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 المحترم    ينعبد الغ عبد هللاالسيد الفاضل / ناصر  

 مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة

 بورصة قطر

 الدوحة، قطر 

 

Dear Sir, 

 

Subject: Financial Statement for Q2 of 2022 

 

 

 تحية طيبه وبعد،،، 

 

 2022من عام  الثانيالموضوع: البيانات المالية للربع 

We enclose herewith Commercial Bank’s 

financial statements for the second quarter of 

2022, reviewed by our external auditors. We also 

enclose the disclosure form and the press release.  

 

 

We will publish these results in the local 

newspapers on 25 July 2022. 

 

We kindly request that you publish the attached 

press release on your website. 

 

 

نرفق لسيادتكم البيانات المالية للبنك التجاري مراجعة من  

مراقبببل الحسبببابات اللبببارجي للبنبببك، عبببن ن ببباط البنبببك 

مبببن عبببام  الثبببانيالتجببباري ونتببباال  عمالبببه  ببب   الربببب  

كمببا نرفببق لحمببرتكم نمببوح  اإلفيببا  والبيببا  . 2022

 اليحفي.

وسبببوق ن بببوم بن بببر ئبببي  النتببباال فبببي اليبببح  المحليبببة 

 . 2022 يويول 25بتاريخ 

علب  ونرجو من حمرتكم ن بر البيبا  اليبحفي المرفبق 

 موقعكم.

 
Thank you. 

 

Yours sincerely, 

 لكم منا جزيل ال كر. 

 

 وتفملوا ب بو  فااق االحترام والت دير،،،

 

 
Joseph Abraham 

Group Chief Executive Officer 
 

 

 

 

Attachments: 

- Audited Financial Statements for Q2 of 2022   

- Disclosure Form 

- Press Release 

 

 المرف ات:  

 2022من عام  الثانيالبيانات المالية المدق ة للرب   -

 نموح  اإلفيا  -

 البيا  اليحفي -

 



  

 

 نموذج االفصاح:

 

نصف السنویة  المالیة عن بیاناتھ فصحی ).البنك التجاري (ش.م.ع.ق
 2022یونیو 30للفتره المنتھیة في 

صف السنویة نعن بیاناتھ المالیة  ).البنك التجاري (ش.م.ع.ق أفصح
 الربح صافي بلغ حیث ،2022 یونیو 30المنتھیة في  الستة أشھر فترهل

لنفس الفترة من  1,327,254,000 الربحمقابل صافي  1,432,349,000
 .العام الذي سبقھ

مقابل  2022یونیو 30 في لایر قطري    0.35السھم كما بلغ العائد على 
 .2021عام لایر قطري لنفس الفترة من    0.33 السھمالعائد على 

 إن وجد). (االقلیةملحوظة: یجب ان یكون صافى الربح غیر متضمن لحقوق  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disclosure Form: 

 

THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C): Disclose the Semi-annual 
financial statement of 2022 
 

THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C) discloses the interim 
financial statements for the six-month period ending 30th June, 
2022. The financial statements revealed a Net Profit of QR 
1,432,349,000 in comparison to Net Profit of QR 1,327,254,000 
for the same period of the previous year. 

The Earnings per share (EPS) amounted to QR 0.35 as of 30th 
June, 2022 versus an Earnings per share (EPS) QR 0.33 for the 
same period in 2021. 
 

* Net profit should not include minority right (if any) 

 

 



 البنك التجاري (ش.م.ع.ق) یعلن

 2022یونیو  30المنتھي في نصف السنة لملیون لایر قطري  1,432.3عن صافي أرباح بقیمة 

 

: أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) ("البنك") وشركاتھ التابعة والزمیلة ، الدوحة، قطر2022یونیو  24

. وأعلنت المجموعة عن 2022یونیو  30المنتھي في نصف السنة ل("المجموعة") الیوم عن نتائجھ المالیّة 

ملیون لایر قطري  1,327.3 ملیون لایر قطري مقارنةً بصافي أرباح بقیمة 1,432.3صافي أرباح بقیمة 

 .2021عن الفترة نفسھا من سنة 

 

 2021أبرز المؤّشرات المالیّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسھا من 

 %.7.9ملیون لایر قطري، مسّجًال زیادةً بنسبة  1,432.3صافي أرباح بقیمة  •

% +7.8% (11.7ملیون لایر قطري، مسّجًال زیادةً بنسبة  2,551.8الدخل التشغیلي المطبّع بقیمة  •

 على أساس مسّجل).

 .%15.9ملیون لایر قطري، مسّجلةً زیادةً بنسبة  1,975.7األرباح التشغیلیّة  •

% 25.3%)، بانخفاض من 25.1 مسّجل(على أساس  %22.6نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة  •

 %).30.3مسّجل على أساس (

 %.17.5نسبة قویّة لكفایة رأس المال  •

ویرجع % 20.8بنسبة ارتفاًعا ملیون لایر قطري، مسّجًال  501.8بلغ صافي مخّصصات القروض  •

 .مخّصصات حذرةرصد استمرار ذلك بشكٍل أساسيٍ إلى 

 %.8.8ملیار لایر قطري، أي بزیادةٍ بنسبة  176.4موجودات إجمالي ال •

 2021یونیو عن  %0.6بنسبة رتفاع مع املیار لایر قطري،  101.2القروض والسلف للعمالء  •

 .2022مارس % عن 2.9بنسبة و

 اارتفاعً و 2021یونیو عن  %8.5ملیار لایر قطري، مسّجلةً ارتفاًعا بنسبة  89.3ودائع العمالء  •

 .2022مارس % عن 5.7بنسبة 

 .یورومنيمن " في قطر بنك للخدمات المصرفیّة للشركاتجائزة "أفضل  •

 .جلوبال فاینانسمن في العالم  "البنك األكثر ابتكاًرا في التعّرف على العملیّات االحتیالیّةجائزة " •

 .إنترناشیونال فاینانسمن مجلة في قطر  "البنك األكثر ابتكاراً في خدمة العمالء"جائزة  •

 



دولة قطر  واصلت" الشیخ عبدهللا بن علي بن جبر آل ثاني، رئیس مجلس إدارة البنك التجاري: حصرَ 

سّجلت نمًوا اقتصادیًا بنسبة قد فاالقتصاد العالمي  ھاإظھار قدرتھا على التغلّب على التحدّیات التي واجھ

 .الماضيمقارنةً بالعام  2022في الربع األّول من  2.5%

 

دول مجلس التعاون الخلیجي في بین أسرع االقتصادات نمًوا یكون االقتصاد القطري ع أن من المتوقّ و

ة وزیادة وضعتھ الحكومة القطریّ الذي قوي التنظیمي التشریعي والطار اإلبفضل  2024و 2023 نعامیال

واألسس لكرة القدم كأس العالم التحضیرات لمع وقد ساھمت ھذه العوامل  .صادرات الھیدروكربونات

قویة للبنك أعمال ر بیئة یوفّ  ، مادعم ثقة المستثمرین القویة في االقتصاد القطريمتینة في االقتصادیة ال

 التجاري.

 

البنك التجاري تقدًما قویًا "یحرز  د حسین الفردان، نائب رئیس مجلس إدارة البنك التجاري:أضاف السیّ 

لبنك بتقدیر السوق للمستثمرین وللنظراء المالیّین باقد حظیت الثقة القویة في تنفیذ خّطتھ اإلستراتیجیّة، و

الذي أصدرناه مؤّخًرا وتّم  دوالر أمریكيملیون  750 كما برز من خالل القرض اآلسیوي المشترك بقیمة 

تواصلة الثقة في أعمالنا ناجمة عن قدرتنا المھذه ال شّك في أّن و. ضعفًا 2.35 بلغاالكتتاب فیھ بفائٍض كبیٍر 

وسیستمر البنك التجاري في تحقیق النمو في م خدمات وحلول مصرفیة مبتكرة لقاعدة عمالئنا. على تقدی

كي في أمری دوالرملیار  17بحدود والتي من المتوقع أن تضخ المقبلة بطولة كأس العالم لكرة القدم سیاق 

 ."االقتصاد القطري

 

شھر الستة ملیون لایر قطري لأل 1,975.7% فبلغت 15.9للمجموعة بنسبة  األرباح التشغیلیّةارتفعت 

 .2021ملیون لایر قطري محقّق في الفترة نفسھا من  1,705.0، مقارنةً بمبلغ 2022یونیو  30في  ةالمنتھی
 

ملیون لایر قطري  1,956.2% فبلغ 10.0بنسبة صافي إیرادات المجموعة المتأتیة من الفوائد ارتفع كما 

ملیون لایر قطري محقّق في الفترة  1,779.0مقارنةً بمبلغ  2022یونیو  30في  ةالمنتھیشھر الستة لأل

 2022یونیو  30في  ةالمنتھیشھر الستة % لأل2.8ارتفع صافي ھامش الفائدة إلى و. 2021نفسھا من 

 الزیادة في الھوامش بشكٍل أساسيٍ إلىوتعزى . 2021% محقّقة في الفترة نفسھا من 2.6مقارنةً بنسبة 

 .أسعار الفائدةموجودات من جّراء ارتفاع إعادة تسعیر ال

 

 



ملیون لایر  595.6بلغت ف% 18.0بنسبة إیرادات المجموعة غیر المتأتیة من الفوائد المطبّعة وارتفعت 

 505.0مقارنةً بمبلغ  2022یونیو  30في  ةالمنتھیشھر الستة لأل) مسّجل% على أساس 2.2قطري (+

اإلیرادات غیر المتأتیة من ارتفاع یُعزى إجمالي و. 2021ملیون لایر قطري محقّق في الفترة نفسھا من 

 إیرادات العمالت األجنبیّة وإیرادات التداول.ارتفاع بشكٍل أساسيٍ إلى الفوائد 

 

 -( ملیون لایر قطري 576.2 بلغو %0.5 بنسبة فانخفضإجمالي النفقات التشغیلیّة المطبّعة أّما 

ملیون لایر  578.9مقارنةً بمبلغ  2022یونیو  30في  ةالمنتھیشھر الستة لأل) سّجلم على أساس10.7%

 .2021قطري في الفترة نفسھا من 
 

ملیون لایر قطري  501.8% إلى 20.8بنسبة  صافي مخّصصات المجموعة للقروض والسلفوارتفع 

. 2021ملیون لایر قطري في الفترة نفسھا من  415.2، من 2022یونیو  30في  ةالمنتھیشھر الستة لأل

. المخّصصات الحذرة للعمالء المتعثّرینرصد ستمرار في المخّصصات بشكٍل أساسيٍ إلى ارتفاع ویُعزى اال

. أّما 2021یونیو  30% في 4.1من  2022یونیو  30% في 4.5إلى نسبة القروض المتعثّرة فقد ارتفعت 

یونیو  30% في 112.1مقارنةً بنسبة  2022یونیو  30% في 103.2إلى نخفضت نسبة تغطیة القروض فا

 .2022مارس % في 100.2إنّما ارتفعت من نسبة  2021

 

موجودات بلغ إجمالي الإذ  2022یونیو  30 % في 8.8للمجموعة بنسبة  المیزانیّة العمومیّةوارتفعت 

الزیادة بشكٍل جاءت . و2021یونیو ملیار لایر قطري في  162.1ملیار لایر قطري مقارنةً بمبلغ  176.4

 ة.ة االستثماریّ البنوك واألوراق المالیّ المطالبات على  فيأساسيٍ 
 

 30لایر قطري في ملیار  101.2 بلغتو  %0.6بنسبةرتفعت فا قروض وسلف المجموعة للعمالءأّما 

وقد تأثر النمو اإلجمالي للقروض . 2021یونیو ملیار لایر قطري في  100.6مقارنةً بمبلغ  2022یونیو 

الممنوحة قروض السحب على المكشوف المؤقت، على الرغم من النمو في مبالغ الجزء من بسداد الحكومة ل

 %.7.2نسبة لقطاع الخاص بل
 

 30ملیار لایر قطري في  29.4فبلغت  %16.1للمجموعة بنسبة  األوراق المالیّة االستثماریّةارتفعت و

 . 2021ملیار لایر قطري في الفترة نفسھا من  25.3مقارنةً بمبلغ  2022یونیو 

 



 2022یونیو  30ملیار لایر قطري في  89.3بلغت % ف8.5المجموعة بنسبة  ودائع عمالءارتفعت كذلك 

بنسبة ارتفعت الودائع منخفضة التكلفة و. 2021ملیار لایر قطري في الفترة نفسھا من  82.3مقارنةً بمبلغ 

 والمنتجات الرقمیّة التي یقدّمھا البنك.ختلفة % من جّراء مبادرات إدارة النقد الم11.0

 

"لقد سّجل البنك  ، الرئیس التنفیذي لمجموعة البنك التجاري:براھاما د جوزیف السیّ من جھتھ، أّكد 

، محافًظا على الزخم من 2022یونیو  30من النتائج لألشھر الستة المنتھیة في  إیجابیّةالتجاري مجموعة 

 .الربع األول بحیث نواصل تنفیذ استراتیجیّتنا بشكٍل ثابتٍ 

  

% 7.9بنسبة بزیادة لایر قطري عن تلك الفترة، ملیار  1.4سّجلت المجموعة صافي ربح موّحد قدره ف"

اإلیرادات المتأتیة من الفوائد  ویعود ذلك بشكٍل أساسيٍ إلى تحّسن صافيعن الفترة نفسھا من العام الماضي، 

 .وارتفاع المساھمات من قبل الشركات الزمیلة

 

بنسبة  2022یونیو  30ألشھر الستة المنتھیة في في اإیرادات المجموعة المتأتیة من الفوائد ارتفع صافي و"

 وكان النمو مدفوًعا بشكلٍ لایر قطري مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي. ملیار  2.0% وبلغ 10.0

یرادات المتأتیة من جّراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما انعكس إیجابًا على اإلموجودات بإعادة تسعیر ال أساسيٍ 

  %.2.8 إلى %2.6تحّسن صافي ھامش الفائدة من نسبة كما %. 10.7التي ارتفعت بنسبة من الفوائد 

 

لایر قطري مسّجًال نمًوا صحیًا ملیون  595.6إلى  عةالمطبَ  ارتفع إجمالي الرسوم واإلیرادات األخرىو"

إلى زیادة دخل العمالت أساسيٍ بشكٍل % مقارنةً بالفترة نفسھا من العام الماضي، ویرجع ذلك 18.0بنسبة 

بات لایر قطري بسبب التقلّ ملیون  122.6بمقدار فانخفض دخل االستثمار أّما ة وإیرادات التداول. األجنبیّ 

على الرغم من ذلك ارتفع  المطبَع لكّن إجمالي الدخل التشغیلية. المتزایدة في أسواق رأس المال العالمیّ 

 %.11.7بنسبة 

 

بحیث بلغت  مطبّعٍ  لمجموعة على أساٍس دى انسبة التكلفة إلى الدخل ل نتحسّ إلى الدخل التشغیلي وأدّى نمو "

 من العام الماضي.نفسھا خالل الفترة  %25.3من  22.6%

 

% لتصل إلى 15.9بنسبة  2022، ارتفعت األرباح التشغیلیّة في األشھر الستة األولى من عام "نتیجةً لذلك

 لایر قطري مقارنةً بالفترة نفسھا من العام الماضي.ملیار  2.0
 



بشأن تكلفة المخاطر مع استمرار اعتمادنا نھًجا "ویتماشى صافي المخّصصات مع التوجیھات المرفوعة 

 متحفًّظا للمخّصصات.

 

 2022لایر قطري في األشھر الستة األولى من عام ملیار  101.2"أّما قروض المجموعة وسلفھا فبلغت 

لى إبشكٍل أساسيٍ رتفاع ھذا االزى ویع% مقارنةً بالفترة نفسھا من العام السابق. 0.6بنسبة رتفاًعا مسّجلةً ا

ر النمو اإلجمالي تأثّ وقطاعي التجارة والخدمات.  ، ال سیّماالقطاع الخاصالممنوحة إلى قروض الالنمو في 

 لمركز المالي القوي.بسداد مدفوعات من جّراء االحكومة قیام للقروض ب

 

% مقارنةً بالفترة نفسھا من 8.5لایر قطري، بزیادة قدرھا  ارملی 89.3"وقد ارتفعت ودائع العمالء إلى 

ا ساھم بشكل إیجابي في صافي ھامش م% م11.0العام السابق. كما ارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 

 الفائدة لدینا.

