490.298 38.257.224
78.657.222 47.356.767 11.508.804 19.174.197

القطاع اجلغرايف
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البناء
والهند�سة
العقارات
وال�صناعات
1.064.491 14.217.763
169.583
348.202
30.858
1.234.074 14.596.823
79.701
195.642
195.642
79.701
111.972
280.986
191.673
476.628

 -30تركز املوجودات واملطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة (تابع)
القطاع ال�صناعي (تابع)
٢٠١٥
النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
م�ستحق من بنوك
موجودات متويل
ا�ستثمارات مالية
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
موجودات ثابتة
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
م�ستحق �إىل بنوك
ح�سابات العمالء اجلارية
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

�	-31آجال اال�ستحقاق
� 6-3أ�شهر
حتى � 3أ�شهر
2016
759.611
النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
5.328.189
م�ستحق من بنوك
16.775.523
16.605.698
موجودات متويل
600.000
ا�ستثمارات مالية
3.171.148
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
28.707
موجودات ثابتة
408.986
موجودات �أخرى
17.375.523
26.302.339
�إجمايل املوجودات
13.463.272
4.961.216
م�ستحق �إىل بنوك
10.533.627
ح�سابات العمالء اجلارية
36.146
1.537.446
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
4.997.362
25.534.345
3.097.785
37.407.346
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
8.095.147
�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار 62.941.691
(9.280.376 )36.639.352
فجوة اال�ستحقاق

اخلدمات
املالية

النفط
والغاز

الأفراد

�أخرى

املجموع
633.508
8.028
641.536
975
975
754
1.729

�أكرث من � 5سنوات
2.366.474
17.976.333
3.895.628
508.560
119.487

2.736.915
2.736.915
2.376.269
2.376.269
62.566.639 36.162.539
5.432.640
5.055.698
14.624.801 13.768.276
330.712
469.052
33.339
404.855
147.482
147.482
410.255
410.255
83.331.413 50.521.891 5.432.640 10.904.449
13.344.591
- 13.344.591
6.183.762
32.612
3.474.123
2.400.709
2.005.333
2.005.333
5.479.456
2.400.709 13.377.203
21.533.686
49.439.504 39.814.644
9.015.985
215.163
70.973.190 45.294.100 11.416.694 13.592.366

� 6أ�شهر ل�سنة
2.556.206
50.963
2.607.169
635.217
635.217
5.645.543
6.280.760
()3.673.591

� 5-1سنوات
364.050
13.720.801
6.294.371
20.379.222
1.339.624
1.339.624
19.039.598
24.866.482
24.866.482

يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية

املجموع
3.126.085
5.692.239
67.634.561
14.012.110
508.560
148.194
408.986
91.530.735
19.059.705
10.533.627
1.573.592
31.166.924
47.490.298
78.657.222
12.873.513

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الرياالت القطرية
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�	-31آجال اال�ستحقاق (تابع)

114

� 6-3أ�شهر
حتى � 3أ�شهر
٢٠١٥
402.741
النقد والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي
2.012.219
م�ستحق من بنوك
4.569.374
16.170.548
موجودات متويل
249.315
ا�ستثمارات مالية
658.460
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
موجودات ثابتة
410.255
موجودات �أخرى
4.818.689
19.654.223
�إجمايل املوجودات
2.549.804
10.558.868
م�ستحق �إىل بنوك
6.183.762
ح�سابات العمالء اجلارية
2.005.333
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
2.549.804
18.747.963
37.363.489
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
5.492.134
8.041.938
�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار 56.111.452
()3.223.249( )36.457.229
فجوة اال�ستحقاق

� 6أ�شهر ل�سنة
2.685.971
321.252
3.007.223
37.289
37.289
5.105.328
5.142.617
()2.135.394

� 5-1سنوات
364.050
25.755.786
9.719.276
35.839.112
198.630
198.630
1.478.553
1.677.183
34.161.929

�أكرث من � 5سنوات
2.334.174
13.384.960
3.676.498
469.052
147.482
20.012.166
20.012.166

املجموع
2.736.915
2.376.269
62.566.639
14.624.801
469.052
147.482
410.255
83.331.413
13.344.591
6.183.762
2.005.333
21.533.686
49.439.504
70.973.190
12.358.223

 -32العائدات الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم
حتت�سب العائدات لل�سهم بق�سمة �صايف ربح ال�سنة على متو�سط العدد املرجح للأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة:
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�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل م�ساهمي امل�صرف
متو�سط العدد املرجح للأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة (بالألف) (�أ)

2016
2.075.286
750.000

2015
2.073.369
750.000

العائدات الأ�سا�سية لل�سهم (بالريال القطري)

2.767

2.764

(�أ) مت احت�ساب متو�سط العدد املرجح للأ�سهم كما يلي:

متو�سط العدد املرجح للأ�سهم يف  1يناير 31 /دي�سمرب

2016
بالألف

2015
بالألف

750.000

750.000

مل يكن هناك �أ�سهم حمتملة خمففة قائمة يف �أي وقت خالل ال�سنة .لذلك ف�إن العائدات املخففة لل�سهم ت�ساوي العائدات الأ�سا�سية له.
 -33النقد وما يعادله
لغر�ض بيان التدفقات النقدية املوحد ف�إن النقد وما يعادله يتكون من الأر�صدة التالية بتواريخ ا�ستحقاق �أقل من ثالثة �أ�شهر:
النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي با�ستبعاد ح�ساب االحتياطي النقدي
م�ستحقات من بنوك

2016
759.611
5.692.239

2015
402.742
2.376.269

6.451.850

2.779.011

 -34الأطراف ذات العالقة
تعترب الأطراف على �أنها ذات عالقة �إذا كان لطرف القدرة على ال�سيطرة على الطرف الآخر �أو ممار�سة نفوذ هام على الطرف الآخر يف
اتخاذ القرارات املالية والت�شغيلية .تت�ضمن الأطراف ذات العالقة امل�ساهمني الهامني ومن�ش�آت متار�س عليها املجموعة وامل�ساهمون نفوذا هاما
وم�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف املجموعة.
املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
(�أ) بنود بيان املركز املايل املوحد
2016
املطلوبات:
احل�ساب اجلاري  -عميل
حقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار  -عميل

2015

998.308

1.100.819

998.308

1.100.819

(ب) بنود بيان الدخل املوحد
العائد على حقوق ملكية �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار  -عميل

2016

2015

18.866

17.959
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 -34الأطراف ذات العالقة (تابع)
(ج) املعامالت مع كبار م�س�ؤويل الإدارة
فيما يلي تعامالت كبار م�س�ؤويل الإدارة و�أقربائهم املبا�شرين مع املجموعة خالل ال�سنة:
متويل

2016

2015

1.039

15.235

التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة
املخاطر
عقود تبادل معدالت الربح
وعود �أحادية اجلانب ب�شراء /بيع عمالت

2016
15.622
20.628

2015
20.812
16.172

تبادل معدالت الربح ()PRS

تبادل معدالت الربح هي التزامات بتبادل جمموعة واحدة من التدفقات النقدية ب�أخرى .يف حالة عقود تبادل معدالت الربح ف�إن الأطراف
املقابلة تتبادل عادة دفعات ربح ثابتة �أو متغرية بعملة واحدة دون تبادل املبلغ الأ�سا�سي .يف حالة تبادل العمالت يتم تبادل دفعات الربح
الثابتة واملبلغ الأ�سا�سي بعمالت خمتلفة.
(ب) وعود �أحادية اجلانب ب�شراء /بيع عمالت
الوعود �أحادية اجلانب ب�شراء /بيع عمالت هي وعود ب�شراء �أو بيع عملة حمددة ب�سعر حمدد وتاريخ حمدد يف امل�ستقبل .يتم �إجراء املعامالت
الفعلية يف تواريخ الوعود من خالل تبادل عرو�ض وقبوالت ال�شراء /البيع بني الأطراف املعنية.
يو�ضح اجلدول �أدناه القيم العادلة املوجبة وال�سالبة املتوافقة مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر للأدوات املالية امل�شتقة مع القيم اال�سمية
التي مت حتليلها وفقا لآجال اال�ستحقاق .القيم اال�سمية التي تعطي م�ؤ�شرا عن حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة ال تعك�س بال�ضرورة
مبالغ التدفقات النقدية امل�شرتكة وخماطر االئتمان وال�سوق والتي ميكن حتديدها من خالل القيمة العادلة لأدوات �إدارة خماطر االلتزام
بال�شريعة الإ�سالمية.
قيمة
عادلة
موجبة

2016
التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة
املخاطر
عقود تبادل معدالت الربح
وعود �أحادية اجلانب ب�شراء /بيع عمالت

116

قيمة
عادلة
�سالبة

قيمة
ا�سمية

خالل � 3أ�شهر � 12-3شهر

� 5-1سنة

خالل � 3أ�شهر � 12-3شهر

� 5-1سنة

�أكرث من
� 5سنوات

256
15.571

256
7.508

291.330 3.782.940
- 4.074.270
208.175 6.296.180 18.296.517 24.800.872
-

15.827

7.764

291.330 3.991.115 6.296.180 18.296.517 28.875.142

 -37هيئة الرقابة ال�شرعية
تتكون هيئة الرقابة ال�شرعية يف املجموعة من ثالثة من العلماء املتخ�ص�صني يف مبادئ ال�شريعة ويحر�صون على التزام املجموعة باملبادئ
الإ�سالمية العامة وعملها وفقا للفتاوى ال�صادرة والقوانني الإر�شادية .تت�ضمن مراجعة املجموعة فح�ص الدليل املتعلق بالوثائق والإجراءات
املعتمدة من قبل املجموعة من �أجل الت�أكد من �أن �أن�شطتها تتم مزاولتها وفقا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
 -38امل�س�ؤولية االجتماعية
عمال بالقانون رقم  13ل�سنة  2008والتو�ضيحات الإ�ضافية للقانون ال�صادر يف  ،2010قامت املجموعة بتخ�صي�ص مبلغ  51.9مليون ريال
قطري الذي ميثل ن�سبة  %2.5من �صايف الربح املتعلق بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  51.8( 2016مليون ريال قطري يف �سنة  )2015لدعم
الأن�شطة الريا�ضية والثقافية واخلريية.
�	-39أرقام املقارنة
متت �إعادة ت�صنيف الأرقام املقارنة املعرو�ضة يف �سنة  2015متى كان ذلك �ضروريا للمحافظة على التنا�سق مع �أرقام �سنة  .2016غري �أنه مل
يكن لإعادة الت�صنيف هذه �أي �أثر على �صايف الربح املوحد �أو الدخل ال�شامل الآخر �أو �إجمايل حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املقارنة.

�أكرث من
� 5سنوات

344
18.305

344
16.920

278.692 3.124.660
314.962 3.718.314
- 3.503.839 17.978.935 21.482.774

18.649

17.264

278.692 3.124.660 3.503.839 18.293.897 25.201.088
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 -36الزكاة
يتم حتمل الزكاة ب�شكل مبا�شر من قبل امل�ساهمني .ال تقوم املجموعة بتح�صيل �أو دفع الزكاة بالإنابة عن م�ساهميها وفقا للنظام الأ�سا�سي.

 -35التوافق مع ال�شريعة و�أدوات �إدارة املخاطر
(�أ)

يف  31دي�سمرب 2016
٢٠١٥

كانت مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار م�س�ؤويل الإدارة خالل ال�سنة كما يلي:
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة تت�ضمن خم�ص�ص االجتماعات (�إي�ضاح )28
رواتب ومنافع �أخرى

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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البيانات املالية للبنك الرئي�سي
(�أ) بيان املركز املايل للبنك الرئي�سي
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(ب) بيان الدخل للبنك الرئي�سي
2016

2015

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى م�صرف قطر املركزي

3.114.622

2.710.127

�أر�صدة لدى بنوك

4.789.324

2.077.932

موجودات التمويل

63.147.362

58.779.203

ا�ستثمارات مالية

13.145.653

13.458.970

ا�ستثمارات يف �شركات تابعة و�شركات زميلة

1.095.428

*1.381.117

موجودات ثابتة

118.918

114.400

موجودات �أخرى

348.771

357.738

�إجمايل املوجودات

85.760.078

78.879.487

املطلوبات
�أر�صدة من البنوك

19.125.245

13.274.502

ح�سابات العمالء اجلارية

9.569.607

5.407.472

مطلوبات �أخرى

1.645.812

2.107.859

�إجمايل املطلوبات

30.340.664

20.789.833

حقوق �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار

43.039.953

46.292.267

حقوق امللكية
ر�أ�س املال

7.500.000

7.500.000

احتياطي قانوين

1.862.926

1.447.869

احتياطي املخاطر

1.345.733

1.136.540

احتياطيات القيمة العادلة

7.485

5.246

�أرباح مدورة

1.663.317

1.707.732

�إجمايل حقوق امللكية

12.379.461

11.797.387

�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�ساب اال�ستثمار وحقوق امللكية

85.760.078

78.879.487

2016

2015

�صايف �إيراد �أن�شطة التمويل

2.449.178

2.199.418

�صايف �إيراد �أن�شطة اال�ستثمار

499.954

407.563

�إجمايل �صايف الإيرادات من �أن�شطة التمويل واال�ستثمار

2.949.132

2.606.981

�إيراد ر�سوم وعموالت

266.112

210.261

م�صروف ر�سوم وعموالت

()1.197

()929

�صايف �إيراد الر�سوم والعموالت

264.915

209.332

�أرباح من ال�صرف الأجنبي

132.001

107.839

الربح من بيع ا�ستثمار يف �شركة زميلة

93.701

186.143

�إيرادات �أخرى

8.580

9.299

�إجمايل الإيرادات

3.447.699

3.119.594

تكاليف املوظفني

()222.375

()238.983

�إهالك

()12.855

()13.335

م�صروفات �أخرى

()117.011

()197.524

م�صروف متويل

()364.260

()122.625

�إجمايل امل�صروفات

()716.501

()572.467

�صايف ا�سرتداد  /عك�س عن موجودات التمويل

854

2.441

�صايف خ�سائر القيمة العادلة على اال�ستثمارات

(* )3.410

(*)27.576

ربح لل�سنة قبل العائد على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

2.728.642

2.521.992

ناق�صا :العائد على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار

()784.425

()574.137

�صايف الربح لل�سنة

1.944.217

1.947.855

* يت�ضمن هذا خ�سائر انخفا�ض القيمة املعرتف بها مقابل اال�ستثمار يف �شركة تابعة والذي يبلغ  3.4مليون ريال قطري ميثل خ�سائر لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب ( 2016مبلغ  24مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  )2015والذي ميثل اخل�سائر املرتاكمة حتى  31دي�سمرب .2015

البيانات املالية للبنك الرئي�سي
بيان املركز املايل وبيان الدخل للبنك الرئي�سي والتي مت الإف�صاح عنها كمعلومات مالية تكميلية كما هو مطلوب من م�صرف قطر املركزي يتم
�إعدادها بنف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف ال�صفحات من � 11إىل  25با�ستثناء اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة والزميلة والتي يتم ت�سجيلها
بالتكلفة ،ويخ�صم منها انخفا�ض القيمة� ،إن وجد.
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Honor is the reward
for what we give,
not what we receive.

His Highness

Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani
Emir of the State of Qatar

His Highness

Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani
Father Emir
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Message from the
Chairman
& Managing Director

Dr. Hussain Ali Al Abdulla
Chairman & Managing Director

Dear distinguished Shareholders,
On behalf of the members of the
Board of Directors, I would like to
welcome you all and present to you
the Board of Director’s report for the
financial year ended on 31 December,
2016.
The Board of Directors continued
to exert significant effort throughout
2016 in order to generate shareholder
value as we continue to implement our
comprehensive strategy successfully
pursued over the past few years. In
line with our strategy, we focused
our efforts to serve our customers
efficiently, protect and grow their
assets and investments while
generating value for our shareholders
and to manage the different risks
we face while keeping our people
dedicated and committed towards
achieving more progress and delivery
of diverse Shari’a-compliant banking
products and services to the full
satisfaction of our clients.
For the year ended 31 December 2016,
Masraf Al Rayan achieved financial
results which are considered to be
decent despite the tough market
conditions, as the year witnessed
many events that dominated the
economic landscape including the
substantial decline of oil prices which
led to many countries in the region
to adopt more conservative policies

and to take strong actions to control
public spending in order to mitigate
the effects of declining revenues. In
addition to this we saw significant
drop in liquidity in the market with
corresponding increase in cost of
deposits and other funding, leading to
lower financing margins.
Given the aforementioned challenges,
the Board of Directors along with
the Executive Management focused
more on protecting the bank’s capital,
asset quality, performance and
operational efficiency.
Accordingly the bank maintained
its position as one of the leading
banks among its peers in terms of
strong capital adequacy ratio at
18.85%, best asset quality with NPL
at 0.16% combined with one of best
operational efficiency indicator as
cost-income ratio stood at 18.09%.
As a result, our financial performance
ratios also remain one of the best
among our peers with ROAA and
ROAE at 2.37% and 16.77% respectively.
Given these strong financial and
performance indicators, the Bank has
positioned itself at the top league
locally, regionally and globally
reflecting our prudent business
strategy and conservative risk appetite.
Moody’s Investors Service, the
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To strengthen our financial
standing, the Board of
Directors has transferred 20%
of the 2016 net profit to the
legal reserves instead of the
10% specified in Masraf Al
Rayan’s Articles of Association
and Qatari Companies Law
No. (11) of 2015.

renowned international credit rating
agency, in August 2016 upgraded
Masraf Al Rayan’s long term issuer
ratings to A1 from A2, counterparty Risk
(CR) Assessment to Aa3(cr) from A1(cr)
with stable outlook.
Masraf Al Rayan achieved a net profit
of QAR 2,075 million during 2016,
with total assets reaching QAR 91,531
million, a growth of 8.1 % compared to
2015. Financing activities increased to
QAR 67,635 million, a growth of 8.1%,
while Investments activities reached
QAR 14,521 million. Customer deposits
increased by 4.3% to reach QAR
58,024 million and shareholders’
equity, before distribution, reached
QAR 12,705 million achieving a growth
of 5.5%.
To strengthen our financial standing,
the Board of Directors has transferred
20% of the 2016 net profit to the
legal reserves instead of the 10%
specified in Masraf Al Rayan’s Articles
of Association and Qatari Companies
Law No. (11) of 2015.
In the meeting held on 16 January 2017,
the Board of Directors recommended
a dividend distribution of QAR 2.00
per share, i.e. 20% of the paid-up
capital, which has been approved by
Qatar Central Bank and the General
Assembly.
The Board of Directors and the
Executive Management have always
worked hard to seek and sustain the
best interests of Masraf Al Rayan
shareholders through a system of
well-engaged strategies studying
different business opportunities at
local, regional and global level.

During the month of December
2016, Masraf Al Rayan, Barwa Bank
and International Bank of Qatar
announced that they would enter
into initial negotiations regarding a
potential merger of the three banks to
create a larger and stronger financial
institution, which will maintain all
its dealings in compliance with
Shari’a principles, with a solid
financial position and liquidity to
support Qatar’s economic growth and
to create value for all stakeholders,
including the shareholders,
customers of the three banks and to
the national economy.
We have now commenced the
process of preparing the necessary
pre-requisites for securing the
required approvals from Qatar
Central Bank, Qatar Financial Markets
Authority and the Ministry of
Economy and Commerce and
our shareholders upon completing
the detailed legal and financial
due diligence and the other technical
assessments of this opportunity
including valuation studies.
Masraf Al Rayan remains focused
on providing integrated Shari’acompliant financing solutions for
all our retail, private banking and
business customers to meet and
satisfy their increasing needs.

Masraf Al Rayan also
focused on developing
the use of advanced
technological resources
offering comprehensive
banking services via
alternative and e-channels
such as retail and
corporate Online banking,
Al Rayan Mobile and
Al Rayan Phone banking.

Masraf Al Rayan has put in place
dynamic human resource plans to
develop all employees across the
organization and especially Qataris,
through adopting long-term strategies
developed by management and
implemented in collaboration with
the Ministry of Labour and other
related local institutions. In 2016, staff
training hours (classroom and in the
job) have exceeded 14,900 hours.
Masraf Al Rayan continues to honor
its social responsibility role towards
the society and communities we
operate in, which is embedded in our
corporate governance principles and
practice by supporting many events
and activities that benefit institutions
in our country to exercise their role
in building a better society. These
programs cover humanitarian, health
and sporting activities.
Before concluding my report, I am
honored on behalf of the Board
of Directors to express our sincere
acknowledgment and gratitude to
His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad
Al Thani, the Emir of the State of Qatar
for his judicious vision and directions
to guide the success of the economy of
the State of Qatar. I would also like to
thank His Excellency Sheikh Abdullah
Bin Saud Al Thani, the Governor of
Qatar Central Bank and His Excellency
Sheikh Fahad Bin Faisal Al-Thani,
Deputy Governor of Qatar Central
Bank for their support of the banking
sector and for their role in maintaining
and safeguarding the financial stability
of the State of Qatar.
My thanks and appreciation also goes
to Masraf Al Rayan’s shareholders
and customers for their relationship
and support. My thanks also go to
the executive management and the
staff who exerted outstanding efforts
during 2016 to achieve these results
and are bearing the responsibility to
continue to achieve better results in
the years to come.
In conclusion, I hope that we have
succeeded in achieving what is best for
our shareholders and our customers.
Dr. Hussain Ali Al Abdulla
Chairman & Managing Director
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Message from the
Group Chief
Executive Officer

Adel Mustafawi
Group Chief Executive Officer
Under the supervision of the
distinguished Board of Directors,
the Executive Management in
Masraf Al Rayan continued its steady
approach throughout 2016, reflected
by the flexible implementation of
different strategies and embracing a
comprehensive dynamic series
of business as well as operational
plans within the Bank.
The overall objective, throughout
2016, has been to achieve the optimal
investment opportunities and value
added arrangements available for
our stakeholders under the general
climate of the financial industry,
which was nothing short of difficult;
as we continued to work under great
pressure and numerous risks; as well
as through the optimal utilization of
resources and possibilities to achieve
the goals that have been affirmed.
Throughout 2016, the general climate
affected Masraf Al Rayan’s growth
rates due to the liquidity constraints
in the market as a result of an increase
in the cost of deposits and other
sources of funding. However, the
Bank’s financial position and
performance indicators announced
by the end of the year were strong.
The financial results and net profit
of QAR 2,077 million posted at the
end of 2016 clearly validate the
success level of the plans carried out

by executive management, where
total assets increased to QAR 91,531
million, a growth of 9.8% from 2015.
Financing activities also increased at
a rate of 8.1% to 67,635 million Riyals
and total shareholders ‘ equity, before
distribution, reached QAR 12,705
million, a growth of 5.5% from the
previous year.
Return on average assets continues
to be one of the highest p.a. in the
financial market at 2.37%. Return on
average shareholders’ equity, of the
bank, before distribution, reached
16.77 % compared to 17.72% at the
end of year 2015. Earnings per share
for the period reached QAR 2.767
compared to QAR 2.764 at the end
of year 2015 and book value per
share, before distribution, reached
QAR 16.94, compared to QAR
16.06 on December 31 2015. Capital
adequacy ratio continues to be strong
at 18.85% using Basel-III and QCB
standards. Operational Efficiency
ratio (cost to income ratio) at 18.09%
continues to be one of the best in
the region and the non-performing
financing ratio at 0.16% continues to
be one of the lowest in the banking
industry reflecting a very strong and
prudent credit risk management
policies and procedures.
Another demonstration of the
effectiveness of the strategy and
business model approach set
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The financial results and net
profit of QAR 2,077 million
posted at the end of 2016
clearly validate the success
level of the plans carried out
by executive management,
where total assets increased
to QAR 91,531 million,
a growth of 9.8% from 2015.

and followed by the executive
management team came from
Moody’s Investors Service in their
August 2016 decision to upgrade
Masraf Al Rayan’s long term issuer
ratings to A1 from A2 and Counterparty
Risk (CR) Assessment to Aa3(cr)
from A1(cr). The upgrade shows the
success of Masraf Al Rayan’s prudent
strategy, strong financial footing, strong
financial performance which was
possible with the support from Qatar’s
strong economy and the substantial
supervision over the financial sector.
On the business side, retail banking
and private banking witnessed strategic
initiatives by focusing on innovative
plans to provide broad benefits to
reward a wide range of customers,
through variety of creative solutions
that allow them to take advantage
of the many products and services
designed to suit all their needs.
2016 witnessed a qualitative increase
in the implementation of promotional
programs that presented value-added
products to the Bank’s clients, through
new tools for “developed retailing”,
including encouragement policies,
electronic banking solutions, measures
for quality services and re-engineered

procedures to strengthen the online
banking security measures.
During the year 2016, we continued
to implement our value-added strategy
in maintaining our relationships with
our customers from large, medium
and small companies as well as
government and semi-government
institutions by providing tailored
solutions to strategic partners,
especially the key players in the
sustainable development process for
the State of Qatar and the regional
economies.
Finally, on behalf of the Executive
Management and all employees of
Masraf Al Rayan, I would like to
extend my thanks and appreciation
to the Board of Directors for renewing
its confidence in us to carry out our
mandated role as well as to the
staff who continued to exert their
well-organized and resourceful efforts
to deliver the achievements taking into
account the interests of the customers,
shareholders and other stakeholders.
Adel Mustafawi
Group Chief Executive Officer
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Corporate
Governance
Masraf Al Rayan Continues to Comply with
the Governance Guidelines, As per the 2nd
and 3rd Articles of the Corporate Governance
Guidelines for Listed Companies Regulated by
the ‘Qatar Financial Markets Authority’, as Well as
Comply with the ‘Qatar Central Bank’ ‘Corporate
Governance Guidelines’ for Banks and Financial
Institution; all the While Looking Forward to
Achieving Even More Transparency and a Higher
Level of Client and Shareholder Trust.
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Leadership in
Masraf Al Rayan

Organizational Chart

Board of Directors
Dr. Hussain Ali Al Abdulla

Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani

Chairman & Managing Director

Board Member

Dr. Thani Abdulrahman Al Kuwari
Vice Chairman

Dr. Menahi Khalid M. A. Al Hajri

SHARI’A BOARD

SHAREHOLDERS

Mr. Abdulla Ahmed Al Maleki Al Jahni
Board Member

Mr. Khalaf Sultan Al Dhaheri

Board Member

AUDIT & COMPLIANCE
COMMITTEE

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN & MD

Board Member

BOARD SECRETARY

Mr. Turki Mohammed Al Khater

EXECUTIVE COMMITTEE

Mr. Nasser Mohamed Al-Abdulla

Board Member

Board Member

CHIEF INTERNAL AUDITOR

REMUNERATION COMMITTEE

RISK AND POLICY
COMMITTEE

NOMINATIONS AND
GOVERNANCE COMMITTEE

GROUP INVESTMENT
COMMITTEE

Sheikh Faisal Bin Saud Al-Thani
Board Member

Shari’a Supervisory Board
Sheikh Dr. Waleed Bin Hadi
Chairman

HEAD OF COMPLIANCE

GROUP CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

EXECUTIVE MANAGER,
SHARI’A AUDIT

EXECUTIVE ASSISTANT

Sheikh Dr. Abdull Sattar Abu Ghuddah
Member

Sheikh Dr. Mohamed Ahmeen
Member

LEGAL TEAM

GM, BANKING BUSINESS
GROUP

RETAIL &
PRIVATE BANKING

Senior Management

CHIEF OPERATING
OFFICER

INFORMATION
TECHNOLOGY

Group Chief Executive Officer

Mohammed Ismail Al Emadi

AGM, Head of Wholesale Banking

CORPORATE
BANKING

SME

Ahmed Sheikh

Chief Operating Officer

FINANCIAL
ACCOUNTING

GM,
CHIEF RISK OFFICER

CEO,
AL RAYAN VENTURES

MIS

Mahboob Haider

CENTRAL
OPERATIONS

GM, ENGINEERING
& REAL ESTATE

CREDIT RISK

ENGINEERING

OPERATIONAL &
MARKET RISK

PROJECT
MANAGEMENT

HR & ADMIN
TREASURY

Adel Mustafawi

GM,
FINANCIAL CONTROLS

PRUDENTIAL
REPORTING

AL-RAYAN
PARTNERS

CORPORATE
COMMUNICATIONS

SERVICE QUALITY

AGM, Head of SME
CARDS CENTER

Khalid Fakhroo

Chidambaram Pichappan

Mohamed Jama

Muhammad Tauseef Malik

Hasan Al-Hammadi

Adel Attia

Nasser Raeissi

Abdel Monem El Hassan

Hamad Al Jamali

Mohamed Hussein

GM, Engineering & Real Estate
GM, Chief Risk Officer
Head of Treasury

AGM, HR & Administration

AGM, Retail and Private Banking

Howaida Abdulla Al-Mohannadi
AGM, Operations
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AGM, Head of Information Technology
AGM, Financial Controls

AGM, Chief Internal Auditor
General Legal Counsel, Head of Legal
Executive Manager, Head of Operational Risk
& Information Security

Dareer Mohamed

Head of Compliance
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Board of Directors’
Corporate Governance
Report 2016
Introduction
Sound corporate governance is one of the
main hallmarks of companies with superior
economic fitness. The practice of corporate
governance in all companies is a sign of their
intention to sustain their continuity and their
ability to succeed. It has also expanded to
include the company’s responsibility towards
the environment, society in all its categories,
and ensuring that Islamic banking services
reach all segments, even to those with low
incomes, as well as supporting people with
disabilities and different needs to overcome
the obstacles they face in asserting their rights.
The Bank adopts the amended version of
the Corporate Governance Regulations
of Companies Listed on the Main Market
as issued by the Qatar Financial Markets
Authority on 9 March 2014, and the “Principles
of Corporate Governance” issued by Qatar
Central Bank on 26 July 2015. The Bank strives
to comply with all these guidelines and
principles to issue reports according to the
requirements mentioned therein.
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Masraf Al Rayan Ownership

Board Members’ Titles, Committee Memberships
and Ownership of Masraf Al Rayan

The largest 10 Shareholders of Masraf Al Rayan as of 29 December 2016

Board Members’ Ownership of Masraf Al Rayan Shares as of 29 December 2016

Name
1

2

Type

Qatar Holding Company

Government

Qatar Armed Forces Portfolio

Government

Nationality
Qatar

Qatar

Shares
89,300,000

69,857,478

Government

Qatar

20,159,691

2.69%

4

Al Tayebeen Commercial S.P.C.

