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 المحترم    يالغنعبد  عبد هللاالسيد الفاضل / ناصر  

 مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة

 بورصة قطر

 الدوحة، قطر 
 

Dear Sir, 

 

Subject: Financial Statement for Q1 of 2022 

 

 

 تحية طيبه وبعد،،، 

 

 2022من عام  األولالموضوع: البيانات المالية للربع 

We enclose herewith Commercial Bank’s 

financial statements for the first 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 21 April 2022. 

 

We kindly request that you publish the attached 

press release on your website. 

 

 

نرفققل لسققيادتلب البيانققات الماليققة للبنققم التةققار  مرا عققة مقق   

مراقب الحسقابات الاقار ي للبنقم، عق  ناقاط البنقم التةقار  

كمقا نرفقل . 2022مق  عقام  األواونتائج أعمالقه الق ا الربق  

 لحضرتلب نموذج اإلفصاح والبيان الصحفي.

 21وسوف نقوم بنار هذه النتائج في الصحف المحلية بتقاريخ 

 . 2022 لأبري

ونر ققو مقق  حضققرتلب ناققر البيققان الصققحفي المرفققل علقق  

 موقعلب. 

 
Thank you. 

 

Yours sincerely, 

 للب منا  زيل الالر. 

 

 وتفضلوا بقبوا فائل االحترام والتقدير،،،
 

 
 

 
Joseph Abraham 

Group Chief Executive Officer 
 

 

 

 

 

Attachments: 

- Audited Q1 Financial Statements  

- Disclosure Form 

- Press Release 

 

 المرفقات:  

 األواالبيانات المالية المدققة للرب   -

 نموذج اإلفصاح -

 البيان الصحفي -
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 البنك التجاري (ش.م.ع.ق) یعلن

 2022مارس  31للربع المنتھي في ملیون لایر قطري  702.3عن صافي أرباح بقیمة 

 

: أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) ("البنك") وشركاتھ التابعة والزمیلة ، الدوحة، قطر2022أبریل  20

. وأعلنت المجموعة عن صافي 2022مارس  31للربع المنتھي في ("المجموعة") الیوم عن نتائجھ المالیّة 

ملیون لایر قطري عن الفترة نفسھا  602.7ملیون لایر قطري مقارنةً بصافي أرباح بقیمة  702.3أرباح بقیمة 

 .2021سنة من 

 

 2021أبرز المؤّشرات المالیّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسھا من 

 %.16.5زیادةً بنسبة  ملیون لایر قطري، مسّجًال  702.3صافي أرباح بقیمة  •

% +14.3% (11.9ملیون لایر قطري، مسّجًال زیادةً بنسبة  1,216.2الدخل التشغیلي المطبّع بقیمة  •

 ).على أساس مسّجل

 .%18.6ملیون لایر قطري، مسّجلةً زیادةً بنسبة  942.5األرباح التشغیلیّة  •

على % (26.8%)، بانخفاض من 29.0 مسّجل(على أساس  %22.5نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة  •

 %).31.5مسّجل أساس 

 %.18.1نسبة قویّة لكفایة رأس المال  •

ویرجع ذلك % 11.2بنسبة ارتفاًعا ملیون لایر قطري، مسّجًال  236.2بلغ صافي مخّصصات القروض  •

 .المخّصصات الحذرةاستمرار بشكٍل أساسيٍ إلى 

 %.5.1ملیار لایر قطري، أي بزیادةٍ بنسبة  171.5إجمالي األصول  •

لكن  2021ن مارس ع %1.0بنسبة مع انخفاٍض ملیار لایر قطري،  98.4القروض والسلف للعمالء  •

 .2021ن دیسمبر ع% 0.4مع ارتفاعٍ بنسبة 

بنسبة  اارتفاعً و 2021عن مارس  %3.3ملیار لایر قطري، مسّجلةً ارتفاًعا بنسبة  84.5ودائع العمالء  •

 .2021% عن دیسمبر 3.2

 .لوبال فاینانسجمن جائزة "أفضل بنك" في قطر  •

 .لوبال فاینانسجمن في قطر  "أفضل مزود لخدمات التمویل التجاري جائزة " •
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ة الخاصة وإدارة الخدمات المصرفیّ مجال صحاب األعمال" في أل ات المقدمةخدمالأفضل "جائزة  •
 .یورو مونيالثروات في قطر من 

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

واحتفظ االقتصاد قدرتھا على التغلّب على التحدّیات التي واجھتھا االقتصادات العالمیّة خالل العامین الماضیین، 

 وأكثر االقتصادات الواعدة على المستوى العالمي. االقلیمیة حد أقوى االقتصاداتأبموقعھ ك القطري

 

ملیار  201إلى  2021عام الملیار دوالر في  161من المتوقع أن یرتفع الناتج المحلّي اإلجمالي لدولة قطر من و

الكبیر في الثقة في االقتصاد القطري في أعقاب الجھود رتفاع ، ویترافق ذلك مع اال2025دوالر في العام 

وھي عوامل تبّشر بالخیر للبنك التجاري وساھمت في تحقیق  -التشریعیّة والتنظیمیّة الحكومیّة لجذب األعمال 

 ."2022لعام لھ لة قویّ بدایة 

 

س العالم لكرة القدم، "مع اقتراب كأ أضاف السیّد حسین الفردان، نائب رئیس مجلس إدارة البنك التجاري:

واصل البنك التجاري االستثمار في رفع مستوى خدماتھ الرقمیّة، لضمان تقدیم خدمات مصرفیّة سلسة لجمیع 

االبتكار مجال في الریادیّة بمكانة البنك التجاري ة مؤّسسات عدّ أقّرت ، في موازاة ذلكین والجدد. وعمالئنا الحالیّ 

 المصرفي.