 

خالل % 21.1عن منخفضةً % 20.0فبلغت  البنك المحليلدى  المطبَعة نسبة التكلفة إلى الدخل"تحّسنت 

 .لتكنولوجیااالفترة نفسھا من العام الماضي، حیث یواصل البنك التركیز على زیادة الكفاءات من خالل 

 

 106.4 ارتفع صافي الربح من الشركات الزمیلة إلىأفضل إذ  م أداءٍ دیتقفي "أّما شركاتنا الزمیلة فاستمّرت 

 .الماضيالفترة نفسھا من العام % عن 68.2بنسبة ، بزیادة ملیون لایر قطري

 

یار بات معوفقًا لمتطلّ الترناتیف  م المرتفع على بنكمحاسبة التضخّ  الفترةھذه خالل قت المجموعة طبّ وقد "

ملیون لایر  69.2غیر نقدیة بقیمة  "مالیّةصافي خسارة "ذلك  نتج عنف ،29رقم  IAS المحاسبة الدولي

ة على إجمالي حقوق الملكیّ تأثیر  ةالمحاسبیّ ه التسویة ھذولم یكن للمجموعة. افي بیان دخل سّجلت قطري 

 للمجموعة.

 

 2022ل من عن النصف األوّ ملیون لایر قطري  84.0وقد أعلن بنك الترناتیف عن صافي ربح قدره "

ملیون لایر قطري في العام السابق ویعزى ھذا بشكٍل أساسيٍ إلى  13.8بصافي خسارة قدرھا  مقارنةً 

بلغ ، تفعة للتضخم المرالمحاسبیّ تسویة لا. ونظًرا إلى األجنبیّة وإیرادات التداولدخل العمالت التحّسن في 

  .لایر قطريملیون  58.6رناتیف صافي مساھمة بنك الت

 

 



The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Announces 

Net Profit of QAR 1,432.3 Million for the Half Year Ended 30 June 2022 

 

24 June 2022, Doha, Qatar: The Commercial Bank (P.S.Q.C.) (“the Bank”), its subsidiaries and 

associates (“Group”) announced today its financial results for the half year ended 30 June 

2022. The Group reported a net profit of QAR 1,432.3 million as compared to  

QAR 1,327.3 million for the same period in 2021.  

 

 

Key financial highlights for the Group compared to the same period in 2021 

• Net profit of QAR 1,432.3 million, up by 7.9%. 

• Normalized operating income of QAR 2,551.8 million, up by 11.7% (+7.8% on reported 

basis).  

• Operating profit of QAR 1,975.7 million, up by 15.9%. 

• Normalized cost to income ratio of 22.6% (reported 25.1%), reduced from 25.3% 

(reported 30.3%).  

• Strong capital adequacy ratio of 17.5%. 

• Net loan provisions of QAR 501.8 million, up by 20.8% mainly on account of continued 

prudent provisioning.  

• Total assets of QAR 176.4 billion, up by 8.8%.  

• Customer loans and advances of QAR 101.2 billion, up by 0.6% from June 2021 and up 

2.9% from March 2022. 

• Customer deposits of QAR 89.3 billion, up by 8.5% from June 2021 and up 5.7% from 

March 2022.  

• Best Bank for Corporate Banking in Qatar from Euromoney.  

• The Most Outstanding Innovation in Fraud Detection award in the world from Global 

Finance. 

• Most Innovative Customer Service Bank from International Finance Magazine. 

  



Sheikh Abdulla bin Ali bin Jabor Al Thani, Chairman of the Board of Directors of 

Commercial Bank, said, “Qatar continued to demonstrate resilience in overcoming the 

challenges faced by the global economy to report economic growth of 2.5% in the first 

quarter of 2022 from a year earlier. 

 

Driven by a robust legislative and regulatory framework created by the Qatar government 

and higher hydrocarbon export realizations, Qatar is projected to be the fastest growing 

economy in the GCC in 2023 and 2024. With the lead up to the World Cup on track and 

strong economic fundamentals this continues to support strong investor confidence in the 

Qatar economy which provides a strong operating environment for Commercial Bank. 

 

Mr. Hussain Alfardan, Commercial Bank’s Vice Chairman, added, “Commercial Bank is 

making solid progress with its strategic plan, and the strong investor and financial 

counterpart confidence to the Bank has been recognized by the market through our recent 

USD 750 million Asian syndicated term loan facility, which was oversubscribed 2.35x. This 

confidence is validated by our constant ability to deliver innovative banking services and 

solutions to our customer base. Additionally, with the upcoming FIFA World Cup, which is 

expected to inject as much as USD 17 billion into the Qatari economy, Commercial Bank is 

well positioned to continue delivering growth.” 

 

Operating profit for the Group increased by 15.9% to QAR 1,975.7 million for the six months 

ended 30 June 2022, compared with QAR 1,705.0 million achieved in the same period in 2021.   

 

Net interest income for the Group increased by 10.0% to QAR 1,956.2 million for the six 

months ended 30 June 2022 compared with QAR 1,779.0 million achieved in the same period 

in 2021. Net interest margin increased to 2.8% for the six months ended 30 June 2022 

compared with 2.6% achieved in the same period in 2021. The increase in margins is mainly 

driven by asset repricing due to rising interest rate environment. 

 

Normalized non-interest income for the Group increased by 18.0% to QAR 595.6 million 

(+2.2% on reported basis) for the six months ended 30 June 2022 compared with QAR 505.0 



million achieved in the same period in 2021. The overall increase in non-interest income was 

mainly due to higher FX and trading income. 

 

Normalized total operating expenses decreased by 0.5% to QAR 576.2 million (-10.7% on a 

reported basis) for the six months ended 30 June 2022 compared with QAR 578.9 million in 

the same period in 2021.  

 

The Group’s net provisions for loans and advances increased by 20.8% to QAR 501.8 million 

for the six months 30 June 2022, from QAR 415.2 million in the same period in 2021. The 

increase in provisions was mainly due to continued prudent provisioning on NPL customers. 

The non-performing loan (NPL) ratio increased to 4.5% at 30 June 2022 from 4.1% at 30 June 

2021. The loan coverage ratio decreased to 103.2% at 30 June 2022 compared with 112.1% 

at 30 June 2021, but increased from 100.2% in March 2022.  

 

The Group balance sheet has increased by 8.8% as at 30 June 2022 with total assets at  

QAR 176.4 billion, compared with QAR 162.1 billion in June 2021. The increase was mainly in 

due from banks and investment securities. 

 

The Group’s loans and advances to customers increased by 0.6% to QAR 101.2 billion at 30 

June 2022 compared with QAR 100.6 billion in June 2021.  The overall loan growth was 

impacted by the government repayments of temporary overdrafts, despite growth in private 

sector loans by 7.2% .    

 

The Group’s investment securities increased by 16.1% to QAR 29.4 billion at 30 June 2022 

compared with QAR 25.3 billion in the same period in 2021.  

 

The Group’s customer deposits increased by 8.5% to QAR 89.3 billion at 30 June 2022, 

compared with QAR 82.3 billion in the same period in 2021.  Low cost deposits increased by 

11.0% due to the various cash management initiatives and digital products that the Bank 

offers. 

 



Mr. Joseph Abraham, Commercial Bank’s Group Chief Executive Officer, commented, 

“Commercial Bank reported a positive set of results for the six months ended 30 June 2022, 

maintaining the momentum from the first quarter, as we make good progress on our 

strategy. 

 

“The Group reported consolidated net profit of QAR 1.4 billion for the period, up 7.9% 

compared to the same period last year, mainly driven by an improvement in net interest 

income and increased contributions from our associates.  

 

“Group net interest income for the six months ending 30 June 2022 increased by 10.0% to 

QAR 2.0 billion compared to the same period last year. The growth was driven mainly by 

asset repricing due to rising interest rate environment, reflecting positively on the interest 

income which was up 10.7%. Additionally, net interest margin improved to 2.8% from 2.6%. 

 

“Normalized total fees and other income witnessed a healthy growth of 18.0% to QAR 595.6 

million compared to the same period last year, mainly driven by an increase in FX and 

trading income. Investment income declined by QAR 122.6 million due to the heightened 

volatility in global capital markets. Despite this, normalized total operating income increased 

11.7%. 

 

“On normalized basis, the Group’s cost-to-income ratio improved to 22.6% from 25.3% 

during the same period last year on the back of operating income growth.  

 

“Consequently, operating profit in the first six months of 2022 increased by 15.9% to QAR 

2.0 billion compared to the same period last year.  

 

“Net provisions are in line with the guidance provided on cost of risk as we continue our 

conservative provisioning approach. 

 

“Group loans and advances were QAR 101.2 billion for the first six months of 2022, up 0.6% 

compared to the same period last year mainly driven by growth in private sector loans 



mainly in commercial and services sectors. The overall loan growth was impacted by the  

government repayments due to the strong fiscal position. 

 

“Customer deposits increased to QAR 89.3 billion, up by 8.5% compared to the same period 

last year. Low-cost deposits grew by 11.0%, which contributed positively to our net interest 

margin. 

 

“The Domestic Bank improved its normalized cost to income ratio to 20.0%, down from 

21.1% during the same period last year as the bank continues to focus on driving efficiencies 

through technology.  

 

“Our associates continue to deliver better performance. Net profit from associates 

increased to QAR 106.4 million, up by 68.2% compared to the same period last year. 

 

“During the period, the Group applied hyperinflationary accounting to Alternatif Bank in 

accordance with the requirements of International Accounting Standards (IAS) 29, which 

resulted in a non-cash “net monetary loss” of QAR 69.2 million reported in the Group’s 

income statement. This accounting adjustment was neutral on the Group’s total equity.  

 

“Alternatif Bank reported net profit of QAR 84.0 million for the first half of 2022 compared 

to a net loss of QAR 13.8 million last year, mainly driven by an improvement in FX and 

trading income. With the hyperinflation adjustment, the net contribution of Alternatif Bank 

was  

QAR 58.6 million.” 

 



البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة 

2022 يونيو 30

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 







ي 
 
    2022 يونيو 30للثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية ف

٢٠٢١ يونيو 2022٣٠ يونيو ٢٠٢١30 يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعةإيضاحات

٢,96١,65١         ٣,٢78,55١         ١,5٠٣,7٠6         ١,776,4٠7        إيرادات الفوائد

(١,١8٢,687)       (١,٣٢٢,٣5٠)       (58٠,787)           (77٣,997)          مرصوفات الفوائد

ي إيرادات الفوائد
 
١,778,964         1,956,201         9٢٢,9١9             1,002,410          صاف

695,١٢8             74١,96٠             ٣٣8,8٢9             ٣١5,864              إيرادات رسوم وعموالت

(١8٣,٣٢7)           (٢5١,65٠)           (9٢,78٣)              (١٣6,١٠١)            مرصوفات رسوم وعموالت

ي إيرادات
 
5١١,8٠١             490,310             ٢46,٠46             179,763              رسوم وعموالت صاف

ي أرباح رصف عمالت أجنبية
 
66,665               ٢١5,645             46,٢٠7               ١٣5,٣49              صاف

ي 
 
٣9,٢4٢               (8٣,٣89)             ٣٠,٠١٠               (٣٢,856)               الدخل  من استثمارات مالية / (خسائر)صاف

48,949               58,487               ٣9,59٣               ٢5,4٣١                إيرادات تشغيلية أخرى

ي اإليرادات التشغيلية
 
٢,445,6٢١         2,637,254         ١,٢84,775         1,310,097          صاف

(475,7٣5)           (٣8١,5١4)           (٢4١,5٠6)           (١٢6,٢6٢)            ١6تكاليف الموظفير 

(١٠7,98١)           (١١٢,957)           (54,6٢٠)              (6٠,4٢٠)               استهالكات

(٢9,4٠9)             (٣4,8٣7)             (١4,6٠9)              (٢٠,694)               اطفاء موجودات غبر ملموسة

(١٢7,5٣٢)           (١٣٢,٢76)           (64,٠٢9)              (69,5٣4)               نفقات أخرى

(74٠,657)        (661,584)        (٣74,764)         (276,910)         نفقات التشغيل

١,7٠4,964       ١,975,67٠       9١٠,٠١١          ١,٠٣٣,١87        ارباح تشغيلية

ي قيمة استثمارات مالية
 
ي خسائر انخفاض ف

 
(١,٣56)                (769)                   (599)                   (785)                    صاف

ي قيمة القروض والسلف للعمالء
 
 خسائر انخفاض ف

 
(4١5,٢47)           (5٠١,8٠7)           (٢٠٢,767)           (٢65,6١9)            5صاف

ي 
 
ي قيمة الموجودات المالية االخرى / (خسائر)صاف

 
داد خسائر انخفاض ف (6,7٣٣)                ٣٣,8٣6               (9,45١)                (٣,5١٢)                 اسبر

(٢١,٢54)             (6٠,١49)             (7,5٣9)                ١6,945                مخصصات أخر ى

           78٠,٢١6          689,655       ١,446,78١,٢       ١6٠,٣74

ي الخسائر النقدية الناتجة عن التضخم
 
   -                     (69,٢٣7)              -                     (4,٠47)              صاف

ك تيب المشبر كات الزميلة و البر ١,٢6٠,٣74       ١,٣77,544       689,655          776,١69           الربــح قبل  حصة نتائج الشر

ك تيب المشبر كات الزميلة والبر ي نتائج الشر
 
6٣,٢٢5               ١٠6,٣75             ٣5,844               59,67٢                حصة ف

يبة ١,٣٢٣,599         1,483,919         7٢5,499             835,841           الربــح قبل الرص 

يبة الدخل / (مرصوف ) ٣,656                 (5١,57٠)             (986)                   (4٠,57١)               فائض رص 

ة ١,٣٢7,٢55         1,432,349         7٢4,5١٣             795,270              ربــح الفبر

:العائد إل

١,٣٢7,٢54       ١,4٣٢,٣49       7٢4,5١٢          795,٢7٠           حاملي حقوق ملكية البنك

                         ١   -                                                 ١   -                          المساهمات غبر المسيطرة

ة ١,٣٢7,٢55         1,432,349         7٢4,5١٣             795,270              ربــح الفبر

٠.٣٣                 0.35                 ٠.١8                 0.20                  ١7(ريال قطري)المخفف من الربــح / عائد السهم األساسي 

 ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢١ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
.  جزءا

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
 بيان الدخل المرحلي الموحد 

ألف ريال قطري

للستة أشهر المنتهيةللثالثة أشهر المنتهية



ي 
 
ألف ريال قطري    2022 يونيو 30للثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية ف

٢٠٢١ يونيو 2022٣٠ يونيو ٢٠٢١30 يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

ة ١,٣٢7,٢55      1,432,349      7٢4,5١٣                     795,270                     ربــح الفبر

ة  / (الخسارة) :الدخل الشامل اآلخر للفبر

 إل بيان الدخل 
ً
:بنود يعاد تصنيفها أو قد ال يعاد تصنيفها الحقا

(٢٠9,565)        (١,865,5٣9)     (5٣,44١)                     (٢4٠,١57)                   فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيل أجنبية

ك تيب المشبر كات زميلة والبر ي شر
 
4,87٣              (77,١69)          ١7,9٣5                       (6٠,١78)                     حصة الخسائر الشاملة االخرى من االستثمار ف

ي القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
 
ات ف ي التغبر

 
ي حركة الجزء الفعال من صاف

 
4,5٠٣              49٣,858          (85,6٣9)                     4٣8,١٠٣                     صاف

ي أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 
ي تغبر القيمة العادلة لالستثمارات ف

 
:صاف

ي القيمة العادلة
 
ي التغبر ف

 
(٣٠٠,١6٢)        (754,559)        ١64,49٢                     (4٠4,٢7١)                          صاف

ي المبلغ المحول إىل بيان الدخل المرحلي الموحد
 
(46)                  (5)                       -                                   -                                       صاف

 إل الربــح أو الخسارة 
ً
:بنود قد ال يعاد تصنيفها الحقا

ي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 
ي التغبر ف

 
(٢55,٣45)        (٢9٣,٢9٢)        (٢٢,8٣5)                     (٢97,75٠)                   صاف

ك تيب المشبر كات زميلة والبر ي شر
 
١٢,8١٢            (٢,669)             8,9٢٣                         (9,96٣)                       حصة الدخل الشامل اآلخر من االستثمار ف

ي
ي ومبان 

   -                     (8,567)                -                                (٣4,869)                     إعادة تقييم أراض 

   -                     ٢,٠٣٢,٣١5         -                                ٣4٣,١٣6                     تأثبر التضخم

ة / (الخسارة) (74٢,9٣٠)        (475,627)        ٢9,4٣5                       (265,949)                   الدخل الشامل اآلخر للفبر

ة 584,٣٢5          956,722          75٣,948                     529,321                     إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفبر

:العائد إل

584,٣٢4          956,7٢٢          75٣,948                     5٢9,٣٢١                     حاملي حقوق ملكية البنك

١                         -                        -                                   -                                المساهمات غبر المسيطرة

ة 584,٣٢5          956,722          75٣,948                     529,321                     إجمالي الدخل الشامل للفبر