Commercial

Qatar

16,357,778

2.18%

6

Burooq Commercial

Commercial

Commercial

Qatar

Qatar

14,030,793

13,950,000

Title and Committees

Nation

Status

1

Dr. Hussain Ali
Al Abdulla

Chairman and
Managing Director

Qatar

2

General Retirement
and Social Insurance
Authority (Qatar)
Represented by
Mr. Turki Mohammad
Al Khater

Vice Chairman
Executive Committee
Chairman
Risk and Policies
Committee Member

3

Qatar Holding
Company
Represented by
Sheikh Faisal bin
Saud Al-Thani

Frozen

Available

Mortgaged

Not
Independent
NonExecutive

100,000

700,000

0

Qatar

Not
Independent
NonExecutive

100,000

20,059,691

0

Board Member
Executive Committee

Qatar

Not
Independent
NonExecutive

100,000

89,200,000

0

4

Ministry of Defense
Qatar Armed Forces
Represented by
Mr. Nasser Jaralla
Al Marri

Board Member
Remuneration and
Compensation
Committee Chairman
Risk and Policies
Committee Member
Audit and Compliance
Committee Member

Qatar

Not
Independent
NonExecutive

100,000

69,757,478

0

5

Ministry of Interior
Employees Loans
Fund
Represented by
Dr. Menahi Khalid
M. A. Al Hajri

Board Member
Nominations and
Governance Committee
Chairman
Executive Committee
Member

Qatar

Not
Independent
NonExecutive

100,000

50,000

0

6

Sheikh Nasser bin
Hamad bin Nasser
Al Thani

Board Member
Executive Committee
Member
Remuneration and
Compensation
Committee Member

Qatar

Independent
NonExecutive

100,000

0

0

7

Mr. Abdulla Ahmed
Al Maleki Al Jahni

Board Member
Remuneration and
Compensation
Committee Member
Nominations and
Governance Committee
Member
Audit and Compliance
Committee Member

Qatar

Not
Independent
NonExecutive

100,000

211,492

0

8

Mr. Khalaf Sultan
Al Dhaheri

Board Member
Audit and Compliance
Committee Chairman

UAE

Independent
NonExecutive

100,000

0

0

9

Nile Shore Company
Represented by
Mr. Nasser
Mohamed
Al-Abdulla

Board Member
Risk and Policies
Committee Chairman
Nominations and
Governance Committee
Member
Audit and Compliance
Committee Member

Qatar

Not
Independent
NonExecutive

100,000

0

0

9.31%

3

Ithmar Construction & Commerce

Name

11.91%

Pensions Fund – General Retirement
and Social Insurance Authority

5

Owned Shares as of 29 December 2016

Percent

1.87%

1.86%

7

QFF

Government

Qatar

13,400,000

1.79%

8

Education and Health Fund

Government

Qatar

13,400,000

1.79%

9

National Fund 3

Commercial

Qatar

12,747,599

1.70%

10

Mirqab Capital

Commercial

Qatar

12,550,000

1.67%

Board Charter
The Corporate Governance
Charter has been placed with the
objective to lay out a framework
of responsibility and control at
Masraf Al Rayan, as well as setup of
a management whose methodology
is based on respect for values in
accordance with the relevant laws
and regulations.
Masraf Al Rayan believes that
following the charter will enhance
the long-term trust of its
shareholders, clients, employees
and stakeholders as well as strongly
establishing the position of Masraf Al
Rayan within capital markets.
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The Board Charter binds the
Members of the Board of Directors
of Masraf Al Rayan. The Board of
Directors is responsible for ensuring
the implementation of this Charter
and its execution by all employees
of Masraf Al Rayan.
The Board continued to be
committed to act in accordance
with its charter in 2016. The Charter
was last updated in 2014 and
was adopted by the new Board
of Directors in accordance with
resolution 8/4/2014 issued on 21 July
2014, and it shall remain in effect
until the election of the new Board
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of Directors for the new three-year
term (2017 - 2019). The new Board
at that time will be required to
adopt the Charter for the new term.
The Charter is based on the
provisions of the Corporate
Governance Regulations of Listed
Entities in the Markets that are
regulated by the Qatar Financial
Markets Authority, and it contains
in detail the functions of the
Board and its responsibilities and
the duties of the Board of Directors.
This charter has been published for
both the public and the shareholders
on the website of Masraf Al Rayan.
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Board of Directors

The Board

Board Duties and
Responsibilities

Board Members’ Entrusted
Responsibilities

Masraf Al Rayan is operated by an
effective Board that is collectively
responsible for appropriately
supervising the Bank’s Management.

Each Board Member owes due
diligence and care towards
executing their instituted and
stipulated responsibilities in
adherence to relevant rules
and regulations, including the
Corporate Governance Code
for companies listed in markets
regulated by the Qatar Financial
Markets Authority, and the Board
Charter.

In addition to the responsibilities
stipulated in Board Charter, the
Board responsibilities include
the following as well:
• Approving the strategic goals of
the company and appointing
Management, replacing it, setting
its bonus, reviewing Management
performance, ensuring succession
planning for Management.
• Assuring the compliance of Masraf
Al Rayan with relevant rules
and regulations, the Articles of
Association of Masraf Al Rayan, as
well as taking on the responsibility
of protecting Masraf Al Rayan from
illegal operations and practices, or
that are arbitrary or inappropriate.
• The Board is entitled to delegate
some of its authority and to form
specialized committees to perform
specific roles and functions.
In such case, the Board provides
detailed instructions about the
duty or delegation, subject to
preceding Board approval in
specific matters. Nevertheless,
even if the Board has delegated
one or more of its functions, the
Board remains responsible for all
duties and responsibilities that it
has delegated.

Board Members are required to
always operate based on clear
information, in good faith, with the
due diligence and care required,
and assuring the best interests of
the Company and all Shareholders.
The Board Members are also
required to work effectively
towards complying with their
commitments to Masraf Al Rayan.

The duties and responsibilities of
the Chairman include, but are not
limited to, the following:
• Ensure that the Board discusses
all core issues in an efficient and
timely manner.
• Approval of the agenda for
each meeting of the Board of
Directors, taking into account any
issue raised by any member of
the Board of Directors, and the
Chairman may delegate this task to
a member of the Board; however,
the Chairman remains in charge
of the said Member executing the
task in an appropriate manner.
• Encourages all Members of the
Board to participate fully and
effectively in the conduct of the
affairs of the Board in order to
assure that the Council works for
the benefit of Masraf Al Rayan.

Chairman of the Board of
Directors’ Duties

• Ensure effective communication
with Shareholders and delivering
their opinions to the Board of
Directors.

The Chairman of the Board of
Directors is responsible for the
proper functioning of the Board
of Directors, in an appropriate
and effective manner; including
that Board Members obtain
complete and correct information
in a timely manner.

• Gives Non-Executive Board
Members, in particular, the
opportunity to effectively
participate, and to encourage
constructive relations between
Executives and Non-Executives
Board Members.

The Chairman may not be a
Member of any of the Board’s
Committees as stipulated in
Board Charter.

• Ensures conducting an annual
assessment of the performance of
the Board.

Masraf Al Rayan’s Board composition has changed since its formation based on the last elections held in 2014.
Mr. Nasser Jaralla Al Marri succeeded Dr. Thani Abdulrahman Al Kuwari as a representative of the Qatar Armed
Forces in 2016, and Mr. Turki Mohammad Al Khater was elected as Vice Chairman of the Board in 2016.
Accordingly, the new Board formation was as follows:
Masraf Al Rayan Board Members
The Third Term (2014-2016)
As of 16 May 2016
Name

Title

Country

1

Dr. Hussain Ali Al Abdulla

Chairman and Managing Director

Qatar

2

General Retirement and Social Insurance
Authority (Qatar)
Represented by Mr. Turki Mohammad Al Khater*

Vice Chairman

Qatar

3

Qatar Holding Company
Represented by Sheikh Faisal bin Saud Al-Thani

Board Member

Qatar

4

Ministry of Defense Qatar Armed Forces
Represented by Mr. Nasser Jaralla Al Marri**

Board Member

Qatar

5

Ministry of Interior Employees Loans Fund
Represented by Dr. Menahi Khalid M. A. Al Hajri

Board Member

Qatar

6

Sheikh Nasser bin Hamad bin Nasser Al Thani

Board Member

Qatar

7

Mr. Abdulla Ahmed Al Maleki Al Jahni

Board Member

Qatar

8

Mr. Khalaf Sultan Al Dhaheri

Board Member

UAE

9

Nile Shore Company
Represented by Mr. Nasser Mohamed Al-Abdulla

Board Member

Qatar

* Pursuant to the Board of Directors’ Decision No. 3/3/2016 dated 16 May 2016, and in compliance with Article 26
of Masraf Al Rayan’s Articles of Association, the Board of Directors of Masraf Al Rayan elected Mr. Turki Mohammed
Al Khater as Vice Chairman of the Board of Directors by secret ballot, where he obtained a majority of votes, for the
remainder of the Third Term of the Council (2014-2016).
** Mr. Nasser Jaralla Al Marri joined the Board representing the Ministry of Defense - Qatar Armed Forces, as of
14 April 2016, at the behest of the Ministry of Defense dated 22 March 2016 appointing Mr. Nasser Jarallah Saeed
Jarallah Al Marri as Masraf Al Rayan Board Member instead of Brigadier (Engineer) / Dr. Thani Abdul Rahman
Al-Kuwari, after Qatar Central Bank approved the request and he attended his first meeting on 25 May 2016.
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About the Board of Directors
Dr. Hussain Ali Abdulrahman
Al Abdulla (Chairman)

Dr. Menahi Khalid M. A. Al Hajri

Ph.D . Economics

Representing Ministry of Interior
Employees Loans Fund

Masters in Special Law

Ph.D. Commercial Jurisprudence

Holds the following positions:

Masters in Special Law

• Board Member - Qatar Investment
Authority

Holds the following positions:

• Board Member - The Supreme
Council for Economic Affairs

• Board Member - Masraf Al Rayan
Sheikh Nasser bin Hamad bin
Nasser Al Thani

Group Chief Operating Officer Abu Dhabi National Bank (UAE)

acts as a link between the Board and
the Executive Management.

• Vice Chairman - Abu Dhabi
National Islamic Finance Company
ADNIF (UAE)

The positions of Chairman of the
Board of Directors (Managing
Director) and Group Chief Executive
Officer (General Manager) have
been distinctly separated, and
the Chairman is not a Member of
any of the Board Committees.
The duties of the Chairman of
the Board of Directors have
been detailed in the Corporate
Governance Policy in accordance
with Article 8 of the QFMA
Corporate Governance Code.

• Board Member - Abu Dhabi
Investment Company (UAE)
• Board Member - Drake and Scull
International (UAE)
• Board Member - Emirates Institute
of Banking and Finance (UAE)

• Chairman and Managing Director Masraf Al Rayan

Masters of Business Administration
(MBA)

• Chairman - Kirnaf Finance
(Kingdom of Saudi Arabia)

Holds the following positions:

Representing Nile Shore Company

• Board Member - Masraf Al Rayan

Bachelors in Business Administration
- Specialization in Marketing

• Board Member - Gulf Investment
Corporation (Kuwait)
• Board Member - Volkswagen
(Germany)
Mr. Turki Mohammed Khalid
Al Khater (Vice Chairman)
Representing General Retirement
and Social Insurance Authority
Bachelors in Economics and Social
Sciences

Sheikh Faisal Bin Saud
Al-Thani
Representing Qatar Holding
Company
Bachelors in Finance
Holds the following positions:
• Board Member - Masraf Al Rayan
• Board Member - Al Rayan
Investment

• Vice Chairman - Masraf Al Rayan

• Deputy Head of Industrial
Investments Directorate - Qatar
Investment Authority

• Head - General Retirement and
Social Insurance Authority

• Board Member - Qatar Electricity
and Water Corporation

• Chairman - United Development
Company

• Board Member - Mowasalat

• Board Member - Ooredoo

Mr. Abdulla Ahmad Al Malki
Al Juhani

Mr. Nasser Jaralla Al Marri

Bachelors in Management and
Economics

Holds the following positions:

Representing Ministry of Defense Qatar Armed Forces

Holds the following positions:

Masters in Accounting and Finance

• Board Member - Masraf Al Rayan

Holds the following positions:

• Vice Chairman of Insurance
Committee - Qatar Chamber

• Board Member - Masraf Al Rayan
• Chairman - Al Rayan Investment
• Board Member - Vodafone
• Chairman - Qatar Armed Forces
Investment Portfolio

• Board Member - Qatar Business
Council
Mr. Khalf Sultan Al Dhaheri
Masters in Business Administration

• Board Member - Civil and Military
Pension Investments Committee

Chartered Accountant

• Vice Chairman - Qatar Steel

• Board Member - Masraf Al Rayan

• Board Member - Qatar Mining

• Executive General Manager and
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Holds the following positions:
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Mr. Nasser Mohamed Al-Abdulla

Holds the following positions:
• Board Member - Masraf Al Rayan
• Board Member - Al Rayan Financial
Brokerage Co.

Independence of Board
Members
As per the corporate governance
guidelines issued by the QCB at the
end of July 2015, specifically the
definition of the Independent Board
Member, most Board Members
are Independent; however, this
definition is not in line with the
definition of the Independent
Board Member as per the QFMA,
where the amended corporate
governance guidelines issued by
QFMA on 3 September 2014, where
QFMA defines the Independent
Board Member as also not having
any Shares more than those required
to guarantee their Membership
in the Board. According to this
corporate governance condition
then most Board Members are
not Independent.
As for Executive Members, there
are none in Masraf Al Rayan Board,
bearing in mind that Dr. Hussain
Al Abdulla, who also holds the
position of Managing Director,
does not carry out any day-to-day
executive responsibilities. The
Group CEO is the Head of the
Executive Management of the Bank,
while the Managing Director only

Non-Executive Board
Members’ Duties
The duties of the Non-Executive
Board Members include, but are
not limited to, the following:
• Participation in the Meetings
of the Board of Directors and
to give an independent opinion
about strategic issues, performance
and accountability, resources,
key appointments and operation
standards.
• Ensure that priority be given to
the interests of Masraf Al Rayan
and the Shareholders in the
event of any conflict of interests.
• Participation in the Audit
Committee of Masraf Al Rayan.
• Monitoring the performance of
the company in achieving its
agreed upon objectives and
targets, and the review of the
performance reports, including
the Annual Reports as well as
semi-annual and quarterly.
• Oversight of the development
of special procedures for Masraf
Al Rayan Corporate Governance
and to oversee its application
accordingly.
• To make available their skills,
experience and diverse
competencies and qualifications
to the Board of Directors or
its various Committees through
regular attendance of Board
Meetings and their effective
participation in General Assembly

Meetings and their understanding
of the views of Shareholders in
a balanced and fair manner.
• It is permissible for the majority of
Non-Executive Members of the
Board to request an independent
consultant at the expense of
Masraf Al Rayan; for any issue
related to the Bank.

Board Meetings
The Board of Masraf Al Rayan has
convened 7 times throughout 2016
on the following dates:
• First Meeting:
18 January 2016
• Second Meeting:
16 March 2016
• Third Meeting:
16 May 2016
• Fourth Meeting:
6 September 2016
• Fifth Meeting:
17 October 2016
• Sixth Meeting:
12 December 2016
• Seventh Meeting:
19 December 2016
The Board of Masraf Al
Rayan executes its duties and
responsibilities according to what
has been stated in the Articles of
Association and Memorandum
of Association of Masraf Al
Rayan, in alignment with both
the Qatar Central Bank Corporate
Governance Instructions and the
Corporate Governance Guidelines
for Companies Listed in Markets
Regulated by Qatar Financial
Markets Authority.
The Board is considered collectively
responsible for supervising the
Management of Masraf Al Rayan
in the appropriate manner that is in
compliance with the Charter of
the Board.
The Board also approves the
strategic objectives and adopts the
policies that are the controls for
Masraf Al Rayan.

Secretary of the Board of
Directors
The position of Secretary of the Board
of Directors is held by Mr. Ghassan
Al-Rihawi since the inception of the
Bank in 2006. Mr. Al-Rihawi previously
held the position of Secretary of the
Board of the Chamber of Commerce
and Industry - Qatar, from 2002 -2006
and has managerial experience of
over 35 years in the State of Qatar.
The Secretary’s duties include
recording, preparing, and saving
all Minutes of the Meetings of the
Board under the supervision of the
Chairman. He is also charged with
ensuring communications and liaison
between the Members and the
Board as well as the Board and other
stakeholders inclusive of Shareholders
and Management.
The Board Secretary also ensures
the ability of Members to reach the
Minutes of the Meetings, information,
documents, and records related
to Masraf Al Rayan in full and
expeditiously. He is also responsible
for giving Shareholders the ability
to reach ownership details, records
of Shareholders, records of Board
Members, Articles and Memorandum
of Associations and any other
documents which provide any
preference or privilege over the
assets of Masraf Al Rayan and
related parties agreements.

Other Duties and
Responsibilities of the Board
Board Members are granted full
and prompt access to information,
documents, and records related to the
Company, the Executive Management
of Masraf Al Rayan is committed to
provide the Board and its Committees
with required all documents and
information.
Members of the Board are keen
to attend the meetings of the
Nominations and Governance
Committee, the Remuneration and
Compensation Committee, the
Internal Audit Committee, internal
auditors and representatives of the
External Auditors, and of the
General Assembly.
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The Board of Directors has adopted
an induction program which has
been developed to ensure that
Members, when elected, have
a proper understanding of the
functioning of the Company, its
operations, and that they are fully
aware of their responsibilities.
The Members of the Board
are responsible for the good
understanding of their roles and
duties, and they are responsible
to educate themselves in financial
matters, commercial, industrial,
and in the operations of the
Company and its functions;
and to this end the Board must
adopt or follow appropriate and
official training courses that aim to
endorse the skills of Board Members
and their knowledge.
The Board of Directors works to keep
its members informed constantly
on the latest developments in the
field of corporate governance
and best practices in this regard,
and the Board may delegate the
responsibility to the Internal Audit
Committee or the Nominations and
Governance Committee or any other
entity it deems appropriate.
The Articles of Association of
Masraf Al Rayan include in
Article 32 clear procedures for
the dismissal of Board Members
in the event of absence from
Board Meetings.

Shari'a Supervisory Board
The Shari'a Supervisory Board
maintained its formation throughout
2016 as shown below, since the
approval of the General Assembly
of Masraf Al Rayan in its Meeting
held on 3 March 2014 of the
appointment of the Shari'a
Supervisory Board for the three
years term of 2014 to 2016, and
it was as follows:

The work of the Shari'a Supervisory
Board includes review of contracts,
answering Shari'a related questions,
placing solutions for difficulties
that arise during implementation.
The Supervisory Board also oversees
the Bank operations of Masraf
Al Rayan to ensure the proper
implementation of its decisions, and
to ensure that banking operations
are done in accordance with Shari'a
regulations.
The Supervisory Board also presents
its report annually for each financial
year to the Ordinary General
Assembly Meeting.

Board Committees
The established Board Committees
continued to perform their duties
throughout 2016 as per their terms
of reference which have been
updated in alignment with corporate
governance guidelines. There
have a few changes in 2016 on the
formation of the Committees due
to the change of Members of the
Board. Accordingly, the Committees
in 2016 were as follows:

Executive Committee
• Mr. Turki Mohammed Al Khater
Chairman
• Dr. Menahi Khalid Al Hajri
Member
• Sheikh Nasser bin Hamad
Al Thani
Member

• Appoint the External Auditors
annually and approve contract
policy.

• Mr. Nasser Jaralla Al Marri
Chairman

The most important duties of the
Executive Committee are:

• Sheikh Nasser bin Hamad Al Thani
Member

• Review of the main functions of
the Board

• Mr. Abdulla Ahmad Al Malki
Member

• Discussing and passing items that
fall under the purview of the Board
or those that develop in between
Board Meetings.

• Supervise and monitor the
independence of the external
auditors and their objectivity
and discuss with them the nature
and scope of the audit and
effectiveness in accordance with
international auditing standards
and international financial
reporting standards (IFRS).

Nominations and
Governance Committee
• Dr. Menahi Khalid M. A. Al Hajri
Chairman
• Mr. Abdulla Ahmad Al Malki
Member
• Mr. Nasser Mohamed Al-Abdulla
Member

Risk and Policies Committee
• Mr. Nasser Mohamed Al-Abdulla
Chairman
• Mr. Nasser Jaralla Al Marri
Member

• Providing reports and
recommendations to the Board
as and when needed.
• Approving financial matters as per
the delegation of authority matrix.
• Endorse risk policy.
• Recommendation to approve
policies, rules, and any additions
or amendments.
• Approving or recommending
limits/ceilings for transactions with
new banks and countries that the
Bank deals with and making the
necessary amendments.

• Mr. Turki Mohammed Khalid
Al Khater
Member

The Committee has held the
following meetings during the year:

Group Investment Committee

• Second Meeting:
16 February 2016

• Sheikh Faisal Bin Saud Al-Thani
Chairman
• Sheikh Nasser bin Hamad
Al Thani
Member

• First Meeting:
17 January 2016

• Third Meeting:
9 March 2016
• Fourth Meeting:
15 March 2016
• Fifth Meeting:
10 May 2016

• Mr. Ahmed Sheikh		
Member

• Sixth Meeting:
31 August 2016

Audit and Compliance
Committee

• Mr. Haithem Katerji		
Member

• Seventh Meeting:
16 October 2016

• Mr. Khalaf Sultan Al Dhaheri
Chairman

Executive Committee

• Eighth Meeting:
7 December 2016

• Sheikh Faisal Bin Saud Al-Thani
Member

• Mr. Nasser Jaralla Al Marri
Member

• Sheikh / Dr. Abdull Sattar Abu
Ghuddah
Member

• Mr. Nasser Mohamed Al-Abdulla
Member
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The Committee is the one to prepare
the recommendations that are to be
presented to the Board.

• Mr. Nasser Jaralla Al Marri
Member

• Sheikh / Dr. Waleed Bin Hadi
Chairman

• Sheikh / Dr. Mohamed Ahmeen
Member

Remuneration and
Compensation Committee

• Mr. Abdulla Ahmad Al Malki
Member
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The Executive Committee is
considered one of the most
important Committees as it helps
the Board review Masraf Al Rayan
activities and undertakes studies of
matters which shall be presented to
the Board, such as credit transactions
or other activities of Masraf Al Rayan
that require Board approval.

Audit and Compliance
Committee
The majority of the Members
of this Committee should be
independent with an Independent
Member chairing the Committee.
The Committee has the following
responsibilities:

• Review letter of appointment
of the external auditor, his work
plan and any queries he requested
from Senior Management of the
bank as well as the responses of
the Management.
• Ensure coordination between the
external and internal auditors.
• Meeting the Chief Financial Officer
of the Bank or designate and
arrange meetings with the internal
and external auditors at least once
a year.
• Study any important and unusual
issues included, or which will
be included, in the financial
statements.
• Appointing, or dismissing, the
Head of the Internal Audit and
supervising the role’s effectiveness.
• Supervising and monitoring
the Internal Audit Department,
ensuring their independence,
as well as discussing and
recommending the annual plan
and appropriate training.
• Reviewing of internal controls
systems, and endorsing both
external and internal audit reports.
• Reviewing and recommending
approval of the Internal Audit
Charter annually.
• Supervision of the Compliance
Function which monitors,
determines, evaluates, provides
consultancy, and raises reports
regarding risks of non-compliance
with laws, regulations, and
applicable standards. As well
as determining its position in
the organizational structure in
a way that ensures its necessary
independence and effectiveness.

Moreover, ensuring that it is
provided with adequate resources,
swift and clear channels for
reporting to the Committee and
the Executive Management, as well
as ensuring that it is has sufficient
authority to reach information in a
clear and sufficient policy.
• Revision of the quarterly reporting
by the Compliance Function.
• Developing rules to be approved
by the Board of Directors allowing
the staff of the bank to report
confidentially their concerns
regarding any issues that are likely
to raise suspicion, and to ensure
appropriate arrangements for an
independent and fair investigation
about these issues while preserving
confidentiality and protecting
the staff from any retaliation
(Whistleblower Protection Policy).
• Overseeing the accuracy and
validity of the financial statements
and the annual, semi-annual and
quarterly reports, review the data
and reports in particular with
regards to their compliance with
accounting, transparency, listing
in the market and disclosure
standards.
• Ensure that the Internal Audit
responsibilities include review of
the Compliance Function.
• Review of the impact of new
regulations on Masraf Al Rayan.
• Consider any other matters
assigned by the Board of Directors.
The Audit Committee held the
following meetings during the year:
• First meeting:
18 January 2016
• Second meeting:
16 May 2016
• Third meeting:		
6 September 2016
• Fourth meeting:
12 December 2016
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Remuneration and
Compensation Committee
The Committee has the following
responsibilities:
• Determining the remuneration
policy at the Bank, including the
emoluments of the Chairman and
all Members of the Board and the
Senior Executive Management.
• Updating regulations of the
rewards and compensation
whenever the need arises.
• Proposing remuneration of the
Members of the Board of Directors
and Executive Management, taking
into account the following:
• The value of awards granted to
members of the Board of Directors
and Executive Management in
similar financial institutions, local
and regional.
• Profits and achievements of the
bank during the financial year and
compare them with the results of
previous years.
• Economic and financial conditions
during the fiscal year.
• Responsibilities and scope of tasks
of the Board members and Senior
Executive Management.
• Observing the relevant articles
in Masraf Al Rayan's Articles of
Association that determine the
value of the bonuses for the
Members of the Board of Directors.
• Proposing the bases that determine
the annual bonuses for staff.
• Presenting the remuneration policy
and principles to Shareholders
in a General Assembly Meeting
for approval and public
announcement.

2. Evaluating new significant risks
that affect the Bank.
3. Identifying new Strategic Risks
inclusive of institutional issues
such as regulatory framework,
business development, and other
similar issues.
4. Reviewing the Key Risk Indicators
and identifying issues that require
the attention of the Board on a
quarterly basis.
5. Review of significant operational
losses.
6. Review of all Risk Policies
annually.
B. Credit Risk
1. Review of Credit Policies annually.
2. Instituting and reviewing the
Credit Authority as needed, and at
least once annually.
3. Review of and ratification of
maximum counterparty limits,
other financial institutions and
countries, when needed and at
least once annually.
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• Determining qualifications for
Board membership, including
independence.
• Ensure that candidates can give
sufficient time to carry out their
duties as members of the Board as
well as their skills, knowledge and
experience and professionalism,
technical, academic and personality.
• Consider any conditions or
requirements relating to the
nomination or election or
appointment of Board members
from Qatar Central Bank or any
other authority.

• Follow-up Board Committees’
self-assessments.

The Committee held the following
meetings during the year:

1. Review of the effectiveness of
Risk Management at Bank level
as a whole.

• Review and approve the
investment activities of the Group,
place limits on single transaction
investments or for cumulative
annual limit as per Investment
Policy.

6. Review and monitoring of the
raised legal cases and collection.

Risk and Policies Committee

A. Operational Risk

• Supervise the implementation
steps for the call for nominations
to the Board, and consider
applications received to ensure
matching of applicants for
membership conditions.

• Perform an annual self-assessment
of the Board’s performance.

D. Policies

• First Meeting:
9 March 2016
• Second Meeting:
1 September 2016
• Third Meeting:		
7 December 2016
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Committee Responsibilities

• Adoption and publication of its
terms of reference showing its
authority and role.

5. Review of write-off or return to
profitability vs. provisioning levels

C. Monitoring Reputational Risk and
other Risks not mentioned above

Group Investment Committee
• To prepare, study, and develop
investment policies for the Group
that includes the broad lines for
investment and identification of
assets and prohibited investments.

4. Review of past-dues and
delinquencies to recommend
suitable provisions.

The Committee had a meeting on
12 January 2016.

Risk Management

The Committee has the following
responsibilities:

• Evaluate candidates for Senior
Executive Management positions,
and submit recommendations to
the Board of Directors.

1. Review, development, and update
of policies that require Board
approval.

The Committee has the following
responsibilities:

Nominations and Governance
Committee

• Supervise Board structure and
composition of its Committees.
• Review the annual Corporate
Governance report of Masraf
Al Rayan, and to recommend its
approval by the Board.
• Placing an induction program for
new Members and suggesting
training for them as and when
required.
The Committee held the following
meetings during the year:
• First Meeting:
12 January 2016
• Second Meeting:
1 September 2016
• Third Meeting:
11 December 2016

• To supervise the management of
the Group’s investment portfolio
to monitor compliance with
Investment Policy.
• Review investment portfolio
performance by comparing
actual vs. expected returns,
as well as comparing it to market
performance indices approved
by the Board, taking into account
compliance with policies and
directions and risk level.
• Review of periodic analysis and
Management Reporting.
• To approve investment sector
limits.
• To approve investment country
limits.
• To review investment strategies
whenever the need arises.
• Other duties and responsibilities
and having authority as per
Board delegation.
• Preparing reports and presenting
them to the Board to disclose
investment decisions which were
made, policies, and investments
performance.
• To carry out any other assignments
whenever requested, as per the
changes in the policies of the
Board or Qatar Central Bank
regulations, or Qatar Financial
Markets Authority regulations,
or as needed as per market
developments.
• To approve investment deals
according to the set limits by
the Committee and to raise
recommendations for deals with

higher limits to be approved by
the Board.
• Invite experts and/or concerned
personnel to Committee meetings
to provide opinions in technical
areas.

their Meeting on 18 January 2016
for ratification before presenting to
the General Assembly Meeting
held on 23 February 2016.

• Second Meeting:
31 August 2016

The List includes a presentation
on the regulations upon which
the List was based, the Board of
Directors Resolutions in that regard,
and the basis on which the bonus
for the Board of Directors and Senior
Management is based, and the
Qatar Central Bank regulations
in this regard.