 

، وافق مساھمو البنك التجاري على زیادة نسبة تملّك غیر القطریّین في رأس مال البنك 2022"في مارس 

ة تعزیز جاذبیّة سوق األوراق المالیّ في %. ومن شأن ھذه الخطوة أن تساعد بشكل أكبر 100لنسبة تصل إلى 

عدٍد كبیٍر لشرًطا غالبًا ما تكون  %100القطري وأسھم البنك التجاري حیث أّن نسبة تملّك غیر القطریّین بنسبة 

 ".في السوقاالستثمار للدخول وصنادیق المن 

 

 31للربع المنتھي في ملیون لایر قطري  942.5% فبلغت 18.6للمجموعة بنسبة  األرباح التشغیلیّةارتفعت 

 .2021ملیون لایر قطري محقّق في الفترة نفسھا من  795.0، مقارنةً بمبلغ 2022مارس 

 

للربع ملیون لایر قطري  953.8% فبلغ 11.4بنسبة صافي إیرادات المجموعة المتأتیة من الفوائد ارتفع 

كما . 2021ملیون لایر قطري محقّق في الفترة نفسھا من  856.0مقارنةً بمبلغ  2022مارس  31المنتھي في 
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% محقّقة في 2.6مقارنةً بنسبة  2022مارس  31للربع المنتھي في % 2.8ارتفع صافي ھامش الفائدة إلى 

 .الة لتكلفة التمویلالفعّ  الزیادة في الھوامش بشكٍل أساسيٍ إلى اإلدارةوترجع . 2021الفترة نفسھا من 

 

ملیون لایر قطري  262.4بلغت ف% 13.8بنسبة إیرادات المجموعة غیر المتأتیة من الفوائد المطبّعة وارتفعت 

ملیون لایر قطري  230.5مقارنةً بمبلغ  2022مارس  31المنتھي في للربع ) مسّجل% على أساس 22.5(+

بشكٍل أساسيٍ إلى اإلیرادات غیر المتأتیة من الفوائد ارتفاع یُعزى إجمالي و. 2021محقّق في الفترة نفسھا من 

 .إیرادات الرسوم ارتفاعباإلضافة إلى إیرادات العمالت األجنبیّة وإیرادات التداول ارتفاع 

 

على  5.1%+ملیون لایر قطري ( 273.7 وبلغ% 6.1 بنسبة فانخفضإجمالي النفقات التشغیلیّة المطبّعة أّما 

ملیون لایر قطري في الفترة نفسھا  291.6مقارنةً بمبلغ  2022مارس  31للربع المنتھي في ) سّجلم أساس

 .2021من 

 

للربع ملیون لایر قطري  236.2% إلى 11.2بنسبة  صافي مخّصصات المجموعة للقروض والسلفوارتفع 

في رتفاع . ویُعزى اال2021ملیون لایر قطري في الفترة نفسھا من  212.5، من 2022مارس  31المنتھي في 

نسبة القروض . فقد ارتفعت ء المتعثّرینالمخّصصات الحذرة للعمالستمرار المخّصصات بشكٍل أساسيٍ إلى ا

% في 4.7إالّ أنّھا انخفضت من  ،2021مارس  31% في 4.2من  2022مارس  31% في 4.6إلى المتعثّرة 

مقارنةً بنسبة  2022مارس  31% في 100.2إلى نخفضت . أّما نسبة تغطیة القروض فا2021دیسمبر 

 .2021دیسمبر % في 97.4من نسبة إنّما ارتفعت  2021مارس  31% في 105.9

 

 171.5بلغ إجمالي األصول إذ  2022مارس  31% في 5.1وارتفعت المیزانیّة العمومیّة للمجموعة بنسبة 

. وتُعزى ھذه الزیادة بشكٍل أساسيٍ 2021مارس ملیار لایر قطري في  163.1ملیار لایر قطري مقارنةً بمبلغ 

 .ةة االستثماریّ األوراق المالیّ والمركزي  مصرفإلى زیادة األرصدة لدى ال

 

مارس  31لایر قطري في  ملیار 98.4فبلغت 1.0%بنسبةفانخفضت  قروض وسلف المجموعة للعمالءأّما 

أساسيٍ  بشكلٍ نخفاض یعزى ھذا اال. و2021ملیار لایر قطري في الفترة نفسھا من  99.4مقارنةً بمبلغ  2022

تحویل اللیرة التركیة إلى الریال القطري. ومع استبعاد تأثیر العمالت األجنبیّة، تكون القروض األساسیّة قد إلى 

 .المؤقّت السحب على المكشوفمبالغ من  جزءٍ لالحكومة من سداد % على الرغم 1ارتفعت بنسبة 
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مارس  31ملیار لایر قطري في  28.3فبلغت  11.1%للمجموعة بنسبة  األوراق المالیّة االستثماریّةارتفعت و

 . 2021ملیار لایر قطري في الفترة نفسھا من  25.5مقارنةً بمبلغ  2022

 

 2022مارس  31ملیار لایر قطري في  84.5بلغت % ف3.3المجموعة بنسبة  ودائع عمالءارتفعت كذلك 

في الودائع  بشكٍل أساسيٍ الزیادة جاءت و. 2021ملیار لایر قطري في الفترة نفسھا من  81.8مقارنةً بمبلغ 

ختلفة الممبادرات إدارة النقد من جّراء  %10.9بنسبة فقد ارتفعت الودائع الجاریة والودائع االدخاریة . أّما ألجل

 ة التي یقدّمھا البنك.والمنتجات الرقمیّ 

 

"یسّرني أن أعلن عن بدایة  وعلّق السید جوزیف أبراھام، الرئیس التنفیذي لمجموعة البنك التجاري قائالً:

 جیدة لھذا العام، حیث یبرھن أداؤنا المالي للربع األول عن التنفیذ القوي إلستراتیجیتنا.

 

% 16.5قدرھا ملیون لایر قطري عن تلك الفترة، بزیادة  702.3"سّجلت المجموعة صافي ربح موّحد قدره 

 .اإلیرادات المتأتیة من الفوائد صافي عن الفترة نفسھا من العام الماضي، ویعود ذلك إلى تحّسن

 

% وبلغ 11.4بنسبة  2022في الربع األول من عام إیرادات المجموعة المتأتیة من الفوائد "فقد ارتفع صافي 

ملیون لایر قطري مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي. وكانت ھذه الزیادة مدفوعةً باستمرار اإلدارة  953.8

 تمویل والتحّسن في اإلیرادات المتأتیة من الفوائد.الفعّالة لتكلفة ال

 

في الربع األول من عام وذلك ملیون لایر قطري  262.4"كما بلغ إجمالي الرسوم واإلیرادات األخرى المطبّعة 

% عن الفترة نفسھا من العام الماضي، مدفوًعا بزیادة في إیرادات العمالت 13.8مسّجالً زیادة بنسبة  ،2022

 %.11.9األجنبیّة وإیرادات التداول. وارتفع إجمالي الدخل التشغیلي أیًضا بنسبة 

 

ینعكس إیجابیًا على نسبة التكلفة إلى الدخل التي انخفضت مما %، 6.1"أّما مصاریف التشغیل فانخفضت بنسبة 

% خالل الفترة نفسھا من العام الماضي. وبالتالي، ارتفعت األرباح التشغیلیّة في الربع 26.8% من 22.5إلى 

ملیون لایر قطري، مقارنةً بالفترة نفسھا من العام  942.5% لتصل إلى 18.6بنسبة  2022األول من عام 

 الماضي.
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% مسّجلةً انخفاضاً عن نسبة 20.4بلغت  بحیثالمطبّعة  "وقام البنك المحلّي بتحسین نسبة التكلفة إلى الدخل

 % في الفترة نفسھا من العام الماضي، مع مواصلة تركیز البنك على تحسین الدخل ودفع الكفاءات.22.2

 

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

 متحفًّظا للمخّصصات.