للستة أشهر المنتهية

 ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢١ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
.  جزءا

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للثالثة أشهر المنتهية



يرأس المالإيضاحات
 
احتياطي القيمة العادلةاحتياطي المخاطراحتياطي عاماحتياطي قانون

احتياطي تحويل عمالت 

أجنبية
أرباح مدورةاحتياطي إعادة التقييماحتياطات أخرى

إجمالي حقوق الملكية 

العائدة ال مساهمي البنك

المساهمات 

الغبر مسيطرة

األدوات المؤهلة لرأس 

ي
 
مال إضاف

 

إجمالي حقوق الملكية

ي 
 
24,073,222                   5,820,000               10                 18,253,212              2,922,719              1,018,411                      684,027            (2,845,211)             392,230               2,131,459              26,500           9,875,823            4,047,254               2022 يناير 1الرصيد كما ف

ة                     1,432,349                          -               -               1,432,349             1,432,349                                 -                    -                          -                      -                        -                -                      -                         -ربــح الفبر

                       (475,627)                          -               -                 (475,627)                         -                            (8,567)                    -                  166,776            (633,836)                        -                -                      -                         -دخل شامل آخر / (خسارة)

ة                         956,722                          -               -                   956,722             1,432,349                            (8,567)                    -                  166,776            (633,836)                        -                -                      -                         -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفبر

ي
                                -                          -               -                           -                   (2,745)                                 -                    -                          -                      -                        -                -                  2,745                         -محول إىل االحتياطي القانون 

ي احتياطي المخاطر
 
 الحركة ف

 
                                -                          -               -                           -                         -                                 -                    -                          -                      -                        -                -                      -                         -صاف

ي
 
                         (40,950)                          -               -                    (40,950)                 (40,950)                                 -                    -                          -                      -                        -                -                      -                         -توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضاف

 االحتياطيات األخرى
 
 الحركة ف

 
                                -                          -               -                           -                 (85,029)                                 -              85,029                          -                      -                        -                -                      -                         -صاف

:المساهمات من والمدفوعات إل مالكي حقوق الملكية للبنك

                       (647,561)                          -               -                 (647,561)               (647,561)                                 -                    -                          -                      -                        -                -                      -                         -٢٠٢١15 أرباح موزعة عن عام 

إجمالي المساهمات من والمدفوعات إل مالكي حقوق الملكية 

للبنك
-                         -                      -                -                        -                      -                          -                    -                                 (647,561)               (647,561)                 -               -                          (647,561)                       

ي المساهمات غبر المسيطرة
 
ي الحركة ف

 
                                   (6)                          -                 (6)                           -                         -                                 -                    -                          -                      -                        -                -                      -                         -صاف

ي 
 
                  24,341,427              5,820,000                   4             18,521,423             3,578,783                     1,009,844            769,056             (2,678,435)            (241,606)            2,131,459          26,500          9,878,568             20224,047,254 يونيو 30الرصيد كما ف

ألف ريال قطري

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
ي حقوق الملكية المرحلي الموحد 

 
ات ف بيان التغبر

ي 
 
2022 يونيو 30للستة  أشهر المنتهية ف

 ال يتجزأ من البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢١ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
. جزءا



يرأس المالايضاح
 
احتياطي المخاطراحتياطي عاماحتياطي قانون

احتياطي القيمة 

العادلة

احتياطي تحويل 

عمالت أجنبية
احتياطات أخرى

احتياطي إعادة 

التقييم
أرباح مدورة

إجمالي حقوق 

الملكية العائدة ال 

مساهمي البنك

المساهمات الغبر 

مسيطرة

األدوات المؤهلة 

ي
 
لرأس مال إضاف

 

إجمالي حقوق 

الملكية

ي 
 
٢٢,١7٠,48١      4,٠٠٠,٠٠٠          9                         ١8,١7٠,47٢      ١,577,474     ١,٢87,569     557,٢7٣          (٢,٢٣5,١٠7)     ١,٠٠٠,٣٠١    ٢,٠٣7,٢٣6         ٢6,5٠٠       9,87١,97٢      4,٠47,٢54     2021 يناير 1الرصيد كما ف

ة ١,٣٢7,٢55           -                         ١                         ١,٣٢7,٢54        ١,٣٢7,٢54        -                       -                        -                        -                     -                           -                   -                        -                    ربــح الفبر

(74٢,9٣٠)             -                            -                        (74٢,9٣٠)             -                       -                       -                     (٢٠9,565)        (5٣٣,٣65)        -                           -                   -                        -                    خسائر شاملة أخرى

ة            584,٣٢5                      -                         ١           584,٣٢4    ١,٣٢7,٢54                 -                  -        (٢٠9,565)     (5٣٣,٣65)                    -            -                 -                -إجمالي الخسائر الشاملة األخرى للفبر

ي
   -                          -                            -                           -                       (٢,6٣8)              -                       -                        -                        -                     -                           -                ٢,6٣8                 -                    محول إىل االحتياطي القانون 

ي احتياطي المخاطر
 
 الحركة ف

 
   -                          -                            -                           -                       (87,5٠٠)            -                       -                        -                        -                  87,5٠٠                  -                   -                        -                    صاف

ي من الفئة األوىل
 
(7,895)                  -                            -                        (7,895)              (7,895)              -                       -                        -                        -                     -                           -                   -                        -                    مصاريف إصدار أدوات مؤهلة لرأس المال االضاف

ي من الفئة األوىل
 
١,8٢٠,٠٠٠        ١,8٢٠,٠٠٠             -                           -                          -                       -                       -                        -                        -                     -                           -                   -                        -                    إصدار أدوات مؤهلة لرأس المال االضاف

 االحتياطيات األخرى
 
 الحركة ف

 
   -                          -                            -                           -                       (6٠,7٢5)            -                    6٠,7٢5               -                        -                     -                           -                   -                        -                    صاف

:المساهمات من والمدفوعات إل مالكي حقوق الملكية للبنك

(4٠4,7٢5)             -                            -                        (4٠4,7٢5)          (4٠4,7٢5)          -                       -                        -                        -                     -                           -                   -                        -                    ٢٠٢٠15 أرباح موزعة عن عام 

(4٠4,7٢5)                                -                     -(4٠4,7٢5)                (4٠4,7٢5)                 -                  -                  -              -                    -            -                 -                -إجمالي المساهمات من والمدفوعات إل مالكي حقوق الملكية للبنك

ي المساهمات غبر المسيطرة
 
ي الحركة ف

 
صاف

-                -                 -            -                    -              -                  -                  -                 -                                        -   (١)                       -                                            (١)

ي 
 
      ٢4,١6٢,١85          5,8٢٠,٠٠٠                         9     ١8,٣4٢,١76    ٢,٣4١,٢45    ١,٢87,569         6١7,998    (٢,444,67٢)      466,9٣6        ٢,١٢4,7٣6     ٢6,5٠٠     9,874,6١٠   20214,٠47,٢54 يونيو 30الرصيد كما ف

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
ي حقوق الملكية المرحلي الموحد 

 
ات ف بيان التغبر

ي 
 
ألف ريال قطري 2022 يونيو  30للستة  أشهر المنتهية ف

 ال يتجزأ من البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢١ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
. جزءا



ي 
 
ألف ريال قطري2022 يونيو 30للستة أشهر المنتهية ف

للسنة المنتهية

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

يبة  ٢,٣١٢,859                     ١,٣٢٣,599                1,483,919                الربــح قبل الرص 

:تعديالت 

ي قيمة قروض وسلف للعمالء
 
ي خسائر انخفاض ف

 
١,٠99,4١9                     4١5,٢47                    5٠١,8٠7                    صاف

ي قيمة استثمارات مالية
 
ي  خسائر انخفاض ف

 
٢,٣77                             ١,٣56                        769                            صاف

ي خسائر 
 
داد)/ صاف (٢٢,485)                         6,7٣٣                        (٣٣,8٣6)                    انخفاض قيمة الموجودات المالية االخرى (اسبر

٢١٣,٣54                        ١٠7,98١                    ١١٢,957                    االستهالك

94,97١                          54,4٢8                      5٢,5٣٣                      إطفاء موجودات غبر ملموسة و تكاليف المعامالت

ي الخسارة 
 
(١4,999)                         (٢9,5٢8)                    ١٢١,٢٠5                    من االستثمارات المالية (الدخل)/ صاف

ي الخسائر النقدية نتيجة التضخم
 
   -                                      -                               69,٢٣7                      صاف

67,٢٢6                          ٢١,٢54                      6٠,١49                      مخصصات أخرى

١٣,٣7٣                                                      -                            -خسارة من استبعاد العقارات والمعدات 

كة زميلة ي شر
 
٢9١,٠٠٠                                                    -                            -انخفاض قيمة االستثمار ف

ك تيب المشبر كات الزميلة والبر ي نتائج الشر
 
(١٢9,٢54)                       (6٣,٢٢5)                    (١٠6,٣75)                  حصة ف

ي رأس المال العامل
 
ات ف ٣,9٢7,84١                     ١,8٣7,845                2,262,365                الربــح التشغيلي قبل التغبر

ي رأس المال العامل
ات ف  التغير

ي أرصدة  لدى بنوك
 
(١,٢٣8,89٢)                   (٢,456,6٣7)               (4,٣6١,97٠)               التغبر ف

ي القروض والسلف للعمالء
 
(8,4٣7,4٣5)                   (6,٠6٢,٣87)               (5,446,٣98)               التغبر ف

ي الموجودات األخرى
 
(579,76٠)                       (١١7,55١)                  (4٣٢,69٢)                  التغبر ف

ي أرصدة من بنوك
 
(٢,٢55,٢94)                   ٢٣9,4١9                    4,7٢6,٢74                التغبر ف

ي ودائع العمالء
 
١١,4٣4,6٣١                   8,٠٠١,٢٣4                8,9١٠,٢9٢                التغبر ف

ي المطلوبات األخرى
 
٣,٠46,٠88                     (٣5,79١)                    ١,٠55,١5٣                التغبر ف

ي صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
 
(٣٢,5٣٠)                         (٣٢,5٣٠)                                        (57,6٠6)المساهمة ف

ي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 
5,864,649                     ١,٣7٣,6٠٢                6,655,418                صاف

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

اء استثمارات مالية (8,98١,٣99)                   (4,١5٠,٢8٠)               (5,7١5,5٣١)               شر

ك تيب المشبر كات زميلة والبر ٢,5٠٠                             ٢,5٠٠                                             ٢١,٣46متحصالت من توزيعات أرباح شر

5,٢78,١7١                     ٣,١64,١٠8                ١,9١٠,656                استحقاق االستثمارات المالية/ متحصالت من بيع 

اء عقارات ومعدات وموجودات غبر ملموسة (٢٠٠,589)                       (87,١١5)                    (١7٢,6٣5)                  شر

١7٣                                ١,4٢١                                                4,66٠متحصالت من بيع عقارات ومعدات وموجودات اخرى

ي األنشطة االستثمارية
 
ي التدفقات النقدية المستخدمة ف

 
(٣,9٠١,١44)                   (١,٠69,٣66)               (3,951,504)               صاف

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

8,8٣١,١٠٢                     5,8٢5,٣١5                55١,١98                    متحصالت من إصدار سندات دين

(6,64٢,٠٢5)                   (6,5٣4,٢68)               (٣,997,٠١٠)               سداد سندات دين

(9,84١,975)                   (٣,474,59٢)               (٣,6١٢,٢7٣)               سداد  قروض أخرى

١٢,٣٠8,٣9١                   5,٠١٣,9٣7                5,5٠9,٢٣8                متحصالت من قروض أخرى

امات االيجار (١٠5,١6٠)                                           (٣8,٣١٠)(54,١4٠)                    مدفوعات من البر 

١,8٢٠,٠٠٠                                     ١,8٢٠,٠٠٠   -                               متحصالت من إصدار سندات الفئة االوىل اإلضافية

(٢6٣,95٠)                                                   -(4٠,95٠)                    سداد كوبون اداة مالية مؤهلة لرأس المال الفئة االوىل اإلضافية

(4٠4,7٢5)                       (4٠4,7٢5)                  (647,56١)                  (١5ايضاح )توزيعات األرباح المدفوعة 

ي التدفقات النقدية  
 
ي)صاف

 
5,7٠١,658                     ٢,٢٠7,٣57                (2,291,498)               من األنشطة التمويلية / (المستخدمة ف

ي حكمه
 
ي النقد وما ف

 
ي  الزيادة  ف

 
7,665,١6٣                     ٢,5١١,59٣                4١٢,4١6                    صاف

77٣,956                        ٣9٣,96٣                    6٣7,94١                    أثر تقلبات سعر الرصف

ي 
 
ي حكمه كما ف

 
١٠,5٢١,965                   ١٠,5٢١,966              ١8,96١,٠85               يناير١النقد وما ف

ة  ي نهاية الفبر
 
ي حكمه ف

 
١8,96١,٠84                   ١٣,4٢7,5٢٢              20,011,442              (19ايضاح )السنة / النقد وما ف

ي التدفقات النقدية من الفوائد وتوزيعات األرباح 
 
:صاف

٢,8٠8,966                     ١,٢74,١54                ١,٢١7,5٢6                فوائد مدفوعة

5,٣55,٣5١                     ٢,8٣١,5٠9                ٣,6٣٠,579                فوائد مستلمة

٣,664                             9,7١4                        ٣7,8١6                      توزيعات أرباح مستلمة

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

 ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢١ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
. جزءا

للستة أشهر المنتهية



ألف ريال قطري

2021 يونيو 202230 يونيو 30

ناتيف بنك ايه ة تركية ٢,٢١٣,74٠,٠٠٠تركيااس.البر %١٠٠%١٠٠خدمات مرصفيةلبر

%١٠٠%١٠٠خدمات السمشةريال قطري 7٠٠,٠٠٠,٠٠٠قطر(م.م.ذ)البنك التجاري للخدمات المالية 

ي كيو فاينانس ليمتد %١٠٠%١٠٠إصدار سندات دين للبنكدوالر امريكي ١,٠٠٠برموداسي نر

تاریــــخ التطبیق
٢٠٢٣ يناير ١

٢٠٢٣ يناير ١

٢٠٢٣ يناير ١

٢٠٢٣ يناير ١

٢٠٢٣ يناير ١

غبر محدد

أساس اإلعداد - 2

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 يونيو 30ف

النسبة المئوية للملكية

المنشأة الصادر عنها التقرير- 1

ي  ("البنك " ) (ق.ع.م.ش)تأسس البنك التجاري 
 
ي رقم ١974بدولة قطر ف كة مساهمة عامة بموجب المرسوم األمبر . ١5٠رقم السجل التجاري للبنك هو . ١974 لسنة 7٣ كشر

كاته التابعة .  بمدينة الدوحة، دولة قطر٣٢٣٢عنوان البنك المسجل هو صندوق بريد  ويشار إليها )تشتمل البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة  للبنك عل البنك وشر

كاتها . ("المجموعة"مجتمعة بــ ي األعمال المرصفية وأعمال السمشة وأعمال البطاقات االئتمانية وتعمل من خالل مقرها الرئيسي وفروعها وشر
 
تعمل المجموعة بصفة أساسية ف

.التابعة 

كات التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي :الشر

كة التابعة كةبلد التأسيساســـم الشر كة التابعةرأس مال الشر أنشطة الشر

المعيار

المعايبر المصدرة ولم تصبح سارية المفعول

(٣تعديالت المعيار الدوىلي للتقارير المالية )الرجوع إىل اإلطار المفاهيمي 

(١6تعديل عل المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم ) ٢٠٢١ يونيو ٣٠ لما بعد ١9-امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد

(٣7تعديالت معيار المحاسبة الدوىلي رقم )تكاليف إتمام العقد - العقود المحملة باألعباء 

٢٠٢٠ - ٢٠١8التحسينات السنوية عل المعايبر الدولية للتقارير المالية 

(١6تعديالت عل معيار المحاسبة الدوىلي رقم )المتحصالت قبل االستخدام المقصود : العقارات واآلالت والمعدات

(١تعديالت معيار المحاسبة الدوىلي رقم )تصنيف المطلوبات عل أنها متداولة أو غبر متداولة 

 والتعديالت عل المعيار الدوىلي للتقارير المالية  - ١7المعيار الدوىلي للتقارير المالية 
 عقود التأمير ١7عقود التأمير 

ام بيان االلبر 

ي 
 
ي تم تطبيقها عل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية ف

ي هذه البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة هي ذاتها التر
 
 ديسمبر ٣١باستثناء المذكور أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة ف

٢٠٢١.