• Third Meeting:		
7 December 2016

Policies

The Committee held the following
meetings during the year:
• First Meeting:		
9 March 2016

Board Remuneration
The Remuneration and
Compensation Committee discussed
the Board of Directors’ bonus and
that of the Senior Management
and connected it to profit and
achievements that the bank had
realized during the fiscal year and
comparing it with the results of
previous years.
The Committee also takes into
consideration the economic and
financial position during the fiscal
year, the responsibilities and scope
of duties of the Board Members
and the Senior Executive
Management and that bonuses
must be within the permitted level
in the Articles of Association,
related regulations, and the
instructions of Qatar Central Bank.

List of Bonus, Fees and
Allowances of Members of
the Board of Masraf Al Rayan

Masraf Al Rayan is committed in its
operations to follow an adopted
group of policies that determine
the framework and controls on all
activities. These policies are updated
and amended through the Policies
and Development Committee
before approval by the Board; on a
regular and an as-needed basis.
Masraf Al Rayan follows updated
policies and reviewed polices
which include:
1. Internal Audit Policy
2. Compliance Policy
3. Investment Policy
4. Finance Policy
5. Corporate Governance Policy
6. Anti-Money Laundering and
Combating of Financing of
Terrorism Policy
7. Credit Policy
8. Personnel Policy
9. Whistleblower Protection Policy

The list of bonuses and allowances
and compensations of Board
Members is reviewed and updated
on an annual basis by the
Nominations and Compensation
Committee; where the regulatory
guidance is included regarding
these compensations.

10. Customer Acceptance Policy

For the year 2016, bonus, fees and
allowances of the Board has been
presented before the Committee
in their Meeting held on 12 January
2016 which was then recommended
to be approved. Subsequently it has
been presented to the Board on

16. Internal Capital Adequacy
Assessment Process Policy
(ICAAP)

11. Succession Policy
12. Shari'a Policy
13. Risk Monitoring Policy
14. Stress Testing Policy
15. Liquidity Risk Management Policy

17. IT Policy
18. Code of Conduct
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Company Compliance
with Rules and Conditions
Governing Disclosure and
Listing on the Market

Company Compliance with
Internal Control Systems
for Risk Identification and
Management

• Capital Adequacy Risks
• Concentrations Risks

Masraf Al Rayan Board of
Directors is committed to the
principles of transparency in
performing its business with
regards to the requirements of
disclosure on all that may affect
the financial performance of
the bank or the movement of its
shares’ prices. Information of the
Board members was provided to
Qatar Financial Markets Authority
as well as to Qatar Exchange to
make known their ownership
of shares. The Board Charter
identifies the responsibilities of
the Board and its committees.

The Board of Directors gives special
attention to setting internal control
systems by clearly determining its
responsibilities including its position
in the organization chart and its
relationship with other departments
in a way that would ensure its
independence and effectiveness.
The Board provides adequate
resources and fast and clear
reporting lines to the Board of
Directors and senior management
and provide it with necessary
authority to have access to
information within the frame of clear
and adequate policy and procedures
and making annual revisions to these
policies.

• Pricing

The Board is also keen to provide
Qatar Exchange with financial
statements and clarifications
as set by the Qatar Exchange
regulations, in addition, the
Board publishes the financial
statements once approved by the
Board of Directors according to
the Commercial Companies Law,
Qatar Central Bank regulations,
Qatar Exchange rules, and the
regulations of Qatar Financial
Markets Authority.
Financial statements are published
supported with external auditors’
report who confirms in his reports
that the reports and financial
statements of Masraf Al Rayan
are issued in conformity to the
international accounting and
auditing standards and that the
external auditor has obtained all
the data and information that are
necessary to perform the audit.
The financial statements and the
External Auditors’ reports are
published on the Qatar Exchange
website and on the local media
and some GCC newspapers
according to what is stated in the
Articles of Association of Masraf
Al Rayan and the Commercial
Companies Law number 11 of the
year 2015.
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The Board ensures that the duties
of the Internal Audit include the
audit of activities of the Compliance
Function. In addition to the above,
the Executive Management in
collaboration and coordination
with the Compliance Function
takes the necessary corrective and
disciplinary action if any violations
are discovered, and submits
periodical reports to the Board on
matters related to the compliance
policies and procedures in order to
help in improving them.

Internal Controls inclusive
of Financial, Investment,
and Risk Management
The internal controls and
compliance officers form the first
line of tools used by management
in order to supervise and review
compliance with regulatory
guidance and instructions.
The officers escalate reports as
and when needed directly to the
Executive Management or the Board
of Directors; accordingly the Board
is fully aware of the results of the
internal controls. This means that:
• Evaluating and granting credit
• Investment
• Liquidity
• Market Risks
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• Foreign Exchange Risks
• Profit Rate Risks
• Profitability and Balances Anti-Money Laundering
• Insuring Assets
• Related Parties and Conflict
of Interest
• Compliance with rules,
regulations, and supervisory
instructions
• Internal and External Audit
• Performance Evaluation
• Disclosures to relevant parties
• Operational and Accounting Risks
• Legal Risks
In addition to policies related
to employees (regulating their
employment, cost, incentive
schemes, growth and development,
enhancing code of conduct), and
other policies, are all being reviewed
to ensure implementing the best
standards and compliance with the
regulatory requirements. Then the
Internal Audit reviews the functions
of the Compliance Officer and
Risk Officer to provide reasonable
assurance to the Audit Committee
of the Board of Directors that these
functions are being carried out at
a reasonable level of competency
and to highlight issues of concern.
All of which are also governed by
the Policies set forth by the Board
(mentioned above in Policies).
The evaluation of the Board and
Senior Management regarding
how they have applied the systems
of internal controls is conducted
inclusive of reporting the number of
times the Board has been notified
about control issues, inclusive of
risks, and the way the Board has
addressed these issues.
The internal controls work has
not revealed other than ordinary
issues which have been addressed
routinely by the Risk Officer and
the Compliance Officer within the
set policies which did not require
Board level intervention.

The control departments continually
attempt to uncover areas of potential
failure of application of internal
controls, or even weaknesses in
implementation, and they are
responsible for follow-up to ensure
rectification of the issues raised.
The internal control activities are
distributed between the control
departments, they continually carry
out inspections, comprehensively,
and raise issues to the Executive
Management about findings,
observations, violations, and such,
in order to take the necessary
corrective action. There has been
no emergency that influences or
that may influence the financial
performance of the Bank.

Risk Management Operations
and Internal Control
Procedures
Masraf Al Rayan Board is responsible
for managing risks, and the Board
has delegated the Executive
Management with the authority to
take decisions necessary to monitor
risks on a daily basis and to manage
them via comprehensive controls
at a high level. The Bank has in turn
placed risk management controls
to ensure sound risk management
throughout the Bank.

authorities are assigned to each of
the defensive lines, and the Bank’s
committees perform as per their
delegated authority at the various
levels from as high as the Board,
Board Committees, Executive
Management Committees, and
even at staff levels.
Risk Management is carried out
by independent functions headed
by experts such as the Chief Risk
Officer, Head of Compliance,
and Head of Internal Audit; and
their departments identify, assess,
monitor, provide consultation, and
raise reports about the various risks
of non-compliance with applicable
laws, regulations, and standards.
Internal control objectives are
summed up in protecting the
Bank’s assets, monitoring available
resources, reasonably assuring
accounting information, identifying
authorities and responsibilities as
well as ensuring conformity, and
following a clear policy in selection
of suitable cadre at the various
managerial levels.

Processes Applied by the
Bank to Determine, Evaluate,
and Manage Risks
Stress Testing

The wise governance and oversight
of risk management stems from
the Board and is managed at the
level of departments, which is done
through many means inclusive of
weekly and monthly management
informative reports and key risk
indicators and risk registers of the
Bank. Departments also put in
place the standards used to keep
risks within acceptable limits.
These limits are set either by the
Board to suit risk appetite and
evaluate its significance, or set by
the respective concerned
departments to provide quality
service. The Bank has established
various appropriate levels of
committees from Board level all
the way to Bank Managements level.

The measurement and monitoring
of various risks is a vital concern
in assuring the health of financial
institutions and the financial system
as a whole. And in this regard, stress
testing has been widely used by
international financial institutions
and especially by regulatory entities
to verify the ability of banks and
other financial institutions to
withstand the different risk factors.
The idea behind stress testing is to
assess the effects of exceptional but
credible situations on the financial
position of the Bank as well as
other entities. Several quantitative
technical methods have been
utilized which can be divided into
two main categories: sensitivity
testing and scenario testing.

The enterprise risk model followed
by Masraf Al Rayan has three
main defensive lines, where the
appropriate responsibilities and

The Bank has complied with the
QCB regulatory requirements related
to Basel recommendations, the Bank
conducts tests to cover the various

risks that affect the Bank as a single
entity (Firm Specific Scenarios),
which include credit risks, liquidity
risks, market risks, and operational
risks; the Bank also conducts stress
testing to cover risks that could
affect the economy in general
and the whole financial system
(Macroeconomic Scenarios).
These tests which are performed by
the Risk Management Department
aim to measure the Bank’s ability
to withstand future losses which
it might be exposed to in light of
specific scenarios about future
economic factors starting with
what is known as the base scenario,
i.e. the scenario of the situation
remaining as it is, and several other
scenarios that vary in their degree
of severity of the assumptions
made. Specifically, these tests aim
to discover whether the Bank will
continue to have viable assets
sufficient to face the potential losses
in case the worst scenario occurs.
In this way, the Bank is able
to present a realistic view of its
exposure sensitivity and its ability
to withstand potential shocks to
the economy, if a situation was to
develop in the worse direction,
as well as evaluate the Bank’s ability
to sustain various shocks as a result
of market risk and credit risk.
These tests are conducted based
on the Bank’s current financials and
the data collected about the risks
that the bank is facing by the risk
management function of the Bank.
Financial stress testing of the Bank
allows taking the appropriate actions
and to determine whether the
Bank’s position is solid, and that is
through determining what financial
assets the Bank has to be able to
meet its financial obligations and
to cover its potential future losses in
the worse possible assumptions
scenario, and whether it can
continue to act as a financial agent
without government support
through financial assistance, or to
seek support from other financial
support sources in the private
finance market, inclusive of options
to go through merger. These are all
assumptions that enable the Bank
to hedge its position and provide
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studied options in case of any
negative developments.
The Bank has complied with all QCB
regulations concerning stress testing
and has complied with providing the
reports necessary for that.

Credit Risks
Risk is an integral part of the
financial industry, especially in
today’s world economy condition
and the increasing aggressiveness
of competition and the size of
financial transactions as well as
technological developments and
the need for larger banks. That is
why proper risk management
assists the Bank in succeeding and
ensures its continuity in the banking
sector with acceptable returns and
reduced risks.
The Bank’s Credit Policy is
considered the pillar of the Credit
Risk Management’s function.
That is why the Bank is keen to
develop a comprehensive tool
to evaluate credit by placing a
comprehensive Credit Policy that
contains the framework of standards
and conditions and guidance for
granting credit through following
a standardized approach in the
process of credit evaluation &
management, which provides
unified system with sufficient
flexibility.
The Bank extends credit facilities
only after the applicants meet
a set of requirements namely, a
clearly identified purpose of the
requested facility, adequacy of
sources of repayment, customer
creditworthiness and experience,
acceptable risk level as per MAR
approved risk level, as per MAR
approved risk appetite, and sufficient
collaterals to protect the Bank’s rights
– should the client face difficulty in
repayment or stopped altogether –
without any losses.
Credit is given through the Four
levels of the Credit Committee of
the Bank which consists of
the following:
1. Retail Credit Committee for credit
facility limits up to QR 15 Million.
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2. Group Credit Committee for
credit facility limits up to
QR 150 Million.
3. Executive Committee for credit
facility limits up to QR 300
Million.
4. Board Committee for credit facility
limits above QR 300 Million.
Accordingly no one individual has
unilateral lending authority for
non-personal lending.

Credit Risk Management
The Credit Risk Management
in Masraf Al Rayan follows a
number of procedures to identify,
assess, measure and monitor risks
associated with any financing by
adopting the following processes:

so that a well advised credit
decision is made.
8. Enhancing the role of monitoring
and managing credit to ensure
the necessary follow-up is done
to complete all the documentation
and collateral as per the Credit
Committee recommendation
to activate the limits in the
electronic system.
9. Implementing an internal credit
rating system that takes into
consideration both quantitative
and qualitative aspects of the client
and their position in the market
and the presented collaterals that
would assist in taking a proper
credit decision.

1. Determining credit types and
sectors (economic) for which the
Bank may extend financing.

10. Implementing stress testing on
the facilities provided in order to
bolster the process of identifying
and controlling the risks and
providing the tools that would
complement risk management
with the objective of arriving at an
overall evaluation of credit risks.

2. Establishing a limit cap for
group exposure as well as
pricing modules.

Implementation of Sound Measures
to Determine Credit Risks

Criteria of the Credit Risk
Management

3. Determining types of collaterals,
their mechanism of evaluation,
the approved professional agents
which conduct the evaluation,
its financing to collateral value,
and taking precautionary steps
to protect the bank against any
such risk by obtaining property
insurance and periodical
evaluation of these collaterals.
4. Placing conditions for approval
of credit inclusive of information
that must be obtained prior to
granting of credit facilities, and
granting the delegation to grant
credit facilities, and establishing
independent review of credit
and conditions for rating of
credit and provisioning.
5. Establishing the level of risk that
the Board approves to enter into
while financing.
6. Preparing independent credit
recommendations for
Business Units.
7. Disclosure of all the information
related to the client to the Credit
Committee with all transparency
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Granting credit facilities is based on
sound measures and include the
following:
1. Having a client request or credit
application that is duly signed by a
sufficiently authorized delegate.
2. Obtaining sufficient information in
order to make a comprehensive
evaluation of the client and types
of risk underlying the requested
facility, as well as to be able to rate
the client as per the Bank’s internal
credit rating system.
3. Knowledge of the customer’s
reputation, experience, market
share (economic sector), and
purpose of finance.
4. Studying the nature of the
current and future risks of the
credit applicant, their industry,
and sensitivity to the economic
developments, and assess the
relation between associated
risks and profit.
5. Evaluating the sources of repayment
and customer’s commitment to
settle previous debts and type of
the acceptable collaterals.

6. Obtaining all the collaterals and
completing their evaluation.
7. Analysis of the client’s financial
position using updated audited
financials.
8. Supporting the application with
Qatar Credit Bureau reporting
on the client to understand the
nature and volume of existing
facilities of the client and history.
9. Establishing credit limit caps for
all on & off-balance sheet items,
credit limit caps for industry,
countries, and establishing credit
limit caps based on the customer
risk rating.
10. Establishing credit limit caps
which can be extended for equity
at one obligor level, group level,
and inter-related relations level,
as well as those with overlapping
interests.
11. Observing QCB regulations
regarding lending.
12. Approving the modus
operandi of Stress Testing which
includes policy, framework,
methodology, and assuring the
definition and identification
of the suitable factors related
to credit risk and assigning
the associated responsibilities
and their consequences, as
well as presenting them to the
specialized Committees to
support in taking the related
decisions.
Existence of Procedures to Handle
and Follow-up Credit
The procedures for handling credit
include:
1. Existence of a filing system to
handle customers’ files and
update its information and
documents on periodic basis.
2. Follow-up the execution of the
credit facilities to make sure that
everything is complying with the
procedures, policies, laws and
compliance regulations, namely,
the client’s current financial
position, existence of sufficient
securities with coverage suitable

to the current status of the
customer, and the client’s
utilization of the facilities.
3. Follow-up on utilization of credit
limits, this task is made through
a portfolio updated report
submitted on periodical basis.
4. Internal credit rating of the client
which helps in: granting financing
and follow-up its quality, facility
pricing, determining credit
portfolio characteristics and
credit concentration, determining
defaulting accounts and
sufficiency of its provisions.
5. Periodic monitoring of any
credit risk or defaulting sectors
for business units to take the
necessary action.
6. Issuing of periodic reports and
advising Business Units and
Management as needed.
7. Credit Risk Administration is an
independent unit whose task
consists of reviewing credit
approval conditions, collaterals,
facilities agreements, and all
operational matters prior to
releasing credit, inclusive of
activating the approved limits
and issuing required reports.
Existence of Sufficient Procedures
to Monitor Credit Risks
Risk monitoring procedures include
the following:
1. Internal controls to make sure
that any exception or deviation
in the credit policy or credit
procedures and credit limits
and/or regulations is reported.
2. A Collection Unit to detect
defaulted credit at an early
stage through generating a daily
past dues report and advise the
concerned business unit in
order to avoid it in future.
3. Periodic review of the delegation
of authority of those authorized
to sign, and the associated
documentation.
4. Updating the Bank’s Credit Policy
to develop it and improve it with
the latest changes and variables
to improve risk management.

5. The Bank conducts a regular
periodic review of all the
approved credit facilities granted
as per its delegation to monitor
its portfolio status, exposures,
credit concentrations, and sector
performance. The Bank also
follows up on all credit facilities,
increases in limits, and follows
up and monitors completion
of collateralization, and takes
the necessary actions at the
appropriate times. Moreover,
non-active facilities are reviewed,
as well as risk rating based
exposures inclusive of all limits
granted, and recommendations
are made, if any, to the Board.
6. Risk Management establishes an
area of common grounds with
the business units in order to
exchange information and create
a risk-aware culture that is aligned
with the Bank’s strategy.
7. Risk Management activities
are ongoing and continually
enhanced in line with the
Bank’s strategy.
8. Adopting and using systems
to evaluate client risks in
accordance with Basel guidelines
and QCB regulations.
Market Risks
The way the Bank handles market
risk essentially did not change
because it still relies on using the
latest banking standards, depending
on Qatar Central Bank regulations,
and the principles of Basel II while
using the expertise of internationally
experienced staff.
To mitigate these risks, the bank
diversifies its activities in different
countries, sectors, products and
client segments and takes proactive
steps to manage these risks.
The relevant staff monitors several
risks linked to the market such
as foreign exchange risks, profit
rates, pricing, liquidity, general
investments, clients’ deposits
investments, commodities prices,
liquidity and capital adequacy.
Masraf Al Rayan issues internal
reports on daily, weekly and monthly
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basis to the Management to assist in
taking proper decisions and monitor
the market risks as required.
These reports include daily reports
such as reports on the market
reaction and daily reports on the
performance of the Qatar Exchange,
a weekly report on the Treasury in
addition to the monthly report to
the Assets and Liabilities Committee
(ALCO) which shows the budget
position, banking ratios, and stress
tests on budget, gap analysis in assets
and liabilities. ALCO members are
from the Senior Management and
this report is discussed in its monthly
meeting where decisions are made
and followed up.
Credit Limits for Banks and
Countries
In compliance with Qatar Central
Bank regulations, credit limits are
recommended to be set for banks
that Masraf Al Rayan has business
relationships with as well as credit
limits for countries as per their rating.
The Board approves these limits
and they are thereafter presented
to the QCB.
Operational Risk
In its effort to mitigate the associated
Operational Risks, the Bank
applied policies, methodological
procedures to evaluate and to
monitor and to manage systems
and to report any weakness therein.
This includes effective segregation
of tasks, restricting system access,
and adopting effective procedures
to delegate authority and to make
reconciliations. In addition to
continuous learning and education
to employees, ongoing performance
evaluation, a new advanced system
has also been established to monitor
and evaluate operational risk
indicators, inclusive of the database
and potential losses.
Operational Risk Mitigation
In an effort to encourage better risk
management practices, the bank is
keenly interested in efforts to better
mitigate and manage operational
risk. The bank has controls and
programs in place to reduce the
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exposure, frequency, or severity
of an event and hence, manage
risk exposures. MAR controls are
examined to know whether the
control is truly reducing risk, or
merely transferring exposure from
the operational risk area to another
business sector.
Best Practices Implemented to
Mitigate Operational and
Systems Risks
• Maintaining ISO23301 certification
for business continuity by
complying with best practices
standards.
• Maintaining ISO27001 certification
for information technology
security by upgrading the
information security management
system (ISMS).
• Implementing a specialized system
for managing operational risks
(SAS) to manage operational risk
indicators inclusive of analysis
and follow-up of incidents and
operational losses.
• Implementing a real-time
monitoring system of suspicious
transaction (AML) and integrating
it with SWIFT to intercept any
transaction suspected of being
related to money laundering while
the transactions are taking place
before their completion.
• Preemptively monitoring potential
fraudulent transactions on a 24/7
basis to detect and prevent fraud
on Masraf Al Rayan ATM Cards and
Credit Cards.
• Protection of the Bank’s valuable
data in a preemptive manner to
hedge against any emergency
by keeping a copy of the Bank’s
data at Meeza disaster recovery
center at Qatar Foundation’s
Science and Technology Park,
and keeping an extra copy of the
important data at a data center in
the city of Nice, France.
• Using an advanced Malware
Prevention System to prevent
phishing.
• Conducting intrusion vulnerability
tests on Masraf Al Rayan IT
systems.
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• Successfully participating in a
Cyber Security Drill organized
by the Ministry of Transport and
Communications.

2.5% since 2011 (2.4% for the first six
months of 2016) compared to Qatari
banks average return on assets of
1.68% as of June 2016.

• Increasing the number of users of
the Operational Risk Database and
enabled Branch Management and
Credit Risk Management to utilize
the Issues and Action Plans portion
to manage documentation in order
to ensure that there are no lapses in
completion or timeliness.

Also, Masraf Al Rayan has always
maintained strong capitalization
levels with tangible common equity
(TCE) to risk weighted assets at
around 21% as of December 2015.
Masraf Al Rayan capital levels
compare both favorably to the 17%
local average and the 13% median
for banks with baa2 baseline
credit assessments.

• Training Operational Risk
Management in one of the best
risk training programs (CRMCP)
to increase their performance
and enhance their work.
• Developing a monitoring system for
information security incidents.
• Covering intolerable risks via
insurance.

Credit Rating of Masraf Al
Rayan
Moody’s Investors Service (“Moody’s”)
has upgraded Masraf Al Rayan’s
long-term issuer ratings to A1 from
A2 and Counterparty Risk (CR)
Assessment to Aa3(cr) from A1(cr).
The outlook on the long-term ratings
has changed to stable from positive.
The upgrade of Masraf Al Rayan’s
ratings reflects consistently strong
asset quality performance, strong
profitability and capital metrics and
continued business diversification.

External Auditor
The General Assembly of Masraf
Al Rayan, in their Meeting held
on 23 February 2016, approved
the appointment of the External
Auditors KPMG for the financial
year 2016. KPMG selection has
been presented to the General
Assembly after their presentation has
been recommended by the Audit
Committee and obtaining the Qatar
Central Bank approval in this regard.

“The upgrade is a confirmation of
the bank’s conservative and prudent
business strategy and its strong
solvency and financial performance
indicators made possible by a strong
Qatari economy and a very well
regulated financial sector,”

KPMG were contracted due to their
application of best practices and
their maintaining independence
and refraining from entering into
conflict of interests relationships.
The External Auditors also attend
the General Assembly to present
their annual report and responds to
inquiries. It is noteworthy that KPMG
has been selected again bearing in
mind the restriction on the number
of consecutive years for selecting
the same external auditors, which
has been set by both QCB and
QFMA at 5 years; thus, 2016 shall
be the last year for KPMG to be
selected as External Auditors
in line with the regulations.

Dr. Hussain Al Abdulla
Chairman & Managing Director

Duties of the External Auditor

The rating upgrade by Moody’s
took into account Masraf Al Rayan’s
consistently strong asset quality
performance (since it commenced
operations in 2006) with a current
non-performing financings (NPFs
analogous to non-performing loans)
of around 0.10% of total financing
assets. Masraf Al Rayan has maintained
a solid return on assets at around

An independent and qualified
External Auditor is to be appointed
based on the recommendation
made by the Audit Committee to the
Board of Directors, and the General
Assembly Resolution for the External
Auditor’s firm to conduct an annual
independent audit and quarterly
review. The aim of the audit is to
provide reasonable assurance to the

Board of Directors and Shareholders
that the financial statements have
been prepared in accordance with
the best practices, international
standards, and are governed by
applicable laws and relevant
regulations and standards that
govern the preparation of financial
statements; and that they represent
exactly the financial position and
performance in all material respects.
The External Auditor should adhere
to the best professional standards,
and Masraf Al Rayan is committed
not to contract them to provide any
advice or services that may result in
a conflict of interest, and thus the
External Auditors are considered
to be independent completely off
Masraf Al Rayan and its Board of
Directors, and have no absolutely
no conflict of interest in their
relations with Masraf Al Rayan.
The External Auditor is accountable
to the Shareholders and owes
Masraf Al Rayan the duty of due
professional care required when
an audit conducted, the External
Auditor also has the duty to inform
Regulatory Authorities in the event
of failure of the Board to take
appropriate action in regards to
any suspicious matters raised or
identified by the External Auditor.

Shareholders’ Rights
The Board of Directors of Masraf
Al Rayan is keen to protect its
Shareholders as per what is specified
in related rules, regulations, and
the Articles of Association; whereas
each Shareholder’s share entitles
them to the same rights as another
Shareholder with the same amount
without bias in their claim to the
Bank’s assets and/or in the divided
profits as described in the Articles.
It also allows Shareholders the right
to use their voting rights via proxy.

Shareholder Register
Qatar Central Securities Depository
company (QCSD) maintains
shareholder records of listed
companies, and because the
Shareholder information changes
in real-time as long as the market

is open; the QCSD provides this
information freely at the
following times:
1- When General Assembly Meeting
(GAM) or Extraordinary General
Assembly Meeting (EGAM) is held.
2- At the time of profit distribution.
3- At the time of an acquisition
or merger.
4- When a capital increase through
subscription is carried out.
5- At the time an entity changes
its legal status.
6- Any other situation as determined
by the QFMA.
Masraf Al Rayan requests this
Shareholder information from
QCSD as needed and in such cases.
E.g. the information is requested on
the day of holding the GAM or EGAM,
where this information is needed to
record presence and quorum and to
distribute profits to Shareholders
(given that in cases other than the
listed above, a period of 30 days is
required between each request).
Masraf Al Rayan also assures the
Shareholder the right to obtain the
following information: register of
Members of the Board of Directors,
the Bank’s Memorandum of
Association and Articles of
Association, any documents that give
any right or preference to the assets of
the Bank, and contracts with related
parties, and any other documents that
are required as per the guidance of
QFMA and at the fees stipulated
by QFMA.

Accessing Information
Masraf Al Rayan provides its
Shareholder information which has
been obtained from Qatar Exchange
upon request as per the rules,
regulations, and related Articles and
Corporate Governance guidelines.
All the while the information is
available on the internet on
Masraf Al Rayan’s electronic website
www.alrayan.com for ease of access
to the most important information
for shareholders, investors, and
other stakeholders.
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Conflict of Interest and
Insider Transactions
Masraf Al Rayan is committed to
the adoption and the declaration
of general rules and procedures
governing its entry in any business
transaction with a related party.
In any case, Masraf Al Rayan
refrains from entering into any
business transaction with a
related party, or to sign with them,
except in compliance with the
Bank’s policy for Related Parties.
Such policy must ensure that the
principles of transparency, fairness
and disclosure are applied, and
requires the approval of any such
transaction with a related party by
a majority of Shareholders in a vote
in which the said related party that
does not vote.
In case any question of a conflict
of interest or a business deal
between Masraf Al Rayan Bank
and a Member of the Board or any
related party to the Board Member
during a meeting of the Board,
that the topic is discussed in
the absence of the Member
concerned, who has absolutely no
right to participate in the vote on
the deal. And in any case such deal
must be done according to market
prices and on a purely commercial
basis, and must not include
conditions contrary to the interest
of the Company.

Fair Treatment of
Shareholders and Voting
Rights
The Articles of Association of
Masraf Al Rayan state that
each Shareholder has the right
to attend General Assembly
meetings, Shareholders who are
minors or interdicted may be
represented by proxy via their
legal representative or guardian,
while entities that are Shareholders
may delegate a person as an official
legal representative via written
delegation in compliance with
legal precedents.
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Shareholders who attend the
General Assembly have the
right to discuss the items on
the Agenda, direct questions to
the External Auditors, and the
Board has to respond to the
questions of the Shareholders
in as much detail as possible
that would not expose the
Bank to any risks, and if the
Investor deems the answer
insufficient then they may revert
to the General Assembly
whose decision is mandatorily
executable.
Furthermore, the Articles of
Association of Masraf Al Rayan
stipulate that each Shareholder
has a number of votes that is
equivalent to the number of
Shares that they have.

Shareholders’ Rights in
Election of Board Members
Masraf Al Rayan is keen to
apply the principle of giving
Shareholders information about
the candidates to the Membership
of the Board before election,
including a description of the
candidates’ skills, professional
and technical experience, and
other qualifications.

Shareholders’ Profit
Distribution Rights

Masraf Al Rayan’s Corporate
Social Responsibility

The distribution of profits is
completely based on the financial
results achieved by Masraf Al Rayan
at the end of each year, in addition to
compliance with the rules, regulations,
and related guidance especially from
Qatar Central Bank with respect to
all forms of reserves (legal reserve,
risk reserve, fair value reserve) the
Board annually assesses different
scenarios of which the best is chosen
and presented to the Ordinary
General Assembly Meeting in detail
showing the profits earned and
their distribution. The General
Assembly has the right to accept
the recommendation or amend it.

The principles of Corporate Social
Responsibility, especially towards
society and the environment, have
been increasingly associated with
its sound corporate governance.
Masraf Al Rayan Believes in the
importance of its Corporate Social
Responsibility and is keen to support
individuals and groups to practice
their role in building a better
society. Masraf Al Rayan is keen
on participating in public causes
that are of concern to society,
that involve protecting the
environment, protection of natural
resources, and avoiding damaging
the environment. Masraf Al Rayan
also supports healthy practices
and supports sports, charity, and
activities that benefit society and
bolster national objectives.

Capital Structure, Shareholder
Rights, and Significant Deals
Banks rely mainly in their income
on lending to individuals and
corporations, and Qatar Central Bank
issues regulations on maximum
credit limits whether for one deal
or for cumulative volume of deals
for each one client or one sector.