 

، مسّجلةً 2022ملیار لایر قطري في نھایة الربع األول من عام  98.4جموعة وسلفھا فبلغت "أّما قروض الم

ویعزى ذلك بشكٍل أساسيٍ إلى انخفاٍض في قروض % مقارنةً بالفترة نفسھا من العام السابق. 1.0انخفاًضا بنسبة 

الحكومة والقطاع العام من جّراء المركز المالي القّوي باإلضافة إلى تحّركات صرف العمالت األجنبیّة في 

 %.1تركیا. وبعد احتساب التعدیل المتعلّق بالعمالت األجنبیّة، تكون القروض مرتفعةً بنسبة 

 

% مدفوعة بالودائع منخفضة التكلفة 3.3لایر قطري، بزیادة قدرھا  ملیار 84.5"وارتفعت ودائع العمالء إلى 

%. إّن البنك التجاري ممتثل بالكامل لنسبة القروض إلى الودائع الجدیدة التي أصدرھا 10.9التي ارتفعت بنسبة 

 مصرف قطر المركزي.

وقد أعلن البنك عن صافي ربح  .تحّسنًا في الربحیة 2022في الربع األول من عام  عكس أداء بنك التیرناتیف"

ملیون لایر قطري عن الفترة  20.7ملیون لایر قطري خالل تلك الفترة مقارنة بصافي خسارة قدره  34.4قدره 

 .2021نفسھا من عام 

 

 2021% مقارنةً بالعام 70.6بنسبة  2022"تحّسن التأثیر الناجم عن حصصنا في الشركات الزمیلة في العام 

ویعود ھذا التحّسن بشكٍل أساسيٍ إلى تحّسن أداء البنكین الزمیلین، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. 

 ونتوقّع أن تواصل البنوك الشریكة تحسین أدائھا ومساھمتھا خالل العام ".
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The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Announces 

Net Profit of QAR 702.3 Million for the quarter ended 31 March 2022 

 

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

associates (“Group”) announced today its financial results for the quarter ended 31 March 2022. 

The Group reported a net profit of QAR 702.3 million as compared to  

QAR 602.7 million for the same period in 2021.  

 

 

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

• Net profit of QAR 702.3 million, up by 16.5%. 

• Normalized operating income of QAR 1,216.2 million, up by 11.9% (+14.3% on reported 

basis).  

• Operating profit of QAR 942.5 million, up by 18.6%. 

• Normalized cost to income ratio of 22.5% (reported 29.0%), reduced from 26.8% (reported 

31.5%).  

• Strong capital adequacy ratio of 18.1%. 

• Net loan provisions of QAR 236.2 million, up by 11.2% mainly on account of continued 

prudent provisioning.  

• Total assets of QAR 171.5 billion, up by 5.1%.  

• Customer loans and advances of QAR 98.4 billion, down by 1.0% from March 2021 but up 

0.4% from December 2021. 

• Customer deposits of QAR 84.5 billion, up by 3.3% from March 2021 and up 3.2% from 

December 2021.  

• “Best Bank” award in Qatar by Global Finance.  

• “Best Trade Finance Provider” award in Qatar by Global Finance. 

• “Serving Business Owners” award in Private Banking and Wealth Management in Qatar 

from Euromoney. 
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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 

global economies during the past two years, whilst retaining its title as one of the region’s 

strongest economies and among the most promising economies, globally. 

 

Furthermore, Qatar’s GDP is forecast to rise from $161 billion in 2021 to $201 billion in 2025, and 

confidence in Qatar’s economy is also witnessing significant growth following the government’s 

legislative and regulatory efforts to attract businesses – factors which augur well for Commercial 

Bank and have contributed to the Bank’s strong start to 2022.” 

 

Mr. Hussain Alfardan, Commercial Bank’s Vice Chairman, added, “With the upcoming FIFA 

World Cup, Commercial Bank has continued to invest in upscaling its digital service offering, to 

ensure seamless banking for all our existing and new customers. In line with this, Commercial 

Bank was recognised by several organisations for our position as a leader in banking innovation.  

 

In March 2022, Commercial Bank’s shareholders approved to increase the non-Qatari ownership 

threshold in the capital of the Bank up to 100%, a step that will further help to improve the 

attractiveness of the Qatar stock market and Commercial Bank shares as the 100% FOL is often a 

requirement for many investment funds to enter a market and invest.” 

 

Operating profit for the Group increased by 18.6% to QAR 942.5 million for the quarter ended 

31 March 2022, compared with QAR 795.0 million achieved in the same period in 2021.   

 

Net interest income for the Group increased by 11.4% to QAR 953.8 million for the quarter ended 

31 March 2022 compared with QAR 856.0 million achieved in the same period in 2021. Net 

interest margin increased to 2.8% for the quarter ended 31 March 2022 compared with 2.6% 

achieved in the same period in 2021. The increase in margins is mainly due to proactive 

management of the cost of funding.  
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Normalized non-interest income for the Group increased by 13.8% to QAR 262.4 million 

(+22.5% on reported basis) for the quarter ended 31 March 2022 compared with QAR 230.5 

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

mainly due to higher FX and trading income as well as an increase in fees income. 

 

Normalized total operating expenses decreased by 6.1% to QAR 273.7 million (+5.1% on a 

reported basis) for the quarter ended 31 March 2022 compared with QAR 291.6 million in the 

same period in 2021.  

 

The Group’s net provisions for loans and advances increased by 11.2% to QAR 236.2 million for 

the quarter ended 31 March 2022, from QAR 212.5 million in the same period in 2021. The 

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

non-performing loan (NPL) ratio increased to 4.6% at 31 March 2022 from 4.2% at 31 March 

2021, however this has decreased from 4.7% in December 2021. The loan coverage ratio 

decreased to 100.2% at 31 March 2022 compared with 105.9% at 31 March 2021, but increased 

from 97.4% in December 2021.  