ات (أ ) :المعايبر الجديدة والتعديالت والتفسبر

ي الربــح أو حقوق : ٢٠٢٢ يناير ١المعايبر الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة التالية ابتداء من / قامت المجموعة بتطبيق معايبر المحاسبة الدولية 
 
ي صاف

 
ات ف إن تطبيق ما يلي لم ينتج عنه تغبر

 للمجموعة
ً
.الملكية المعلنة سابقا

ي الدوىلي رقم   للمعيار المحاستر
ً
يجب . ونصوص لوائح مرصف قطر المركزي المعمول بها" التقارير المالية المرحلية - "٣4أعدت المعلومات المالية المرحلية المخترصة الموحدة وفقا

امن مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة لعام  .٢٠٢١قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة بالبر 

ا للمعايبر الدولية للتقارير المالية 
ً
ي يتم إعدادها وفق

ال تحتوي هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المخترصة عل جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبيانات المالية الموحدة الكاملة التر

ي . ونصوص لوائح مرصف قطر المركزي المعمول بها
 
ة الستة  أشهر المنتهية ف ي ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠إن نتائج فبر

 
ي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية ف

ورة عن النتائج التر .٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ ال تعبر بالرص 

امات واإليرادات والمرصوفات  اضات تؤثر عل تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللبر  يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافبر

.قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المبلغ عنها

السياسات المحاسبية  الهامة- 3

ي  (8تعديالت عل معيار المحاسبة الدوىلي )تعريف التقدير المحاستر

(٢ وبيان الممارسة ١تعديالت عل معيار المحاسبة الدوىلي )اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

امات الناشئة عن معاملة واحدة  ائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللبر  (١٢تعديالت عل معيار المحاسبة الدوىلي )الرص 

ك  وع المشبر كته الزميلة أو المشر ي األصول بير  المستثمر وشر
 
 ومعيار المحاسبة الدوىلي ١٠تعديالت عل المعيار الدوىلي للتقارير المالية )بيع أو المساهمة ف

٢8)



ألف ريال قطري

مؤشر أسعار 

(CPI)المستهلك 
عوامل التحويل

٢٠٢١547.48١.79 يونيو ٣٠
٢٠٢١686.95١.4٢ ديسمبر ٣١

٢٠٢٢84٣.64١.١6 مارس ٣١
٢٠٢٢977.9٠١.٠٠ يونيو ٣٠

ية التاريخية للموجودات غبر النقدية والمطلوبات وبنود حقوق الملكية المختلفة للسنوات السابقة  اكمي لتعديل القيم الدفبر  مليار ريال قطري، ويظهر  من ١.٣بلغ األثر البر

.خالل الدخل الشامل اآلخر

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 يونيو 30ف

(تتمة)ااسياسات المحاسبية الهامة - 3
محاسبة التضخم  - 29اعتماد معيار المحاسبة الدولي 

ي تنشأ من تعديل الموجودات 
ي بيان الدخل من خالل تطبيق عوامل التحويل ذات الصلة، باستثناء تعديل بعض بنود بيان الدخل المحددة التر

 
يتم تعديل كافة البنود الواردة ف

.والمطلوبات غبر النقدية مثل اإلطفاء واألرباح أو الخسائر من بيع الموجودات الثابتة

ا لمعيار المحاسبة الدوىلي رقم 
ً
ي أسعار رصف العمالت األجنبية "٢١وفق

 
ات ف ، لم يقم البنك كمجموعة بتعديل أرقام المقارنة حيث أن التقارير السابقة كانت بالفعل "آثار التغبر

.بعملة مستقرة

ي المركز النقدي هو نتيجة لتأثبر التضخم العام وهو الفرق الناتج عن تعديل الموجودات غبر النقدية والمطلوبات وحقوق المساهمير  وبنود بيان 
 
إن الربــح أو الخسارة عل صاف

ي بيان الدخل. الدخل
 
ي المركز النقدي ف

 
.يتم تضمير  الربــح أو الخسارة من صاف

ي االقتصاد ذات التضخم المرتفع "٢9معيار المحاسبة الدوىلي 
 
ي تكون عملتها الوظيفية هي عملة االقتصاد ذو " التقارير المالية ف

يتطلب أن يتم بيان البيانات المالية للمنشأة التر

ة التقرير ي نهاية فبر
 
ا لذلك، .  إرشادات نوعية وكمية معينة لتحديد وجود اقتصاد مفرط التضخم٢9يوفر معيار المحاسبة الدوىلي . التضخم المرتفع بعملة وحدة القياس ف

ً
وفق

ة أو يتجاوز  اكمي للسنوات الثالث األخبر ب التضخم البر ا عندما يقبر
ً
.٪١٠٠ُيعتبر التضخم الجامح موجود

ي معيار المحاسبة الدوىلي رقم ٢٠٢٢ يونيو ٣٠اعتباًرا من 
 
ا للمعايبر الواردة ف

ً
كي متضخًما مرتفًعا وفق

ية . ٢9، يعتبر االقتصاد البر ائية للقيم الدفبر وهذا يتطلب تعديل القوة الشر

ي تركيا
 
كات التابعة للمجموعة العاملة ف ي البيان الموحد من الدخل الشامل فيما يتعلق بالشر

 
امات غبر النقدية والبنود الموجودة ف .لألصول وااللبر 

ي تركيا ("CPI")، استخدم البنك معامل التحويل المشتق من مؤشر أسعار المستهلك ٢9عند تطبيق معيار المحاسبة الدوىلي رقم 
 
ات أسعار المستهلكير  وعوامل . ف بدأت مؤشر

ا عن اعتبارها دولة ذات تضخم مفرط٢٠٠5التحويل المقابلة لها منذ عام 
ً
. عندما توقفت تركيا سابق

:المؤشر وعوامل التحويل  هي كما يلي

يتم إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات غبر النقدية من . ال يتم إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات النقدية ألنه يتم عرضها بالفعل من حيث الوحدة النقدية الجارية

ي المعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية 
 
 للتوجيهات الواردة ف

ً
ي وتخضع لتقييم انخفاض القيمة وفقا

خالل تطبيق المؤشر ذي الصلة من تاريــــخ االستحواذ أو التحقيق المبدن 

ي تم فيها المساهمة أو نشأت بطريقة أخرى. ذات الصلة
.يتم إعادة بيان مكونات حقوق المساهمير  من خالل تطبيق مؤشر األسعار العام المعمول به من التواريــــخ التر



ألف ريال قطري

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

ميل102  للبر
ً
ميل65 دوالرا  للبر

ً
ميل7٣ دوالرا  للبر

ً
 دوالرا

3.3%٣.6٪٣.6٪

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

0%٠%٠%

65%55%65%

35%45%٣5%

اء  (ج ذات العائد الصفري المقدمة من قبل مرصف قطر المركزي  ( الريبو)تسهيالت إعادة الشر

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

 للتعميم الصادر من قبل مرصف قطر المركزي، والذي يوجه فيه البنوك المحلية 
ً
ة والمتوسطة بتأخبر سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر امتثاال كات الصغبر سمحت المجموعة لبعض عمالئها من الشر

رة بتأخبر سداد القروض ي دولة قطر بالسماح للقطاعات المترص 
 
ة. ف .إن الخسارة الناشئة عن تعديل سداد هذه القروض ال تعتبر مادية للفبر

  التقديرات واألحكام الهامة    -4

الخسائر االئتمانية المتوقعة                                                  (أ

المعالجة المحاسبية لموجودات التمويل المعدلة  (ب

اء   للقطاعات المتأثرة، بأسعار مخفضة  (ريبو)أصدر مرصف قطر المركزي تسهيالت إلعادة الشر
ً
ي تقدم قروضا

ي دولة قطر من أجل دعم مراكز السيولة لدى البنوك التر
 
ذات عائد صفري للبنوك المحلية ف

ة. وضمانات من حكومة دولة قطر .إن المنافع الناشئة عن تسهيالت الريبو ذات العائد الصفري ال تعتبر مادية للفبر

ي 
 
2022 يونيو 30ف

وس كورونا المستجد  ي وباء فبر
ي االقتصاد  (١9كوفيد )لقد كان لتفسر

 
ي توقف األنشطة التجارية واالقتصادية مما أدى إىل حدوث تباطؤ ف

 
 عل مختلف االقتصادات العالمية، حيث تسبب ف

ً
 جوهريا

ً
ا تأثبر

ي ظل استمرار عدم اليقير  بشأن البيئة االقتصادية
 
ي من ضعف كببر. العالمي ف

ة وصارت تعان  ي المقابل، تدخلت الحكومات والبنوك المركزية بمجموعة . كما شهدت أسواق األسهم العالمية تقلبات خطبر
 
وف

ي األوضاع االقتصادية
 
. من اإلجراءات النقدية والمالية لتحقيق االستقرار ف

ها من ممارسات إدارة المخاطر األخرى بهدف إدارة أي توقف  ي هذا الشأن، وقد قام البنك بتفعيل خطة الستمرارية األعمال وغبر
 
تراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات والمستجدات ف

ه عل عمليات البنك وأدائه الماىلي . محتمل لألنشطة وتخفيف تأثبر

ي تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم اليقير  حول 
 
ي استخدمتها اإلدارة ف

عند إعداد البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة، تأثرت األحكام الهامة التر

تنطوي هذه التقديرات عل أفضل تقييمات لإلدارة . التقديرات باآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية، حيث تأثر تحديد المبالغ المسجلة للموجودات المالية وغبر المالية للمجموعة

.بناًء عل المعلومات المتاحة والملحوظة، إال أن السوق اليزال غبر مستقر وستظل المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات بالسوق

 لتقلبات أسعار النفط عل خلفية انتشار وباء كوفيد 
ً
 لإلرشادات التوجيهية الصادرة عن مرصف قطر المركزي والمعايبر الدولية للتقارير المالية ١9أجرى البنك تقييما

ً
ات (IFRS) وفقا ، وقد نتج عنه التغيبر

ي منهجية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 
ي  (ECLs)التالية ف

 
ة المنتهية ف ي وللفبر

 
ي التقييم كما ف

 
:٢٠٢٢ يونيو ٣٠والتقديرات واألحكام المستخدمة ف

ي 
 
ة المالية المنتهية ف ي تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة ٢٠٢٢ يونيو ٣٠بالنسبة للفبر

 
اضات المستخدمة ف استجابة لحالة عدم اليقير  الناجمة عن  (ECLs)، قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفبر

ي سعر النفط١9انتشار وباء كوفيد 
 
ي ذلك التاريــــخ.  والتقلبات ف

 
، أخذت . تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء عل مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة كما ف ي ضوء استمرار حالة عدم اليقير 

 
وف

افية لالقتصاد الكلي عند تحديد مدى خطورة واحتمالية حدوث السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة وستستمر 
ي االعتبار تأثبر درجة أعل من تقلبات العوامل االستشر

 
المجموعة ف

ات المقبلة ي الفبر
 
.بعمل ذلك ف

ي طرق إنشاء السيناريو واألوزان األساسية المخصصة لهذه السيناريوهات
 
 (CIهنا مؤشر االئتمان أو )يتم تحديد العامل التطلعي . تم تحديث نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل التعديالت ف

ي الوقت المناسب لمحفظة االئتمان الخاصة بالبنك. المستخدم من معدالت التخلف عن السداد التاريخية الملحوظة لمحافظ معينة
 
.ُيستخدم مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتماالت التعبر المتوقعة ف

اضات التالية لغرض تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة  :تم استخدام االفبر

متوسط   أسعار النفط

ي الناتج المحلي اإلجماىلي
 
الزيادة ف

اضات الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد وقام بإجراء تعديالت عليها تم زيادة القيم المذكورة أعاله لعوامل االقتصاد الكلي من خالل تطبيق ترجيح السيناريو المتحفظ . كما يواصل البنك مراجعة افبر

:عل النحو كالتاىلي

الحالة الصعودية

الحالة األساسية

الحالة الهبوطية

ي المستقبل١9-مع استمرار تطور حالة كوفيد
 
.، يمكن إعادة تقييم هذه التقديرات وتعديلها ف

ي القطاعات المحتمل ١9-أولت المجموعة اعتباًرا خاًصا للتأثبر ذي الصلة لـ كوفيد
 
ات انخفاض قيمة التعرضات ف ي مخاطر االئتمان وتقييم مؤشر

 
ة ف  عل العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكببر

ي البيانات . تأثرها
 
اف بالخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة ومخصصات انخفاض القيمة كما هو موضح ف إىل هذا الحد، قام البنك برفع التعبر المحتمل عل المدى القريب مما أدى إىل زيادة االعبر

.المالية المرحلية المخترصة الموحدة

ة مؤقتة ة . لدى المجموعة مدفوعات مؤجلة لبعض العمالء لفبر ي الواليات القضائية ذات الصلة وتوجيهات مجلس معايبر المحاسبة الدولية، ال يؤدي هذا التأجيل تلقائًيا إىل زيادة كببر
 
ا لتداببر التحّمل ف

ً
وفق

ي كوفيد
رين من تفسر ضير  المترص 

ي مخاطر االئتمان وترحيل المرحلة لغرض حساب خسائر االئتمان المتوقعة، حيث إن هذه التداببر يتم إتاحتها لمساعدة المقبر
 
.  الستئناف المدفوعات المنتظمة١9-ف

ض مقابل احتمالية السداد ة، ستواصل المجموعة مراقبة أداء المقبر .بالنسبة لهذه الفبر

اضات الموضحة أعاله، تواصل المجموعة مراقبة تأثبر مخاطر السداد المحتملة لـ كوفيد . عن كثب عل قطاعات الصناعة المتأثرة١9-باإلضافة إىل االفبر



٢٠٢١ ديسمبر ٣١

(مدققة)

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

ية المعرضة لخسائر ائتمان متوقعة القيمة الدفبر

            ٢٢,576,٠٢5        29,539,315                 -       ٢,695,997    ٢6,84٣,٣١8أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

         ١٠١,5٠6,٣79      105,471,140    4,797,١75    ١6,٠٣7,967    84,6٣5,998قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
            ٢٣,٢96,978        25,539,054                 -          ٣4٣,486    ٢5,١95,568(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية             ٢٣,656,٢69        25,802,110        ٢4١,7١٢       ٣,97١,68١    ٢١,588,7١7البر 

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
٢٠٢١ ديسمبر ٣١الحركة ف

(مدققة)

ي 
 
اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة  2022 يناير 1الرصيد االفتتاحي كما ف

                   87,485                82,242                 -            58,67٣            ٢٣,569أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

              4,٣96,6٢٢          4,662,053    ٢,989,97٠       ١,45٠,٣67          ٢٢١,7١6قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                   49,٢78                51,606                 -            ١٣,١٢٢            ٣8,484(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                  ١6٠,88٣             167,593          ٢6,4٣٣            54,٣75            86,785البر 

370,554         1,576,537      3,016,403    4,963,494          4,694,٢68              

ة  ي)مرصوف الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل الفبر
 
(بالصاف

                    (5,٠٢7)              (19,398)                 -           (١9,64١)                 ٢4٣أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

              ١,٢78,8١٢             604,496        5٠١,97٢            68,١٣٢            ٣4,٣9٢*قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                      ٢,٣77                     769                 -                 (8٢8)              ١,597(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                   (١7,458)              (14,438)            9,١١9             (8,845)          (١4,7١٢)البر 

21,520            38,818            511,091        571,429             ١,٢58,7٠4              

تحويل/ شطب 

                          -                      -                 -                   -                  -أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

                (8٣7,654)            (281,335)      (٢8١,٣٣5)                   -                  -قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                          -                      -                 -                   -                  -(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                           -                     422                4٢٢                   -                  -البر 

-                  -                   (280,913)      (280,913)            (8٣7,654)                

فروق أسعار الرصف

                        (٢١6)                    (828)                 -                   -                (8٢8)أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

                (١75,7٢7)              (32,298)         (٢6,964)             (6,٣5٢)              ١,٠١8قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                          (49)                    (508)                 -                   -                (5٠8)(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                    ٢4,١68                 (5,960)           (6,974)              5,٣١٣             (4,٢99)البر 

 (4,617)            (1,039)             (33,938)        (39,594)              (١5١,8٢4)                

ي - الرصيد الختامي 
 
2022 يونيو  30كما ف

                   8٢,٢4٢                62,016                 -            ٣9,٠٣٢            ٢٢,984أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

              4,66٢,٠5٣          4,952,916    ٣,١8٣,64٣       ١,5١٢,١47          ٢57,١٢6قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                   5١,6٠6                51,867                 -            ١٢,٢94            ٣9,57٣(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                  ١67,59٣             147,617          ٢9,٠٠٠            5٠,84٣            67,774البر 