Other Stakeholders’ Rights

The instructions of the Ministry
of Commerce and Economy
issued in their circular dated
23 February 2016, in line with the
decision of the QFMA; voting in
the elections of the boards of the
listed companies in the Market
shall be as stipulated in Article 96
of the Companies Law Number 11
of 2015, which states:

The Corporate Governance Policy
adopted by Masraf Al Rayan ensures
fully respecting all parties to the
transactions inclusive of stakeholders.
The human resources policy ensures
fairness and justice between
employees without prejudice to race,
gender, or religion. Management
annually allocates bonuses to
employees reciprocating the profits
and their individual efforts using a
methodical studied approach.

“For each share there shall be
one vote, to be given by the
shareholder to whomever
they select from amongst the
candidates, and the shareholder
may distribute their votes
amongst several candidates;
however, a single share may
not be used to vote for more
than one candidate.”

At the same time, the Whistleblower
Protection Policy approved by the
Board gives each employee the
opportunity to deliver their complaints
to Management without fear of
reprisal or consequences and fully
maintaining their rights. Masraf Al
Rayan employees comply with a
Code of Conduct that includes
the business ethics.
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There are numerous efforts that
Masraf Al Rayan has taken part
in throughout 2016 in relation to
corporate social responsibility,
here is a list of some of them:
• Supporting Qatar Red Crescent's
charitable activities.
• Supporting the sports activities of
Al Jaish Club and Lakhwia Club.

• Supporting the activities of the
General Authority for Minors’
Affairs.
• Participating in conferences on
information security in the
financial sector.
• Sponsored Qatar’s Men’s Open
Tennis Tournament
• Participated in the Banks’ Football
Tournament organized by QCB
• As a part of ensuring financial
inclusion of people with
disabilities, the Bank trained
customer services employees
on dealing with people with
disabilities and basic unified Arabic
sign language, in coordination with
the Qatari Center of Social Cultural
for the Deaf
• Conducted a comprehensive
training program about dealing
with employees and clients with
disabilities in cooperation with
Shafallah Center (part of the Qatar
Foundation for Social Work)
• Received two batches of enrollees
in the Azizya Youth Center of the
Ministry of Culture and Sports
(the Plan Your Future Camp) as
part of the Bank’s effective
participation in building the
future of Qatari youth.

On the humanitarian and health
front, the Bank has also participated
in Hamad Medical Corporation's
field blood donation drive (which
has become an annual activity)
as part of the support of the medical
establishment’s programs. Masraf
Al Rayan has also participated in
several educational and professional
conferences, both local and
international, that promote the
development of the youth. The Bank
has also, at the behest of the Qatar
Central Bank, participated
in a regional workshop conducted
by the Gulf Monetary Council,
which aims to pave the way for
establishing an advanced unified
Arabian gulf monetary system and
an infrastructure that would allow
the creation of the unified Gulf
Central Bank; a workshop which
has focused on the analytical and
operational abilities, as well as
the recommendations that need to
be made regarding legislations
that are required for the eventual
unification of the GCC currencies.

Dr. Hussain Ali Al Abdullah
Chairman and Managing Director
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Business
Overview

Vision

Mission

Strategy

To become a leading, full-fledged
Islamic bank in Qatar and the world,
by offering a broad spectrum of
Shari’a-compliant products and
services, through efficient and
reliable channels, to all sectors
of the market in which we operate
and to maintain our twin objectives
of generating a high return on
shareholder investment and
satisfying our customers' needs.

• To build a well-balanced
financial institution across Retail,
Wholesale, Advisory and Asset
Management services.

• Connect the financial and real
economies into one efficient
capital allocation system

• To provide market-leading
financial services holding Shari’a
principles at the heart of all
activities.
• To build a solid and well
recognized service delivery and
brand distinction model.
• To become a market leader
through building expertise in
financing, advisory services
and financial offerings.
• To build a strong franchise
servicing all customers,
in the GCC and beyond.
• To focus on product and service
innovation delivered according to
international standards.

• Expand our commercial banking
capabilities by increasing our
footprint and penetration in GCC,
MENA and Europe.
• Develop new and innovative
Shari’a-compliant products
and services.
• Bridging Asia, Middle East and
Europe in terms of trade and
banking services.
• Prudently and efficiently pursue
an organic and acquisition based
expansion strategy.
• Prudently use Masraf Al Rayan’s
large capital and maintain strong
shareholder base to support
growth.

• To build a large capital and strong
shareholder base.

A Summary of MAR Shareholders’ Information on 31December 2016
Nationality

Shareholders

No. of Shares

Percentage

Bahrain

21,333

5,648,161

0.76%

Kuwait

22,841

7,769,424

1.04%

Oman

7,826

2,350,401

0.31%

Qatar

54,913

623,724,561

83.16%

Saudi

70,039

29,171,909

3.89%

UAE

24,548

8,549,754

1.14%

Others

3,032

72, 7555,790

9.70%

Total

211,391

750,000,000

100.00%

Qatar

83.16%

Bahrain

0.76%

Kuwait

1.04%

Oman

0.31%

Saudi

3.89%

UAE

1.14%

Others

9.70%
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Masraf Al Rayan Group Companies

Masraf Al Rayan Branch Network

Name

Type of Investment

Nature of Business

Country

Ownership

Al Rayan Investment (ARI)

Subsidiary

Investment Banking

Qatar

100%

Al Rayan Financial Brokerage

Subsidiary

Brokerage House

Qatar

100%

Al Rayan Partners

Subsidiary

Real Estate Advertising

Qatar

100%

Al Rayan Bank PLC

Subsidiary

Banking

United Kingdom

98.38%

Ci-San Trading W.L.L.

Associate

Trading

Qatar

50%

Kirnaf Installment Co.

Associate

Financing Company

Saudi Arabia

48%

Linc Facility Services W.L.L

Associate

Facilities Management

Qatar

33%

Daman (Insurance)

Associate

Takaful (Insurance)

Qatar

20%

Oman National Mass Housing

Associate

Real Estate Investment

Oman

20%

Al Rayan (UK) Limited

Subsidiary

Holding Company

United Kingdom

100%

Masraf Al Rayan Business Lines, Products & Segments
A key banking player addressing all Shari’a-compliant needs

Products & Services

Retail Banking
• Time Deposits
• Savings Account
• Current Account
• Credit Card
• Tasheel Al Rayan
• Goods Finance
• Auto Finance
• Housing Finance
• Personal Finance
• Call Center
• ATM

Wholesale Banking

Investment Banking

• Private Banking
• Investment
Planning
• Asset
Management
• Wealth
Protection
• Reddit
Planning and
Management
• Cash
Management
• Business
Planning
(for private
business
owners)

• Direct Finance
- Murabaha,
Mudharaba,
Ijara, Istisna’a,
Tawarruq
• Trade Finance
- Letters of Credit,
Murabaha L/C,
PB, APG, Tender
Bonds, Finance
Guarantees
- Cash Management
- Syndicated
Financing
- Import Financing
- Inventory
Financing
- Transaction
Banking

• Asset
Management
• Financial
Advisory
• Institutional Sales
• Investments and
Underwriting
• Financial
Brokerage

• Corporates
• Banks & Financial
Institutions
• Government/
Semi-government
• Small & Medium
Enterprises
• High net worth
individuals

• Non-Banks
& Financial
Institutions
• Banks &
Financial
Institutions
• Government/
Semi-government
institutions
• Private Sector
Businesses
• High net worth
individuals

• High net worth
individuals
• Premier
Customers

Customers

• Individuals

Private Banking
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Treasury
•
•
•
•
•

Forex
Money-market
Hedging
Sukuk
Equities

• Corporates
• Banks & Financial
Institutions
• Government/
Semi-government
Institutions
• Private Sector
Businesses
• High net worth
individuals

Grand Hamad

Grand Hamad Street – Tel. 4425 3333

Al Salam

Al-Shafi Street – Tel. 4425 3162

City Center

1st Floor – Tel. 4425 3171 / 4425 3177

Qatar University

Female Building – Tel. 4425 3187 / 4425 3193

Salwa Road

Next to Hyundai Showroom – Tel. 4425 3200 / 4425 3201

The Mall

Gate No. 2 – Tel. 4425 3218

C Ring Road

The Financial Square – Tel. 4425 3243

Wathnan Mall

North Muaither – Tel. 4425 3306

Al Wakra

Al Wakra Main Road – Tel. 4425 3286

Qatar Olympic Committee

Majlis Al-Taawon Street, Olympic Tower – Tel. 4425 3271

Al Sadd

Al Bustan Building – Tel. 4425 3135

beIN Sports

Al Corniche Street, Al Dafna, Doha Tower – Tel. 4425 3458

Rawdat Ekdeem

Bani Hajar – Tel. 4425 3466
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Retail & Private Banking
In 2016, retail banking and private
banking focussed on strategic
initiatives by working on innovative
plans to provide broad benefits to
reward a wide range of customers,
through a variety of creative
solutions that allow them to take
advantage of the many products
and services designed to suit all
their needs. The move was
supported by a network of branches
distributed strategically within
Qatar and e-channels available 24/7
to create a positive, convenient,
strong and long-term relationship
between the bank and its clients.
2016 witnessed a qualitative
increase in the implementation
of promotional programs that
offered value added products to
our customers. New retail offerings
including customer centric policies,
new electronic banking solutions
and innovative measures are
rolled out to enhance the security
of banking transactions within
the entire branch network and
alternative delivery channels.
During 2016, Masraf Al Rayan
launched numerous campaigns
to promote and build loyalty
through special offerings to grow
our customers through salary
transfer, personal finance, real
estate finance, vehicle finance
and investment deposits.
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The total increase in financing
through various campaigns was
22% compared to 2015, with
customer deposits increasing
by 31%.
Throughout 2016, the card business
development unit continued
to expand its card programs to
enhance customers' experience.
In collaboration with the
Ministry of Economy and Trade,
Masraf Al Rayan launched the
Eqtisadi credit card while enriching
our strategic cooperation with
a government entity to serve
a wide range of our existing and
new customers.
The cooperation program was
founded to support business and
trade between consumers, traders
and businessmen in Qatar through
discounts and offering of various
rewards to our customers.
2016 has also been a year of
improvement for many service
and quality business sustainability
processes in serving and enhancing
our customers' experience across
all communication points including
building long-term relationships
with them.
Internally, we continued the work
on improving our customer service
operating procedures, service
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Wholesale Banking Group
level agreements and automation
of internal processes to enhance
customer experience and minimize
operational risks. Through Masraf Al
Rayan’s internal training department
we provided the latest technical,
professional and administrative
training programs to our employees
in branches, private banking and
the call center to boost their
knowledge and understanding of
all types of risks related to banking
activities and the mitigation
processes, and also to raise the
level of service quality in line with
our human resource development
strategy. The total number of training
hours offered to retail and private
banking staff was 744 full hours.
The year 2016 observed a further
strengthening of the branch network
with the addition of Rawdat Ekdeem
Branch in Bani Hajar as part of our
ongoing well controlled expansion
strategy to meet the growing
customer base within Qatar.
Our ATM network has also been
upgraded to reach 84 by the end
of 2016 to ensure a wide and
strategic distribution of our ATMs
across Qatar.

In 2016, we continued our strategy
to ensure sustainable growth by
remaining fully committed to
finance government, quasi
government and private sector
business entities in their quest to
support core infrastructure projects
and other initiatives in various
sectors of the State of Qatar’s real
economy, such as Transportation
& Aviation, Healthcare, Telecom,
Sports, Water and Electricity, Real
Estate Trade, Financial Services,
Energy, Petrochemical, Media,
Manufacturing and Contracting.
We continued in 2016 to offer
tailor made solutions to our
clients and strategic partners,
who are among the key players
in contributing to the growth and
development of the State of Qatar
and the regional economies.
Also, new significant features were
added to the Corporate Internet
Banking services to further reduce
turnaround times for processing
transactions and increasing accuracy.
These initiatives were part of the
Bank’s continuous endeavor to
offer customers ways to improve
their day to day management
of funds, enhance visibility of
information flow, consistency in
terms of processing, and efficiency
in terms of cost and automation.
We continue in our goal of

becoming a one-stop solution
provider to cover the broad needs of
our valued clients by offering a wide
array of products and services.
Masraf Al Rayan Transaction Banking
and Cash Management products
& services continued to thrive
in 2016 by providing innovative
solutions and service excellence to
our corporate clients. We were the
first bank in Qatar to be certified for
VISA Commercial Format (VCF) for
corporate credit cards.
In order to preserve our strong
financial position and performance,
we were conservative in evaluating
new business proposals and
avoided engaging in price war
with our competitors during this
challenging period directly and
indirectly. However, we continued
to support and finance various
mega infrastructure projects such
as the railway, highways and sport
stadiums in preparation for Qatar
to host the 2022 World Cup.
We continued to diversify our
income base into various economic
sectors working together with
our treasury, investment, asset
management, retail, private
banking and wealth management
teams. It was by investing in the
right expertise, we delivered a full
range of both cross-border and

local banking solutions in cash
management, trade finance, foreign
exchange, profit rate hedging,
asset management, Sukuk and
structured finance.
Going forward, as always, we are
planning to be highly vigilant and
conscious of the risks we take with
our clients to mitigate them to
build sustainable value for all our
stakeholders.

Service Quality
& Assurance
Mission
To provide the highest quality of
customer service standards, enhance
customer experience across all
touchpoints and build long term
relationships with customers

Objectives
• To meet the expected perceived
needs of our customers and direct
the bank towards a “Customer
Focus Strategy”.
• Ensure customer satisfaction and
improve process efficiency &
effectiveness across all customer
touch points by ensuring high
Service Standards, Standard
Operating Procedures, Service
Level Agreements and Automation.
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• Standardization of customer
communication in all channels
to meet the expected perceived
needs of our customers
• Coaching staff on Service Quality
related standards, initiatives and
improvements to meet customer
expectations.
• Continuously monitor, analyze,
report and train on Service Quality
related issues to improve customer
experience across Masraf Al Rayan.
In line with Masraf Al Rayan's
strategy and objectives, the Service
Quality Department continued to
implement innovative processes and
improvements to the existent ones
to achieve and sustain customer
service excellence.
Throughout the year, the department
continued to monitor customer
satisfaction programs, using Voice
of Customer mechanism (VOC)
and to ensure that the Customer
Management System (CMS) registers
and follows customer’s complaints,
requests, disputes, leads and
suggestions, through collecting data
from secret shoppers, implementing
customer satisfaction surveys, and
collecting evaluation information
through branch visits.
Improvements have also
been made to the Customer
Management System (CMS)

48

to follow up on customer
complaints, requests, leads and
suggestions. These programs
required many improvements to
record customer feedback and
suggestions and then to measure,
analyze, improve and redesign
processes in a more acceptable
and easy manner according to
customer expectations, to enable
better interaction with relevant
departments, alternative channels
and others to provide more
efficient and effective customer
service.

Human Resources

In addition, the Service Quality
Department extended its
“Improvement Program” to other
departments to improve the
Voice of Business Program (VOB).
The “Improvement Program”
included the development of
End-to-End Standard Operating
Procedures (SOPs) along with
Service Level Agreements (SLAs),
Turnaround Time (TAT), User
Manuals and Process Flow Maps in
most of departments of the Bank.

The Human Resources Department
also continued to create and utilize
all opportunities for cooperation
with the Ministry of Labor and the
leading institutions of higher learning
in Qatar to execute the qatarization
plan. The bank participated in many
career fairs, among them Qatar
University and Al Maha Academy.
In 2016, the Bank was also awarded
a number of certificates of thanks
and recognition for its clear role as a
leader in this regard within Qatar
and the region.

The Service Quality Department
will continue in 2017 and the
coming years to seek better
business solutions through
adopting innovative plans to
improve the overall customer
satisfaction experience.
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We continued, throughout 2016,
to design and implement, under
the supervision of the executive
management, comprehensive
projects and programs to implement
our human resource strategy set
by the Board of Directors, also to
methodically develop Masraf Al
Rayan’s human capital and to ensure
effective and efficient implemention
of Human Resources policies,
processes and procedures within
the Bank.

Training and Talent
Development
Management at Masraf Al Rayan has
put in place a human resources plan
to develop all employees across

the organization and especially
Qataris, through adopting long
term strategies in collaboration with
the Ministry of Labor and other
related local players. The number
of training hours exceeded 14,900
"training hours” covering all kinds
of theoretical and on the job
training. Many training programs
were implemented in co-operation
with specialized international
companies such as the international
Fitch Learning program.
The Bank has also participated
strongly in all management and
leadership development programs
proposed by Qatar Financial
and Business Academy (QFBA),
specialized in the development
of Qatari professionals (The Future
CEOs Program, Kawader Program,
the Global Management Challenge
Program, and the Entrepreneurship
Program in cooperation with Qatar
Development Bank) in addition
to training 30 students from Qatar
University and various other
universities and schools in Qatar.
The training and talent development
department also implemented the
self-development project for branch
staff, which aims to raise the level of
service quality and work efficiency
through intensive and continuous
specialized training programs that
will continue into 2017.

Corporate Social Responsibility
With regard to the implementation
of Masraf Al Rayan‘s strategy towards
its corporate social responsibility,
the department has implemented
a variety of programs aimed at
providing institutional support
to various groups within the
community, including:
Implementing a joint integrated
training program with “Shafallah
Center for Children with Special
Needs” on the treatment and service
of customers and employees with
special needs.
Working with the Qatari Social
and Cultural Center for the Deaf
(QCSCD) to train bank’s staff on
sign language, and to contribute to
the development of a specialized
banking reference dictionary
for business and commercial
terminologies.
Implementing a joint integrated
program with Qatar Red Crescent
(QRC) to educate and train the
beneficiaries of the aid cards at
QRC on the use of the card at ATMs.
The co-operation with Qatar
Independent School of Banking
and Business Management resulted
in Masraf Al Rayan hosting of
two groups of student as part
of a career guidance project,

aimed at introducing them to the
environment and recompenses
of a banker’s work. The initiative
derived from our strategy to feed the
financial sector with young talent, in
response to Qatar Central Bank’s call
in harmony with Qatar National
Vision 2030.
The co-operation with Aziziya Youth
Center at the Ministry of Culture and
Sports, to train and raise awareness
of two groups of employees of the
center as part of the “ Think for the
Future” camp. The young students
were introduced to the role of
banking in general and Masraf Al
Rayan as a national Shari'a-compliant
financial institution. Their training
also covered areas like career
planning, educational attainment
and developing own businesses.
Masraf Al Rayan has a long and
proud history of corporate social
responsibility, taking very seriously
the many roles it plays within the
society. The Human Resources
Department continued in 2016 to
build goodwill consistent with the
values that the bank advocates.
One of the social activities that have
become an annual practice for our
staff and customers is the blood
donation campaign conducted
in collaboration with Hamad
Medical Corporation.
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Vision
To become the region’s leading
Shari’a-compliant investment bank.

Subsidiary
Al Rayan Investment LLC

Mission
Invest in developing a wide product suite
that caters to the growing demand for
Islamic Finance products.

Values
• Culture
Invest in people to nurture an environment,
fostering teamwork to achieve excellence.
• Integrity
The institution to trust.
• Client Satisfaction
Maximise value for our clients by being a trusted
adviser, consistently surpassing expectations.
• Ethos
Adhering to Islamic ethico-legal principles
in all aspects of our business.

Divisions
• Asset Management Group
• Financial Advisory Group
• Strategic Investments
• Operations
During 2016, we continued the momentum
achieved in, 2013, 2014 and 2015 and made
further progress towards establishing ourselves
as a trustworthy and reliable investment partner
of the Qatari economy.
We made significant progress in linking the
real economy with Islamic finance and were
instrumental in establishing an investmentbanking platform in the Qatari and the
GCC markets with growth in both our
Asset Management and Advisory businesses.

Asset Management Group
Our investment focus continues to be
Shari’a-compliant GCC equities and Sukuk
and we remain committed to attracting
institutional and high net worth investors. GCC
equity markets witnessed heightened volatility
throughout 2016 but all markets managed to
recoup their losses by year end. Regional fixed
income markets were more resilient, performing
strongly over the course of the year. Given the
almost doubling in oil price during 2016, the
2017 outlook for the region has brightened.

In 2016, Al Rayan Investment (ARI) won additional
institutional mandates, from within the region
and globally. Some of these were sovereign
investors which underlines the quality of our
service offering.
ARI manages Masraf Al Rayan’s flagship Al Rayan
GCC Fund, which remains the largest mutual
fund based in Qatar; the fund returned 36%
in the five years to December 2016 versus the
GCC market's 3%.
Our investment approach and robust processes,
combined with dynamic risk management and
strong returns have resulted in further external
recognition. In 2016, ARI won three awards:
‘Qatar Asset Manager – 2016’ and ‘Best GCC
Fund over $50 million’ from MENA Fund
Manager magazine and ‘2016 Asset Manager
of the Year – Qatar’ from Wealth & Finance
magazine.

Financial Advisory Group
Amidst an unprecedented year for global stocks,
bonds and commodities, and generally lackluster
performance of the Qatar Stock Market which
ended flat for the year, the Financial Advisory
Group continued to actively originate and work
on pipeline deals. In the first half of 2016, the
Financial Advisory Group successfully acted as
the Sole Listing Advisor for Qatar First Bank (QFB)
on its debut listing on the Qatar Stock Exchange.
This landmark transaction marked several
significant milestones:
• The first listing on QE in six years;
• The first and only listing on QE for the
year 2016;
• The first Qatar Financial Center licensed entity
to be listed on QE; and
• The first bank to be listed on QE in nine years.
On the global debt market front, we established
MAR’s debut USD 1.0 billion Trust Certificated
Issuance Program rated A1 by Moody’s and listed
on the Irish Stock Exchange. In our capacity as the
Joint Arranger/Dealer, Joint Lead Manager and
Joint Bookrunner, we assisted with transaction
structuring and program documentation.
Both transactions highlight the strong execution
capabilities, tenacity and professionalism of the
team for successfully completing strategically
important transactions.
Building on our strong track record and in line
with our mandate, we continue to engage with
potential clients seeking investment advisory
services for raising capital, M&A transaction and
corporate restructuring. We target a wide range
of clients including family owned businesses,
publicly listed entities, private corporations
and the government sector entities, and are
committed to provide customized Shari'acompliant solutions as their trusted advisor.
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Shari’a
Supervisory Board Report
for the period ended on 31 December, 2016

All praise be to Allah, and His peace and blessings be upon His prophet,
his family, his companions and those who followed him.
Masraf Al Rayan Shari’a Supervisory Board has reviewed the products and
operational activities presented to it as well as the 2016 Balance Sheet and
Income Statements and are of the opinion that the latter do not contravene
with Shari’a rulings.
The Board also supervised Masraf Al Rayan operations which provided
reasonable assurance of the proper implementation of its pronouncements,
and is of the opinion that they are in compliance with the Board’s regulations.
May Allah grant success and accomplishment to all towards whatever he likes
and pleases Him.
His Eminence

Sheikh Dr. Waleed Bin Hadi
Chairman of Shari’a Supervisory Board
His Eminence

Sheikh Dr. Mohamed Ahmeen
Shari’a Supervisory Board Member
His Eminence

Sheikh Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah
Shari’a Supervisory Board Member

Masraf Al Rayan | Annual Report 2016

53

Summary of Financial Statements
As at 31 December 2016

1- 5 Years Compound Annual Growth Rate (CAGR)

3- Non Performing Loans Ratio (NPL)

41,440

7.3%

8.1%

13,000

2. Growth for the Year

5.5%

0.16%

12,000

Commercial
16%

19,000

1- 5 Years Compound Annual Growth Rate (CAGR)

-0.1%

2- Growth for the Year

-3.8%

3- Sovereign Sukuk

88.7%

14,521

15,094

14,804

14,552

(QAR Million)

16,565

17,000

11,000
9,000

5,000
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4- Breakdown of Investments by Type
Associate
3.5%

Sukuk
95.7%

7,000

2012

2013

2014

2015

9,000
8,000

Qatari
83%

7,000
6,000

16.77%

4. Return on Average Equity
Foreigners
17%

2012

2013

2014

2015

2016

2016
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Equity
0,8%

Net Profit

Highlights

2,200

1. 5 Years Compound Annual Growth Rate (CAGR)

8.4%

2. Growth for the Year

0.1%

2,000
1,800
1,600
1,400

2,075

Highlights

13,000

10,000

QAR 16.94

3. Book Value Per Share

2016

Investments

15,000

11,000

2,073

2015

58,024

1. 5 Years Compound Annual Growth Rate (CAGR)

Real Estate
23%

2014

62,571

14,000

(QAR Million)

2013

2016

12.8%

20,000
2012

2015

Highlights

Personal
13%

25,000

2014

Equity Pre Appropriation

4- Breakdown by Sectors

Government & Government
Institutions 49%

2013

2,002

45,000

62,567

57,907

50,000

41,719

(QAR Million)

55,000

67,635

2- Growth for the Year

60,000

Government &
Government
Institutions 38%

10,000

12,705

75,000
70,000

Commercial
35%

2012

Highlights

Personal & Others
27%

30,000

2016

Financing Activities
65,000

40,000

3. Breakdown of Customers’ Deposits by Sector

2012

2013

2014

18.09%

4. Operating Income to Operating Expenses Ratios

1,200
1,000

QAR 2.767

3. Earnings Per Share

1,702

2015

50,000

1,504

2014

(QAR Million)

2013

4.3%

20,000

Financing Activities
73.9%

2012

2. Growth for the Year

60,000

12,044

Due from Banks 6.2%

Investments
15.9%

6.6%

11,353

Cash & Balance with
Central Bank 3.4%

Fixed & Other Assets
0.6%

1. 5 Years Compound Annual Growth Rate (CAGR)

55,623

5- Weight of Asset Categories

20,000

30,000

2.37%

4- Return on Average Assets

35,000

35,000

18.85%

3- Capital Adequacy Ratio

70,000

9,596

91,531

83,331

80,094

66,548

65,000
61,628

(QAR Million)

80,000

40,000

9.8%

2- Growth for the Year

95,000

50,000

10.4%

48,331

1- 5 Years Compound Annual Growth Rate (CAGR)

Highlights

10,523

110,000

Customers’ Deposits

45,010

Highlights

(QAR Million)

Total Assets

2015

2016

2015

2016

Operating Income

100.0%

100.0%

General & Administrative expenses

(15.8)%

(12.2)%

Impairment losses

(1.4)%

(0.1)%

Minority Interest

1.4%

(0.0)%

Profit for Accounts & Equity holders

84.2%

87.7%

Profit Share - customers & banks

(26.2)%

(37.0)%

Share of profit to Equity holders of the Bank

58.0%

50.7%
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

Consolidated
Financial Statements
31 December 2016

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Masraf Al Rayan
(Q.P.S.C.) (the ‘Bank’) and its subsidiaries (together the ‘Group’), which comprise the
consolidated statement of financial position as at 31 December 2016, the consolidated
statements of income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising significant accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all
material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2016,
and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then
ended in accordance with Financial Accounting Standards (FAS) issued by the Accounting
and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the applicable
provisions of Qatar Central Bank regulations (‘QCB regulations’).

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA).
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report.
We are independent of the Group in accordance with the International Ethics Standards
Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Bank’s consolidated financial
statements in the State of Qatar, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year.
These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial
statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a
separate opinion on these matters.
Impairment of financing assets refer to notes 3(f), 4.2.5, 5 and 10 in the
consolidated financial statements

How the matter was addressed in our audit

We focused on this area because:

Our audit procedures in this area included,
among others:

• Financing assets are QAR 67,634.6 million
representing 73.9 percent of the Group’s
total assets as at 31 December 2016, hence
a material portion of the statement of
financial position. The net impairment
charge on financing assets during the year
was QAR 1.55 million.
• The Group makes complex and
subjective judgments over both timing
of recognition of impairment and
the estimation of the amount of such
impairment.

• Our team used their local knowledge
to assess the trends in their local credit
environment and considered the likely
impact on the Group’s financing portfolio
to focus their testing on key risk areas.
• For the corporate portfolio:
- we tested the key controls over the credit
grading and monitoring process;
- we tested the governance controls over
the impairment processes, including
the continuous re-assessment by the
Group that impairment policies remain
appropriate for the risks within the
Group’s financing assets portfolio;

Masraf Al Rayan | Annual Report 2016

57

Independent Auditor’s Report (Continued)
- we performed detailed credit assessments of a sample of
performing and non-performing financing assets in line with
QCB regulations;
- as part of our credit assessments for these selected financing
assets, we critically challenged the reasonableness of the
forecast of recoverable cash flows, realization of collateral
and other possible sources of repayment. We tested the
consistency of key assumptions and compared them to
progress against business plans and our own understanding
of the relevant industries and business environments. We also
agreed them where possible to externally derived evidence.
• For the retail portfolio, the impairment process is based on
historical payment performance of each segment within
the portfolio, adjusted for current market and economic
conditions. We tested the accuracy of key variables relevant
for the retail financing portfolio (e.g. year-end balances,
repayment history, past-due status) and we assessed the
appropriateness of the impairment calculation methodology.
We evaluated whether the output is consistent with
historical payment performance, and we challenged the
appropriateness of the Group’s adjustments to reflect current
market and economic conditions.
• We assessed the adequacy of the Group’s disclosure in
relation to impairment of financing assets by reference to the
requirements of the relevant accounting standards and
QCB regulations.