 

The Group balance sheet has increased by 5.1% as at 31 March 2022 with total assets at  

QAR 171.5 billion, compared with QAR 163.1 billion in March 2021. The increase was mainly due 

to increase in balances with Central Bank and investment securities. 

 

The Group’s loans and advances to customers decreased by 1.0% to QAR 98.4 billion at 31 March 

2022 compared with QAR 99.4 billion in the same period in 2021.  The decrease was mainly due 

to Turkish lira conversion to Qatari Riyals.  Excluding FX impact, the underlying loans increased 

by 1% despite the payout of the temporary overdraft by the Government. 

 

The Group’s investment securities increased by 11.1% to QAR 28.3 billion at 31 March 2022 

compared with QAR 25.5 billion in the same period in 2021.  
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The Group’s customer deposits increased by 3.3% to QAR 84.5 billion at 31 March 2022, 

compared with QAR 81.8 billion in the same period in 2021.  The increase is mainly in low cost 

deposits which increased by 10.9% 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, “I am 

pleased to report a good start to the year as our financial performance for the first quarter 

demonstrates the strong execution of our strategy. 

 

“The Group reported consolidated net profit of QAR 702.3 million for the period, up 16.5% 

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

 

“Group net interest income for Q1 2022 increased by 11.4% to QAR 953.8 million compared to 

the same period last year. The increase was driven by continued effective management of cost 

of funding and improvement in interest income.  

 

“Normalized total fees and other income in Q1 2022 stood at QAR 262.4 million, an increase of 

13.8% compared to the same period last year, driven by an increase in FX and trading income. 

Overall operating income increased by 11.9%. 

 

“Normalized operating expenses reduced by 6.1% reflecting strong jaws and positively on the 

cost-to-income ratio which reduced to 22.5% from 26.8% during the same period last year. 

Consequently, operating profit in Q1 2022 increased 18.6% to QAR 942.5 million, compared to 

the same period last year. 

 

“The Domestic Bank improved its normalized cost to income ratio to 20.4%, down from 22.2% 

for the same period last year as the Bank continues to focus on improving income and driving 

efficiencies.  
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“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 98.4 billion at the end of Q1 2022, down 1.0% compared 

to the same period in the previous year. This was mainly driven by a reduction in government 

and public sector loans due to the strong fiscal position and also forex translation moves in 

Turkey. Net of the forex adjustment, loans still grew by 1%.  

 

“Customer deposits increased to QAR 84.5 billion, up by 3.3% which is driven by low-cost 

deposits which increased by 10.9%. Commercial Bank is fully compliant with the new loan-to-

deposit ratio that has been issued by Qatar Central Bank. 

 

“Alternatif Bank’s performance in the first quarter of 2022 showed improved profitability. The 

bank reported a net profit of QAR 34.4 million during the period compared to a net loss of QAR 

20.7 million for the same period in 2021. 

 

“The impact from our share of associates in 2022 improved by 70.6% compared to 2021 driven 

mainly by improved performance at our associate banks, National Bank of Oman and United Arab 

Bank. We expect our associate banks to continue to improve their performance and contribution 

during the year.” 



  

 

 نموذج االفصاح:

 

الثالثة أشھر  لفترة المالیة عن بیاناتھ فصحی ).البنك التجاري (ش.م.ع.ق
 2022 مارس 31المنتھیة في 

الثالثة أشھر  لفترةعن بیاناتھ المالیة  ).البنك التجاري (ش.م.ع.ق أفصح
لایر  ألف"  702,269 الربح صافيحیث بلغ  ،2022 مارس 31المنتھیة في 

لنفس الفترة من  "لایر قطري ألف" 602,741 الربحمقابل صافي  "قطري
 .العام الذي سبقھ

مقابل   2022 مارس 31 في لایر قطري   0.17السھم كما بلغ العائد على 
 .لایر قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقھ  0.15 السھمالعائد على 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disclosure Form: 

 

THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C) DISCLOSES ITS FINANCIAL 
STATEMENTS FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED      
MARCH 31, 2022. 
 

THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C) disclosed the interim 
financial statements for the three-month period ended     
March 31, 2022. The interim financial statements revealed a 
net profit of QR 702,269 thousands in comparison to a net 
profit of QR 602,741 thousands for the same period of the 
previous year. 

The Earnings Per Share (EPS) amounted to QR 0.17 as of March 
31, 2022 versus an EPS of QR 0.15 for the same period of the 
previous year. 
 

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

 

 



البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة 

2022 مارس 31

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

















ألف ريال قطري

٢٠٢١ مارس 2022٣١ مارس 31

ناتيف بنك  ة تركية ٢,٢١٣,74٠,٠٠٠تركيا("ايه بنك " )البر %١٠٠%١٠٠خدمات مرصفيةلبر

البنك التجاري للخدمات المالية 

(م.م.ذ)
%١٠٠%١٠٠خدمات السمشةريال قطري 7٠٠,٠٠٠,٠٠٠قطر

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

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

(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 ١٠تعديالت عل المعيار الدوىلي للتقارير المالية )بيع أو المساهمة ف

(٢8الدوىلي 

ي 
 
ة المحاسبیة المنتھیة ف كي شدید التضخم للفبر

، وسیتطلب ٢٠٢٢ یونیو ٣٠بناء عل البیانات المنشورة حبر تاریــــخ نشر ھذه البیانات المالیة المرحلیة المخترصة، من المتوقع أن یكون االقتصاد البر

ي االقتصادات ذات التضخم المرتفع" ٢9ذلك تطبیق معیار المحاسبة الدوىلي رقم 
 
یة للموجودات والمطلوبات غبر النقدیة " إعداد التقاریر المالیة ف ائیة للقیم الدفبر ي تتطلب تعدیل القوة الشر

والبر

ي تركیا
 
كات التابعة للمجموعة ف ي بیان الدخل الشامل الموحد فیما یتعلق بـالشر

 
.وبنود ف

ات التقاریر الالحقة٢9تقوم المجموعة  حالیا بتقییم تأثبر تطبیق معیار المحاسبة الدوىلي رقم  ي البیانات المالیة المرحلیة المخترصة الموحدة لفبر
 
. ف

ام بيان االلبر 

السياسات المحاسبية  الهامة- 3

ي 
 
ي تم تطبيقها عل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية ف

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

٢٠٢١.