387,457         1,614,316      3,212,643    5,214,416          4,96٣,494              

دة  من قروض سبق شطبها تقدر بـ  *  94.١: ٢٠٢١ يونيو ٣٠) مليون ريال قطري عل التواىلي ٢9.6  مليون ريال قطري و 7٣.١يشمل الفوائد المعلقة والمبالغ المسبر

( مليون ريال قطري عل التواىلي4.6مليون ريال قطري و 

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 يونيو 30ف

ادارة المخاطر المالية - 5

ي 
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
ي البيانات المالية الموحدة كما ف

 
، باستثناء ما ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ان أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة  تتوافق مع تلك الموضحة ف

ي االيضاح 
 
.4هو مذكور ف

ألف ريال قطري

2022 يونيو 30

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
التعرضات والحركة ف

2022 يونيو 30

(مراجعة)

(مراجعة)



ألف ريال قطري

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

ية المعرضة لخسائر ائتمان متوقعة القيمة الدفبر

        18,401,362                 -       ٢,9٣6,٣98     ١5,464,964أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

      104,242,700    4,٢96,٣74    ١5,757,8٠9     84,١88,5١7قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
        22,505,321                 -          ٣79,٢67     ٢٢,١٢6,٠54(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية         23,290,875        ٢6٠,446       ٣,٣8١,794     ١9,648,6٣5البر 

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
الحركة ف

ي 
 
2021 يناير 1الرصيد االفتتاحي كما ف

                87,485                 -            6٣,5٢4             ٢٣,96١أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

          4,396,622    ٢,875,668       ١,٢٣9,9٠5           ٢8١,٠49قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                49,278                 -            ١4,١١٢             ٣5,١66(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية              160,883          ٢٣,545            47,67٣             89,665البر 

429,841          1,365,214      2,899,213    4,694,268          

ة  ي)مرصوف الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل الفبر
 
(بالصاف

                  2,705                 -              5,٠8٣              (٢,٣78)أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

             514,006        ٣85,545            78,٣7١             5٠,٠9٠قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                  1,356                 -                 (57٠)               ١,9٢6(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                   4,028            ٢,٠4٢              6,٢77              (4,٢9١)البر 

45,347             89,161            387,587        522,095             

تحويل/ شطب 

                      -                 -                   -                   -أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

              (35,700)         (٣5,7٠٠)                   -                   -قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                      -                 -                   -                   -(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                       -                 -                   -                   -البر 

-                   -                   (35,700)        (35,700)              

فروق أسعار الرصف

                      (70)                 -                   -                   (7٠)أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

              (58,949)         (٣6,١79)           (٢١,8١4)                 (956)قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                      (27)                 -                   -                   (٢7)(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                  (2,394)              (469)                   (٣8)              (١,887)البر 

 (2,940)             (21,852)           (36,648)        (61,440)              

ي - الرصيد الختامي 
 
2021 يونيو 30كما ف

                90,120                 -            68,6٠7             ٢١,5١٣أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

          4,815,979    ٣,١89,٣٣4       ١,٢96,46٢           ٣٣٠,١8٣قروض وسلف للعمالء

ي أوراق مالية 
 
                50,607                 -            ١٣,54٢             ٣7,٠65(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية              162,517          ٢5,١١8            5٣,9١٢             8٣,487البر 

472,248          1,432,523      3,214,452    5,119,223          

2021 يونيو 30

(مراجعة)

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 يونيو 30ف

(تتمة)ادارة المخاطر المالية - 5

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
التعرضات والحركة ف



(مراجعة) 2022 يونيو 30

الخدمات 

المرصفية التجارية

الخدمات 

المرصفية لألفراد
العمليات الدوليةأخرى

المعامالت غبر 

المخصصة والمعامالت 

الداخلية للمجموعة

المجموع

ي ايرادات الفوائد
 
١,956,٢٠١                                                         (٢,5١8)٢١7,٣7٠          59٠                        4١9,١٠8             ١,٣٢١,65١        صاف

ي رسوم وعموالت وايرادات اخرى
 
68١,٠5٣                                     ٣4,٢٣6                        75,١٠٣             ٢5,9١٢                  ٣6١,66١             ١84,١4١            صاف

2,637,254                                 31,718                        292,473            26,502                  780,769            1,505,792        ايراد القطاع

(769)                                              -                                 (544)                      -                              -                        (٢٢5)                  صافي خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المالية

ي خسائر انخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء وموجودات مالية اخرى
 
(467,97١)                                      -                                 (٣,٣٣4)                  -                           (74,٢٠4)             (٣9٠,4٣٣)          صاف

١,٣٢5,974                                 5١,٣95                        58,888               (76,٣٣7)                 46٢,9٠8             8٢9,١٢٠            أرباح القطاع

ك تيب المشبر كات الزميلة والبر ي نتائج الشر
 
١٠6,٣75                                        -                                 ١٠5,١89             ١,١86                       -                           -                       حصة ف

ة ي الربــح للفبر
 
1,432,349                                 51,395                        164,077            (75,151)                462,908            829,120            صاف

معلومات اخرى

101,240,050                                                          -        8,٠٠٣,575                        -8,6٣١,8٣7         84,6٠4,6٣8      قروض وسلف للعمالء

ك وع المشبر كات زميلة والمشر ي الشر
 
2,966,433                                                               -        ٢,959,8٠4                    6,6٢9                    -                   -استثمارات ف

72,186,574                                                5,٠84,6946,5٣٢,68٢         ٣٠٣,9٠5                ١,46٠,84٠         58,8٠4,45٣      (بخالف ما سبق  )موجودات 

                            176,393,057

89,330,995                                                   (75١,٢٢9)7,١4٢,٠٢4            -                           ٢5,747,68٠       57,١9٢,5٢٠      ودائع عمالء

62,720,635                                               (١,٠95,5٠٠)4,998,٢76         ٢6١,4٢٢                ٣,7٣٢,٠96         54,8٢4,٣4١      (بخالف ما سبق  )مطلوبات 

                            152,051,630

25,802,110                                                             -٣,79٣,9٣7         56٠,٠٠٠                ١,7٠٠,4٣٣         ١9,747,74٠      المطلوبات المحتملة

. ( مليون لاير قطري4,790:  مليون لاير قطري، المطلوبات6,864: لموجودات)تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة من هذه البيانات القطاعية * 

العمليات داخل دولة قطر

امات ة من قبل قطاع التشغيل، و تتبع االيرادات أو المصاريف ملكية األصول والبر  ي تدار مباشر
:الجدول أدناه يوضح ملخص أداء القطاعات التشغيلية . تتكون موجودات و مطلوبات القطاع من موجودات و مطلوبات العمليات التشغيلية التر

 (ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 يونيو 30ف

معلومات القطاع-6

ألف ريال قطري



(مراجعة) ٢٠٢١ يونيو ٣٠

 المصرفية الخدمات

التجارية

 المصرفية الخدمات

لألفراد
اخرى

العمليات 

الدولية

المعامالت غبر 

المخصصة والمعامالت 

الداخلية للمجموعة

المجموع

١,778,964          (٣,١74)                     ١١4,6٠4        ٢١٠                  ٣84,5٢8          ١,٢8٢,796       صافي ايرادات الفوائد

666,657              ٣4,٠57                     ١٠,١١٣          ٢٠,9٢٣             ٢77,7١5          ٣٢٣,849          صافي رسوم وعموالت وايرادات اخرى

٢,445,6٢١          ٣٠,88٣                     ١٢4,7١7        ٢١,١٣٣             66٢,٢4٣          ١,6٠6,645       ايراد القطاع

ي قيمة استثمارات مالية
 
ي خسائر انخفاض ف

 
(١,٣56)                                           -                 94   -                         -                      (١,45٠)             صاف

ي خسائر انخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء وموجودات مالية اخرى
 
(4٢١,98٠)                                      -        (٣٢,5١٣)   -                      (١7,845)           (٣7١,6٢٢)         صاف

١,٢64,٠٣٠          (4,١١9)                     (١٣,844)        (١٢,486)           4٠١,4٠7          89٣,٠7٢          أرباح القطاع

6٣,٢٢5                   -                             6٢,٣٢7          898                     -                         -                      حصة في نتائج الشركات الزميلة والترتيب المشترك

١,٣٢7,٢55          (4,١١9)                     48,48٣          (١١,588)           4٠١,4٠7          89٣,٠7٢          صافي الربح خالل الفترة

اخرى معلومات

١٠,١49,587                   -١١,١٠4,١8١     79,٣٣4,٣44     قروض وسلف للعمالء  -                                ١٠٠,588,١١٢

٣,١94,965                                    -    ٣,١88,6١5              6,٣5٠                   -                  -استثمارات في الشركات زميلة والمشروع المشترك

58,٣١9,١١٠        9,١٢١,٠87               5,5٠١,٠١6    5٠٣,6٢9          ١,5٣٢,589       4١,66٠,789     (بخالف ما سبق )موجودات 

      ١6٢,١٠٢,١87

8٢,٣٣9,98٢                        (4٣8,765)    8,٠١١,8٠5                   -٢5,٣7٢,745     49,٣94,١97     ودائع عمالء

55,6٠٠,٠٢٠        (4١,594)                   6,575,656    ٣٣٢,549          ١,98٢,77٣       46,75٠,6٣6     (بخالف ما سبق  )مطلوبات 

      ١٣7,94٠,٠٠٢

٢٣,٢9٠,875                                  -4,494,٠79    56٠,٠٠٠          5١١,٢45          ١7,7٢5,55١     المطلوبات المحتملة

. ( مليون لاير قطري1,714:  مليون لاير قطري، المطلوبات2,978: الموجودات)تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة من هذه البيانات القطاعية * 

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 يونيو 30ف

(تتمة)معلومات القطاع -6

ألف ريال قطري

العمليات داخل دولة قطر



القروض والسلف  للعمالء - 7

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30:تشمل القروض و السلف للعمالء ما يلي

مدققةمراجعةمراجعة

85,٣7٠,٣49         87,٣١١,7٢١         9٠,٣٣7,7٣8         قروض

١٠,69٢,١64         ١٣,١١6,١١8         8,7١6,8١9           سحب عل المكشوف

7٢,٣95                 ١46,4١6               ٢٠٣,57٣               أوراق مخصومة

5,٣75,4٠٠           ٣,67٢,799           6,٢١6,55٣           قبوالت بنكية

       ١٠5,474,68١٠       ٣4,٢47,٠54       ١٠١,5١٠,٣٠8

(٣,9٢9)                  (4,٣54)                  (٣,54٣)                  ربــح مؤجل

       ١٠5,47١,١4١٠       ٠4,٢4٢,7٠٠١٠١,5٠6,٣79

١,١6١,٣9١١,١58,8٣7           7٢١,8٢6               فوائد مستحقة

ي قيمة القروض والسلف للعمالء
 
(٢,989,97١)(٣,١89,٣٣4)          (٣,١8٣,64٣)          *مخصص انخفاض ف

ي قيمة القروض والسلف للعمالء
 
(١,67٢,٠8٢)(١,6٢6,645)          (١,769,٢7٣)          الخسائر االئتمانية المتوقعة ف

ي القروض والسلف للعمالء
 
98,٠٠٣,١6٣         ١٠٠,588,١١٢       101,240,050       صاف

استثمارات مالية- 8

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30:تشمل االستثمارات المالية ما يلي

مدققةمراجعةمراجعة

5,98٣,964           6,٠5٢,٢٠4           5,8٠9,٢١9           القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢,75٣,589           ٢,٢46,٣8٣           ٢,466,9٠6           القيمة العادلة من خالل الربــح أو الخسارة

١7,688,5٠٠         ١6,8٠5,58١         ٢٠,698,6٠١         التكلفة المطفأة

٢96,6٣8               ١74,574               ٣84,٢٢6               فوائد مستحقة

٢6,7٢٢,69١         ٢5,٢78,74٢         29,358,952         اإلجمالي

ي 5١.9بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة لسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة 
 
 ٣٠) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ مليون ريال قطري ف

.( مليون ريال قطري5١.6: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري و 5٠.6: ٢٠٢١يونيو 

اء  ية لالستثمارات المالية المرهونة بموجب اتفاقيات اعادة الشر  ٣١ مليون ريال قطري، ١٠,9٠4: ٢٠٢١يونيو ٣٠) مليون ريال قطري ١٢,١68بلغت  (ريبو)القيمة الدفبر

 .( مليون ريال قطري8,١٢٣: ٢٠٢١ديسمبر 

: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري، 96٠: ٢٠٢١ يونيو ٣٠) مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة 6٠6يتضمن مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ *

.( مليون ريال قطري 6١١

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2022 يونيو 30ف

ي 
 
ة كما ف  يونيو ٣٠)من اجماىلي القروض والسلف للعمالء  % 4.5 مليون ريال قطري، بما يمثل 4,797 مبلغ ٢٠٢٢ يونيو ٣٠بلغ اجماىلي القروض والسلف للعمالء المتعبر

من اجماىلي  % 4.7 مليون ريال قطري، بما يمثل 4,786: ٢٠٢١  ديسمبر ٣١من اجماىلي القروض والسلف للعمالء،  % 4.١ مليون ريال قطري، بما يمثل ٢96,4: ٢٠٢١

.(القروض والسلف للعمالء



٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30ارصدة من بنوك- 10

مدققةمراجعةمراجعة

٣,٠٣8,١56           ٣,٣٣9,9١9         ٢,4٢١,97٢          أرصدة مستحقة لمصارف مركزية

5٢8,44٢              ٣٣5,٠9٣            994,٣٠4              حسابات جارية

6,564,9٢9           9,٠77,٠٢٢         9,٢٢9,٠٣6          ودائع لدى البنوك

اء مع بنوك 7,6٣١,74٣           7,٢5٠,٣49         9,7١7,4١7          اتفاقيات إعادة شر

١٣,6٣4                 7٠,47١              ٢٠,696                فوائد مستحقة الدفع

١7,776,9٠4         ٢٠,٠7٢,854      22,383,425        المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30ودائع العمالء- 11

مدققةمراجعةمراجعة

٢4,4٠٠,46٢         ٢6,١86,١45      ٢9,44٢,756        الودائع الجارية وعند الطلب

5,9٠١,947           5,9٣٢,65٣         6,١١٠,9٢7          ودائع ادخارية

5١,4١8,٢٢9         49,99١,7١٢      5٣,5٢7,٢٠7        الودائع ألجل

٢٣7,846              ٢٢9,47٢            ٢5٠,١٠5              فوائد مستحقة الدفع

8١,958,484         8٢,٣٣9,98٢      89,330,995        المجموع

ي 
 
ة التقرير المنتهية ف ي ٢٠٢٢ يونيو ٣٠بالنسبة لفبر

 
ك كما هي ف تيب المشبر كات الزميلة والبر ي الشر

 
ي . ٢٠٢١ ديسمبر ٣١، كانت النسبة المئوية للملكية ف

 
، قام البنك بتسجيل ٢٠٢٢ يونيو ٣٠وكما ف

ك بناءأ عل حسابات اإلدارة تيب المشبر كات زميلة و البر ي شر
 
.االستثمارات ف

ك- 9 تيب المشبر كات الزميلة والبر ي الشر
 
االستثمارات ف

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2022 يونيو 30ف



٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30سندات الدين- 12

مدققةمراجعةمراجعة

١٠,469,١٣٣                   9,766,8٠٠                     ١٠,٢5٠,٣8٢                الرئيسية الغبر مضمونة- EMTNسندات 

٢٣٠,١١١                         ٢9٠,٠١١                         ١59,8٢7                     سندات رئيسية

7١6,589                         7٢١,٢76                         7٢7,١54                     سندات ثانوية

٣,8١6,١56                     ١,٢67,78٣                     4٣4,54٢                     اخرى

5٣,799                           5٣,944                           66,٣54                        فوائد مستحقة الدفع

١5,٢85,788                   ١٢,٠99,8١4                   11,638,259                المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30: الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق سندات الدين كما يلي 

مدققةمراجعةمراجعة

4,575,١64                     ١,7٣8,755                     ٣,١84,846                  أقل من سنة واحدة

٣,6٣٠,٣٠9                     ٢,57١,955                     ٢,١٣9,694                   سنوات٣ اىل ١من 

7,٠8٠,٣١5                     7,789,١٠4                     6,٣١٣,7١9                    سنوات٣أكبر من 

١5,٢85,788                   ١٢,٠99,8١4                   11,638,259                المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30قروض أخرى- 13

مدققةمراجعةمراجعة

ي
4,7٣6,5٣8                     5,5٣٢,956                     4,898,694                  قرض ثنان 

ك 6,89١,794                     6,44٣,87١                     8,69١,٠49                  قرض مشبر

٣,998,١5٣                     ٣,١55,87١                     ٣,56٠,488                  أخرى