Other Information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor’s report
thereon. Prior to the date of this auditor’s report, we obtained the report of the Board of Directors which forms part
of the annual report, and the remaining sections of the annual report are expected to be made available to us after
that date.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above, and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated.
If, based on the work we have performed on the other information that we have obtained prior to the date of this
auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Board of Directors for the Consolidated Financial Statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements
in accordance with FAS issued by AAOIFI and QCB regulations, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Group’s ability
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s
internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
• Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group
to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities
within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
We also provide to the Board of Directors with a statement that we have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be
thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with the Board of Directors, we determine those matters that were of most significance
in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters.
We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter
or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report
because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits
of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements
We have obtained all the information and explanations we considered necessary for the purposes of our audit. The
Bank has maintained proper accounting records and its consolidated financial statements are in agreement therewith.
We have read the report of the Board of Directors to be included in the Annual Report, and the financial information
contained therein is in agreement with the books and records of the Bank. We are not aware of any violations of the
provisions of the Qatar Central Bank Law No. 13 of 2012 and of the Qatar Commercial Companies Law No. 11 of 2015 or
the terms of the Articles of Association and the amendments thereto having occurred during the year which might have
had a material adverse effect on the Bank’s consolidated financial position or performance as at and for the year ended
31 December 2016.
16 January 2017
Doha
State of Qatar

Gopal Balasubramaniam
KPMG Qatar
Auditors’ Registry No. 251
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Consolidated Statement of Financial Position
As at 31 December

Consolidated Income Statement
QAR ’000s

Notes

2016

2015

ASSETS
Cash and balances with Qatar Central Bank

8

3,126,085

2,736,915

Due from banks

9

5,692,239

2,376,269

Financing assets

10

67,634,561

62,566,639

Investment securities

12

14,012,110

14,624,801

Investment in associates

13

508,560

469,052

Fixed assets

14

148,194

147,482

Other assets

15

408,986

410,255

91,530,735

83,331,413

TOTAL ASSETS

Notes

Due to banks

16

19,059,705

13,344,591

Customer current accounts

17

10,533,627

6,183,762

Other liabilities

18

1,573,592

2,005,333

31,166,924
47,490,298

TOTAL LIABILITIES
19

22

2,620,627

2,333,464

Net income from investing activities

23

533,918

408,612

3,154,545

2,742,076

Fee and commission income

314,288

239,671

Fee and commission expense

(1,765)

(1,418)

Total net income from financing and investing activities

Net fee and commission income

24

312,523

238,253

Foreign exchange gain

25

133,926

107,878

Share of results of associates

13

52,377

55,648

93,071

186,143

8,599

6,793

3,755,041

3,336,791

27

(284,914)

(291,904)

Depreciation

14

(16,318)

(15,472)

21,533,686

Other expenses

28

(161,465)

(244,813)

49,439,504

Finance expense

(356,390)

(118,205)

TOTAL EXPENSES

(819,087)

(670,394)

10(b)

(1,551)

567

12

(1,127)

(47,344)

2,933,276

2,619,620

(860,916)

(618,625)

2,072,360

2,000,995

3,695

25,142

2,076,055

2,026,137

2,075,286

2,073,369

769

(47,232)

2,076,055

2,026,137

2.767

2.764

20

7,500,000

7,500,000

Legal reserve

20

1,862,926

1,447,869

Net (impairment losses) / recoveries and reversals on
financing assets

Risk reserve

20

1,345,733

1,136,540

Net impairment losses on investment securities

Fair value reserves

20

1,983

12,590

Foreign currency translation reserve

20

(14,942)

(1,479)

Other reserves

20

107,146

80,468

1,902,070

1,867,805

12,704,916

12,043,793

168,597

314,430

TOTAL EQUITY

12,873,513

12,358,223

TOTAL LIABILITIES, EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT
HOLDERS AND EQUITY

91,530,735

83,331,413

21

These consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on 16 January 2017 and were signed
on its behalf by:
Dr. Hussain Ali Al Abdulla

Adel Mustafawi

Chairman and Managing Director

Group Chief Executive Officer

The attached notes 1 to 39 form an integral part of these consolidated financial statements.
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26

TOTAL INCOME

Share capital

TOTAL EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF
THE BANK

2015

Staff costs

EQUITY

Retained earnings

2016

Net income from financing activities

Other income

LIABILITIES

Non-controlling interests

QAR ’000s

Gain on sale of investment in an associate

LIABILITIES, EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT
HOLDERS AND EQUITY

EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS

For the Year Ended 31 December

PROFIT FOR THE YEAR BEFORE RETURN TO INVESTMENT
ACCOUNT HOLDERS
Less: Return to investment account holders

19(c)

PROFIT BEFORE TAX FOR THE YEAR
Tax credit / (expense)
NET PROFIT FOR THE YEAR
Net profit for the year attributable to:
Equity holders of the Bank
Non-controlling interests

BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (QAR)

32

The attached notes 1 to 39 form an integral part of these consolidated financial statements.
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-

-

7,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,447,869

-

-

-

-

414,674

-

-

-

-

1,033,195

7,500,000

-

1,862,926

-

-

-

-

-

415,057

-

-

-

7,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,447,869

Legal
reserve

7,500,000

Share
capital

1,136,540

-

-

-

127,894

-

-

-

-

-

-

1,008,646

1,345,733

-

-

-

-

209,193

-

-

-

-

-

-

1,136,540

Risk
reserve

The attached notes 1 to 39 form an integral part of these consolidated financial statements.

Balance at 31 December 2015

Net movement in non-controlling interests

Social and sports fund appropriation (Note 38)

Net movement in other reserves

Transfer to risk reserve

Transfer to legal reserve

Dividend declared and approved for 2014

Profit for the year

Fair value reserve movement (Note 12)

Net gain on hedging of net investment in a foreign
subsidiary

Change in foreign currency translation reserve

Balance at 1 January 2015

Balance at 31 December 2016

Net movement in non-controlling interests

Partial disposal of a subsidiary (Note 1)

Social and sports fund appropriation (Note 38)

Net movement in other reserves

Transfer to risk reserve

Transfer to legal reserve

Dividend declared and approved for 2015

Profit for the year

Fair value reserve movement (Note 12)

Net gain on hedging of net investment in a foreign
subsidiary

Change in foreign currency translation reserve

Balance at 1 January 2016

For the Year Ended 31 December

(173,353)
159,890
-

(10,607)

-

12,590

-

-

-

-

-

-

(1,479)

-

-

-

-

-

-

-

-

65,850

(16,215)

(67,392)

63

28,805
-

(14,942)

-

-

-

-

-

-

-

1,983

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,479)

12,590

-

Foreign
currency
translation
reserve

Fair value
reserves

Consolidated Statement of Changes in Equity

26,678

(127,894)

-

80,468

-

-

-

(51,834)

-

-

-

(1,312,500)

2,073,369

(16,215)

65,850

(67,392)

1,867,805 12,043,793

-

(51,834)

(39,303)

(414,674)

39,303

2,073,369
(1,312,500)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,740,641 11,352,515

41,165

1,902,070 12,704,916

-

(25,711)

(51,882)

-

-

-

(1,312,500)

2,075,286

(10,607)

159,890

(173,353)

107,146

-

(25,711)

(51,882)

(26,678)

-

(415,057)
(209,193)

-

2,075,286
(1,312,500)

-

-

-

-

-

Total equity
attributable
to equity
holders of
the Bank

1,867,805 12,043,793

Retained
earnings

-

-

-

-

80,468

Other
reserves
Total equity

-

(172,313)

-

(51,882)

-

(6,323)

(51,834)
314,430 12,358,223

(6,323)

-

-

-

-

-

2,026,137
(1,312,500)

-

(16,215)

65,850

(67,392)

(47,232)

-

-

-

367,985 11,720,500

168,597 12,873,513

(172,313)

25,711

-

-

-

-

-

2,076,055
(1,312,500)

769

(10,607)

159,890

-

(173,353)

-

314,430 12,358,223

Noncontrolling
interests

QAR ’000s

Consolidated Statement of Cash Flows

For the Year Ended 31 December

Depreciation

QAR ’000s

Notes

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax for the year

Adjustments for:

Unrealized loss / (gain) on revaluation of Shari’a compliant
risk management instruments

Net gain on sale of investment securities

2016
2015

2,072,360
2,000,995

Net impairment losses / (recoveries and reversals) on
financing assets
1,551
(567)

Net impairment losses on investment securities
1,127
47,344

Fair value loss / (gain) on investment securities carried as
fair value through income statement
(513)
59,775

6,678
(8,092)

16,318
15,472

(11,817)
(17,465)

14

Gain on sale of investment in an associate

Amortisation of premium and discount on
investment securities

Employees’ end of service benefit provisions

Profit before changes in operating assets and liabilities

Change in reserve account with Qatar Central Bank

Change in financing assets

Change in other assets

Change in due to banks

Dividend received

Employees’ end of service benefits paid

Tax paid

Net cash from operating activities

Dividend income
23
(4,891)
(23,872)

Share of results of associates
13
(52,377)
(55,648)

(93,071)
(186,143)

Gain on sale of investment property
(1,661)

Loss on sale of fixed assets
40

(1,502)
(1,328)

5,894
7,386

1,939,757
1,836,236

(32,301)
417,361

(5,066,997)
(4,660,337)

4,091
(59,284)

5,715,114
8,784,298

Change in customer current accounts
4,349,865
1,305,510

Change in other liabilities
(609,640)
604,035

6,299,889
8,227,819

4,891
23,872

(2,210)
(2,207)

(1,193)
(1,337)

6,301,377
8,248,147

The attached notes 1 to 39 form an integral part of these consolidated financial statements.
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Notes to the Consolidated Financial Statements

Consolidated Statement of Cash Flows (Continued)
For the Year Ended 31 December

QAR ’000s

At 31 December 2016
1- Reporting Entity

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Acquisition of investment securities

(805,991)

(5,212,104)

Proceeds from sale / redemption of investment securities

1,170,625

4,928,566

Acquisition of fixed assets

14

(22,366)

(43,772)

Dividend received from an associate

13

13,458

9,429

-

92,911

355,726

(224,970)

Change in equity of investment account holders

(1,948,773)

(8,252,115)

Dividends paid

(1,194,779)

(1,177,087)

(146,602)

(6,323)

(3,290,154)

(9,435,525)

3,366,949

(1,412,348)

2,779,011

4,162,549

Proceeds from sale of investment property
Net cash from / (used in) investing activities

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (“Masraf” or “the Bank”) is an entity domiciled in the State of Qatar and was
incorporated on 4 January 2006 as a Qatari Public Shareholding Company under Qatar Commercial Companies’
Law No. 11 of 2015, under decision No. 11 of 2006. The commercial registration number of the Bank is 32010.
The address of the Bank’s registered office is at P.O. Box 28888, Grand Hamad Steet, Doha, Qatar.
The consolidated financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2016 comprise the Bank and
its subsidiaries (together referred to as “the Group” and individually as “Group entities”). The Group is primarily
involved in Islamic banking, financing, investing and brokerage activities, and has 13 branches in Qatar.
The Parent Company / Ultimate Controlling Party of the Group is Masraf Al Rayan.
Entity’s name

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net movement in non-controlling interest
Net cash used in financing activities
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January
NON-CASH ITEMS

1

Effects of exchange rate changes on cash and cash
equivalents held
Cash and cash equivalents at 31 December

33

230,093

-

(25,711)

-

101,508

28,810

6,451,850

2,779,011

Country of
incorporation

Entity’s capital

Entity’s activities

Effective percentage
of ownership
2016

2015

Al Rayan Investment L.L.C.

Qatar

USD
100,000,000

Investment banking

100.0%

100.0%

Al Rayan Financial Brokerage1

Qatar

QAR
50,000,000

Financial brokerage

100.0%

100.0%

Al Rayan GCC Fund (F)2

Qatar

Not applicable

Investment activities

-

55.4%

Al Rayan GCC Fund (Q)2

Qatar

Not applicable

Investment activities

-

16.5%

UK

GBP
100,000,000

Investment activities

70.0%4

100.0%

Qatar QAR 10,000,000

Real estate consulting

100.0%

100.0%

Al Rayan (UK) Limited3

Investment in subsidiaries reclassified to investment
securities
Partial disposal of a subsidiary

QAR ’000s

Al Rayan Partners

1

On 28 December 2016, the Qatar Financial Markets Authority (“QFMA”) approved to freeze Al Rayan Financial
Brokerage’s (“ARFB”) license for two years. The management has decided to freeze ARFB’s operations from
12 January 2017.

2

Reclassified during the year as equity-type investments classified as fair value through equity (unquoted) (Note 11)

3

Al Rayan (UK) Limited owns 98.34% (31 December 2015: 98.34%) of its subsidiary, Al Rayan Bank PLC (formerly
known as Islamic Bank of Britain PLC). Effectively, the Bank owns 68.84% (31 December 2015: 98.34%) of Al Rayan
Bank PLC.
4

The Bank sold 30% of its ownership in Al Rayan (UK) Limited on 29 December 2016 resulting to a change in effective
ownership in Al Rayan Bank PLC from 98.34% to 68.84%. Accordingly, the Bank adjusted the carrying amounts of
the total equity attributable to equity holders of the Bank and non-controlling interests to reflect the changes
in the ownership.
The Bank and two other local unlisted banks, namely Barwa Bank Q.S.C. and International Bank of Qatar Q.S.C.,
announced on 19 December 2016 that they have entered into initial negotiations regarding a potential merger of
the three banks. The potential merger is subject to the approval of the Qatar Central Bank (“QCB”), the QFMA,
the Ministry of Economy and Commerce and other relevant official bodies in the State of Qatar, and the approval of
the shareholders in each of the three banks after completion of a detailed legal and financial due diligence.
If the merger is approved, the new merged entity will maintain all its dealings in compliance with Shari’a principles.

The attached notes 1 to 39 form an integral part of these consolidated financial statements.
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Notes to the Consolidated Financial Statements
At 31 December 2016

Notes to the Consolidated Financial Statements
QAR ’000s

At 31 December 2016

2- Basis of Preparation

3- Significant Accounting Policies (Continued)

(a)

Statement of compliance

(a)

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Financial Accounting
Standards (“FAS”) issued by the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (“AAOIFI”)
and the applicable provisions of QCB regulations (“QCB regulations”). For matters for which no AAOIFI
standards exist, the Group applies the relevant International Financial Reporting Standards (“IFRSs”).

(iii) Non-controlling interests

(b)

Basis of measurement
The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for
the measurement at fair value of financial investments classified as “investments at fair value through equity”,
“investments at fair value through income statement” and Shari’a-compliant risk management instruments.

(c)

Functional and presentational currency
The consolidated financial statements are presented in Qatari Riyals (“QAR”), which is the Bank’s functional
and presentational currency, and all values are rounded to the nearest QAR thousand except when otherwise
indicated. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial
statements of each entity are measured using that functional currency.

(d) Use of estimates and judgments
The preparation of the consolidated financial statements in conformity with FAS requires management to make
judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported
amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates.
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are
recognised in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.
Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting
policies that have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements
are described in note 5.

3- Significant Accounting Policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these
consolidated financial statements, and have been applied consistently by Group entities.
(a)

Basis of consolidation

(i)

Subsidiaries
Subsidiaries are all entities over which the Group has power, exposure or rights to variable returns from its
involvement with the investee and the ability to use its power to affect those returns. The existence and effect of
potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the
Group controls another entity.
Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are
de-consolidated from the date that control ceases.
The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies
adopted by the Group.

(ii) Loss of control
Upon the loss of control, the Group derecognizes the assets and liabilities of the subsidiary, any non-controlling
interests and other components of equity related to the subsidiary.
Any surplus or deficit arising on the loss of control is recognized in the consolidated income statement. If the
Group retains any interests in the previous subsidiary, then such interest is measured at fair value at the date
that control is lost. Subsequently it is accounted for as an equity-accounted investee or in accordance with the
Group’s accounting policy for financial instruments depending on the level of influence retained.

QAR ’000s

Basis of consolidation (Continued)
Interests in the equity of subsidiaries not attributable to the parent are reported in consolidated statement
of financial position in equity. Profits or losses attributable to non-controlling interests are reported in the
consolidated income statement as profits or losses attributable to non-controlling interests. Losses applicable
to the non-controlling interests in a subsidiary are allocated to the non-controlling interests even if doing so
causes the non-controlling interests to have a deficit balance.
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity holders of the Group.
For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration paid and the relevant
share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on
disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.
When the Group ceases to have control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured
to its fair value, with the change in carrying amount recognised in consolidated income statement. The fair
value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as
an associate, joint arrangement or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in equity in
respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.
This may mean that amounts previously recognised in other equity are reclassified to consolidated income
statement.
If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate
share of the amounts previously recognised in equity is reclassified to consolidated income statement
where appropriate.

(iv) Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances, income and expenses (except for foreign currency transaction gains or losses) arising from
intra-group transactions, are eliminated in preparing the consolidated financial statements. Unrealised losses are
eliminated in the same way as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.
(v) Associates and joint arrangements (equity-accounted investees)
Associates are entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a
shareholding of between 20% and 50% of the voting rights.
A joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control. Joint control is the
contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant
activities require the unanimous consent of the parties sharing control. A joint venture is a joint arrangement
whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement.
Investments in associates and joint venture are accounted for under the equity method and are recognised
initially at cost. The cost of the investment includes transaction costs. The Group’s investment in associates
includes goodwill (net of any accumulated impairment loss) identified on acquisition.
The financial statements include the Bank’s share of the profit or loss and other comprehensive income of
equity-accounted investees, after adjustments to align the accounting policies with those of the Bank, from
the date that significant influence or joint control commences until the date that significant influence or
joint control ceases.
When the Bank’s share of losses exceeds its interest in an equity-accounted investee, the carrying amount of
the investment, including any long-term interests that form part thereof, is reduced to zero, and the recognition
of further losses is discontinued except to the extent that the Bank has an obligation or has made payments
on behalf of the investee.
Unrealised gains arising from transactions with equity-accounted investees are eliminated against the
investment to the extent of the Bank’s interest in the investee. Unrealised losses are eliminated in the same
way as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.
(vi) Fund management
The Group manages and administers assets held in unit trusts and other investment vehicles on behalf
of investors.
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Notes to the Consolidated Financial Statements
At 31 December 2016

Notes to the Consolidated Financial Statements
QAR ’000s

At 31 December 2016

3- Significant Accounting Policies (Continued)

3- Significant Accounting Policies (Continued)

(b)

Foreign currency

(i)

Foreign currency transactions and balances
Foreign currency transactions are denominated, or that require settlement in a foreign currency are translated
into the respective functional currencies of the operations at the spot exchange rates at the transaction dates.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated into
the functional currency at the spot exchange rate at that date. Non-monetary assets and liabilities denominated
in foreign currencies that are measured at fair value are retranslated into the functional currency at the
spot exchange rate at the date that the fair value was determined. Non-monetary assets and liabilities that
are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate at the
date of the transaction.
Foreign currency differences resulting from the settlement of foreign currency transactions and arising on
translation at period end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies
are recognised in the consolidated income statement.

(c)
(i)

(ii) Foreign operations
The results and financial position of all the Group’s entities that have a functional currency different from the
presentation currency are translated into the presentation currency as follows:
- assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the
reporting date;
- income and expenses for each income statement are translated at average exchange rates (unless this average
is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates,
in which case income and expenses are translated at the dates of the transactions); and
- all resulting exchange differences are recognised in equity.
Exchange differences arising from the above process are reported in equity as ‘foreign currency translation
reserve’.
When the settlement of a monetary item receivable from or payable to a foreign operation is neither planned
nor likely in the foreseeable future, foreign exchange gains and losses arising from such a monetary item
are considered to form part of the net investment in the foreign operation and are recognised in equity,
and presented in the foreign exchange translation reserve in equity.
(c)

Investment securities
Investment securities comprise investments in debt-type and equity-type financial instruments.

(i)

Classification
Debt-type instruments are investments that have terms that provide fixed or determinable payments of profits
and capital. Equity-type instruments are investments that do not exhibit features of debt-type instruments and
include instruments that evidence a residual interest in the assets of an entity after deducting all its liabilities.
Debt-type instruments
Investments in debt-type instruments are classified into the following categories: 1) at amortised cost or 2) at fair
value through income statement.
A debt-type investment is classified and measured at amortised cost only if the instrument is managed on a
contractual yield basis or the instrument is not held for trading and has not been designated at fair value
through the income statement.
Debt-type investments classified and measured at fair value through income statement include investments held
for trading or designated at fair value through income statement. At inception, a debt-type investment managed
on a contractual yield basis, can only be designated at fair value through income statement if it eliminates an
accounting mismatch that would otherwise arise on measuring the assets or liabilities or recognising the gains
or losses on them on different bases.
Equity-type instruments
Investments in equity type instruments are classified into the following categories: 1) at fair value through income
statement or 2) at fair value through equity.
Equity-type investments classified and measured at fair value through income statement include investments
held for trading or designated at fair value through income statement.
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Investment securities (Continued)
Classification (Continued)
Equity-type instruments (Continued)
An investment is classified as held for trading if acquired or originated principally for the purpose of generating a
profit from short-term fluctuations in price. Any investments that form part of a portfolio where there is an actual
pattern of short-term profit taking are also classified as ‘held for trading’.
Equity-type investments designated at fair value through income statement include investments which are
managed and evaluated internally for performance on a fair value basis.
On initial recognition, the Bank makes an irrevocable election to designate certain equity instruments that are
not designated at fair value through income statement to be classified as investments at fair value through equity.

(ii) Recognition and de-recognition
Investment securities are recognised at the trade date i.e. the date that the Group contracts to purchase or sell
the asset, at which date the Group becomes party to the contractual provisions of the instrument.
Investment securities are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have
expired or where the Group has transferred substantially all risk and rewards of ownership.
(iii) Measurement
Initial recognition
Investment securities are initially recognised at fair value plus transaction costs, except for transaction costs
incurred to acquire investments at fair value through income statement which are charged to consolidated
income statement.
Subsequent measurement
Investments at fair value through income statement are remeasured at fair value at the end of each reporting
period and the resultant remeasurement gains or losses is recognised in the consolidated income statement in
the period in which they arise. Subsequent to initial recognition, investments classified at amortised cost are
measured at amortised cost using the effective profit method less any impairment allowance. All gains or losses
arising from the amoritisation process and those arising on de-recognition or impairment of the investments,
are recognised in the consolidated income statement.
Investments at fair value through equity are remeasured at their fair values at the end of each reporting period
and the resultant gain or loss, arising from a change in the fair value of investments are recognised in the
consolidated statement of changes in equity and presented in a separate fair value reserve within equity. When
the investments classified as fair value through equity are sold, impaired, collected or otherwise disposed of, the
cumulative gain or loss previously recognised in the consolidated statement of changes in equity is transferred to
the consolidated income statement.
Investments which do not have a quoted market price or other appropriate methods from which to derive
a reliable measure of fair value when on a continuous basis cannot be determined, are stated at cost less
impairment allowance, (if any).
(iv) Measurement principles
Amortised cost measurement
The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured
at initial recognition, minus capital repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective
profit method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount, minus any
reduction for impairment. The calculation of the effective profit rate includes all fees and points paid or received
that are an integral part of the effective profit rate.
Fair value measurement
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or an obligation settled between well informed
and willing parties (seller and buyer) in an arm’s length transaction. The Group measures the fair value of quoted
investments using the market closing price for that instrument. For unlisted investments, the Group recognises
any increase in the fair value when they have reliable indicators to support such an increase and to evaluate
the fair value of these investments. These reliable indicators are limited to the most recent transactions for
the specific investment or similar investments made in the market on a commercial basis between willing and
informed parties.
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3- Significant Accounting Policies (Continued)

3- Significant Accounting Policies (Continued)

(d)

Financing assets
Financing assets comprise Shari’a compliant financing provided by the Group with fixed or determinable
payments. These include financing provided through Murabaha, Mudaraba, Musharaka, Musawama, Ijarah,
Istisna’a, Wakala and other modes of Islamic financing. Financing assets are stated at their amortised cost
less impairment allowances (if any).

(e)

Other financial assets and liabilities (Continued)

(i)

Recognition and initial measurement (Continued)

Murabaha and Musawama
Murabaha and Musawama receivables are sales on deferred terms. The Bank arranges a Murabaha and
Musawama transaction by buying a commodity (which represents the object of the Murabaha) and selling
it to the Murabeh (a beneficiary) at a margin of profit over cost. The sales price (cost plus the profit margin) is
repaid in installments by the Murabeh over the agreed period. Murabaha and Musawama receivables are
stated net of deferred profits and impairment allowance (if any).
Based on QCB instructions, the Bank applies the rule of binding the purchase orderer to its promise in the
Murabaha sale, and does not enter into any Murabaha transaction in which the purchase orderer does not
undertake to accept the goods if they meet the specifications.

(ii) De-recognition of financial assets and financial liabilities

A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus, for an item not at fair value through
income statement, transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.

The Group de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset
expire, or when it transfers the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of
ownership of the financial asset are transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially
all the risks and rewards of ownership and it does not retain control of the financial asset. Any interest in
transferred financial assets that qualify for de-recognition that is created or retained by the Group is recognised
as a separate asset or liability in the consolidated statement of financial position. On de-recognition of a
financial asset, the difference between the carrying amount of the asset (or the carrying amount allocated to the
portion of the asset transferred), and consideration received (including any new asset obtained less any new
liability assumed) is recognised in consolidated income statement.
The Group de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset
expire, or when it transfers the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of
ownership of the financial asset are transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially
all the risks and rewards of ownership and it does not retain control of the financial asset.
Any interest in transferred financial assets that qualify for de-recognition that is created or retained by the
Group is recognised as a separate asset or liability in the consolidated statement of financial position.
On de-recognition of a financial asset, the difference between the carrying amount of the asset (or the
carrying amount allocated to the portion of the asset transferred), and consideration received (including any
new asset obtained less any new liability assumed) is recognised in consolidated income statement.
The Group enters into transactions whereby it transfers assets recognised on its consolidated statement of
financial position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or
a portion of them. If all or substantially all risks and rewards are retained, then the transferred assets are not
derecognised.
In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of
ownership of a financial asset and it retains control over the asset, the Group continues to recognise the asset to
the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value
of the transferred asset.
In certain transactions, the Group retains the obligation to service the transferred financial asset for a fee.
The transferred asset is de-recognised if it meets the de-recognition criteria. An asset or liability is recognised
for the servicing contract, depending on whether the servicing fee is more than adequate (asset) or is less than
adequate (liability) for performing the servicing.

Mudaraba
Mudaraba financing are partnerships in which the Bank contributes the capital. These contracts are stated at
fair value of consideration given less impairment allowance (if any).
Musharaka
Musharaka financing are partnerships in which the Bank contributes the capital. These contracts are stated at
fair value of consideration given less impairment allowance (if any).
Ijarah
Ijarah receivables arise from financing structures when the purchase and immediate lease of an asset are at
cost plus an agreed profit (in total forming fair value). The amount is settled on a deferred payment basis.
Ijarah receivables are carried at the aggregate of the minimum lease payments, less deferred income
(in total forming amortised cost) and impairment allowance (if any).
Istisna’a
Istisna’a is a sales contract in which the Bank acts as ‘al-sani’ (a seller) with an ‘al-mustasni’ (a purchaser) and
undertakes to manufacture or otherwise acquire a product based on the specification received from the
purchaser, for an agreed upon price.
Istisna’a revenue is the total price agreed between the seller and purchaser including the Bank’s profit margin.
The Bank recognises Istisna’a revenue and profit margin based on percentage of completion method by taking
in account the difference between total revenue (cash price to purchaser) and Bank’s estimated cost. The Bank
recognises anticipated losses on Istisna’a contract as soon as they are anticipated.
Wakala
Wakala contracts represent agency agreements between two parties. One party, the provider of funds
(Muwakkil) appoints the other party as an agent (Wakeel) with respect to the investment. The Bank initially
recognises due from banks, financing assets, customer current accounts, due to banks, and financing liabilities
on the date at which they are originated. All other financial assets and liabilities are initially recognised on the
trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus, for an item not at fair value through
income statement, transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.
(e)

Other financial assets and liabilities

(i)

Recognition and initial measurement
The Group initially recognises due from banks, financing assets, customer current accounts, due to banks,
and financing liabilities on the date at which they are originated. All other financial assets and liabilities are
initially recognised on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of
the instrument.
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The Group de-recognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled
or expire.
(iii) Offsetting
Financial assets and liabilities are offset only when there is a legal or religious enforceable right to set off the
recognised amounts and the Group intends to either settle on a net basis, or to realise the asset and settle the
liability simultaneously.
(f)

Impairment of financial assets
The Group assesses at each consolidated statement of financial position date whether there is objective
evidence that an asset is impaired. Objective evidence that financial assets (including equity-type investments)
are impaired can include default or delinquency by a counterparty / investee, restructuring of financing facility
or advance by the Group on terms that the Group would not otherwise consider, indications that a counterparty
or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for a security, or other observable data
relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of counterparty or issuers in the
group, or economic conditions that correlate with defaults in the group. In addition, for an investment in
equity-type instruments, a significant or prolonged decline in its fair value below its cost is objective evidence
of impairment.
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3- Significant Accounting Policies (Continued)

3- Significant Accounting Policies (Continued)

(f)

(i)

Impairment of financial assets (Continued)
Equity-type investments classified as fair value through equity
In the case of equity-type investments classified as fair value through equity and measured at fair value,
a significant (where market value has declined by a minimum of 20%) or prolonged (where market value
has declined for 9 months at least) decline in the fair value of an investment below its cost is considered in
determining whether the investments are impaired. If any such evidence exists for equity-type investments
classified as fair value through equity, the cumulative loss previously recognised in the consolidated statement
of changes in equity is removed from equity and recognised in the consolidated income statement. Impairment
losses recognised in the consolidated income statement on equity-type investments are subsequently reversed
through equity.

(g)

(j)

Impairment of non-financial assets
The carrying amounts of the Group’s non-financial assets are reviewed at each reporting date to determine
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s recoverable
amount is estimated. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset exceeds its estimated
recoverable amount. The recoverable amount of an asset is the greater of its value in use and its fair value less
costs to sell.

(k)

Customer current accounts
Balances in customer current accounts are recognised when received by the Bank. The transactions are
measured as the amount received by the Bank at the time of contracting. At the end of the reporting period,
these accounts are measured at amortised cost.

(l)

Equity of investment account holders
Equity of investment account holders are funds held by the Bank, which it can invest at its own discretion.
The investment account holders authorises the Bank to invest the account holders’ funds in a manner which
the Bank deems appropriate without laying down any restrictions as to where, how and for what purpose the
funds should be invested. The Bank charges a management fee to investment account holders. Of the total
income from investment accounts, the income attributable to account holders is allocated to investment
accounts after setting aside provisions and deducting the Bank’s share of income. The allocation of income is
determined by the management of the Bank within the allowed profit sharing limits as per the terms and
conditions of the investment accounts.
Investment accounts are carried at their book values and include amounts retained towards the profit
equalisation and investment risk reserves. The profit equalisation reserve is the amount appropriated by the
Bank out of the Mudaraba income, before allocating the Mudarib’s share, in order to maintain a certain level of
return to the account holders on the investments. The investment risk reserve is the amount appropriated by
the Bank out of the income of investment account holders, after allocating the Mudarib’s share, in order to cater
against future losses for investment account holders.