ات (أ ) :المعايب  الجديدة والتعديالت والتفسب 

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 المحاسبر
ً
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 البر

ي . ونصوص لوائح مرصف قطر المركزي المعمول بها
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف ي ٢٠٢٢ مارس ٣١إن نتائج فبر

 
ي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية ف

ورة عن النتائج البر .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

المعيار

المعايب  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 

أساس اإلعداد - 2

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 مارس 31ف

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

كةبلد التأسيساســـم الفرع كةرأس مال الشر أنشطة الشر



ألف ريال قطري

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعة

ميل 73  للبر
ً
ميل 47دوالرا  للبر

ً
ميل 7٣دوالرا  للبر

ً
دوالرا

3.6%٣.6%٣.6%

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعة

0%٠%٠%

65%55%65%

35%45%٣5%

اء   للقطاعات  (ريبو)أصدر مرصف قطر المركزي تسهيالت إلعادة الشر
ً
ي تقدم قروضا

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

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

ي 
 
2022 مارس 31ف

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

ً
، (IFRS) وفقا

ي منهجية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 
ات التالية ف ي  (ECLs)وقد نتج عنه التغيبر

 
ة المنتهية ف ي وللفبر

 
ي التقييم كما ف

 
:٢٠٢٢ مارس ٣١والتقديرات واألحكام المستخدمة ف

ي 
 
ة المالية المنتهية ف ي تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة ٢٠٢٢ مارس ٣١بالنسبة للفبر

 
اضات المستخدمة ف استجابة  (ECLs)، قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفبر

ي سعر النفط١9لحالة عدم اليقير  الناجمة عن انتشار وباء كوفيد 
 
ي .  والتقلبات ف

 
تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء عل مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة كما ف

افية لالقتصاد الكلي عند تحديد مدى خطورة . ذلك التاريــــخ
ي االعتبار تأثبر درجة أعل من تقلبات العوامل االستشر

 
، أخذت المجموعة ف ي ضوء استمرار حالة عدم اليقير 

 
وف

ات المقبلة ي الفبر
 
.واحتمالية حدوث السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة و ستستمر بعمل ذلك ف

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

ي المرصود (CIمؤشر االئتمان أو 
ي الوقت المناسب لمحفظة االئتمان الخاصة . المستخدم من مؤشر االئتمان التاريخ 

 
ُيستخدم مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتماالت التعبر المتوقعة ف

.بالبنك

اضات التالية، لغرض تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة  :تم استخدام االفبر

متوسط   أسعار النفط

ي الناتج المحلي
 
الزيادة ف

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

:ترجيح السيناريو المتحفظ عل النحو كالتاىلي

الحالة الصعودية

الحالة األساسية

الحالة الهبوطية

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

ات انخفاض قيمة التعرضات ١9-أولت المجموعة اعتباًرا خاًصا للتأثبر ذي الصلة لـ كوفيد ي مخاطر االئتمان وتقييم مؤشر
 
ة ف  عل العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكببر

ي القطاعات المحتمل تأثرها
 
اف بالخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة ومخصصات . ف إىل هذا الحد ، قام البنك برفع التعبر المحتمل عل المدى القريب مما أدى إىل زيادة االعبر

ي البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 
.انخفاض القيمة كما هو موضح ف

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

المعالجة المحاسبية لموجودات التمويل المعدلة  (ب

 للتعميم الصادر من قبل مرصف قطر المركزي، والذي 
ً
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. يوجه فيه البنوك المحلية ف .إن الخسارة الناشئة عن تعديل سداد هذه القروض ال تعتبر مادية للفبر

ة مؤقتة" ي مخاطر االئتمان . لدى المجموعة مدفوعات مؤجلة لبعض العمالء لفبر
 
ة ف ا لتوجيهات مجلس معايبر المحاسبة الدولية ، ال يؤدي هذا التأجيل تلقائًيا إىل زيادة كببر

ً
وفق

ي كوفيد
رين من تفسر ضير  المترص 

 الستئناف المدفوعات ١9-وترحيل المرحلة لغرض حساب خسائر االئتمان المتوقعة ، حيث إن هذه التداببر يتم إتاحتها لمساعدة المقبر

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

اضات الموضحة أعاله ، تواصل المجموعة مراقبة تأثبر مخاطر السداد المحتملة لـ كوفيد ". عن كثب عل قطاعات الصناعة المتأثرة ١9-باإلضافة إىل االفبر

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة                                                  (أ

     التقديرات واألحكام الهامة 4

وس كورونا المستجد  ي وباء فبر
ي توقف األنشطة التجارية واالقتصادية مما أدى إىل  (١9كوفيد )لقد كان لتفسر

 
 عل مختلف االقتصادات العالمية، حيث تسبب ف

ً
 جوهريا

ً
ا تأثبر

ي ظل استمرار عدم اليقير  بشأن البيئة االقتصادية
 
ي االقتصاد العالمي ف

 
ي من ضعف كببر. حدوث تباطؤ ف

ة وصارت تعان  ي . كما شهدت أسواق األسهم العالمية تقلبات خطبر
 
وف

ي األوضاع االقتصادية
 
. المقابل، تدخلت الحكومات والبنوك المركزية بمجموعة من اإلجراءات النقدية والمالية لتحقيق االستقرار ف

ها من ممارسات إدارة المخاطر األخرى بهدف إدارة  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 . أي توقف محتمل لألنشطة وتخفيف تأثبر

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

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

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

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



ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
التعرضات والحركة ف

٢٠٢١ ديسمبر ٣١

(مدققة)

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

ية المعرضة لخسائر ائتمان متوقعة القيمة الدفبر

            ٢٢,576,٠٢5        28,338,096                 -       ٢,7٣5,994    ٢5,6٠٢,١٠٢أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

         ١٠١,5٠6,٣79      102,254,600    4,69٠,١75    ١6,٠١٣,6٢6    8١,55٠,799قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
            ٢٣,٢96,978        24,658,687                 -          ٣55,٢٢٠    ٢4,٣٠٣,467(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية             ٢٣,656,٢66        24,762,640        ٢45,98٣       ٣,84١,4٠9    ٢٠,675,٢48البر 

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 المركزية

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

ي استثمارات 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)              (19,563)                 -           (١8,٣6٠)             (١,٢٠٣)أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