9٢,٢68                           65,٠79                           ١65,٢١٣                     فوائد مستحقة

١5,7١8,75٣                   ١5,١97,777                   17,315,444                المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30: الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق القروض االخرى كما يلي 

مدققةمراجعةمراجعة

7,١77,٣94                     ١٠,86٠,٢٢١                   6,٣96,٢١6                  أقل من سنة واحدة

٢,٢٣٣,١١7                     ١,٢64,٢٠4                     ٣,845,566                   سنوات٣ اىل ١من 

6,٣٠8,٢4٢                     ٣,٠7٣,٣5٢                     7,٠7٣,66٢                   سنوات٣أكبر من 

١5,7١8,75٣                   ١5,١97,777                   17,315,444                المجموع

حقوق الملكية- 14

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30 رأس المال

مدققةمراجعةمراجعة

4,٠47,٢5٣,75٠             4,٠47,٢5٣,75٠             4,٠47,٢5٣,75٠          عدد األسهم العادية المرصح بها

١                                     ١                                     ١                                  (بالريال القطري  )القيمة االسمية للسهم العادي 

4,٠47,٢54                     4,٠47,٢54                     4,047,254                  (باأللف ريال قطري  )رأس المال المصدر والمدفوع 

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2022 يونيو 30ف



توزيعات أرباح - 15

تكاليف الموظفير - 16

العائد عل السهم- 17

٢٠٢١ يونيو 2022٣٠ يونيو ٢٠٢١30 يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

العائد األساسي والمخفف

١,٣٢7,٢54        ١,4٣٢,٣49           7٢4,5١٢              795,٢7٠              الربــح العائد عل حاملي حقوق ملكية البنك

4,٠47,٢54        4,٠47,٢54           4,٠47,٢54           4,٠47,٢54           المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة باآلالف

٠.٣٣                   ٠.٣5                     ٠.١8                     ٠.٢٠                     (ريال قطري )العائد األساس والمخفف للسهم 

امات األخرى - 18 المطلوبات المحتملة وااللبر 

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعةالمطلوبات المحتملة ( أ 

٢,4٣٣,١8٠        ٣,٠47,6٢٣           ٣,788,9٣٢           تسهيالت إئتمانية غبر مستخدمة

١8,١78,١7١      ١7,6١4,695        ١8,5٢7,74١        خطابات ضمانات

٣,٠44,9١8        ٢,6٢8,557           ٣,485,4٣7           خطابات اعتماد

٢٣,656,٢69      ٢٣,٢9٠,875        25,802,110        المجموع

امات أخرى (ب  البر 

75,769,456      77,8١9,499        74,845,8٠6        مشتقات األدوات المالية

امات رأسمالية ٣١5,٢٠٠            ٣4١,55٣              ٣7٠,6١8              البر 

76,٠84,656      78,١6١,٠5٢        75,216,424        المجموع

ي حكمه- 19
 
النقد وما ف

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

١٢,76٠,٣8١      9,47٠,8٢7           9,٠٢٠,8٣6           *نقد وأرصـدة لدى مصارف مركزية

6,٢٠٠,7٠٣        ٣,956,695           ١٠,99٠,6٠6         يوما9٠أرصدة لدى البنوك حتر 

١8,96١,٠84      ١٣,4٢7,5٢٢        20,011,442        المجموع

.ال يشمل النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية االحتياطي النقدي االلزامي* 

تقييم األدوات المالية- 20

ية3 المستوى 2المستوى 1المستوى 2022 يونيو 30  القيمة الدفبر

(مراجعة)

7١٢,9٢٣                                   -7١٢,9٢٣                                     -موجودات مشتقة

8,٢76,١٢5        7٣,4٠٢                 5,6٢٢,٣٣5           ٢,58٠,٣88           استثمارات مالية

          2,580,388          6,335,258                73,402        8,989,048

 

8٣5,5٠١                                   -8٣5,5٠١                                     -مطلوبات مشتقة

-                                     835,501-                                   835,501

ية٣ المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  القيمة الدفبر

(مدققة)

87٣,87٣                                   -87٣,87٣                                     -موجودات مشتقة

8,7٣7,55٣        ٢٣,7١6                 6,485,57٢           ٢,٢٢8,٢65           استثمارات مالية

           ٢,٢٢8,٢65           7,٣59,445                 ٢٣,7١6        9,6١١,4٢6

 

7١٠,7٢٠                                   -7١٠,7٢٠                                     -مطلوبات مشتقة

-                                     7١٠,7٢٠-                                   7١٠,7٢٠

ة  ي قياس القيمة العادلة خالل الفبر
 
ي عملية التقييم للمجموعة وأساليب التقييم ونوع المدخالت المستخدمة ف

 
ات ف .لم تكن هناك تغيبر

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2022 يونيو 30ف

 لمستوى تدرج القيمة العادلة الذي يصنف قياس القيمة العادلة
ً
ة التقرير وفقا ي نهاية فبر

 
:يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ف

ي عقدت بتاريــــخ  (ارباح نقدية% ١٠: ٢٠٢٠) ٢٠٢١عن عام  % ١6تمت الموافقة عل توزبــع أرباح نقدية  بنسبة 
 ٢٠٢٢ مارس ١6خالل اجتماع  الجمعية العمومية السنوية التر

.وتم توزيعها عل المساهمير  (٢٠٢١ مارس ١٠: ٢٠٢١)

ة ة المنسوب اىل حاملي أسهم البنك  عل متوسط العدد المرجح  لألسهم العادية المصدرة خالل الفبر
:يتم احتساب العائد عل السهم للمجموعة من خالل تقسيم الربــح للفبر

.متعلقة بحقوق األداء ( مليون ريال قطري١6١.7: ٢٠٢١ يونيو ٣٠) مليون ريال قطري 85.4تتضمن تكاليف الموظفير  تكلفة قدرها  

للستة أشهر المنتهيةللثالثة أشهر المنتهية



ألف ريال قطري

األطراف ذات العالقة- 21

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ يونيو 2022٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

أعضاء مجلس ادارة البنك

١,6٣9,4١7           ١,448,64١           ١,698,494            (أ  )قروض وسلف وأنشطة التمويل  - 

١,6٢٠,66٢           ١,٢٢٠,5٢٠           ١,45٢,١٠٠            ودائع - 

امات أخرى -  ٢,65٣                   7٢,٠٢4                 ١٢,6٠8                 مطلوبات محتملة و البر 

56,4١٣                 ٢6,٢8١                 6٠,5٢8                 فوائد ورسوم الدخل المستلمة - 
الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس  - 

االدارة
                 ٢٢,8٣١                   4,965                   9,9٢5

١8,5٠٠                                        -                      -مكافآت وبدل حضور جلسات - 

ك وع المشبر كات الزميلة والمشر الشر

١45,6٠٠              ١45,6٠٠              ١46,7٢4               أرصدة من بنوك - 

٢٢,٠87                 ٣٠,48١                 ١6,9٢5                 أرصدة مستحقة لبنوك - 

6,66٠                   6,8٢١                   4,6٠8                    ودائع - 

١٣,849                 ١5,855                 ٢٠,575                 مطلوبات محتملة - 

كات الزميلة -  97                         79                         94                         فوائد مدفوعة للشر

مكافأت اإلدارة العليا

4١,698                 ٢١,٠9٣                 ٢٢,٣9٢                 (ب)مكافأت ومنافع أخرى  - 

4,747                   5,74١                   6,985                    قروض وسلف - 

ي  (أ  )
 
ي يملكون فيها نفوذا ٢٠٢٢ يونيو ٣٠إن جزء كببر من األرصدة القائمة ف

كات التر  للقروض والسلف وأنشطة تمويل أعضاء مجلس اإلدارة أو الشر

ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف وأنشطة التمويل بصورة ُمرضية، ويجري سداد جميع . هاما مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصية

امات حسب االتفاق .االلبر 

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 يونيو 30ف

ك وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،  وع المشبر كات الزميلة والمشر كات التابعة والشر تتضمن معامالت المجموعة المختلفة معامالت مع الشر

ي صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالمجموعة
 
 هامة أو أي أطراف أخرى ذات تأثبر هام ف

ً
ي يملكون فيها حصصا

كات التر وقد كانت األرصدة . أو الشر

ة التقرير مع هذه األطراف كما يلي  : -خالل فبر

ي اإلدارة  العليا، حقوق أداء (ب)
ي البنك، بمن فيهم موظف 

ي . باإلضافة اىلي المكافآت و المنافع األخرى المذكورة أعاله، تم منح موظف 
 
 يونيو ٣٠ف

 ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري، 7١.١: ٢٠٢١ يونيو ٣٠) مليون ريال قطري 47.١، كانت تكلفة حقوق االداء الخاصة باالدارة العليا بمبلغ  ٢٠٢٢

.( مليون ريال قطري7.١7٠: ٢٠٢١



 INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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FOR THE THREE AND SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022                                                                                                                                  QAR ‘000s 

30-Jun-2022 30-Jun-2021 30-Jun-2022 30-Jun-2021

Notes Reviewed Reviewed Reviewed Reviewed

Interest income        1,776,407        1,503,706        3,278,551        2,961,651 

Interest expense          (773,997)          (580,787)       (1,322,350)       (1,182,687)

Net interest income        1,002,410            922,919        1,956,201        1,778,964 

Fee and commission income            315,864            338,829            741,960            695,128 

Fee and commission expense          (136,101)            (92,783)          (251,650)          (183,327)

Net fee and commission income            179,763            246,046            490,310            511,801 

Net foreign exchange gain            135,349              46,207            215,645              66,665 

Net (losses) / income from investment securities            (32,856)              30,010            (83,389)              39,242 

Other operating income              25,431              39,593              58,487              48,949 

Net operating income        1,310,097        1,284,775        2,637,254        2,445,621 

Staff costs 16          (126,262)          (241,506)          (381,514)          (475,735)

Depreciation            (60,420)            (54,620)          (112,957)          (107,981)

Amortization of intangible assets            (20,694)            (14,609)            (34,837)            (29,409)

Other expenses            (69,534)            (64,029)          (132,276)          (127,532)

Operating expenses          (276,910)          (374,764)          (661,584)          (740,657)

Opertaing profit        1,033,187            910,011        1,975,670        1,704,964 

Net impairment losses on investment securities                  (785)                  (599)                  (769)               (1,356)

Net impairment losses on loans and advances to customers 5          (265,619)          (202,767)          (501,807)          (415,247)
Net impairment (losses) / reversals on other financial assets               (3,512)               (9,451)              33,836               (6,733)
Other provision              16,945               (7,539)            (60,149)            (21,254)

           780,216            689,655        1,446,781        1,260,374 
Net monetary losses due to hyperinflation               (4,047)                       -              (69,237)                       -   

Profit before share of results of associates and a joint arrangement            776,169            689,655        1,377,544        1,260,374 

Share of results of associates and a joint arrangement              59,672              35,844            106,375              63,225 

Profit before tax            835,841            725,499        1,483,919        1,323,599 

Income tax (expense) / credit            (40,571)                  (986)            (51,570)                3,656 

Profit for the period            795,270            724,513        1,432,349        1,327,255 

Attributable to:

Equity holders of the bank            795,270            724,512        1,432,349        1,327,254 

Non-controlling interests                       -                          1                       -                          1 

Profit for the period            795,270            724,513        1,432,349        1,327,255 

Basic/diluted earnings per share (QAR) 17                   0.20                   0.18                   0.35                   0.33 

The attached notes 1 to 21 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements.

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

Six months endedThree months ended



30-Jun-2022 30-Jun-2021 30-Jun-2022 30-Jun-2021

Reviewed Reviewed Reviewed Reviewed

Profit for the period            795,270 724,513         1,432,349 1,327,255

Other comprehensive (loss) / income for the period:

Items that are, or may be subsequently reclassified to profit or loss:

Foreign currency translation differences from foreign operation          (240,157)             (53,441)       (1,865,539)         (209,565)

Share of other comprehensive loss of investment in associates and a joint arrangement             (60,178)               17,935             (77,169)               4,873 

Net movement in cash flow hedges-effective portion of changes in fair value            438,103             (85,639)            493,858               4,503 

Net change in fair value of investments in debt securities designated at FVOCI :

Net change in fair value          (404,271)             164,492          (754,559)         (300,162)

Net amount transferred to interim consolidated statement of income                       -                          -                         (5)                   (46)

Items that may not be subsequently reclassified to profit or loss:

Net change in fair value of equity investments designated at FVOCI          (297,750)             (22,835)          (293,292)         (255,345)
Share of other comprehensive income of investment in associates and a joint arrangement               (9,963)                 8,923               (2,669)             12,812 
Revaluation on land and buildings             (34,869)                        -                 (8,567)                      -   
Hyperinflation impact            343,136                        -           2,032,315                      -   

Other comprehensive (loss) / income for the period          (265,949)               29,435          (475,627)         (742,930)

Total comprehensive income for the period            529,321             753,948            956,722           584,325 

Attributable to:

Equity holders of the bank            529,321             753,948            956,722           584,324 

Non-controlling interests                       -                          -                         -                         1 

Total comprehensive income for the period            529,321             753,948            956,722           584,325 

The attached notes 1 to 21 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements.

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 

Six months endedThree months ended

FOR THE THREE AND SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022                                                                                                                                                                    QAR ‘000s 



Notes Share Capital
Legal 

Reserve

General 

Reserve
Risk Reserve

Fair Value 

Reserve

Foreign 

Currency 

Translation 

Reserve

Other 

Reserves

Revaluation 

Reserve

Retained 

Earnings

Total Equity 

Attributable 

to Equity 

Holders of the 

Bank

Non-

Controlling 

Interests

Instruments 

Eligible for 

Additional 

Capital

Total Equity

Balance as at 1 January 2022       4,047,254       9,875,823           26,500        2,131,459         392,230       (2,845,211)          684,027       1,018,411       2,922,719        18,253,212                  10       5,820,000        24,073,222 

Profit for the period -                 -                 -               -                  -               -                   -                 -                 1,432,349     1,432,349        -               -                 1,432,349        

Other comprehensive (loss) / income -                 -                 -               -                  (633,836)      166,776          -                 (8,567)           -                 (475,627)          -               -                 (475,627)          

Total comprehensive income for the period -                 -                 -               -                  (633,836)      166,776          -                 (8,567)           1,432,349     956,722           -               -                 956,722           

Transfer to legal reserve -                 2,745             -               -                  -               -                   -                 -                 (2,745)           -                    -               -                 -                    

Net movement in risk reserves -                 -                 -               -                  -               -                   -                 -                 -                 -                    -               -                 -                    

Dividend for instruments eligible for additional capital -                 -                 -               -                  -               -                   -                 -                 (40,950)         (40,950)            -               -                 (40,950)            

Net movement in other reserves -                 -                 -               -                  -               -                   85,029           -                 (85,029)         -                    -               -                 -                    

Contributions by and distributions to equity holders 

of the bank:
Dividends for the year 2021 15 -                 -                 -               -                  -               -                   -                 -                 (647,561)       (647,561)          -               -                 (647,561)          

Total contributions by and distributions to equity 

holders of the bank
-                 -                 -               -                  -               -                   -                 -                 (647,561)       (647,561)          -               -                 (647,561)          

Net movement in non-controlling interests -                 -                 -               -                  -               -                   -                 -                 -                 -                    (6)                  -                 (6)                      

Balance as at 30 June 2022 4,047,254     9,878,568     26,500         2,131,459       (241,606)      (2,678,435)      769,056        1,009,844     3,578,783     18,521,423      4                   5,820,000     24,341,427      

Notes Share Capital
Legal 

Reserve

General 

Reserve
Risk Reserve

Fair Value 

Reserve

Foreign 

Currency 

Translation 

Reserve

Other 

Reserves

Revaluation 

Reserve

Retained 

Earnings

Total Equity 

Attributable 

to Equity 

Holders of the 

Bank

Non-

Controlling 

Interests

Instruments 

Eligible for 

Additional 

Capital

Total Equity

Balance as at 1 January 2021       4,047,254       9,871,972           26,500        2,037,236     1,000,301       (2,235,107)          557,273       1,287,569       1,577,474        18,170,472                    9       4,000,000        22,170,481 

Profit for the period                     -                       -                     -                        -                     -                        -                       -                       -         1,327,254          1,327,254                    1                     -            1,327,255 

Other comprehensive loss                     -                       -                     -                        -         (533,365)          (209,565)                     -                       -                       -             (742,930)                   -                       -             (742,930)

Total comprehensive loss for the period -                 -                 -               -                  (533,365)      (209,565)         -                 -                 1,327,254     584,324                              1                     -   584,325           

Transfer to legal reserve                     -                2,638                   -                        -                     -                        -                       -                       -               (2,638)                        -                     -                       -                          -   

Net movement in risk reserves                     -                       -                     -                87,500                   -                        -                       -                       -             (87,500)                        -                     -                       -                          -   
Expenses on issue of Instrument for additional 

Tier 1 capital                     -                       -                     -                        -                     -                        -                       -                       -               (7,895)                (7,895)                   -                       -                  (7,895)

Issue of Instrument additional Tier 1 Capital                     -                       -                     -                        -                     -                        -                       -                       -                       -                          -                     -         1,820,000          1,820,000 

Net movement in other reserves                     -                       -                     -                        -                     -                        -              60,725                     -             (60,725)                        -                     -                       -                          -   
Contributions by and distributions to equity holders 

of the bank:

Dividends for the year 2020 15                     -                       -                     -                        -                     -                        -                       -                       -          (404,725)           (404,725)                   -                       -             (404,725)
Total contributions by and distributions to equity 

holders of the bank -                 -                 -               -                  -               -                   -                 -                 (404,725)                 (404,725) -               -                           (404,725)

Net movement in non-controlling interests -                 -                 -               -                  -               -                   -                 -                 -                                        -   (1)                  -                                       (1)

Balance as at 30 June 2021 4,047,254     9,874,610     26,500         2,124,736       466,936       (2,444,672)      617,998        1,287,569     2,341,245     18,342,176      9                   5,820,000     24,162,185      

The attached notes 1 to 21 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements.