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include notes and coins on hand, unrestricted balances held with QCB and highly
liquid financial assets with maturities of three months or less from the acquisition date that are subject to
an insignificant risk of changes in their fair value, and are used by the Group in the management of its
short-term commitments.
Cash and cash equivalents are carried at amortised cost in the consolidated statement of financial position.

(h)

Shari’a-compliant risk management instruments
Shari’a-compliant risk management instruments are measured at fair value on the consolidated statement of
financial position.
The Group’s Shari’a-compliant risk management instruments include unilateral promise to buy/sell currencies
and profit rate swaps. After initial recognition at transaction prices, being the best evidence of fair value upon
initial recognition, Shari’a-compliant risk management instruments are subsequently measured at fair value.
Fair value represents quoted market price or internal pricing models, as appropriate. The resulting gains or losses
are included in the consolidated income statement, except for unilateral promise to buy/sell currencies which
are designated as the hedging instrument in a hedge of a net investment in a foreign operation.

(i)

Fixed assets
Recognition and initial measurement
Items of fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost includes
expenditures that are directly attributable to the acquisition of the asset.
The gain or loss on disposal of an item of fixed asset is determined by comparing the proceeds from disposal
with the carrying amount of the item of fixed assets, and is recognised in other income/other expenses in
consolidated income statement.
Depreciation is recognised in consolidated income statement on a straight-line basis over the estimated useful
lives of each part of an item of fixed assets since this closely reflects the expected pattern of consumption of
the future economic benefits embodied in the asset and is based on cost of the asset less its estimated residual
value. Land and work-in-progress are not depreciated.
Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of
that equipment.
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Fixed assets (Continued)
Recognition and initial measurement (Continued)
The estimated useful lives for the current and comparative years are as follows:
Buildings
20 years
Leasehold improvements
10 years
Furniture, fixtures and office equipment
6-7 years
Computer equipment
3 years
Useful lives and residual values are reassessed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Financial assets carried at amortised cost (including investment in debt-type instruments classified
as amortised cost)
For financial assets carried at amortised cost, impairment is measured as the difference between the carrying
amount of the financial assets and the present value of estimated cash flows discounted at the assets’ original
effective profit rate. Losses are recognised in consolidated income statement and reflected in an allowance
account. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss is
reversed through the consolidated income statement, to the extent of previously recognised impairment losses.
The Group considers evidence of impairment for financial assets carried at amortised cost at both a specific
asset and collective level. All individually significant financial assets are assessed for specific impairment.
All individually significant financial assets found not to be specifically impaired are then collectively assessed for
any impairment that has been incurred but not yet identified. Financial assets that are not individually significant
are collectively assessed for impairment by grouping assets together with similar risk characteristics.

QAR ’000s

(m) Distribution of profit between equity of investment account holders and shareholders
The Bank complies with the directives of the QCB as follows:
- Net profit is arrived at after taking into account all income and expenses at the end of the financial year,
and is distributed between investment account holders and its equity holders.
- The share of profit of investment account holders is calculated on the basis of their daily deposit balances
over the year, after reducing the Bank’s agreed and declared Mudaraba profit.
- In case of any expense or loss, which arises out of negligence on the part of the Bank due to non-compliance
with QCB regulations and instructions, then such expenses or loss, shall not be borne by the investment
account holders. Such matter is subject to the QCB decision.
- In case the results of the Bank at the year-end are net losses, then QCB, being the authority responsible
for determining the Bank’s accountability for these losses, shall decide how these shall be treated without
violation to the Islamic Shari’a rules.
- Due to pooling of investment funds with the Bank’s funds for the purpose of investment, no priority has
been given to either party in the appropriation of profit.
(n)

Restricted investment accounts
Restricted investment accounts represents assets acquired by funds provided by holders of restricted
investment accounts and their equivalent and managed by the Bank as an investment manager based on either
a Mudaraba contract or (Wakala) agency contract. The restricted investment accounts are exclusively restricted
for investment in specified projects as directed by the investments account holders. Assets that are held in such
capacity are not included as assets of the Bank in the consolidated financial statements.
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3- Significant Accounting Policies (Continued)

3- Significant Accounting Policies (Continued)

(o)

(r)

Provisions
Provision is recognised if, as a result of a past event, the Bank has a present legal or constructive obligation that
can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the
obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects
current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.

(p)

Employees benefits
Defined contribution plans
The Group provides for its contribution to the State administered retirement fund for Qatari employees in
accordance with the Retirement and Pension Law No. 24 of 2002, and the resulting charge is included within
the personnel cost under general and administration expenses in the consolidated income statement.
The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions
are recognised when they are due.

Dividend income
Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.
(s)

Income tax
Taxes are calculated based on tax laws and regulations in other countries in which the Group operates. A tax
provision is made based on an evaluation of the expected tax liability. The Group’s operations inside Qatar are
not subject to tax, except Al Rayan Investment LLC whose profits are subject to tax as per Qatar Financial Center
Authority regulations.
A deferred tax asset is recognised for unused tax losses, tax credits and deductible temporary differences to the
extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be utilised. Deferred
tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that
the related tax benefit will be realised.

(t)

Earnings per share
The Bank presents basic and diluted earnings per share (“EPS”) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated
by dividing the profit or loss attributable to equity holders of the Bank by the weighted average number
of ordinary shares outstanding during the period. Diluted EPS is determined by adjusting the profit or loss
attributable to equity holders and the weighted average number of ordinary shares outstanding for the effects of
all dilutive potential ordinary shares.

(u)

Placements with banks and other financial institutions
Placements with banks and other financial institutions are stated at amortised cost net of any amounts written off
and allowance for impairment.

(v)

Financial guarantees
In the ordinary course of business, the Group gives financial guarantees, consisting of letters of credit,
guarantees and acceptances.
Financial guarantees are initially recognized in the consolidated financial statements at fair value, being the
premium received on the date the guarantee was given, and the initial fair value is amortised over the life of
the financial guarantee. Subsequent to initial recognition, the Group’s liability under such guarantees are
measured at the higher of the amortised amount and the best estimate of the expenditure required to settle
any financial obligation arising at the consolidated statement of financial position date. These estimates are
determined based on experience of similar transactions and history of past losses, supplemented by the
judgment of Management.
Any increase in the liability relating to guarantees is taken to the consolidated income statement.
The amortisation of the premium received is recognized in the consolidated income statement under
commission and fees income.

(q) Share capital and reserves
Dividends on ordinary shares
Dividends on ordinary shares are recognised in equity in the period in which they are approved by the
Bank’s equity holders.
(r)

Revenue recognition
Murabaha
Profit from Murabaha transactions is recognised when the income is both contractually determinable and
quantifiable at the commencement of the transaction. Such income is recognised on a time-apportioned
basis over the period of the transaction. Where the income from a contract is not contractually determinable
or quantifiable, it is recognised when the realisation is reasonably certain or when actually realised.
Income related to non-performing accounts is excluded from the consolidated income statement.
Mudaraba
Income on Mudaraba financing is recognised when the right to receive payment is established or on
distribution by the Mudarib, whereas losses are charged to the consolidated income statement on
declaration by the Mudarib.
Musharaka
Income on Musharaka financing is recognised when the right to receive payments is established or on
distribution.
Ijara
Ijara income is recognised on time-apportioned basis over the lease period. Income related to non-performing
accounts is excluded from the consolidated income statement.
Istisna’a
Revenue and the associated profit margin are recognised in the Bank’s consolidated income statement
according to the percentage of completion method or completed contract method.
Wakala
Income from Wakala placements is recognised on a time apportioned basis so as to yield a constant periodic
rate of return based on the balance outstanding.
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Revenue recognition (Continued)
Income from investment banking services
Income from investment banking services (presented in fee and commission income), including placement,
advisory, marketing and performance fees, is recognised as per contractual terms when the service is provided
and income is earned. This is usually when the Group has performed all significant acts in relation to a
transaction and it is highly probable that the economic benefits from the transaction will flow to the Group.
Significant acts in relation to a transaction are determined based on the terms agreed in the contracts for each
transaction. The assessment of whether economic benefits from a transaction will flow to the Group is based on
the extent of binding firm commitments received from other parties.
Fees and commission income
Fees and commission income that are integral to the effective profit rate on a financial asset carried at
amortised cost are included in the measurement of the effective profit rate of the financial asset. Other fees
and commission income, including account servicing fees, sales commission, management, arrangement and
syndication fees, are recognised as the related services are performed.

Defined benefit plan
The Group also provides for end of service benefits to its expatriate employees in accordance with the
Qatar Labour Law. The provision is calculated based on the period of service for each staff at the year end.
This provision is included in other provisions under other liabilities.

QAR ’000s

(w) Contingent liabilities
Contingent liabilities include guarantees, letters of credit, Group’s obligations with respect to unilateral
promise to buy/sell currencies, profit rate swaps and others. These do not constitute actual assets or liabilities
at the consolidated statement of financial position date except for assets and obligations relating to fair value
gains or losses on these Shari’a-compliant risk management instruments.
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3- Significant Accounting Policies (Continued)
(x)

Segment reporting
An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may
earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of
the Group’s other components, whose operating results are reviewed regularly by the Group Management
Committee (being the chief operating decision maker) to make decisions about resources allocated to each
segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available.

(y)

Fiduciary activities
The Group acts as fund manager and in other fiduciary capacities that result in the holding or placing of assets
on behalf of individuals, corporate and other institutions. These assets and income arising thereon are excluded
from these consolidated financial statements, as they are not assets of the Group.

(z)

Earnings prohibited by Shari’a
The Group is committed to avoid recognizing any income generated from non-Islamic source. Consequently,
all non-Islamic income is credited to a charity account and the Group uses these funds for various social
welfare activities.

(aa) Comparatives
Except when a standard or an interpretation permits or requires otherwise, all amounts are reported or
disclosed with comparative information.
(bb) New standards and interpretations
New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2016
Financial Accounting Standard No. 27 (FAS 27): Investment Accounts
FAS 27 updates and replaces previous accounting standards relating to investment accounts –
FAS 5: Disclosure of Bases for Profit Allocation between Owners' Equity and Investment Account Holders as well
as FAS 6: Equity of Investment Account Holders and Their Equivalent.
This standard applies to investment accounts based on Mudaraba contracts which represent "equity of
investment accountholders and on Mudaraba contracts that are placed on "short-term basis" (overnight, seven
days, one month basis) by other financial institutions as "interbank-bank deposits" for the purpose of liquidity
management. However, it is not applicable to own equity instruments, wakala contracts, reverse murabaha,
musharaka or sukuk.
During the year, the Group applied FAS 27 as it is effective from financial periods beginning from 1 January
2016. Accordingly, adoption of FAS 27 did not have a significant impact on the Group’s consolidated financial
statements.
New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective
International Financial Reporting Standard No. 9 (IFRS 9): Financial Instruments
The final version of IFRS 9 was issued in July 2014, replacing the earlier versions of introducing new classification
and measurement requirements (issued in 2009 and 2010) and a new hedge accounting model (issued in
2013) and has an effective date of 1 January 2018. IFRS 9 will replace IAS 39 Financial Instruments: Recognition
and Measurement and introduces new requirements for the classification and measurement of financial assets
and financial liabilities, a new model based on expected credit losses for recognising loan loss provisions
and provides for simplified hedge accounting by aligning hedge accounting more closely with an entity’s risk
management methodology.
The application of IFRS 9 may have significant impact on amounts reported in the consolidated financial
statements and will result in more extensive disclosures in the consolidated financial statements. However, the
Group is currently in the process of evaluating and implementing the required changes in its systems, policies
and processes to comply with IFRS 9 and regulatory requirements, and hence it is not practical to disclose a
reliable quantitative impact until the implementation programme is further advanced.
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4- Financial Risk Management
4.1 Introduction and overview
Risk management and structure
Introduction
Risk is inherent in the Group’s activities but it is managed through a process of ongoing identification, measurement
and monitoring, subject to risk limits and other controls. This process of risk management is critical to the Group's
continuing profitability and each individual within the Group is accountable for the risk exposures relating to his or
her responsibilities. The Group is exposed to credit risk, market risk, liquidity risk and operating risk, which include
trading and non-trading risks.
The independent risk control process does not include business risks such as changes in the environment,
technology and industry. They are monitored through the Group's strategic planning process.
Board of Directors
The Board of Directors is responsible for the risk management methodology and approving strategic plans and risk
management principles.
Risk management function
The Risk Management Function is responsible for implementing and maintaining risk related procedures to ensure
an independent control process. It is also responsible for monitoring compliance with risk principles, policies and
limits, across the Group.
Assets and liabilities
The Group’s management is responsible for managing the Group’s assets and liabilities and the overall financial
structure and also responsible for the Group’s credit and liquidity risk.
Internal audit
Risk management processes throughout the Bank are audited annually by the Internal Audit Department that
examines both the adequacy of the procedures and the Group’s compliance with the procedures. Internal Audit
discusses the results of all assessments with management, and reports its findings and recommendations to the
Audit Committee.
Information compiled from all business departments is examined and processed in order to analyse, control and
identify early risks. This information is presented and explained to the Board of Directors, risk unit, and the head
of each business division.
On a monthly basis, detailed reporting of industry, customer and geographic risks take place. Senior management
assesses the appropriateness of the allowance for credit losses on a quarterly basis.
Frequent reports are given to the senior management and all other relevant members of the Group on the
utilisation of market limits, analysis of propriety investments and liquidity, plus any other risk developments.
4.2 Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the
other party to incur a financial loss. The Group attempts to control credit risk by monitoring credit exposures,
limiting transactions with specific counterparties and continually assessing the creditworthiness of counterparties.
The Group seeks to manage its credit risk exposure through diversification of lending activities to avoid undue
concentrations of risks with individuals or group of customers in specific locations or businesses. It also obtains
collaterals, when appropriate. The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit
risk of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral
and valuation parameters.
The main types of collaterals obtained are as follows:
- For securities financing: cash or securities.
- For commercial financing: mortgages over real estate properties, inventory, cash or securities.
- For retail financing: mortgages over residential properties, vehicles and securities.
Management constantly monitors the market value of collaterals.
The Group also obtains corporate guarantees from parent companies for receivables and balances from financing
activities to their subsidiaries.
Details of the composition of the receivables and balances from financing activities to customers are set out in
Note 10. Also the details of geographical segments are set out in Note 30.
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4- Financial Risk Management (Continued)

4- Financial Risk Management (Continued)

4.2 Credit risk (Continued)

4.2 Credit risk (Continued)

4.2.1 Credit risk measurement

4.2.4 Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure
(a) By Geographical Sector

Risk measurement and reporting systems
The Group’s risks are measured using a method which reflects both the expected loss likely to arise in normal
circumstances and unexpected losses. The Group also runs worse case scenarios that would arise in the event
that extreme events which are unlikely to occur do, in fact, occur.
Monitoring and controlling risks is primarily performed based on limits established by the Group. These limits
reflect the business strategy and market environment of the Group as well as the level of risk that the Group
is willing to accept, with additional emphasis on selected industries. In addition, the Group monitors and
measures the overall risk bearing capacity in relation to the aggregate risk exposure across all risk type
activities and the module makes use of probabilities derived from historical experience adjusted to reflect
the economic environment.
4.2.2 Risk limit control and mitigation policies
Risk mitigation
As a part of overall risk management, the Group uses swap deals and other instruments to manage exposures
from changes in profit rates, foreign currencies, equity risks, credit risks and exposures arising from forecast
transactions.
Excessive risk concentration
Concentrations arise when a number of counterparties are engaged in similar business activities, or activities in
the same geographic region, or have similar economic features that would cause their ability to meet contractual
obligations to be similarly affected by changes in economic, political or other conditions. Concentrations
indicate the relative sensitivity of the Group’s performance to developments affecting a particular industry or
geographical location.
In order to avoid excessive concentrations of risk, the Group’s policies and procedures include specific
guidelines to focus on maintaining a diversified portfolio, with limits set on geographic and industry sector
exposures. Identified concentrations of credit risks are controlled and managed accordingly.
4.2.3 Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements
2016

2,412,808

Due from banks

5,692,239

2,376,269

Financing assets

67,634,561

62,566,639

Investment securities - debt

13,893,492

14,213,644

269,312

259,555

90,256,070

81,828,915

16,278,696

17,103,678

3,604,802

7,325,730

7,825,568

15,420,295

27,709,066

39,849,703

Other credit risk exposures are as follows:
Letters of credit
Unutilized credit facilities

The above tables represents a worse-case scenario of credit risk exposure to the Group, without taking account of any
collateral held or other credit enhancements attached. For assets recorded on the consolidated statement of financial
position, the exposures set out above are based on net carrying amounts as reported on the consolidated statement
of financial position.
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Other
Other
GCC Middle East

Others

Total

2,766,466

-

-

-

2,766,466

Due from banks

1,601,443

1,963,853

1,699

2,125,244

5,692,239

Financing assets

56,982,743

188,910

3,378,307

7,084,601

67,634,561

Investment securities - debt

12,738,723

669,090

45,777

439,902

13,893,492

258,216

-

-

11,096

269,312

74,347,591

2,821,853

3,425,783

Other assets

2015

Qatar

Other
Other
GCC Middle East

9,660,843 90,256,070
Others

Total

-

2,412,808

Assets recorded on the consolidated
statement of financial position:
Cash and balances with QCB (excluding cash
on hand)

2,412,808

-

Due from banks

1,040,445

694,745

2,624

638,455

2,376,269

Financing assets

52,195,552

169,921

3,267,504

6,933,662

62,566,639

Investment securities - debt

13,144,872

721,353

41,205

306,214

14,213,644

259,555

-

-

-

259,555

69,053,232

1,586,019

3,311,333

2016
2,766,466

Guarantees

Cash and balances with QCB (excluding cash
on hand)

2015

Cash and balances with QCB (excluding cash on hand)

Qatar

Assets recorded on the consolidated
statement of financial position:

Other assets

Credit risk exposures relating to financial assets recorded on the
consolidated statement of financial position are as follows:

Other assets

2016

Qatar

-

Other
Other
GCC Middle East

7,878,331 81,828,915
Others

Total

Guarantees
Letters of credit
Unutilized credit facilities

2015

10,535,064

12,691

652,330

5,078,611

16,278,696

3,348,171

7,360

3,435

245,836

3,604,802

7,462,061

178,373

-

185,134

7,825,568

21,345,296

198,424

655,765

Qatar

Other
Other
GCC Middle East

5,509,581 27,709,066
Others

Total

Guarantees
Letters of credit
Unutilized credit facilities

10,760,274

13,233

661,512

5,668,659

17,103,678

7,137,083

-

-

188,647

7,325,730

15,011,538

60,982

-

347,775

15,420,295

32,908,895

74,215

661,512

6,205,081 39,849,703
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259,555
269,312
14,213,644
13,893,492
2,376,269
5,692,239
62,566,639
67,634,561
Carrying amount – net

6,304
62,285
Net carrying amount (impaired assets)

-

Less: impairment allowance-collective

-

-

25,483

-

25,483

-

-

(3,126)
(3,126)
(25,484)
(25,484)
(53,450)
(50,460)
Less: impairment allowance-specific

3,126
3,126
50,967
50,967
59,754
112,745

-

3,126
50,438

1,598

7,718

24,328

-

-

-

-

50,967

-

-

50,967

3,126

-

-

546,029

30,858

-

-

515,171

-

259,555

-

259,555
269,312

-

2015
2016

269,312
14,188,161
13,868,009
2,376,269
5,692,239

-

Loss (overdue > 9 months)

121,678,618

29,989

117,965,136

Doubtful (overdue > 6 months)

67,237,977

58,428

59,423,070

Unrated

Substandard (overdue > 3 months)

330,052

Impaired

207,957

BB+ to B-

1,188,528

1,704,229

Carrying amount

2,297,609

93,543

BBB to BBB-

Special monitoring

6,542,131

1,094,985

6,951,079

Standard monitoring

A+ to A-

Investment grade

45,864,229

AAA to AA-

Past due but not impaired (special mentioned):

49,085,421

Equivalent grades

4.2 Credit risk (continued)

2015

4- Financial Risk Management (Continued)

2016

At 31 December 2016

The tables below presents an analysis of counterparties by rating agency designation, based on Standard & Poor’s
ratings (or their equivalent):

Notes to the Consolidated Financial Statements

Credit risk exposure

62,014,306

121,678,618

66,383,748

117,965,136

Total

Carrying amount

39,849,703

-

27,709,066

Contingent liabilities

-

633,474

-

343,721

Others

-

5,432,638

320,023

6,898,508

11,276

Personal

Special monitoring

14,534,980

1,375,432

16,244,455

1,384,223

Real estate

2,376,269

803,742

5,692,239

976,200

Contracting

31,349,785

10,843,100

34,392,531

12,451,379

Standard monitoring

Services

12,812,729

2,782,353

12,483,786

3,605,003

-

Commercial

-

1,045,817

30,344,498

2,277,711

Industry

31,979,941

24,070,789

Investment grade

26,575,127

Government agencies

Neither past due nor impaired (low risk):

21,682,022

Government

2015

20,883,966

Funded and unfunded

2016

Gross exposure
2015

2016

Gross exposure
2016

Investment in
debt-type securities

An industry sector analysis of the Group’s maximum exposure to credit risk for the components of the
consolidated statement of financial position is shown below. The maximum exposure is shown gross, before the
effect of mitigation through the use of master netting and collateral agreements.

2016

(b) By Industry sector

2015

4.2.4 Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (Continued)

QAR ’000s

2015

4.2 Credit risk (Continued)

Other receivables

QAR ’000s

4- Financial Risk Management (Continued)

Due from banks

QAR ’000s

Financing assets

At 31 December 2016

Notes to the Consolidated Financial Statements

4.2.5 Credit quality

Notes to the Consolidated Financial Statements

81

Notes to the Consolidated Financial Statements
At 31 December 2016

Notes to the Consolidated Financial Statements
QAR ’000s

At 31 December 2016

4- Financial Risk Management (Continued)

4- Financial Risk Management (Continued)

4.2 Credit risk (Continued)

4.2 Credit risk (Continued)

4.2.5 Credit quality (Continued)

4.2.6 Collateral

Impaired financing assets and investment in debt-type securities
Individually impaired financing assets and investment in debt-type securities (other than those carried at
fair value through income statement) for which the Group determines that there is objective evidence of
impairment and it does not expect to collect all principal and profit due according to the contractual terms of
the financing / investment security agreement(s).
Investment in debt-type securities carried at fair value through income statement are not assessed for
impairment but are subject to the same internal grading system.

Past due but not impaired financing assets are those for which contractual profit or principal payments are past
due, but the Group believes that impairment is not appropriate on the basis of the level of security/collateral
available and/or the stage of collection of amounts owed to the Group.
2016

2015

Up to 30 days

718,484

250,997

31 to 60 days

271,832

108,223

61 – 90 days

104,669

186,809

1,094,985

546,029

Gross

The determination of eligible collateral and the value of collateral are based on QCB regulations and are
assessed by reference to market price or indexes of similar assets.
The Group has collateral in the form of blocked deposit, pledge of shares or legal mortgage against the
past dues financing assets.
Aggregate collateral
Past due category:

Financing assets past due but not impaired

This includes financing assets amounting to QAR 238 million subsequently recovered after reporting date.
Renegotiated financing assets
Restructuring activities include extended payment arrangements, approved external management plans,
modification and deferral of payments. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria
that, in the judgement of local management, indicate that payment will most likely continue. These policies
are kept under continuous review. In the majority of cases, restructuring results in the asset continuing to
be impaired:
2016

2015

Continuing to be impaired after restructuring

39,723

7,318

Non–impaired after restructuring – would otherwise have been impaired

18,254

11,100

57,977

18,418

QAR ’000s

2016

2015

Up to 30 days

1,067,500

454,736

31 to 60 days

869,525

90,183

61 – 90 days

27,646

101,912

91 days and above

59,986

83,755

2,024,657

730,586

4.2.7 Write-off policy
The Group writes off a financing asset or an investment in debt-type security balance, and any related
allowances for impairment losses, when Group determines that the financing asset or security is uncollectible
and after QCB approval is obtained.
This determination is made after considering information such as the occurrence of significant changes in the
borrower’s / issuer’s financial position such that the borrower / issuer can no longer pay the obligation, or that
proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. For smaller balance standardised
financing assets, write-off decisions generally are based on a product-specific past due status. The amount
written off during the year was QAR 1,656 thousand (2015: QAR 240 thousand).
4.3 Market risk
Market risk is the risk that the Group’s earnings or capital, or its ability to meet business objectives, will be
adversely affected by changes in the level of volatility of market rates or prices such as profit rates, foreign
exchange rates and equity prices. The Group manages its market risks within the framework of limits
defined by the QCB.
4.3.1 Management of market risk
Assets and liabilities profit rate gaps are reviewed on a regular basis which is used to reduce the profit rate
gaps to within the limits established by the Board. The Group manages its exposure to currency exchange
rate fluctuations to within the levels defined by the Board of Directors, which sets limits on currency position
exposures. Positions are monitored on an ongoing basis.
4.3.2 Exposure to profit rate risk – non-trading portfolios
The principal risk to which non-trading portfolios are exposed is the risk of loss from fluctuations in the future
cash flows or fair values of financial instruments because of a change in market profit rates. Profit rate risk is
managed principally through monitoring profit rate gaps and by having pre-approved limits for repricing bands.
The Asset and Liability Committee (“ALCO”) is the monitoring body for compliance with these limits and is
assisted by Group central Treasury in its day-to-day monitoring activities.
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41,866
19,783,679

5,692,239
67,634,561
13,889,021
90,341,906

Due from banks
Financing assets
Investment securities

(11,942,812)
(11,942,812)

Profit Rate Sensitivity Gap
Cumulative Profit Rate Sensitivity Gap

(50,393,313)

(50,393,313)

(21,697,249)

(28,696,064)

(35,042,971)

(16,042,219)
(16,042,219)

Cumulative Profit Rate Sensitivity Gap

(28,875,142)

12,832,923

(46,392,729)

(46,392,729)

(18,587,847)

(27,804,882)

(38,845,229)

(10,058,791)

(19,528,353)
(49,439,504)

-

(10,058,791)
(6,183,762)

(13,344,591)

Profit Rate Sensitivity Gap

Off consolidated statement of financial position items

Consolidated statement of financial position items

Equity of investment account holders

Customer current accounts

Due to banks

21,099,138

19,677,844

81,800,780

62,566,639

Financing assets

1,352,443

68,851

2,376,269

Due from banks

-

Less than
3 months

14,120,957

2,736,915

Cash and balances with QCB

Investment securities

Carrying
amount
2015

4.3.2 Exposure to profit rate risk – non-trading portfolios (Continued)

4.3 Market risk (Continued)

4- Financial Risk Management (Continued)

At 31 December 2016

-

-

3 to12
months

(60,949,587)

(14,556,858)

(10,079,120)

(4,477,738)

(9,142,805)

(2,587,093)

-

(2,587,093)

7,252,160

-

7,252,160

-

-

3 to12
months

(50,525,388)

(132,075)

(3,503,839)

3,371,764

(10,363,532)

(5,596,433)

-

(5,596,433)

19,331,729

-

19,331,729

Notes to the Consolidated Financial Statements

(25,201,088)

13,258,276

Off consolidated statement of financial position items

Consolidated statement of financial position items

(47,490,298)

(13,436,772)

(29,593,332)
Equity of investment account holders

-

(10,533,627)

Customer current accounts

(13,436,772)

(19,059,705)

Due to banks

16,605,698

3,136,115

-

3,126,085

Cash and balances with QCB

Less than
3 months

Carrying
amount

2016

A summary of the Group’s profit rate gap position on non-trading portfolios is as follows:

4.3.2 Exposure to profit rate risk – non-trading portfolios (Continued)

4.3 Market risk (Continued)

4- Financial Risk Management (Continued)

At 31 December 2016

Notes to the Consolidated Financial Statements

(37,455,560)

23,494,027

(208,175)

23,702,202

(1,451,470)

(198,630)

-

(198,630)

25,352,302

-

24,988,252

364,050

-

Re-pricing in:
1 to 5 years

(38,288,349)

12,237,039

-

12,237,039

(1,847,812)

-

-

-

14,084,851

-

13,720,801

364,050

-

Re-pricing in:
1 to 5 years

(26,807,177)

10,648,383

-

10,648,383

-

-

-

-

10,648,383

-

10,648,383

-

-

Over 5 years

(20,547,999)

17,740,350

-

17,740,350

(235,983)

-

-

-

17,976,333

-

17,976,333

-

-

Over 5 years

1.96%

1.83%

3.26%

4.20%

1.91%

(16,042,219)

10,764,958

-

10,764,958

-

(6,683,839)

(6,183,762)

(500,077)

17,448,797

14,052,106

-

659,776

2,736,915

1.42%

1.30%

3.24%

3.97%

1.35%

Non-profit
Effective
sensitive profit rate

(11,942,812)

8,605,187

-

8,605,187

-

(10,560,127)

(10,533,627)

(26,500)

19,165,314

13,847,155

-

2,192,074

3,126,085

Non-profit
Effective
sensitive profit rate

QAR ’000s

Notes to the Consolidated Financial Statements

Notes to the Consolidated Financial Statements

At 31 December 2016

QAR ’000s

At 31 December 2016

QAR ’000s

4- Financial Risk Management (Continued)

4- Financial Risk Management (Continued)

4.3 Market risk (Continued)

4.3 Market risk (Continued)

4.3.2 Exposure to profit rate risk – non-trading portfolios (Continued)

4.3.3 Exposure to other market risks – non-trading portfolios (Continued)

Sensitivity analysis
The management of profit rate risk against profit rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of
the Group’s financial assets and liabilities to various standard and non-standard profit rate scenarios. Standard
scenarios that are considered on a monthly basis include a 10 basis point (bp) parallel fall or rise in all yield
curves worldwide and a 5 bp rise or fall in the greater than 12-month portion of all yield curves. An analysis of
the Group’s sensitivity to an increase or decrease in market profit rates, assuming no asymmetrical movement in
yield curves and a constant financial position, is as follows:
10 bp parallel 10 bp parallel
increase
decrease

Sensitivity of net profit
2016
At 31 December

1,673

)1,673(

900

)900(

2015
At 31 December

Overall non-trading profit rate risk positions are managed by Group Central Treasury, which uses financial
investments, advances to banks, deposits from banks and Shari’a-compliant risk management instruments to
manage the overall position arising from the Group’s non-trading activities.
4.3.3 Exposure to other market risks – non-trading portfolios

Equity price risk
Equity price risk is the risk that the fair value of equities decreases as a result of changes in the level of equity
indices and individual stocks. The non-trading equity price risk exposure arises from equity securities classified
as investments at fair value through equity.
The Group is also exposed to equity price risk and the sensitivity analysis thereof is as follows:
2016

2015

-

15,421

1,322

4,902

5% increase / (decrease) in QE 30 index/other indices
Increase / (decrease) in profit and loss
Increase / (decrease) in equity
4.3.4 Valuation of financial instruments
The Group’s accounting policy on fair value measurements is discussed in the significant accounting policies
section.
The Group measures fair values using the following fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs
used in making the measurements.
• Level 1: Quoted market price (unadjusted) in an active market for an identical instrument.