              ١,٢78,8١٢             300,423        ٢7١,656            ٢١,٣99              7,٣68*قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                      ٢,٣77                      (16)                 -                 (464)                 448(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                   (١7,458)              (17,785)            ٣,٣١8                 (4٠١)          (٢٠,7٠٢)البر 

(14,089)          2,174              274,974        263,059             ١,٢58,7٠4              

تحويل/ شطب 

                          -                      -                 -                   -                  -أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

                (8٣7,654)            (254,463)      (٢54,46٣)                   -                  -قروض وسلف للعمالء

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

امات القروض والضمانات المالية                           -                    (507)              (5٠7)                   -                  -البر 

-                  -                   (254,970)      (254,970)            (8٣7,654)                

فروق أسعار الرصف

                        (٢١6)                      (32)                 -                   -                  (٣٢)أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

                (١75,7٢7)                 (9,824)           (6,٣9١)             (4,١٠6)                 67٣قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                          (49)                      (15)                 -                   -                  (١5)(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                    ٢4,١68                    (272)              (84٢)                  6١١                  (4١)البر 

 585                 (3,495)             (7,233)           (10,143)              (١5١,8٢4)                

ي - الرصيد الختامي 
 
2022 مارس 31كما ف

                   8٢,٢4٢                62,647                 -            4٠,٣١٣            ٢٢,٣٣4أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

              4,66٢,٠5٣          4,698,189    ٣,٠٠٠,77٢       ١,467,66٠          ٢٢9,757قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                   5١,6٠6                51,575                 -            ١٢,658            ٣8,9١7(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                  ١67,59٣             149,029          ٢8,4٠٢            54,585            66,٠4٢البر 

357,050         1,575,216      3,029,174    4,961,440          4,96٣,494              

ادارة المخاطر المالية - 5

دادات)يشمل الفوائد المعلقة و* دة  من قروض سبق شطبها تقدر بـ  (اسبر  مارس ٣١) مليون ريال قطري عل التواىلي ٢5.9  مليون ريال قطري و ٣8.4والمبالغ المسبر

( مليون ريال قطري عل التواىلي٣.4 مليون ريال قطري و 4.5٠: ٢٠٢١

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

ي 
 
ألف ريال قطري2022 مارس 31ف

2022 مارس 31

2022 مارس 31

(مراجعة)

(مراجعة)

ي 
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
ي البيانات المالية الموحدة كما ف

 
 ديسمبر ٣١ان أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة  تتوافق مع تلك الموضحة ف

٢٠٢١.



ألف ريال قطري

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
التعرضات والحركة ف

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

ية المعرضة لخسائر ائتمان متوقعة القيمة الدفبر

        20,729,143                 -       ٢,١4١,577     ١8,587,566أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

      102,904,846    4,٣٣٣,٠55    ١6,٠4١,664     8٢,5٣٠,١٢7قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
        23,653,956                 -          ٣74,696     ٢٣,٢79,٢6٠(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية         23,230,091        ٢69,٢89       ٣,54٢,٠٢٠     ١9,4١8,78٢البر 

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
الحركة ف

ي 
 
2021 يناير 1الرصيد االفتتاحي كما ف

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

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

ي استثمارات 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

                 (7,803)                 -           (١٢,48٢)               4,679أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

             266,333        ١8٢,١6٠            4٣,١97             4٠,976قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                     757                 -                 (658)               ١,4١5(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                   5,082                ١١6              8,٠٢6              (٣,٠6٠)البر 

44,010             38,083            182,276        264,369             

تحويل/ شطب 

                      -                 -                   -                   -أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

              (41,651)         (4١,65١)                   -                   -قروض وسلف للعمالء

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

امات القروض والضمانات المالية                       -                 -                   -                   -البر 

-                   -                   (41,651)        (41,651)              

فروق أسعار الرصف

                      (52)                 -                   -                   (5٢)أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

              (31,076)         (٢٣,٣٠7)             (7,١٢4)                 (645)قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                      (22)                 -                   -                   (٢٢)(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                  (1,691)              (٣١٢)                   (٢6)              (١,٣5٣)البر 

 (2,072)             (7,150)             (23,619)        (32,841)              

ي - الرصيد الختامي 
 
2021 مارس 31كما ف

                79,630                 -            5١,٠4٢             ٢8,588أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

          4,590,228    ٢,99٢,87٠       ١,٢75,978           ٣٢١,٣8٠قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                50,013                 -            ١٣,454             ٣6,559(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية              164,274          ٢٣,٣49            55,67٣             85,٢5٢البر 

471,779          1,396,147      3,016,219    4,884,145          

2021 مارس 31

(مراجعة)

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

ي 
 
2022 مارس 31ف

(تابع)ادارة المخاطر المالية - 5



(مراجعة) 2022 مارس 31

الخدمات 

المرصفية التجارية

الخدمات 

المرصفية لألفراد
العمليات الدوليةأخرى

المعامالت غب  

المخصصة والمعامالت 

الداخلية للمجموعة

المجموع

ي ايرادات الفوائد
 
95٣,79١                                                             (١,٢97)9٠,٣48             ٢78                        ٢٠٢,766             66١,696            صاف

ي رسوم وعموالت وايرادات اخرى
 
٣7٣,٣66                                     ٢٢,٣٣٠                        ١9,٢٢5             ١٢,959                  ١88,976             ١٢9,876            صاف

1,327,157                                 21,033                        109,573            13,237                  391,742            791,572            ايراد القطاع

١6                                                  -                                 55                          -                              -                        (٣9)                    استرداد انخفاض قيمة االستثمارات المالية/ (خسائر )صافي 

ي قيمة القروض والسلف للعمالء والموجودات المالية االخرى
 
ي خسائر انخفاض ف

 
(١98,84٠)                                      -                                 44,٠7٢                  -                           (4٣,١٣٠)             (١99,78٢)          صاف

655,566                                     (16,357)                      89,360               (37,790)                226,803            393,550            أرباح القطاع

ك تيب المشبر كات الزميلة والبر ي نتائج الشر
 
46,7٠٣                                          -                                 45,8٣5               868                           -                           -                       حصة ف

ة ي الربــح خالل الفبر
 
702,269                                     (16,357)                      135,195            (36,922)                226,803            393,550            صاف

معلومات اخرى

98,366,186                                                             -        8,١٠٢,٢76                        -١٠,7٣6,٣8٢       79,5٢7,5٢8      قروض وسلف للعمالء