QAR ‘000s  

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022



QAR ‘000s  

Year ended

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Cash flows from operating activities  

Profit before tax          1,483,919        1,323,599        2,312,859 
Adjustments for:

Net impairment losses on loans and advances to customers              501,807            415,247        1,099,419 
Net impairment losses on investment securities                      769                1,356                2,377 
Net impairment (reversals) / losses on other financial assets              (33,836)                6,733            (22,485)
Depreciation              112,957            107,981            213,354 
Amortization of intangible assets and transaction costs                52,533              54,428              94,971 
Net loss / (income) on investment securities              121,205            (29,528)            (14,999)
Net monetary losses due to hyperinflation                69,237                       -                         -   
Other provisions                60,149              21,254              67,226 
Loss on disposal of property and equipment                         -                         -                13,373 
Impairment on Investment in an associate                         -                         -              291,000 
Share of results of associates and a joint arrangement            (106,375)            (63,225)          (129,254)

Operating profit before working capital changes          2,262,365        1,837,845        3,927,841 
Working capital changes

Change in due from banks         (4,361,970)      (2,456,637)       (1,238,892)
Change in loans and advances to customers         (5,446,398)      (6,062,387)       (8,437,435)
Change in other assets            (432,692)          (117,551)          (579,760)
Change in due to banks          4,726,274            239,419       (2,255,294)
Change in customer deposits          8,910,292        8,001,234      11,434,631 
Change in other liabilities          1,055,153            (35,791)        3,046,088 
Contribution to social and sports fund               (57,606)            (32,530)            (32,530)

Net cash flows from operating activities          6,655,418        1,373,602        5,864,649 
Cash flows from investing activities

Acquisition of investment securities         (5,715,531)      (4,150,280)       (8,981,399)

Dividend received from associates and a joint arrangement                21,346                2,500                2,500 
Proceeds from sale/maturity of investment securities          1,910,656        3,164,108        5,278,171 
Acquisition of property and equipment and intangible assets            (172,635)            (87,115)          (200,589)
Proceeds from the sale of property and equipment and other assets                  4,660                1,421                    173 

Net cash flows used in investing activities         (3,951,504)      (1,069,366)       (3,901,144)
Cash flows from financing activities

Proceeds from issue of debt securities              551,198        5,825,315        8,831,102 
Repayment of debt securities         (3,997,010)      (6,534,268)       (6,642,025)
Repayment of other borrowings         (3,612,273)      (3,474,592)       (9,841,975)

Proceeds from other borrowings          5,509,238        5,013,937      12,308,391 

Payment of lease liabilities              (54,140)            (38,310)          (105,160)
Proceeds from issue of additional Tier 1 note                         -          1,820,000        1,820,000 
Payment on coupon of instrument eligible for additional Tier 1 Capital              (40,950)                       -            (263,950)
Dividends paid (note 15)            (647,561)          (404,725)          (404,725)

Net cash flows (used in) / from financing activities         (2,291,498)        2,207,357        5,701,658 
Net increase in cash and cash equivalents              412,416        2,511,593        7,665,163 

Effect of exchange rate fluctuation              637,941            393,963            773,956 
Cash and cash equivalents as at 1 January        18,961,085      10,521,966      10,521,965 

Cash and cash equivalents at the end of the period / year    (Note 19)        20,011,442      13,427,522      18,961,084 
Net cash flows from interest and dividend:

Interest paid          1,217,526        1,274,154        2,808,966 
Interest received          3,630,579        2,831,509        5,355,351 
Dividend received                37,816                9,714                3,664 

The attached notes 1 to 21 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements.

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 

FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022

Six months ended



30 Jun 2022 30 Jun 2021

Turkey TRY 2,213,740,000 Banking services 100% 100%

Qatar QAR 700,000,000 Brokerage services 100% 100%

Bermuda US$   1,000
Debt issuance for the 

Bank
100% 100%

Description

COVID-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 (Amendment to IFRS 16)

Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37)

Annual Improvements to IFRS Standards 2018 – 2020

Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16)

Reference to the Conceptual Framework (Amendments to IFRS 3)

Standard Issued but not yet Effective

Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1) 1 January 2023

IFRS 17 Insurance Contracts and amendments to IFRS 17 Insurance Contracts 1 January 2023

Definition of Accounting Estimate (Amendments to IAS 8) 1 January 2023

Disclosure of Accounting Policies (Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2) 1 January 2023

1 January 2023

Deferred indefinitely

Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction (Amendments to IAS 12)

Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 

and IAS 28)

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

30-June-2022 QAR ‘000s  

Percentage of ownership

1- REPORTING ENTITY

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) (the “Bank”) is an entity domiciled in the State of Qatar and was incorporated in 1974 as a public shareholding

company under Emiri Decree No.73 of 1974. The commercial registration number of the Bank is 150. The address of the Bank’s registered office is PO

Box 3232, Doha, State of Qatar. The interim condensed consolidated financial statements of the Bank comprise the Bank and its subsidiaries

(together referred to as the “Group”). The Group is primarily engaged in conventional banking, brokerage services and the credit card business and

operates through its head office, branches and subsidiaries.

The principal subsidiaries of the Group are as follows:

Country of 

incorporation

Capital of the 

subsidiary

Activity of the 

subsidiary
Name of subsidiary

Alternatifbank  A.S.

Commercial Bank Financial Services L.L.C.

CBQ Finance Limited

(a) New standards, amendments and interpretations : 

2- BASIS OF PREPARATION 

(a) Statement of compliance  

3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The accompanying interim condensed consolidated financial information is prepared in accordance with IAS 34 - "Interim Financial Reporting". This

interim condensed consolidated financial information should be read in conjunction with the 2021 annual consolidated financial statements of the

Group.

The interim condensed consolidated financial statements do not include all the information and disclosures required for full consolidated financial

statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards. The results for the six months ended 30 June 2022 are not

necessarily indicative of the results that may be expected for the financial year ending 31 December 2022.

The preparation of the interim condensed consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions

that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. Actual results may differ

from these estimates.

Except as described below, the accounting policies applied in these interim condensed consolidated financial statements are the same as those

applied in the last annual consolidated financial statements as at 31 December 2021.

The Group has adopted the following new and amended International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards as of 1 

January 2022: The adoption of the below did not result in changes to previously reported net profit or equity of the Group.



CPI Conversion Factors

30 June 2021 547.48 1.79

31 December 2021 686.95 1.42

31 March 2022 843.64 1.16

30 June 2022 977.90 1.00

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 
NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

30-June-2022 QAR ‘000s  

3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Adoption of IAS 29 - Hyperinflation accounting

IAS 29 "Financial Reporting in Hyperinflationary Economies " requires that the financial statements of an entity whose functional currency is that of a 

hyperinflationary economy be stated in the measuring unit currency at the reporting period end. IAS 29 provides certain qualitative and quantitative 

guidelines to determine the existence of a hyperinflationary economy. Accordingly, hyperinflation shall be deemed to exist where the last three 

years' cumulative inflation approaches or exceeds 100%.

With the effect from 30 June 2022, the Turkish economy is considered to be hyperinflationary in accordance with the criteria in IAS 29. This requires 

purchasing power adjustment to the carrying values of the non-monetary assets and liabilities and to items in the consolidated statement of 

comprehensive income with respect to subsidiaries of the Group operating in Turkey.

On the application of IAS 29 the Bank used the conversion factor derived from the consumer price index ("CPI") in Turkey. The CPIs and 

corresponding conversion factors are since 2005 when Turkey previously ceased to be considered hyperinflationary.

The index and corresponding conversion factors are as follows:

The cumulative impact for the adjustment of  the historical carrying values of non-monetary assets, liabilities and various item of equity for the 

previous years is amounting to QAR 1.3 billion reflected through other comprehensive income.

Monetary assets and liabilities are not restated because they are already expressed in terms of the monetary unit current. Non-monetary assets and 

liabilities are restated by applying the relevant index from the date of acquisition or initial recording and are subject to impairment assessment with 

the guidance in the relevant IFRS. The components of shareholders’ equity are restated by applying the applicable general price index from the dates 

when components were contributed or otherwise arose.

All items in the statement of income are restated by applying the relevant conversion factors, except for restatement of certain specific income

statement items which arise from the restatement of non-monetary assets and liabilities like amortization and gain or loss on sale of fixed assets.

The gain or loss on the net monetary position is the result of the effect of general inflation and is the difference resulting from the restatement of 

non-monetary assets, liabilities, shareholders’ equity and income statement items. The gain or loss on the net monetary position is included in the 

statement of income.

Pursuant to IAS 21'The effects of changes in Foreign Exchange Rates' the Bank as Group has not restated its comparatives as previous reporting was 

already in a stable currency.



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

a) Expected  credit losses

30 Jun

2022

30 Jun

2021

31 Dec

2021

Reviewed Reviewed Audited

$102/bbl $65/bbl $73/bbl

3.3% 3.6% 3.6%

30 Jun

2022

30 Jun

2021

31 Dec

2021

Reviewed Reviewed Audited

0% 0% 0%

65% 55% 65%

35% 45% 35%

As the COVID-19 situation continues to evolve, these estimates may be reassessed and adjusted in future.

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

30-June-2022 QAR ‘000s  

4- ESTIMATES AND JUDGMENTS

The spread of coronavirus (“COVID-19”) pandemic has severely impacted various economies globally, causing disruption to business and

economic activities. This has resulted in a global economic slowdown with uncertainties in the economic environment. Global stock markets

have also experienced great volatility and a significant weakening. Governments and central banks have responded with monetary and fiscal

interventions to stabilize economic conditions.

The Group is actively monitoring the COVID 19 situation and in response to this outbreak CBQ, has activated its business continuity plan and

various other risk management practices to manage the potential business disruption on its operations and financial performance.

In preparing the interim condensed consolidated financial statements, significant judgements made by management in applying the Group’s

accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were impacted by the potential impacts of the current economic volatility

in determination of the reported amounts of the Group’s financial and non-financial assets and these are considered to represent

management's best assessment based on available or observable information. Markets however remain volatile and the recorded amounts

remain sensitive to market fluctuations.

The Bank has performed an assessment of oil prices volatility and COVID-19 in line with the available guidance of Qatar Central Bank (‘QCB’)

and IFRS which has resulted in the following changes to the expected credit loss methodology and valuation estimates and judgements as at

and for the period ended 30 June 2022:

For the reporting period end 30 June 2022, the Group has updated inputs and assumptions used for the determination of expected credit

losses (“ECLs”) in response to uncertainties caused by COVID 19. ECLs were estimated based on a range of forecast economic conditions as

at that date. The Group has considered the impact of higher volatility in the forward-looking macro-economic factors, when determining the

severity and likelihood of economic scenarios for ECL determination and will continue to review the same for the upcoming quarters.

The ECL models have been updated through adjustments in the methods of scenario construction and the underlying weightages assigned

to these scenarios. The forward-looking factor (here Credit Index or CI) used is determined from the observed historical default rates of the

specific portfolios. The credit index is used to forecast expected point-in-time probabilities of default for the credit portfolio of the Bank.

For the purpose of estimation of ECL, following assumptions were used:

Average  oil prices

GDP growth

The Bank also continues to review its Loss Given Default assumptions and has made adjustments to the same. The aforementioned values of

macro-economic factors have been further overlaid by applying conservative scenario weightings as follows:

Upside Case

Base Case

Downside Case



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

a) Expected  credit losses (continued)

b) Accounting for modified financing assets 

c) Zero rated repo facility by QCB

QCB has issued zero rated repo facilities to the local banks in Qatar in order to support the banks liquidity who are extending loans to 

affected sectors at reduced rates and guarantees from the government of the State of Qatar. The benefit arising out of the zero rate repos 

was not considered to be material for the period.

The Group has given specific consideration to the relevant impact of COVID-19 on the qualitative and quantitative factors when determining

the significant increase in credit risk and assessing the indicators of impairment for the exposures in potentially affected sectors. To this

extent the Bank has elevated the near term PDs resulting in higher recognition of relevant ECLs and impairment allowances as disclosed in

to the interim condensed consolidated financial statements.

The Group has deferred repayments of certain customers for a temporary period. In line with the forbearance measures in the respective

jurisdictions. In accordance with IASB guidance, this forbearance does not automatically trigger a significant increase in credit risk and a

stage migration for the purpose of calculating expected credit losses, as these are measures are being made available to assist borrowers

affected by COVID-19 outbreak to resume regular payments. For this period, the Group will continue to monitor borrower’s performance

against the likelihood of repayments.

In addition to the assumptions outlined above, the Group continues to closely monitor the potential repayment risk impact of COVID-19 on

affected industry sectors.

The Group has allowed delayed repayments of certain customers in line with the QCB instructions issued to local banks in Qatar. The 

modification loss on these loans was not considered to be material for the period.

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

30-June-2022 QAR ‘000s  

4- ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31-Dec-2021

(Audited)

Exposure (Carrying Value) Subject to ECL Stage1 Stage2 Stage3 Total Total

Due from banks and balances with central banks 26,843,318   2,695,997      -               29,539,315     22,576,025     

Loans and advances to customers 84,635,998   16,037,967   4,797,175   105,471,140  101,506,379   

Investment Securities (Debt) 25,195,568   343,486         -               25,539,054     23,296,978     

Loan Commitments and Financial Guarantees 21,588,717   3,971,681      241,712      25,802,110     23,656,269     

31-Dec-2021 

(Audited)

Opening Balance as at 1 January 2022 Stage1 Stage2 Stage3 Total

Due from banks and balances with central banks 23,569           58,673           -               82,242             87,485             

Loans and advances to customers 221,716         1,450,367      2,989,970   4,662,053       4,396,622       

Investment Securities (Debt) 38,484           13,122           -               51,606             49,278             

Loan Commitments and Financial Guarantees 86,785           54,375           26,433         167,593           160,883           

370,554         1,576,537     3,016,403   4,963,494       4,694,268       

ECL Charge for the Period (net)

Due from banks and balances with central banks 243                 (19,641)          -               (19,398)           (5,027)              

Loans and advances to customers* 34,392           68,132           501,972      604,496           1,278,812       

Investment Securities (Debt) 1,597              (828)                -               769                   2,377               

Loan Commitments and Financial Guarantees (14,712)          (8,845)            9,119           (14,438)           (17,458)            

21,520           38,818           511,091      571,429           1,258,704       

Write offs / Transfer

 Due from banks and balances with central banks -                  -                  -               -                    -                    

 Loans and advances to customers -                  -                  (281,335)     (281,335)         (837,654)         

 Investment Securities (Debt) -                  -                  -               -                    -                    

 Loan Commitments and Financial Guarantees -                  -                  422              422                   -                    

-                  -                  (280,913)     (280,913)         (837,654)         

Exchange differences

Due from banks and balances with central banks (828)                -                  -               (828)                 (216)                 

Loans and advances to customers 1,018              (6,352)            (26,964)       (32,298)           (175,727)         

Investment Securities (Debt) (508)                -                  -               (508)                 (49)                    

Loan Commitments and Financial Guarantees (4,299)            5,313              (6,974)          (5,960)              24,168             

 (4,617)            (1,039)            (33,938)       (39,594)           (151,824)         

Closing Balance as at 30 June 2022

Due from banks and balances with central banks 22,984           39,032           -               62,016             82,242             

Loans and Advances to Customers 257,126         1,512,147      3,183,643   4,952,916       4,662,053       

Investment Securities (Debt) 39,573           12,294           -               51,867             51,606             

Loan Commitments and Financial Guarantees 67,774           50,843           29,000         147,617           167,593           

387,457         1,614,316     3,212,643   5,214,416       4,963,494       
* Includes interest suspended and recoveries on previously written off loans amounting to QAR 73.1 million and QAR 29.6 million respectively (30 June 

2021: QAR 94.1 million and QAR 4.6 million respectively).