Foreign currency transactions
The Group’s policy is only to hedge such exposures when not doing so would have a significant impact on
the regulatory capital ratios of the Group and its subsidiaries. The result of this policy is that hedging generally
only becomes necessary when the ratio of structural exposures in a particular currency to risk-weighted assets
denominated in that currency diverges significantly from the capital ratio of the entity being considered.
In addition to monitoring VaR in respect of foreign currency, the Group monitors any concentration risk in
relation to any individual currency in regard to the translation of foreign currency transactions and monetary
assets and liabilities into the respective functional currency of Group entities, and with regard to the translation
of foreign operations into the presentation currency of the Group (after taking account of the impact of any
qualifying net investment hedges).
2016

2015

EUR

305

983

GBP

(2,150)

(1,389)

3,742

13,733

Net foreign currency exposure:

Others

The table below indicates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the QAR on
the consolidated income statement, with all other variables held constant:
Increase / (decrease) in profit or loss
2016

2015

EUR

15

49

GBP

)108(

)69(

187

687

• Level 2: Valuation techniques based on observable inputs, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e.
derived from prices). This category includes instruments valued using: quoted market prices in active markets
for similar instruments; quoted prices for identical or similar instruments in markets that are considered less
than active; or other valuation techniques where all significant inputs are directly or indirectly observable from
market data.
• Level 3: Valuation techniques using significant unobservable inputs. This category includes all instruments
where the valuation technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs have
a significant effect on the instrument’s valuation. This category includes instruments that are valued based on
quoted prices for similar instruments where significant unobservable adjustments or assumptions are required
to reflect differences between the instruments.
Fair values of financial assets and financial liabilities that are traded in active markets are based on quoted market
prices or dealer price quotations. For all other financial instruments, the Group determines fair values using
valuation techniques.
Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, comparison to similar
instruments for which market observable prices exist, Black-Scholes and polynomial option pricing models
and other valuation models. Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and
benchmark profit rates, credit spreads and other premia used in estimating discount rates, bond and equity
prices, foreign currency exchange rates, equity and equity index prices and expected price volatilities and
correlations. The objective of valuation techniques is to arrive at a fair value determination that reflects the price
of the financial instrument at the reporting date, which would have been determined by market participants
acting at arm’s length.

5% increase / (decrease) in currency exchange rate

Others
The table above does not include currencies that are pegged against the QAR.
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At 31 December 2016

QAR ’000s

At 31 December 2016

QAR ’000s

4- Financial Risk Management (Continued)

4- Financial Risk Management (Continued)

4.3 Market risk (Continued)

4.4 Liquidity risk (Continued)

4.3.5 Financial asset and liability classification

4.4.1 Exposure to liquidity risk

The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the fair value
hierarchy:
2016
Shari’a-compliant risk management instruments
Investment securities

Shari’a-compliant risk management instruments

2015
Shari’a-compliant risk management instruments
Investment securities

Shari’a-compliant risk management instruments

Level 1

Level 2

Level 3

Total

-

18,649

-

18,649

62,962

87,486

-

150,448

62,962

106,135

-

169,097

-

17,264

-

17,264

-

17,264

-

17,264

Level 1

Level 2

Level 3

Total

-

15,827

-

15,827

499,149

-

-

499,149

499,149

15,827

-

514,976

-

7,764

-

7,764

-

7,764

-

7,764

Details of the reported Group ratio of net liquid assets to deposits from customers at the reporting date and
during the year were as follows:
2016

2015

At 31 December

86%

85%

Average for the year

80%

88%

Maximum for the year

89%

97%

Minimum for the year

73%

78%

4.4.2 Maturity analysis
The following table sets out the maturity profile of the Group’s assets and liabilities. The contractual/expected
maturities of assets and liabilities have been determined on the basis of the remaining period at 31 December
to the contractual maturity date and do not take account of the effective maturities as indicated by the Group’s
deposit retention history and the availability of liquid funds. Management monitors the maturity profile to
ensure that adequate liquidity is maintained.

The fair values of financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are equal to the carrying
value, hence, not included in the fair value hierarchy table, except for certain investment securities for which
the fair value amounts to QAR 2,693 million (2015: QAR 2,602 million), which is derived using Level 1 fair value
hierarchy. The details of the Group’s classification of financial assets and liabilities are disclosed in Note 7.

2016

Carrying
amount

Less than
one month

1-3
months

3 months
to 1 year

Cash and balances
with QCB

3,126,085

759,611

-

-

-

2,366,474

Investment securities totalling QAR 4,694 thousand are carried at cost (2015: QAR 4,695 thousand).

Due from banks

5,692,239

5,328,189

-

-

364,050

-

During the reporting periods 31 December 2016 and 2015, there were no transfers among Levels 1, 2 and 3
fair value measurements.

Financing assets

67,634,561

7,787,125

8,818,573

19,331,729

13,720,801

17,976,333

14,012,110

3,029,954

141,194

650,963

6,294,371

3,895,628

269,312

269,312

-

-

-

-

90,734,307

17,174,191

Due to banks

19,059,705

10,550,226

2,913,046

5,596,433

-

-

Customer current
accounts

10,533,627

10,533,627

-

-

-

-

Total financial liabilities

29,593,332

21,083,853

2,913,046

5,596,433

-

-

Equity of investment
account holders

47,490,298

21,518,337

15,889,009

8,743,328

1,339,624

-

Total financial liabilities
and equity of investment
account holders

77,083,630

42,602,190

18,802,055 14,339,761

1,339,624

-

Difference

13,650,677 (25,427,999)

4.4 Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when they fall due as a result of
e.g. customer deposits being withdrawn, cash requirements from contractual commitments, or other cash
outflows, such as debt maturities or margin calls for Shari’a-compliant risk management instruments, etc.
Such outflows would deplete available cash resources for client financing, trading activities and investments.
In extreme circumstances, lack of liquidity could result in reductions in the consolidated statement of financial
position and sales of assets, or potentially an inability to fulfil financing commitments. The risk that the Group
will be unable to do so is inherent in all banking operations and can be affected by a range of institution-specific
and market-wide events including, but not limited to, credit events, merger and acquisition activity, systemic
shocks and natural disasters.

88

The key measure used by the Group for managing liquidity risk is the ratio of net liquid assets to deposits
from customers. For this purpose net liquid assets are considered as including cash and cash equivalents and
investment grade debt securities for which there is an active and liquid market less any deposits from banks,
debt securities issued, other borrowings and commitments maturing within the next month. A similar, but not
identical, calculation is used to measure the Group’s compliance with the liquidity limit established by QCB.
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Investment securities
Other assets
Total financial assets

1-5 More than
years
5 years

8,959,767 19,982,692 20,379,222 24,238,435

(9,842,288)

5,642,931 19,039,598 24,238,435
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At 31 December 2016

At 31 December 2016

QAR ’000s

QAR ’000s

4- Financial Risk Management (Continued)

4- Financial Risk Management (Continued)

4.4 Liquidity risk (Continued)

4.4 Liquidity risk (Continued)

4.4.2 Maturity analysis (Continued)

4.4.3 Maturity analysis (Financial liabilities and Shari’a-compliant risk management instruments) (Continued)

Carrying
amount

Less than
one month

1-3
months

3 months
to 1 year

1-5
years

More than
5 years

Cash and balances
with QCB

2,736,915

402,741

-

-

-

2,334,174

Due from banks

2,376,269

2,012,219

-

-

364,050

-

Financing assets

62,566,639

7,166,385

9,004,163

7,255,345

25,755,784

13,384,962

14,624,801

100,349

249,697

570,567

9,719,276

3,984,912

259,555

246,831

12,724

-

-

-

82,564,179

9,928,525

9,266,584

7,825,912

35,839,110

19,704,048

Due to banks

13,344,591

7,782,253

2,776,615

2,587,093

198,630

-

Customer current accounts

6,183,762

6,183,762

-

-

-

-

19,528,353

13,966,015

2,776,615

2,587,093

198,630

-

Equity of investment
account holders

49,439,504

25,304,572

12,058,916

10,597,463

1,478,553

-

Total financial liabilities
and equity of investment
account holders

68,967,857

39,270,587

14,835,531

13,184,556

1,677,183

-

Difference

13,596,322

(29,342,062)

(5,568,947)

(5,358,644)

34,161,927

19,704,048

2015

Investment securities
Other assets
Total financial assets

Total financial liabilities

Carrying
amount

Gross
undiscounted
cash flows

Less than
one month

One to
3 months

3 to 12
months

1 to 5
Years

Over
5 years

Due to banks

13,344,591

13,361,240

7,421,242

3,874,900

1,865,574

199,524

-

Customer current accounts

6,183,762

6,183,762

6,183,762

-

-

-

-

Other liabilities

2,005,333

2,005,333

2,005,333

-

-

-

-

Total liabilities

21,533,686

21,550,335

15,610,337

3,874,900

1,865,574

199,524

-

Equity of investment
account holders

49,439,504

49,631,998

26,624,283

12,687,928

9,449,798

869,989

-

Outflow

(15,165)

(1,587)

(5,403)

(8,175)

-

-

Inflow

23,228

4,343

5,503

13,382

-

-

71,190,396

42,237,376

16,562,928

11,320,579

1,069,513

-

2015
Non-derivative liabilities

Shari’a-compliant risk
management instruments
Risk management:

8,063

70,981,253

4.5 Operational risk
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the
Group’s involvement with financial instruments, including processes, personnel, technology and infrastructure,
and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and
regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behaviour.

4.4.3 Maturity analysis (Financial liabilities and Shari’a-compliant risk management instruments)
The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on remaining contractual
undiscounted repayment obligations. Repayments which are subject to notice are treated as if notice were to be given
immediately. However, the Group expects that many customers will not request repayment on the earliest date the
Group could be required to pay.

The Group’s objective is to manage operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and
damage to the Group’s reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict
initiative and creativity.

The Group maintains a portfolio of highly marketable, diverse and liquid assets in the event of an unforeseen
interruption to cash flow. The Group maintains statutory reserves with QCB. Liquidity is assessed and managed using a
variety of stressed scenarios applicable to the Group.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is
assigned to senior management within each business unit. This responsibility is supported by the development
of overall Group standards for the management of operational risk in the following areas:

Carrying
amount

Gross
undiscounted
cash flows

Less than
one month

One to
3 months

3 to 12
months

1 to 5
Years

Over
5 years

Due to banks

19,059,705

19,104,275

12,313,638

2,070,314

4,720,323

-

-

• compliance with regulatory and other legal requirements;

Customer current accounts

10,533,627

10,533,627

10,533,627

-

-

-

-

• documentation of controls and procedures;

Other liabilities

1,573,592

1,573,592

1,573,592

-

-

-

-

Total liabilities

31,166,924

31,211,494

24,420,857

2,070,314

4,720,323

-

-

• requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and
procedures to address the risks identified;

Equity of investment
account holders

47,490,298

47,733,522

23,115,547

15,023,827

8,207,406

1,386,742

-

2016
Non-derivative liabilities

• requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;

Shari’a-compliant risk
management instruments
Risk management:

• requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
• development of contingency plans;
• training and professional development;
• ethical and business standards; and

1,385

Outflow

(20,010)

(5,970)

(1,682)

(12,358)

-

-

21,395

6,572

1,530

13,293

-

-

78,946,401

47,537,006

17,093,989

12,928,664

1,386,742

-

Inflow
78,658,607

90

• requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorisation of transactions;
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• risk mitigation, including insurance where this is effective.
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At 31 December 2016

QAR ’000s

At 31 December 2016

4- Financial Risk Management (Continued)

4- Financial Risk Management (Continued)

4.6 Capital management

4.6 Capital management (Continued)

QAR ’000s

Regulatory capital
The Group’s policy is to maintain a strong capital base so as to ensure investor, creditor and market confidence
and to sustain future development of the business. The impact of the level of capital on equity holders’ return is
also recognised and the Group recognises the need to maintain a balance between the higher returns that might
be possible with greater gearing and the advantages and security afforded by a sound capital position.
The Group and its individually regulated operations have complied with all externally imposed capital
requirements throughout the period.
The capital adequacy ratio of the Group is calculated in accordance with the Basel Committee guidelines as
adopted by the QCB.

2016

2015

Risk weighted assets

60,315,362

57,552,127

Regulatory capital

11,370,518

10,672,403

18.85%

18.54%

Risk weighted assets as a percentage of regulatory capital (capital ratio)

5- USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS
Key sources of estimation uncertainty

The following table summarises the capital adequacy of the Group under Basel III/II requirements:
2016

2015

11,317,730

10,670,083

Additional Tier 1 capital

26,394

1,160

Additional Tier 2 capital

26,394

1,160

11,370,518

10,672,403

Total risk weighted assets

60,315,362

57,552,128

CET1/Tier 1 (Basel II) Ratio

18.76%

18.54%

18.85%

18.54%

Common Equity Tier (CET) 1 capital/Tier 1 (Basel II)

Total eligible capital

Total Capital Ratio

The minimum accepted CAR under Basel III as per QCB requirements are as follows:

- Minimum Total Capital plus Conservation Buffer plus Domestic Systemic Important Bank buffer is 13%.
Risk weighted assets and carrying amounts
Carrying amount

2016

2015

2016

2015

-

-

3,126,085

2,736,915

Due from banks

1,180,653

550,427

5,692,239

2,376,269

Financing assets

37,026,536

34,074,791

67,634,561

62,566,639

Investment securities

2,050,456

1,886,632

14,012,110

14,624,801

538,058

541,697

557,180

557,737

11,695,361

12,383,683

52,910,154

68,724,845

52,491,064

49,437,230

143,932,329

151,587,206

Risk weighted assets for market risk

3,365,831

3,848,461

Risk weighted assets for operational risk

4,458,467

4,266,436

7,824,298

8,114,897

Fixed assets and other assets
Off balance sheet assets
Total risk weighted assets for credit risk
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Allowances for credit losses
Assets accounted for at amortised cost are evaluated for impairment on a basis described in significant
accounting policies.
The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to financial assets
evaluated individually for impairment and is based upon management’s best estimate of the present value of
the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements
about a counterparty’s financial situation and the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired
asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimate of cash flows considered recoverable are
independently approved by the Credit Risk function. Minimum impairment on specific counter parties are
determined based on the QCB regulations.

The determination of fair value for financial assets and liabilities for which there is no observable market price
requires the use of valuation techniques as described in significant accounting policies. For financial instruments
that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees
of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and
other risks affecting the specific instrument.

- Minimum limit including Capital Conservation Buffer is 12.5%; and

Cash and balances with QCB

(i)

(ii) Determining fair values

- Minimum limit without Capital Conservation Buffer is 10%;

Basel III/II Risk weighted amount

The Group makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities. Estimates
and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including
expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

6- OPERATING SEGMENTS
The Group has four reportable segments, as described below, which are the Group’s strategic divisions.
The strategic divisions offer different products and services, and are managed separately based on the
Group’s management and internal reporting structure. For each of the strategic divisions, the management
reviews internal reports periodically. The following summary describes the operations in each of the Group’s
reportable segments.
• Corporate Banking provides an extensive range of Islamic funded and non-funded credit facilities, deposit
services, investment advisory, currency exchange facilities, profit rate swaps, financing syndication and other
services to Corporate, Commercial and Multinational Customers.
• Retail Banking provides investment accounts services, credit card and Islamic financing to retail and individual
customers.
• Asset Management has two distinct functions. Firstly, the management of Masraf Al Rayan’s portfolio of
listed and private equities and funds, strategic investments, income producing instruments such as sukuks
and real estate investments. Secondly, the development and operation of Masraf Al Rayan’s investment
products, asset management and investment placement business.
• International Operations includes loans, deposits and other products and services with corporate and
individual customers in the Group’s international locations.
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At 31 December 2016

QAR ’000s

6- Operating Segments (Continued)

Retail
Banking

2,101,759

495,775

(7,443)

151,985

-

2,742,076

Net fee and commission
income

196,082

-

31,850

10,321

-

238,253

Foreign exchange
gain / (loss)

107,839

-

(17)

56

-

107,878

3,154,545

Share of results of
associates

-

-

-

-

55,648

55,648

Gain on sale of an
associate

-

-

-

-

186,143

186,143

Other income

-

-

-

-

6,793

6,793

2,405,680

495,775

24,390

162,362

248,584

3,336,791

(15,367)

-

(31,977)

-

-

(47,344)

2,441

-

-

(1,874)

-

567

414,740

(39,519)

31,326

(187,019)

2,000,995

Information about operating segments
Corporate
Banking

Retail
Asset International
Unallocated
Banking Management
operations

2,288,928

648,599

Total

External revenue:
22,973

194,045

-

Information about operating segments (Continued)
Corporate
Banking

Information regarding the results, assets and liabilities of each reportable segment is included below.
Performance is measured based on segment profit before tax, as included in the internal management reports
that are reviewed by the management. Segment profit is used to measure performance as management believes
that such information is the most relevant in evaluating the results of certain segments relative to other entities
that operate within these industries.

Total income from
financing and investing
activities

2015

Total income from
financing and investing
activities

265,585

-

31,669

15,269

-

312,523

Foreign exchange
gain / (loss)

132,001

-

-

1,925

-

133,926

Share of results of
associates

-

-

-

-

52,377

52,377

Other material non-cash
items:
Net impairment loss on
investment securities

Gain on sale of an
associate

-

-

-

-

93,071

93,071

Other income

-

-

-

-

8,599

8,599

2,686,514

648,599

54,642

211,239

154,047

3,755,041

Net impairment loss on
investment securities
Net recoveries and
reversals / (impairment
losses) on financing assets

(1,127)

-

854

-

-

-

-

(2,405)

-

-

(1,127)

(1,551)

Reportable segment
profit before tax

1,692,644

501,658

37,114

40,020

(199,076)

2,072,360

Reportable segment
assets

69,107,730

14,909,591

483,051

6,400,459

629,904

91,530,735

Reportable segment
liabilities

26,428,511

2,037,608

9,406

1,385,952

1,305,447

31,166,924

Reportable segment
equity of investment
account holders

30,647,089

12,370,325

-

4,472,884

-

47,490,298

94

Total segment revenue

Net recoveries and
reversals / (impairment
losses) on financing assets
Reportable segment
profit before tax

Other material non-cash
items:
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Asset International
Unallocated
Management
operations

Total

External revenue:

Net fee and commission
income

Total segment revenue

QAR ’000s

6- Operating Segments (Continued)

Unallocated assets, liabilities and revenues are related to some central functions and non-core business
operations, like common property & equipment, cash functions, development projects related payables etc.

2016

At 31 December 2016

1,781,467

Reportable segment
assets

64,387,156

12,117,620

846,424

5,417,337

562,876

83,331,413

Reportable segment
liabilities

16,199,691

1,991,157

8,198

1,664,840

1,669,800

21,533,686

Reportable segment
equity of investment
account holders

36,579,743

9,711,723

-

3,148,038

-

49,439,504
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At 31 December 2016

QAR ’000s

7- Fair Value and Classification of Financial Instruments

At 31 December 2016
8- Cash and Balances with Qatar Central Bank

The table below sets out the carrying amounts and fair values of the Group’s financial assets and financial liabilities:
Fair value
through income
statement

Fair value
through equity

Amortised cost

Cash and balances with QCB

-

-

Due from banks

-

Financing assets

-

2016

Total carrying
amount

Fair value

3,126,085

3,126,085

3,126,085

-

5,692,239

5,692,239

5,692,239

-

67,634,561

67,634,561

67,634,561

4,471

150,671

-

155,142

155,142

-

-

13,856,968

13,856,968

13,917,718

-

-

269,312

269,312

269,312

18,649

-

-

18,649

18,649

23,120

150,671

90,579,165

90,752,956

90,813,706

Due to banks

-

-

19,059,705

19,059,705

19,059,705

Customer current accounts

-

-

10,533,627

10,533,627

10,533,627

Other liabilities

-

-

849,809

849,809

849,809

Equity of investment account holders

-

-

47,490,298

47,490,298

47,490,298

17,264

-

-

17,264

17,264

17,264

-

77,933,439

77,950,703

77,950,703

Fair value
through income
statement

Fair value
through equity

Amortised cost

Total carrying
amount

Fair value

Cash and balances with QCB

-

-

2,736,915

2,736,915

2,736,915

Due from banks

-

-

2,376,269

2,376,269

2,376,269

Financing assets

-

-

62,566,639

62,566,639

62,566,639

Measured at amortised cost
Other assets

2015

359,619

324,107

2,366,474

2,334,173

399,992

78,635

3,126,085

2,736,915

9- Due From Banks
2016

2015

Current accounts

2,192,074

651,794

Wakala placements with banks

1,850,022

516,653

1,650,143

1,207,822

5,692,239

2,376,269

2016

2015

Murabaha

55,519,712

53,883,355

Ijarah

8,875,993

6,804,106

Istisna’a

1,856,997

1,698,043

Musharaka

4,661,716

4,561,423

317,071

388,337

71,231,489

67,335,264

(3,546,468)

(4,715,175)

(50,460)

(53,450)

67,634,561

62,566,639

Commodity murabaha receivable

10- Financing Assets
(a)

By type

Others
401,101

102,743

-

503,844

503,844

-

-

14,120,957

14,120,957

14,176,135

-

-

259,555

259,555

259,555

Measured at amortised cost
Other assets
Shari’a-compliant risk management
instruments

2015

Receivables and balances from financing activities:

Investment securities:
Measured at fair value

Current account with QCB

2016

* The cash reserve with QCB represents a mandatory reserve not available for the daily operations of the Bank.

Measured at fair value

Shari’a-compliant risk management
instruments

Cash on hand
Cash reserve with QCB*

Investment securities:

Shari’a-compliant risk management
instruments

QAR ’000s

15,827

Deferred profit
Allowance for impairment and profit in suspense (note b)

15,827

-

-

416,928

102,743

82,060,335

82,580,006

82,635,184

Due to banks

-

-

13,344,591

13,344,591

13,344,591

The total non-performing financing assets at 31 December 2016 amounted to QAR 112,745 thousand representing 0.16%
of the gross financing assets (2015: QAR 59,754 thousand, representing 0.09% of the gross financing assets).

Customer current accounts

-

-

6,183,762

6,183,762

6,183,762

Specific impairment of financing assets includes QAR 1,918 thousand of profit in suspense (2015: QAR 3,532 thousand).

Other liabilities

-

-

805,372

805,372

805,372

Equity of investment account holders

-

-

49,439,504

49,439,504

49,439,504

7,764

-

-

7,764

7,764

7,764

-

69,773,229

69,780,993

69,780,993

Shari’a-compliant risk management
instruments
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15,827

Total receivables and balances from financing activities

Net receivables and balances from financing activities
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At 31 December 2016

QAR ’000s

At 31 December 2016

QAR ’000s

10- Financing Assets (Continued)

10- Financing Assets (Continued)

(b)

(d)

Movement in the allowance for impairment and profit in suspense on financing assets
Specific and collective
impairment

Profit in suspense

Total
2016

Balance as at 1 January

49,918

3,532

53,450

Charge for the year

29,648

597

30,245

(28,097)

(2,211)

(30,308)

Write-off during the year

(1,656)

-

(1,656)

Effect of foreign currency movement

(1,271)

-

(1,271)

48,542

1,918

50,460

Recoveries / reversals during the year

Balance at 31 December

Specific and collective
impairment

Profit in suspense

Total
2015

49,520

3,160

52,680

8,958

372

9,330

(9,525)

-

(9,525)

Write-off during the year

(240)

-

(240)

Effect of foreign currency movement

1,205

-

1,205

49,918

3,532

53,450

Balance as at 1 January
Charge for the year
Recoveries / reversals during the year

Balance at 31 December

(c)

Movement in the allowance for impairment (including profit in suspense) on financing assets sector-wise
Corporate and SME

Retail

Total
2016

Balance as at 1 January

41,098

12,352

53,450

Charge for the year

20,268

9,977

30,245

(29,727)

(581)

(30,308)

Write-off during the year

-

(1,656)

(1,656)

Effect of foreign currency movement

-

(1,271)

(1,271)

31,639

18,821

50,460

Recoveries / reversals during the year

Balance at 31 December

By sector
Murabaha

Ijarah

Istisna’a

Musharaka

Others

Total
2016

Government and related agencies

33,318,988

692,247

314,938

-

1,266

34,327,439

Non-banking financial institutions

3,434,596

-

-

-

474

3,435,070

393,503

-

711,499

-

8,755

1,113,757

Commercial

1,788,035

18,049

-

115,706

201,153

2,122,943

Services

3,290,343

640,497

-

-

12,753

3,943,593

Contracting

984,006

3,845

-

8,149

9,888

1,005,888

Real estate

6,797,490

7,207,976

830,560

1,434,740

122

16,270,888

Personal

4,265,637

313,379

-

2,825,669

82,660

7,487,345

1,247,114

-

-

277,452

-

1,524,566

55,519,712

8,875,993

1,856,997

4,661,716

317,071

71,231,489

Industry

Other

Less: Deferred profit
Allowance for impairment on financing assets

Retail

Total
2015

44,129

8,551

52,680

5,116

4,214

9,330

(8,147)

(1,378)

(9,525)

Write-off during the year

-

(240)

(240)

Effect of foreign currency movement

-

1,205

1,205

41,098

12,352

53,450

Balance as at 1 January
Charge for the year
Recoveries / reversals during the year

Balance at 31 December
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)50,460(
67,634,561

Murabaha

Ijarah

Istisna’a

Musharaka

Others

Total
2015

Government and related agencies

32,935,898

403,373

310,436

-

2,016

33,651,723

Non-banking financial institutions

5,558,600

-

-

-

-

5,558,600

270,654

-

633,508

-

20,662

924,824

Commercial

1,240,928

31,802

-

-

250,336

1,523,066

Services

2,244,629

198,541

223,194

215,387

15,601

2,897,352

727,425

89,331

-

2,711

14,397

833,864

Real estate

6,900,782

5,669,427

530,905

1,519,469

-

14,620,583

Personal

2,893,954

331,755

-

2,281,640

66,382

5,573,731

1,110,485

79,877

-

542,216

18,943

1,751,521

53,883,355

6,804,106

1,698,043

4,561,423

388,337

67,335,264

Industry

Contracting

Other
Corporate and SME

)3,546,468(

Less: Deferred profit

(4,715,175)

Allowance for impairment on financing assets

(53,450)
62,566,639
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At 31 December 2016

QAR ’000s

At 31 December 2016
12- Investment Securities (Continued)

11- Investments in Funds
During the year, QCB issued Circular AR 11/2016 which states that the Bank may not own more than a 10%
stake in investment funds, and in the case of excess in the ceiling set out, the Bank shall dispose of the excess
shareholding. As a result, the Bank’s investments in Al Rayan GCC Fund (F) and Al Rayan GCC Fund (Q) were
deconsolidated during the year.

The cumulative change in fair value of investments designated as fair value through equity during the year is
as follows:
2016

2016

Negative
fair value

Total

Positive
fair value

Negative
fair value

Total

12,738

(148)

12,590

38,918

(10,113)

28,805

Quoted

2,275

(5,755)

(3,480)

9,431

(45,704)

(36,273)

Transferred to consolidated income
statement on sale

(4,603)

221

(4,382)

(34,198)

11,966

(22,232)

Transferred to consolidated income
statement due to impairment

-

1,127

1,127

-

43,703

43,703

Share of other comprehensive
income of associates

(3,872)

-

(3,872)

(1,413)

-

(1,413)

Net fair value movement

(6,200)

(4,407)

(10,607)

(26,180)

9,965

(16,215)

Balance at 31 December

6,538

(4555)

1,983

12,738

(148)

12,590

Balance at 1 January

2015

Unquoted

Total

Quoted

Unquoted

Total

Investments classified as
fair value through income
statement
Investments classified as held
for trading
- Equity type investments

-

-

-

308,414

-

308,414

- Debt type investments Fixed profit rate

4,471

-

4,471

92,687

-

92,687

4,471

-

4,471

401,101

-

401,101

Government of Qatar Sukuk
Less: Allowance for
impairment

Net change in fair value

13- Investment in Associates

Debt-type investments
classified at amortised cost

Floating profit rate

2015

Positive
fair value

12- Investment Securities

Fixed profit rate

QAR ’000s

Associates’ movement during the year is as follows:

1,356,800

-

1,356,800

1,264,861

-

1,264,861

41,866

-

41,866

68,851

-

68,851

1,258,786

11,225,000

12,483,786

1,238,717

11,574,012

12,812,729

(25,484)

-

(25,484)

(25,484)

-

(25,484)

2,631,968

11,225,000

13,856,968

2,546,945

11,574,012

14,120,957

Investments classified as fair
value through equity

2016

2015

469,052

423,998

52,377

55,648

(13,458)

(9,429)

4,401

-

(3,872)

(1,413)

60

248

508,560

469,052

Balance at 1 January
Share of results
Cash dividend received
Investment acquired during the year
Share of other comprehensive income
Other movements

- Equity type investments

26,438

92,180

118,618

98,048

4,695

102,743

- Debt type investments Fixed profit rate

32,053

-

32,053

-

-

-

58,491

92,180

150,671

98,048

4,695

102,743

2,694,930

11,317,180

14,012,110

3,046,094

11,578,707

14,624,801

The Group has recognized impairment loss for certain equity-type investments classified as fair value through
equity during the year totalling QAR 1,127 thousand (2015: QAR 43,703 thousand), due to significant and prolonged
reduction in fair values.