ك وع المشبر كات زميلة  والمشر ي الشر
 
2,996,748                                                               -        ٢,99٠,4٣7                    6,٣١١                    -                   -استثمارات ف

70,103,880                                              4,69٣,٠45١٠,١88,96١         4٠4,5٢6                ١,6٣6,9٠5         5٣,١8٠,44٣      (بخالف ما سبق  )موجودات 

                            171,466,814

84,547,010                                                   (9١5,4٠9)6,769,54٢            -                           ٢5,96٣,١49       5٢,7٢9,7٢8      ودائع عمالء

63,182,818                                                5,٢١5,٠7١١,١89,5٢٠         ٢8١,856                ١,٢٠5,956         55,٢9٠,4١5      (بخالف ما سبق  )مطلوبات 

                            147,729,828

24,762,640                                                             -٣,77٠,696         56٠,٠٠٠                ١,7٠٠,4٣٣         ١8,7٣١,5١١      مطلوبات المحتملة

. ( مليون لاير قطري2,369:  مليون لاير قطري، المطلوبات2,852: لموجودات)تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة من هذه البيانات القطاعية * 

العمليات داخل دولة قطر

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

ي 
 
ألف ريال قطري2022 مارس 31ف

معلومات القطاع-6

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 البر



(مراجعة) ٢٠٢١ مارس ٣١

 المصرفية الخدمات

التجارية

 المصرفية الخدمات

لألفراد
العمليات الدوليةاخرى

المعامالت غب  

المخصصة والمعامالت 

الداخلية للمجموعة

المجموع

856,٠45              (١,64٠)                     59,٣95           ٣٣                     ١87,٣٢6          6١٠,9٣١          صافي ايرادات الفوائد

٣٠4,8٠١              ١9,664                     ٣,٠٣8              ١٠,١٣5             ١٣4,698          ١٣7,٢66          صافي رسوم وعموالت وايرادات اخرى

١,١6٠,846          ١8,٠٢4                     6٢,4٣٣           ١٠,١68             ٣٢٢,٠٢4          748,١97          ايراد القطاع

ي قيمة استثمارات مالية
 
ي خسائر انخفاض ف

 
(757)                                              -                   ٢5   -                         -                      (78٢)                 صاف

ي قيمة القروض والسلف للعمالء والموجودات 
 
ي خسائر انخفاض ف

 
صاف

المالية االخرى
         (١9٢,547)               4,5٢9                      -   (٢١,744)         -                                      (٢٠9,76٢)

575,٣6١              8,١6٣                       (٢٠,7٢١)          (8,٢5٠)             ٢٠6,489          ٣89,68٠          أرباح القطاع

٢7,٣8١                   -                             ٢6,786           595                     -                         -                      حصة في نتائج الشركات الزميلة والترتيب المشترك

6٠٢,74٢              8,١6٣                       6,٠65              (7,655)             ٢٠6,489          ٣89,68٠          صافي الربح خالل الفترة

اخرى معلومات

99,٣87,٣٢5                                  -   ١٠,٠89,١74                   -١١,٠7٣,8٠١     78,٢٢4,٣5٠     قروض وسلف للعمالء

٣,١٣4,764                                    -     ٣,١٢6,٢١7              8,547                   -                  -استثمارات في الشركات زميلة  والمشروع المشترك

6٠,558,١47        8,76١,8٠٢               7,4٠١,٣4١      5٢8,786          ١,5١7,٠69       4٢,٣49,١49     (بخالف ما سبق  )موجودات 

      ١6٣,٠8٠,٢٣6

8١,8٣8,949                           (9٣,٣67)     8,١9١,٠5٠                   -٢5,٢67,8٢7     48,47٣,4٣9     ودائع عمالء

57,8٢6,757        ١,٣9٢,696               8,١94,7٠7      ٣49,١58          86٢,98١          47,٠٢7,٢١5     (بخالف ما سبق  )مطلوبات 

      ١٣9,665,7٠6

٢٣,٢٣٠,٠9١                                  -4,4٣٢,٣٠4      56٠,٠٠٠          5١١,٢45          ١7,7٢6,54٢     مطلوبات المحتملة

. ( مليون لاير قطري1,648:  مليون لاير قطري، المطلوبات2,915: 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 
 
ألف ريال قطري2022 مارس 31ف

العمليات داخل دولة قطر

(تابع)معلومات القطاع -6



٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31:تشمل القروض و السلف للعمالء ما يلي

مدققةمراجعةمراجعة

85,٣7٠,٣49         87,977,469         86,777,٢٢8         قروض

١٠,69٢,١64         ١١,٢77,9٠6         9,١5٣,7٢٣            سحب عل المكشوف

7٢,٣95                 ١٣7,٢٠٣               ٢١٣,٠7٣               أوراق مخصومة

5,٣75,4٠٠            ٣,5١6,8٣9            6,١١4,٣١٠            قبوالت بنكية

       ١٠٢,٢58,٣٣4       ١٠٢,9٠9,4١7       ١٠١,5١٠,٣٠8

(٣,9٢9)                  (4,57١)                  (٣,7٣4)                  ربــح مؤجل

       ١٠٢,٢54,6١٠٢       ٠٠,9٠4,846١٠١,5٠6,٣79

١,٠7٢,7٠7١,١58,8٣7            8٠9,775               فوائد مستحقة

ي قيمة القروض والسلف للعمالء
 
(٢,989,97١)(٢,99٢,87٠)          (٣,٠٠٠,77٣)          *مخصص انخفاض ف

ي قيمة القروض والسلف للعمالء
 
(١,67٢,٠8٢)(١,597,٣58)          (١,697,4١6)          الخسائر االئتمانية المتوقعة ف

ي القروض والسلف للعمالء
 
98,٠٠٣,١6٣         99,٣87,٣٢5         98,366,186         صاف

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31:تشمل االستثمارات المالية ما يلي

مدققةمراجعةمراجعة

5,98٣,964            5,84٢,6١7            6,٢85,8١6            القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢,75٣,589            ١,٢٣5,١6٢            ٢,١98,449            القيمة العادلة من خالل الربــح أو الخسارة

١7,688,5٠٠         ١8,١88,٣٠7         ١9,٣94,858         التكلفة المطفأة

٢96,6٣8               ١86,٣4٣               ٣9٠,5١5               فوائد مستحقة

٢6,7٢٢,69١         ٢5,45٢,4٢9         28,269,638         اإلجمالي

ي 5١.6بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة لسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة مبلغ 
 