Movement in ECL
30-Jun-2022 

(Reviewed)

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

30-June-2022 QAR ‘000s  

5- FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

The Group’s financial risk management objectives and policies are consistent with those disclosed in the consolidated financial

statements as at and for the year ended 31 December 2021, except as mentioned in note 4

Exposures and Movement in ECL

30-Jun-2022

(Reviewed)



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Stage1 Stage2 Stage3 Total

Exposure (Carrying Value) Subject to ECL

Due from banks and balances with central banks 15,464,964     2,936,398       -                18,401,362       

Loans and advances to customers 84,188,517     15,757,809     4,296,374    104,242,700     

Investment Securities (Debt) 22,126,054     379,267          -                22,505,321       

Loan Commitments and Financial Guarantees 19,648,635     3,381,794       260,446       23,290,875       

Opening Balance as at 1 January 2021

Due from banks and balances with central banks 23,961            63,524            -                87,485               

Loans and advances to customers 281,049          1,239,905       2,875,668    4,396,622         

Investment Securities (Debt) 35,166            14,112            -                49,278               

Loan Commitments and Financial Guarantees 89,665            47,673            23,545          160,883             

429,841          1,365,214       2,899,213    4,694,268         

ECL Charge for the Period (net)

Due from banks and balances with central banks (2,378)             5,083              -                2,705                 

Loans and advances to customers 50,090            78,371            385,545       514,006             

Investment Securities (Debt) 1,926              (570)                -                1,356                 

Loan Commitments and Financial Guarantees (4,291)             6,277              2,042            4,028                 

45,347            89,161            387,587       522,095             

Write offs / Transfer

 Due from banks and balances with central banks -                  -                  -                -                     

 Loans and advances to customers -                  -                  (35,700)        (35,700)              

 Investment Securities (Debt) -                  -                  -                -                     

 Loan Commitments and Financial Guarantees -                  -                  -                -                     

-                  -                  (35,700)        (35,700)              

Exchange differences

Due from banks and balances with central banks (70)                  -                  -                (70)                     

Loans and advances to customers (956)                (21,814)           (36,179)        (58,949)              

Investment Securities (Debt) (27)                  -                  -                (27)                     

Loan Commitments and Financial Guarantees (1,887)             (38)                  (469)              (2,394)                

 (2,940)             (21,852)           (36,648)        (61,440)              

Closing Balance as at 30 June 2021

 Due from banks and balances with central banks 21,513            68,607            -                90,120               

Loans and Advances to Customers 330,183          1,296,462       3,189,334    4,815,979         

Investment Securities (Debt) 37,065            13,542            -                50,607               

Loan Commitments and Financial Guarantees 83,487            53,912            25,118          162,517             

472,248          1,432,523       3,214,452    5,119,223         

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

30-June-2022 QAR ‘000s  

Movement in ECL

(Reviewed)

5- FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Exposures and Movement in ECL
30-Jun-2021



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

30 June 2022 (Reviewed)

Wholesale 

Banking

Retail 

Banking
Others International

Unallocated 

and Intra - 

group 

transactions

Total

Net interest income      1,321,651          419,108                   590              217,370             (2,518)          1,956,201 

Net fee, commission and other income          184,141          361,661             25,912                75,103             34,236              681,053 

Segmental revenue      1,505,792          780,769             26,502              292,473             31,718          2,637,254 

Net impairment losses on investment securities                (225)                     -                        -                      (544)                      -                      (769)

Net impairment loss on loans and advances to customers 

and other financial assets
       (390,433)          (74,204)                      -                  (3,334)                      -              (467,971)

Segmental profit          829,120          462,908            (76,337)                58,888             51,395          1,325,974 

Share of results of associates  and a joint arrangement                     -                       -                  1,186              105,189                      -                106,375 

Net profit for the period          829,120          462,908            (75,151)              164,077             51,395          1,432,349 

Other information

Loans and advances to customers    84,604,638      8,631,837                      -            8,003,575                      -        101,240,050 

Investments in associates and a joint arrangement                     -                       -                  6,629          2,959,804                      -            2,966,433 

Assets (other than above)    58,804,453      1,460,840           303,905          5,084,694       6,532,682        72,186,574 

     176,393,057 

Customer deposits    57,192,520    25,747,680                      -            7,142,024         (751,229)        89,330,995 

Liabilities (other than above)    54,824,341      3,732,096           261,422          4,998,276      (1,095,500)        62,720,635 

     152,051,630 

Contingent liabilities    19,747,740      1,700,433           560,000          3,793,937                      -          25,802,110 

30 June 2021 (Reviewed)

Wholesale 

Banking

Retail 

Banking
Others International

Unallocated 

and Intra - 

group 

transactions

Total

Net interest income      1,282,796          384,528                   210              114,604             (3,174)          1,778,964 

Net fee, commission and other income          323,849          277,715             20,923                10,113             34,057              666,657 

Segmental revenue      1,606,645          662,243             21,133              124,717             30,883          2,445,621 

Net impairment losses on investment securities            (1,450)                     -                        -                          94                      -                  (1,356)

Net impairment loss on loans and advances to customers 

and other financial assets
       (371,622)          (17,845)                      -                (32,513)                      -              (421,980)

Segmental profit          893,072          401,407            (12,486)              (13,844)             (4,119) 1,264,030

Share of results of associates  and a joint arrangement                   898                62,327                      -                  63,225 

Net profit for the period          893,072          401,407            (11,588)                48,483             (4,119) 1,327,255

Other information

Loans and advances to customers    79,334,344    11,104,181                      -          10,149,587                      -        100,588,112 

Investments in associates and a joint arrangement                     -                       -                  6,350          3,188,615                      -            3,194,965 

Assets (other than above)    41,660,789      1,532,589           503,629          5,501,016       9,121,087        58,319,110 

     162,102,187 

Customer deposits    49,394,197    25,372,745                      -            8,011,805         (438,765)        82,339,982 

Liabilities (other than above)    46,750,636      1,982,773           332,549          6,575,656           (41,594)        55,600,020 

     137,940,002 

Contingent liabilities    17,725,551          511,245           560,000          4,494,079                      -          23,290,875 

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

30-June-2022 QAR ‘000s  

6- SEGMENT INFORMATION 

Intra-group transactions are eliminated from this segmental information (Assets: QAR 6,864 million, Liabilities: QAR 4,790 million). 

Qatar Operations

Intra-group transactions are eliminated from this segmental information (Assets: QAR 2,978 million, Liabilities: QAR 1,714 million). 

Segment assets and liabilities comprise operating assets and liabilities which are directly handled by the operating segment and income or expenses are 

attributed with the assets and liabilities’ ownership. The following table summarizes performance of the operating segments:

Qatar Operations



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

7- LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS

   Loans and advances to customers comprises: 30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Loans          90,337,738          87,311,721 85,370,349

Overdrafts            8,716,819          13,116,118 10,692,164

Bills discounted                203,573                146,416 72,395

Bankers acceptances            6,216,553            3,672,799 5,375,400

       105,474,683        104,247,054 101,510,308

Deferred profit                  (3,543)                  (4,354) (3,929)

       105,471,140        104,242,700 101,506,379

Accrued interest                721,826            1,161,391 1,158,837

Allowance for impairment of loans and advances to customers*           (3,183,643)           (3,189,334) (2,989,971)

ECL on loans and advances to customers           (1,769,273)           (1,626,645) (1,672,082)

Net loans and advances to customers 101,240,050 100,588,112 98,003,163

8- INVESTMENT SECURITIES

Investment securities comprise the following 30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Fair value through other comprehensive income (FVOCI)            5,809,219            6,052,204            5,983,964 

Fair value through profit & loss (FVTPL)            2,466,906            2,246,383            2,753,589 

Amortized cost (AC)          20,698,601          16,805,581          17,688,500 

Accrued interest                384,226                174,574                296,638 

Total          29,358,952          25,278,742          26,722,691 

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

The aggregate amount of non-performing loans and advances to customers as at 30 June 2022 amounted to QAR 4,797 million which

represents 4.5% of total loans and advances to customers (30 June 2021: QAR 4,296 million, 4.1% of total loans and advances to

customers; 31 December 2021: QAR 4,786 million, 4.7% of  total loans and advances to customers).

*Allowance for impairment includes QAR 606 million of interest in suspense (30 June 2021: QAR 960 million; 31 December 2021: QAR

611 million).

The carrying value of investment securities pledged under Repurchase agreements (REPO) is QAR 12,168 million (30 June 2021: QAR 10,904 million;

31 December 2021: QAR 8,123 million).

30-June-2022 QAR ‘000s  

Expected Credit losses of debt securities measured at FVOCI and AC amounted to QAR 51.9 million at 30 June 2022 (30 June 2021: QAR 50.6 million

and 31 December 2021: QAR 51.6 million).



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

        2,421,972        3,339,919        3,038,156 

           994,304           335,093           528,442 

        9,229,036        9,077,022        6,564,929 

        9,717,417        7,250,349        7,631,743 

             20,696              70,471              13,634 

     22,383,425      20,072,854      17,776,904 

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

     29,442,756      26,186,145      24,400,462 

        6,110,927        5,932,653        5,901,947 

     53,527,207      49,991,712      51,418,229 

           250,105           229,472           237,846 

     89,330,995      82,339,982      81,958,484 

For the reporting period ended 30 June 2022, percentage of ownership for the investment in associates and a joint arrangement was same as reported as at and for 

the year ended 31 December 2021.  At 30 June 2022, the Bank has recorded investment in associates and a joint arrangement based on management accounts.

9- INVESTMENT IN ASSOCIATES AND A JOINT ARRANGEMENT

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

30-June-2022 QAR ‘000s  

10- DUE TO BANKS

Balances due to central banks

Total

Current accounts

11- CUSTOMER DEPOSITS

Current and call deposits

Saving deposits

Accrued interest

Repurchase agreements with banks

Time deposits

Total

Accrued interest

Placement with banks



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

12- DEBT SECURITIES

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

EMTN Unsecured Programme – Senior Unsecured Notes           10,250,382              9,766,800            10,469,133 

Senior Notes                 159,827                 290,011                 230,111 

Subordinated Notes                 727,154                 721,276                 716,589 

Others                 434,542              1,267,783              3,816,156 

Accrued interest                   66,354                   53,944                   53,799 
Total           11,638,259            12,099,814            15,285,788 

The table below shows the maturity profile of debt securities:

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Up to 1 year             3,184,846              1,738,755              4,575,164 

Between 1 and 3 years             2,139,694              2,571,955              3,630,309 

Over 3 years             6,313,719              7,789,104              7,080,315 

Total           11,638,259            12,099,814            15,285,788 

13- OTHER BORROWINGS

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Bilateral loans             4,898,694              5,532,956              4,736,538 

Syndicated loans             8,691,049              6,443,871              6,891,794 

Others             3,560,488              3,155,871              3,998,153 

Accrued interest                 165,213                   65,079                   92,268 
Total           17,315,444            15,197,777            15,718,753 

The table below shows the maturity profile of other borrowings:

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Up to 1 year             6,396,216            10,860,221              7,177,394 

Between 1 and 3 years             3,845,566              1,264,204              2,233,117 

Over 3 years             7,073,662              3,073,352              6,308,242 
Total           17,315,444            15,197,777            15,718,753 

14- EQUITY

Share capital

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Authorised number of ordinary shares      4,047,253,750      4,047,253,750      4,047,253,750 

Nominal value of ordinary shares (QAR)                             1                             1                             1 

Issued and paid up capital (in thousands of Qatar Riyals)             4,047,254              4,047,254              4,047,254 

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

30-June-2022 QAR ‘000s  



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

30-Jun-2022 30-Jun-2021 30-Jun-2022 30-Jun-2021

Reviewed Reviewed Reviewed Reviewed

Basic and diluted

Profit attributable to the equity holders of the bank             795,270             724,512          1,432,349          1,327,254 
Weighted average number of outstanding ordinary shares in 

thousands 
         4,047,254          4,047,254          4,047,254          4,047,254 

Basic/diluted earnings per share (QAR)                    0.20                    0.18                    0.35                    0.33 

18- CONTINGENT LIABILITIES AND OTHER COMMITMENTS 30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

a- Contingent liabilities Reviewed Reviewed Audited

Unutilized credit facilities          3,788,932          3,047,623          2,433,180 

Guarantees        18,527,741        17,614,695        18,178,171 

Letters of credit          3,485,437          2,628,557          3,044,918 

Total        25,802,110        23,290,875        23,656,269 

b- Other commitments

Derivative financial instruments        74,845,806        77,819,499        75,769,456 

Capital commitments             370,618             341,553             315,200 

Total        75,216,424        78,161,052        76,084,656 

19- CASH AND CASH EQUIVALENTS 30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Cash and balances with central banks *          9,020,836          9,470,827        12,760,381 

Due from banks up to 90 days        10,990,606          3,956,695          6,200,703 

       20,011,442        13,427,522        18,961,084 

30-Jun-2022 (Reviewed) Level 1 Level 2  Level 3 
 Carrying 

amount 

Derivative assets                        -               712,923                        -               712,923 

Investment securities          2,580,388          5,622,335               73,402          8,276,125 

         2,580,388          6,335,258               73,402          8,989,048 
 

Derivative liabilities                        -               835,501                        -               835,501 

                       -               835,501                        -               835,501 

31-Dec-2021 (Audited) Level 1 Level 2  Level 3 
 Carrying 

amount 

Derivative assets                        -               873,873                        -               873,873 

Investment securities          2,228,265          6,485,572               23,716          8,737,553 

         2,228,265          7,359,445               23,716          9,611,426 

 

Derivative liabilities                        -               710,720                        -               710,720 

                       -               710,720                        -               710,720 

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

17- EARNINGS PER SHARE

Six months ended

A cash dividend of 16% for the year 2021 (2020: 10% cash dividend), was approved at the Annual General Assembly held on 16 March

2022 (2021: 10 March 2021) and distributed to shareholders.

Earnings per share of the Group is calculated by dividing profit for the period attributable to the equity holders of the Bank by the

weighted average number of ordinary shares in issue during the period:

Three months ended

30-June-2022

15- DIVIDEND

QAR ‘000s  

Staff costs include a cost of QAR 85.4 million (30 June 2021 : QAR 161.7 million) with respect to performance rights.

16- STAFF COSTS

There were no changes in the Group's valuation process, valuation techniques, and type of inputs used in the fair value measurement

during the period.

The table below analyses financial instruments measured at fair value at the end of the reporting period, by the level in the fair value

hierarchy into which the fair value measurement is categorised:

* Cash and balances with central banks exclude the mandatory cash reserve.

20- VALUATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

30-Jun-2022 30-Jun-2021 31-Dec-2021
Reviewed Reviewed Audited

Board members of the Bank

Loans, advances and financing activities (a)         1,698,494 1,448,641 1,639,417

Deposits         1,452,100 1,220,520 1,620,662

Contingent liabilities and other commitments               12,608 72,024 2,653

Interest and fee income received               60,528 26,281 56,413
Interest paid on deposits               22,831 4,965 9,925
Remuneration                        -                               -   18,500

Associates and joint arrangement companies
Due from banks             146,724 145,600 145,600

Due to banks               16,925 30,481 22,087

Deposits                 4,608 6,821 6,660

Contingent liabilities               20,575 15,855 13,849

Interest paid to associates                       94 79 97

Senior management of the bank

Remuneration and other benefits (b)               22,392 21,093 41,698

Loans and advances                 6,985 5,741 4,747

(b) In addition to the above remuneration and other benefits, employees of the bank including senior management has been granted performance rights.

At 30 June 2022, cost for performance rights for senior management was QAR 47.1 million (30 June 2021: QAR 71.1 million and 31 December 2021: QAR

170.7 million).

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

30-June-2022 QAR ‘000s  

21- RELATED PARTY DISCLOSURE
The Group carries out various transactions with subsidiaries, associates and joint arrangement companies, members of the Board of Directors, the

executive management or companies in which they have significant interest or any other parties of important influence in the Group’s financial or

operating decisions. The balances at the reporting date with these accounts were as follows:

(a) A significant portion of the loans, advances and financing activities’ balance at 30 June 2022 with the members of the Board and the companies in

which they have significant influence, are secured against tangible collateral or personal guarantees. Moreover, the loans, advances and financing

activities' are performing satisfactorily honoring all obligations. 
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