Balance at 31 December

Ownership %
Name of the Company

Country

Company’s activities

2016

2015

National Mass Housing (“NMH”)

Oman

Real estate services

20.00

20.00

CI San Trading (“Ci San”)

Qatar

Investing and trading

50.00

50.00

Kirnaf Finance Company (formerly known as
“Kirnaf Investment and Installment Company”)
(“Kirnaf”)

Saudi Arabia

Leasing

48.76

48.00

Daman Insurance – Beema (“Daman”)

Qatar

Insurance

20.00

20.00

Linc Facility Services (“Linc”)

Qatar

Facility management

33.50

33.50*

* In 2015, ownership of the associate was transferred from the Company to Al Rayan Partners, a wholly-owned
subsidiary.
All investments are not listed.
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At 31 December 2016

QAR ’000s

13- Investment in Associates (Continued)

At 31 December 2016

QAR ’000s

14- Fixed Assets (Continued)

The financial position, revenue and results of associates are as follows:
2016
Total assets
Total liabilities
Total revenue
Net profit
Share of profit recognised

2015

Furniture,
fixtures Computer
and office equipment
equipment

Land and
building

Leasehold
improvements

78,709

72,702

34,964

Additions

19,471

11,542

Disposals

-

NMH

Ci San

Kirnaf

Daman

Linc

159,702

115,821

1,111,403

899,175

100,838

2,701

60,474

338,047

601,495

12,971

24,584

74,454

74,406

75,169

128,031

Balance at 1 January 2015

3,209

7,036

25,208

46,522

60,540

637

3,518

18,637

9,304

20,281

Work in
progress

Total

86,481

300

273,156

3,990

6,795

1,974

43,772

(1,843)

(328)

-

-

(2,171)

(10)

(761)

(116)

(616)

-

(1,503)

98,170

81,640

38,510

92,660

2,274

313,254

Cost:

Effect of foreign currency
movement

NMH

Ci San

Kirnaf

Daman

Linc

168,547

100,243

1,171,982

825,414

46,805

Total liabilities

4,463

51,894

434,491

537,773

7,478

Balance at 1 January 2015

2,464

51,110

19,956

80,390

-

153,920

Total revenue

28,788

63,959

71,978

66,862

38,552

Depreciation for the year

386

6,592

3,737

4,757

-

15,472

Net profit

10,844

2,230

29,081

39,694

16,292

Disposals

-

(1,843)

(288)

-

-

(2,131)

2,169

1,115

39,215

7,939

5,210

Effect of foreign currency
movement

-

(786)

(110)

(593)

-

(1,489)

2,850

55,073

23,295

84,554

-

165,772

95,320

26,567

15,215

8,106

2,274

147,482

Total assets

Share of profit recognised

Balance at 31 December 2015
Accumulated depreciation:

Balance at 31 December 2015

14- Fixed Assets

Net book value:
At 31 December 2015

Land and
building

Leasehold
improvements

Furniture,
fixtures
and office
equipment

98,170

81,640

38,510

92,660

2,274

313,254

307

3,247

3,761

9,455

5,596

22,366

Transfers during the year

-

300

-

-

(300)

-

Effect of foreign currency
movement

(3,423)

(4,170)

(663)

(2,666)

-

(10,922)

Balance at 31 December 2016

95,054

81,017

41,608

99,449

7,570

324,698

Computer
equipment

Work in
progress

Total

15- Other Assets

Cost:
Balance at 1 January 2016
Additions

2016

2015

Accrued profit

272,438

262,681

Prepayments and other receivables

101,852

135,675

37,822

15,025

412,112

413,381

(3,126)

(3,126)

408,986

410,255

Advances to suppliers

Less: Allowance for impairment losses

Accumulated depreciation:
Balance at 1 January 2016

2,850

55,073

23,295

84,554

-

165,772

Depreciation for the year

541

6,756

3,846

5,175

-

16,318

Effect of foreign currency
movement

(27)

(2,759)

(423)

(2,377)

-

(5,586)

3,364

59,070

26,718

87,352

-

176,504

91,690

21,947

14,890

12,097

7,570

148,194

Balance at 31 December 2016

Notes:
(i) Allowance for impairment losses pertain to accrued profit relating to certain debt type investments.
(ii) Other receivables include positive fair value of Shari’a-compliant risk management instruments amounting to
QAR 18,649 thousand (2015: QAR 15,827 thousand).

Net book value:
At 31 December 2016
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At 31 December 2016

QAR ’000s

2016

2015

26,500

500,077

Commodity murabaha payable

1,768,713

2,348,709

Short-term Murabaha facilities from banks

1,638,125

-

15,626,367

10,495,805

19,059,705

13,344,591

Wakala payable

Wakala payable includes various facilities with maturities up to 10 months and carries a profit rate of 0.40% to 2.25%
(2015: maturities up to 15 months and carries a profit rate of 0.05% to 1.65%).

(a)

Provision for employees’ end of service benefits
2016

2015

32,309

27,130

5,894

7,386

Paid during the year

(2,210)

(2,207)

Balance at 31 December

35,993

32,309

2016

2015

Saving accounts

5,145,444

3,252,293

Term accounts

37,874,166

41,528,663

Short-term investment accounts

4,234,725

4,520,224

235,884

137,812

79

512

47,490,298

49,439,504

2016

2015

17,004,341

23,740,637

96,650

215,163

12,586,623

9,015,985

17,566,721

16,329,395

235,884

137,812

79

512

47,490,298

49,439,504

Balance at 1 January
Provisions made during the year

19- Equity of Investment Account Holders
(a)

By type

17- Customer Current Accounts
2016

2015

5,000,689

1,426,004

17,842

32,612

Corporate

2,848,812

2,324,437

Individuals

2,666,284

2,400,709

10,533,627

6,183,762

By sector:
Government
Non-banking financial institutions

18- Other Liabilities
2015

Unearned commission

149,242

288,922

Dividend payable

566,073

448,354

-

429,361

231,854

305,184

Other staff provisions

81,934

95,485

Accrued expenses

25,405

90,814

Social and sports fund (Note 38)

51,882

51,834

Provision for employees’ end of service benefits (a)

35,993

32,309

431,209

263,070

1,573,592

2,005,333

Acceptances

Others

Others include negative fair value of Shari’a-compliant risk management instruments amounting to QAR 17,264
thousand (2015: QAR 7,764 thousand).
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Profit payable to equity of investment account holders
Share in the fair value reserve

(b)

By sector

Government
2016

Funds received against rights issue on behalf of customers

QAR ’000s

18- Other Liabilities (Continued)

16- Due to Banks
Current accounts

At 31 December 2016

Non-banking financial institutions
Retail
Corporate
Profit payable to equity of investment account holders
Share in the fair value reserve

In accordance with QCB circular No. 87/2008, no risk reserve is deducted from the profit related to the equity of
investment account holders and the total risk reserve is transferred from the shareholders’ profit as an appropriation.
(c)

Share of equity of investment account holders in the net profit
2016

2015

2,137,533

2,039,474

(2,025,259)

(1,891,529)

112,274

147,945

Support provided by Masraf

748,642

470,680

Return on investment account holders after Masraf’s support

860,916

618,625

Return on equity of investment account holders in the profit before
Masraf’s Mudaraba income
Masraf’s Mudaraba income
Return on investment account holders
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At 31 December 2016

QAR ’000s

At 31 December 2016

19- Equity Of Investment Account Holders (Continued)

20- Equity (Continued)

Rates of profit allotment:

(d)
2016

2015

%

%

More than one year deposits

1.79

1.53

One year deposits

1.58

Six months deposits

QAR ’000s

Fair value reserve
This reserve comprises changes in fair value of equity-type investments classified as fair value through equity.
2016

2015

Balance at the 1 January

12,590

28,805

1.35

Net unrealised (losses) / gains

(3,401)

(35,761)

1.45

1.27

Transferred to consolidated income statement

(4,382)

(22,232)

Three months deposits

1.33

1.16

Transferred to consolidated income statement due to impairment

1,127

43,703

Short-term investment accounts

1.01

0.90

Share of other comprehensive income of associates

(3,872)

(1,413)

Saving accounts

1.33

1.10

Share of equity of investment account holders in the fair value reserve

(79)

(512)

Saving accounts-millionaire

1.49

1.18

Net fair value movement

(10,607)

(16,215)

1,983

12,590

Balance at 31 December (shareholders’ share)

20- Equity
(a)

Fair value reserve represents unearned gains/ (losses), being not available for distribution unless realised and
charged to the consolidated income statement.

Share capital
2016

2015

7,500,000

7,500,000

Authorised, issued and paid up
750,000,000 shares at QAR 10 each

(b)

Transfer from retained earnings (i)
Balance at 31 December
(i)

(c)

2016

2015

1,447,869

1,033,195

415,057

414,674

1,862,926

1,447,869

According to QCB Law No. 13 of 2012, 10% of the profit for the year is required to be transferred to the legal
reserve until the reserve equals 100% of paid up capital. At 31 December 2016, the Group transferred to
legal reserve 20% of the net profit for the year (2015: 20% of the net profit).

Foreign currency translation reserve
The foreign currency translation reserve comprises all foreign exchange differences arising from the translation of
the financial statements of foreign operations as well as from the translation of liabilities and gains and losses on
Shari’a-compliant risk management instruments that hedge the Group’s net investment in foreign operations.

(f)

Legal reserve

Balance at 1 January

(e)

Other reserves
This represents the Group’s share of profit from investment in associates, net of cash dividend received, as
required by QCB regulations.
2016

2015

80,468

41,165

Share of results of associates

52,377

55,648

Dividend from associates transferred to retained earnings

(5,418)

(5,418)

Other movement

(20,281)

(10,927)

Balance at 31 December

107,146

80,468

Balance at 1 January

Risk reserve
In accordance with QCB circular 102/2011, risk reserve has been created to cover contingencies on both the
public and private sector financing activities, with a minimum requirement of 2.5% of the total private sector
exposure granted by the Group inside and outside Qatar after the exclusion of the specific provisions and profit
in suspense. The finance provided to/or secured by the Ministry of Finance or finance against cash guarantees
are excluded from the gross direct financing, which should be appropriated from shareholders’ profit according
to QCB instructions. As of 31 December 2016, an amount of QAR 209 million has been transferred to the risk
reserve (2015: QAR 128 million).

(g)

Proposed dividend
The Board of Directors in its meeting held on 16 January 2017 proposed a cash dividend of 20% (2015: 17.5%) of
the share capital amounting to QAR 1,500 million (2015: QAR 1,312.5 million).
This proposal is subject to the approval of the shareholders’ annual general assembly and the regulators in the
State of Qatar.

21- Non-Controlling Interests
This represents the Group’s non-controlling interest in Al Rayan (UK) Limited (30%) and Al Rayan Bank PLC
(31.16%) (31 December 2015: Al Rayan GCC Fund (F) - 44.6%, Al Rayan GCC Fund (Q) - 83.5% and Al Rayan Bank
PLC - 1.66%).
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QAR ’000s

22- Net Income from Financing Activities
2015

1,996,551

1,847,540

50,981

39,496

Income from Ijarah

374,692

273,672

Income from Musharaka

198,403

172,756

2,620,627

2,333,464

Income from Istisna‘a

QAR ’000s

27- Staff Costs
2016

Income from Murabaha

At 31 December 2016

2016

2015

273,222

279,283

Staff indemnity costs

5,894

7,386

Staff pension fund costs

5,798

5,235

284,914

291,904

2016

2015

Rent and maintenance

58,585

59,481

Advertising expenses

15,544

50,688

Salaries, allowances and other staff costs

28- Other Expenses
23- Net Income from Investing Activities
Income from investment in debt-type instruments
Dividend income
Income from inter-bank placements with Islamic banks
Net gain on sale of equity-type investments
Net gain on sale of debt-type investments
Fair value gain / (loss) on investment securities carried as fair value
through income statement

2016

2015

460,125

405,013

4,891

23,872

Board of Directors’ remuneration (Note 34c)

15,622

20,812

56,572

22,037

Legal, professional and consulting fees

6,424

19,288

7,175

17,259

Information technology

9,381

18,102

4,642

206

428

2,220

513

(59,775)

55,481

74,222

161,465

244,813

533,918

408,612

Shari’a Board compensation
Other operating expenses

29- Contingent Liabilities and Commitments
24- Net Fee and Commission Income
Commission on financing activities
Commission on trade finance activities
Commission on banking services

Fee and commission expenses

(a)
2016

2015

198,288

143,457

77,105

72,666

38,895

23,548

314,288

239,671

(1,765)

(1,418)

312,523

238,253

25- Foreign Exchange Gain
Dealing in foreign currencies
Revaluation of assets and liabilities

2016

2015

134,502

107,995

(576)

(117)

133,926

107,878

The Group has long-term lease agreements for its office premises. The future aggregate minimum lease
payments under these rent agreements are as follows:

Payable not later than 1 year
Payable later than 1 year and not later than 5 years

(b)

Guarantees
Letters of credit

2015

Profit rate swap

Rental income

2,152

2,777

Unilateral promise to buy/sell currencies

Miscellaneous

6,447

4,016

8,599

6,793
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2015

23,709

25,843

87,124

30,537

110,833

56,380

2016

2015

7,825,568

15,420,295

16,278,696

17,103,678

3,604,802

7,325,730

27,709,066

39,849,703

2016

2015

3,718,314

4,074,270

21,482,774

24,800,872

25,201,088

28,875,142

Other undertakings and commitments

2016

108

2016

Contingent liabilities

Unutilised credit facilities

(c)

26- Other Income

Capital commitments
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At 31 December 2016

Cash and balances with QCB

2,727,150

-

9,765

-

-

2,736,915

Due from banks

1,040,446

694,745

578,483

59,203

3,392

2,376,269

Financing assets

52,195,554

169,921

6,933,658

-

3,267,506

62,566,639

Investment securities

13,308,369

964,266

130,451

-

221,715

14,624,801

84,198

384,854

-

-

-

469,052

Fixed assets

115,111

-

32,371

-

-

147,482

Other assets

361,893

-

48,362

-

-

410,255

69,832,721

2,213,786

7,733,090

59,203

Due to banks

8,739,445

4,024,925

16,745

1

563,475

13,344,591

Customer current accounts

5,492,631

52,809

623,529

21

14,772

6,183,762

1,983,181

-

22,152

-

-

2,005,333

16,215,257

4,077,734

662,426

22

578,247

21,533,686

Equity of investment account
holders

45,640,270

1,844,384

1,847,508

26

107,316

49,439,504

TOTAL LIABILITIES AND
EQUITY OF INVESTMENT
ACCOUNT HOLDERS

61,855,527

5,922,118

2,509,934

48

Investment in associates

TOTAL ASSETS

Other liabilities
Total liabilities
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3,492,613 83,331,413

685,563 70,973,190

47,490,298

31,166,924

1,573,592

10,533,627

19,059,705

91,530,735

408,986

148,194

508,560

14,012,110

67,634,561

5,692,239

3,126,085

78,657,222
47,356,767
11,508,804
19,174,197
1,781
454,246

Total

161,427

Others

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY OF
INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS

North
America

38,257,224

Europe

8,842,520

Qatar Other GCC

2015

1,133,868 78,657,222

96,650

302

762

5,011,841

204,670

6,792,351

88,472

65,718,860

TOTAL LIABILITIES AND
EQUITY OF INVESTMENT
ACCOUNT HOLDERS

Equity of investment account holders

47,490,298

9,099,543

170,301

2,666,284

-

19,077,547

3,936,416

1,019

2,142,161

249,576

41,241,420

72,955

Equity of investment account
holders

Total liabilities

31,166,924

1,573,592

963,567

-

302

-

1,075,425

-

4,650,190

-

24,477,440

-

Total liabilities

Other liabilities

1,573,592

7,525,951

-

2,666,284

-

17,842

-

1,019

-

249,576

1,573,592

72,955

Other liabilities

Customer current accounts

10,533,627

-

12,458

-

302

19,059,705

638,081

-

85,422

-

9,797,364

-

Customer current accounts

Due to banks

19,059,705

53,188,154

951,109

6,898,506

-

13,097,016

437,344

724,208

4,564,768

1,348,416

13,106,484

Due to banks

3,576,397 91,530,735

16,274,435

59,985

TOTAL ASSETS

9,540,591

408,986

3,256,914

-

75,096,848

TOTAL ASSETS

-

408,986

-

-

-

-

-

57,114

Other assets

-

148,194

351,872

-

Other assets

-

148,194

-

-

-

-

-

28,707

Fixed assets

-

49,079

119,487

-

Fixed assets

429,499

508,560

-

-

-

-

29,982

-

Investment in associates

407,070

13,133,091

101,490

-

Investment in associates

569,026

14,012,110

8,552

196,091

14,063

-

287,378

294,332

Investment securities

697,081

39,448,804

12,824,606

6,898,506

Investment securities

3,280,167

67,634,561

715,656

3,378,308

1,334,353

-

15,957,075

7,084,600

Financing assets

188,910

-

56,982,743

-

Financing assets

5,692,239

5,692,239

-

1,998

-

59,985

-

2,064,960

Due from banks

1,963,853

-

1,601,443

-

Due from banks

3,126,085

3,126,085

-

-

-

-

-

10,878

Cash and balances with QCB

-

Individuals

3,115,207

Financial
services

Cash and balances with QCB

Oil and gas

Total

Construction,
engineering and
manufacturing

Others

Real estate

North
America

2016

Europe

At 31 December 2016

Qatar Other GCC

Notes to the Consolidated Financial Statements

2016

Others

Geographical sector

QAR ’000s
Total

30- Concentration of Assets, Liabilities and Equity of Investment Account Holders

Industrial sector

QAR ’000s

30- Concentration of Assets, Liabilities and Equity of Investment Account Holders (Continued)

At 31 December 2016

QAR ’000s

Notes to the Consolidated Financial Statements
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111,972
191,673

Equity of investment account holders
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY OF
INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS
476,628

280,986

195,642

-

195,642

-

1,234,074

-

-

-

169,583

1,064,491

-

-

Construction,
engineering and
manufacturing

1,729

754

975

(36,639,352)

62,941,691

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY OF
INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS
MATURITY GAP

37,407,346

Equity of investment account holders

25,534,345

Total liabilities

10,533,627

Customer current accounts

1,537,446

13,463,272

Due to banks

Other liabilities

26,302,339

408,986

Other assets
TOTAL ASSETS

28,707

Fixed assets

Investment in associates

3,171,148

16,605,698

Financing assets
Investment securities

5,328,189

759,611

Up to 3 months

Due from banks

Cash and balances with QCB

2016

31- Maturity Profile

At 31 December 2016

9,280,376

8,095,147

3,097,785

4,997,362

36,146

-

4,961,216

17,375,523

-

-

-

600,000

16,775,523

-

-

3-6 months

-

975

-

641,536

-

-

-

8,028

633,508

-

-

Oil and gas

(3,673,591)

6,280,760

5,645,543

635,217

-

-

635,217

2,607,169

-

-

-

50,963

2,556,206

-

-

-

-

-

6,294,371

13,720,801

364,050

-

1-5 years

11,416,694

9,015,985

2,400,709

-

2,400,709

-

5,432,640

-

-

-

-

5,432,640

-

-

Individuals

19,039,598

1,339,624

1,339,624

-

-

-

-

20,379,222

13,592,366

215,163

13,377,203

-

32,612

13,344,591

10,904,449

-

-

404,855

330,712

5,055,698

2,376,269

2,736,915

Financial
services

6 months-1 year

Notes to the Consolidated Financial Statements

79,701

-

79,701

-

Total liabilities

Other liabilities

Customer current accounts

Due to banks

14,596,823

-

Other assets
TOTAL ASSETS

-

Fixed assets

30,858

Investment in associates

14,217,763

Financing assets
348,202

-

Due from banks

Investment securities

-

Real estate

Cash and balances with QCB

2015

Industrial sector (Continued)

30- Concentration of Assets, Liabilities and Equity of Investment Account Holders (Continued)

At 31 December 2016

Notes to the Consolidated Financial Statements

24,866,482

-

-

-

-

-

-

24,866,482

-

119,487

508,560

3,895,628

17,976,333

-

2,366,474

Over 5 years

45,294,100

39,814,644

5,479,456

2,005,333

3,474,123

-

50,521,891

410,255

147,482

33,339

13,768,276

36,162,539

-

-

Others

12,873,513

78,657,222

47,490,298

31,166,924

1,573,592

10,533,627

19,059,705

91,530,735

408,986

148,194

508,560

14,012,110

67,634,561

5,692,239

3,126,085

Total

QAR ’000s

70,973,190

49,439,504

21,533,686

2,005,333

6,183,762

13,344,591

83,331,413

410,255

147,482

469,052

14,624,801

62,566,639

2,376,269

2,736,915

Total

QAR ’000s

Notes to the Consolidated Financial Statements
12,358,223

70,973,190

49,439,504

21,533,686

2,005,333

6,183,762

13,344,591

83,331,413

410,255

147,482

469,052

14,624,801

62,566,639

2,376,269

2,736,915

Total

QAR ’000s

At 31 December 2016

QAR ’000s

32- Basic and Diluted Earnings Per Share
Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit for the year by the weighted average number of
ordinary shares outstanding during the year.

20,012,166

-

-

-

-

-

-

20,012,166

-

147,482

469,052

3,676,498

13,384,960

-

2,334,174

Weighted average number of shares outstanding during the year
(thousand) (a)
Basic earnings per share (QAR)

34,161,929

1,677,183

1,478,553

198,630

-

-

198,630

35,839,112

-

-

-

9,719,276

25,755,786

364,050

(a)
-

1-5 years

Over 5 years

Profit for the year attributable to equity holders of the Bank

2016

2015

2,075,286

2,073,369

750,000

750,000

2.767

2.764

2016

2015

Nos ’000

Nos ’000

750,000

750,000

The weighted average number of shares has been calculated as follows:

Weighted average number of shares at 1 January / 31 December

114

(2,135,394)
(3,223,249)
(36,457,229)

5,142,617
8,041,938
56,111,452

5,105,328
5,492,134
37,363,489

37,289
2,549,804
18,747,963

2,005,333

6,183,762

37,289
2,549,804
10,558,868

3,007,223
4,818,689
19,654,223

410,255

-

-

321,252
249,315
658,460

2,685,971
4,569,374
16,170,548

2,012,219

402,741

33- Cash and Cash Equivalents
For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise the following
balances with original maturities of less than three months:

Cash on hand and balances with QCB excluding cash reserve
Due from bank

2016

2015

759,611

402,742

5,692,239

2,376,269

6,451,850

2,779,011

34- Related Parties
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant
influence over the other party in making financial and operating decisions. Related parties include the significant
equity holders and entities over which the Group and the equity holders exercise significant influence, directors
and executive management of the Group.
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(a)

Consolidated statement of financial position items
2016

2015

-

-

998,308

1,100,819

998,308

1,100,819

2016

2015

18,866

17,959

Liabilities
Current account - customer
Equity of investment account holders - customer
MATURITY GAP

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY OF
INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS

Equity of investment account holders

Total liabilities

Other liabilities

Customer current accounts

Due to banks

TOTAL ASSETS

Other assets

Fixed assets

Investment in associates

Investment securities

Financing assets

Due from banks

Transactions with related parties

Cash and balances with QCB

6 months-1 year
3-6 months
Up to 3 months
2015

31- Maturity Profile (Continued)

At 31 December 2016

Notes to the Consolidated Financial Statements

There were no potentially dilutive shares outstanding at any time during the year. Therefore, the diluted earnings
per share are equal to the basic earnings per share.

(b)

Consolidated income statement items

Return on equity of investment account holders - customer
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Notes to the Consolidated Financial Statements

Notes to the Consolidated Financial Statements

At 31 December 2016

QAR ’000s

At 31 December 2016

QAR ’000s

34- Related Parties (Continued)

35- Shari’a-Compliant Risk Management Instruments (Continued)

(c)

(B)

Transactions with key management personnel
Key management personnel and their immediate relatives have transacted with the Group during the year
as follows:

Financing

2016

2015

1,039

15,235

2016

2015

Remuneration to Board of Directors including meeting allowances (Note 28)

15,622

20,812

Salaries and other benefits

20,628

16,172

(A) Profit rate swap
Swaps are commitments to exchange one set of cash flows for another. In the case of profit rate swaps,
counterparties generally exchange fixed and floating profit payments in a single currency without exchanging
principal. In the case of currency swaps, fixed profit payments and principal are exchanged in different
currencies.
(B) Unilateral promise to buy/sell currencies
Unilateral promises to buy/sell currencies are promises to either buy or sell a specified currency at a specific
price and date in the future. The actual transactions are executed on the promise dates, by exchanging the
purchase/sale offers and acceptances between the relevant parties.
The table below shows the positive and negative fair values of Shari’a-compliant risk management instruments
together with the notional amounts analysed by the term to maturity. The notional amounts, which provide an
indication of the volumes of the transactions outstanding at the year-end, do not necessarily reflect the amounts
of future cash flows involved and the credit and market risk, which can be identified from the fair value of
Shari’a-compliant risk management instruments.

Positive
fair value

Negative
fair value

Notional
amount

Within
three
months

3 - 12
months

1-5
years

Over 5
years

Profit rate swaps

344

344

3,718,314

314,962

-

3,124,660

278,692

Unilateral promise to
buy/sell currencies

18,305

16,920

21,482,774

17,978,935

3,503,839

-

-

18,649

17,264

25,201,088 18,293,897 3,503,839

3,124,660

278,692

Shari’a-compliant risk
management instruments
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Positive
fair value

Negative
fair value

Notional
amount

Within
three
months

3 - 12
months

1-5
years

Over 5
years

256

256

4,074,270

-

-

3,782,940

291,330

15,571

7,508

24,800,872

18,296,517

6,296,180

208,175

-

7,764 28,875,142 18,296,517

6,296,180

3,991,115

291,330

Shari’a-compliant risk
management instruments

Unilateral promise to
buy/sell currencies

15,827

36- Zakat

35- Shari’a-Compliant Risk Management Instruments
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2015

Profit rate swaps

The remuneration of directors and other members of key management during the year were as follows:

2016

Unilateral promise to buy/sell currencies (Continued)

Zakat is directly borne by the equity holders. The Group does not collect or pay Zakah on behalf of its equity
holders in accordance with the Articles of Association.

37- Shari’a Supervisory Board
The Shari’a supervisory Board of the Group consists of three scholars who are specialised in Shari’a principles
and they ensure the Group’s compliance with general Islamic principles and work in accordance with the
issued Fatwas and guiding rules. The Board’s review includes examining the evidence related to documents
and procedures adopted by the Group in order to ensure that its activities are according to the principles of
Islamic Shari’a.

38- Social Responsibility
Pursuant to Law No. 13 of 2008 and further clarifications of the law issued in 2010, the Group made an
appropriation of QAR 51.9 million for an amount equivalent to 2.5% of the net profit relating to the year ended
31 December 2016 (2015: QAR 51.8 million) for the support of sports, cultural and charitable activities.

39- Comparative Figures
The comparative figures presented for 2015 have been reclassified where necessary to preserve consistency with
the 2016 figures. However, such reclassifications did not have any effect on the consolidated net profit or the
total consolidated equity for the comparative year.
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Supplementary Financial Information

Supplementary Financial Information

At 31 December 2016

QAR ’000s

At 31 December 2016

Financial Statements of the Parent Bank

Financial Statements of the Parent Bank (Continued)

(A) Statement of Financial Position of the Parent Bank

(B) Income Statement of the Parent Bank
2016

2015

ASSETS
Cash and balances with QCB

QAR ’000s

2016

2015

Net income from financing activities

2,449,178

2,199,418

499,954

407,563

2,949,132

2,606,981

3,114,622

2,710,127

Net income from investing activities

Due from banks

4,789,324

2,077,932

Total net income from financing and investing activities

Financing assets

63,147,362

58,779,203

Fee and commission income

266,112

210,261

Investment securities

13,145,653

13,458,970

Fee and commission expense

(1,197)

(929)

Investment in subsidiaries and associates

1,095,428

1,381,117

Net fee and commission income

264,915

209,332

Fixed assets

118,918

114,400

Foreign exchange gain

132,001

107,839

Other assets

348,771

357,738

Gain on sale of investment in an associate

93,071

186,143

85,760,078

78,879,487

Other income

8,580

9,299

3,447,699

3,119,594

(222,375)

(238,983)

TOTAL ASSETS
LIABILITIES

TOTAL INCOME

Due to banks

19,125,245

13,274,502

Customer current accounts

9,569,607

5,407,472

Depreciation

(12,855)

(13,335)

1,645,812

2,107,859

Other expenses

(117,011)

(197,524)

TOTAL LIABILITIES

30,340,664

20,789,833

Finance expense

(364,260)

(122,625)

EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS

43,039,953

46,292,267

TOTAL EXPENSES

(716,501)

(572,467)

854

2,441

(3,410)*

(27,576)*

2,728,642

2,521,992

(784,425)

(574,137)

1,944,217

1,947,855

Other liabilities

Staff costs

Net recoveries / reversals on financing assets

EQUITY
Share capital

7,500,000

7,500,000

Legal reserve

1,862,926

1,447,869

Risk reserve

1,345,733

1,136,540

Fair value reserves

7,485

5,246

Retained earnings

1,663,317

1,707,732

TOTAL EQUITY

12,379,461

11,797,387

TOTAL LIABILITIES, EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS
AND EQUITY

85,760,078

78,879,487

Net impairment losses on investments
PROFIT FOR THE YEAR BEFORE RETURN TO
INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS
Less: Return to investment account holders
NET PROFIT FOR THE YEAR

* This includes impairment loss recognized against investment in a subsidiary amounting to QAR 3.4 million
representing losses for the year ended 31 December 2016 (31 December 2015: QAR 24 million representing
accumulated losses up to 31 December 2015).

Parent bank financial information
Statement of financial position and income statement of the Parent bank, disclosed as supplementary financial
information as required by the QCB, are prepared following the same accounting policies as mentioned in
pages 66 to 76 except for investment in subsidiaries and associates which are carried at cost, less impairment if any.

118

Masraf Al Rayan | Annual Report 2016

Masraf Al Rayan | Annual Report 2016

119

