
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
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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)
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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
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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