 مارس ٣١ مليون ريال قطري ف

.( مليون ريال قطري5١.6: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري و 5٠.٠: ٢٠٢١ مارس ٣١) ٢٠٢٢

اء بلغت  ية لالستثمارات المالية المرهونة بموجب اتفاقيات اعادة الشر  ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري، ١٢,٠٣8: ٢٠٢١ مارس ٣١) مليون ريال قطري ١٣,٢68القيمة الدفبر

 .( مليون ريال قطري١٢٣,8: ٢٠٢١

 ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري، 9٢٣: ٢٠٢١ مارس ٣١) مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة 58٣يتضمن مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ *

.( مليون ريال قطري 6١١: ٢٠٢١

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2022 مارس 31ف

ي 
 
ة ف : ٢٠٢١ مارس ٣١)من اجماىلي القروض والسلف للعمالء  % 4.6 مليون ريال قطري ، ويمثل 4,69٠ مبلغ ٢٠٢٢ مارس ٣١بلغ اجماىلي القروض والسلف للعمالء المتعبر

من اجماىلي القروض والسلف  % 4.7 مليون ريال قطري ، ويمثل 4,786: ٢٠٢١  ديسمبر ٣١من اجماىلي القروض والسلف للعمالء ، % 4.٢ مليون ريال قطري ،ويمثل ٣٣٣,4

 .(للعمالء 

القروض والسلف  للعمالء - 7

استثمارات مالية- 8



٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعة

٣,٠٣8,١56           ٣,٣5٣,٠٢٣         ٣,٠4٢,6٣7          أرصدة مستحقة لمصارف مركزية

5٢8,44٢              ٣٠٣,8٢4            86٢,85٠              حسابات جارية

6,564,9٢9           ١٠,٣٢9,949      8,9١١,٣٠6          ودائع لدى البنوك

اء مع بنوك 7,6٣١,74٣           9,١86,66٢         9,49٢,٣46          اتفاقيات إعادة شر

١٣,6٣4                 ١٠4,8١7            ١5,٣٠١                فوائد مستحقة

١7,776,9٠4         ٢٣,٢78,٢75      22,324,440        المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعة

٢4,4٠٠,46٢         ٢5,795,٠٢١      ٢8,466,٠7٣        الودائع الجارية وتحت الطلب

5,9٠١,947           5,898,٠٠9         6,٢١١,٣٣٢          ودائع التوفبر

5١,4١8,٢٢9         49,875,479      49,6١9,8٣8        الودائع ألجل

٢٣7,846              ٢7٠,44٠            ٢49,767              فوائد مستحقة

8١,958,484         8١,8٣8,949      84,547,010        المجموع

ودائع العمالء- 11

ك هي كالتالي تيب المشبر كات زميلة والبر ي شر
 
: استثمارات المجموعة ف

ي 
 
ة التقرير المنتهية ف ي ٢٠٢٢ مارس ٣١بالنسبة لفبر

 
ك هي نفسها كما  ف تيب المشبر كات الزميلة والبر ي الشر

 
ي . ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ ، كانت النسبة المئوية للملكية ف

 
 قام البنك ٢٠٢٢ مارس ٣١كما ف

ك بناءأ عل حسابات اإلدارة تيب المشبر كات زميلة و البر ي شر
 
.بتسجيل 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 مارس 31ف

ارصدة من بنوك- 10



٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعة

١٠,469,١٣٣                   9,٠49,٣68                     ١٠,445,٢١6                الرئيسية الغبر مضمونة- EMTNسندات 

٢٣٠,١١١                         ٢٠8,٢54                         ١8٢,٠69                     سندات رئيسية

7١6,589                         ١,8١٠,٣4٠                     7٢4,97٣                     سندات ثانوية

٣,8١6,١56                     ١,٢69,٢74                     ٢,٠٣8,77١                  اخرى

5٣,799                           78,6١4                           88,٣58                        فوائد مستحقة

١5,٢85,788                   ١٢,4١5,85٠                   13,479,387                المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31: الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق سندات الدين كما يلي 

مدققةمراجعةمراجعة

4,575,١64                     4,٣75,74١                     ٢,8٢9,85١                    سنة١حبر 

٣,6٣٠,٣٠9                     ٣,٢٣٢,5١7                     ٣,7٠8,٠54                   سنوات٣ اىل ١من 

7,٠8٠,٣١5                     4,8٠7,59٢                     6,94١,48٢                    سنوات٣أكبر من 

١5,٢85,788                   ١٢,4١5,85٠                   13,479,387                المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعة

ي
١,4٣4,٢85                     6,٢٠١,٠١5                     4,95٣,6١4                  قرض ثنان 

ك 6,89١,794                     4,45٣,57٠                     6,896,٠٣٣                  قرض مشبر

7,٣٠٠,4٠6                     ٢,899,65٣                     ٣,8١٣,99٠                  أخرى

9٢,٢68                           ١١٢,٢9٠                         ١٠8,٠84                     فوائد مستحقة

١5,7١8,75٣                   ١٣,666,5٢8                   15,771,721                المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31: الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق القروض االخرى كما يلي 

مدققةمراجعةمراجعة

7,١77,٣94                     ١٠,١٠١,666                   7,٢٣٠,65١                    سنة١حبر 

٢,٢٣٣,١١7                     ٢,9٣9,647                     ٢,٢٣7,57٢                   سنوات٣ اىل ١من 

6,٣٠8,٢4٢                     6٢5,٢١5                         6,٣٠٣,498                   سنوات٣أكبر من 

١5,7١8,75٣                   ١٣,666,5٢8                   15,771,721                المجموع

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31رأس المال (أ)

مدققةمراجعةمراجعة

4,٠47,٢5٣,75٠             4,٠47,٢5٣,75٠             4,٠47,٢5٣,75٠          عدد األسهم المسموح بها

١                                     ١                                     ١                                  (ريال قطري  )القيمة االسمية للسهم العادي 

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

اير  ي فبر
 
ي من الفئة االوىل بقيمة ٢٠١6ف

 
اكمية وغبر ٢ ، قام البنك برفع رأس المال التنظيمي اإلضاف

 مليار ريال قطري من خالل إصدار سندات الفئة االوىل غبر المضمونة الدائمة وغبر البر

ي . مدفوعات الكوبون تقديرية وغبر تراكمية. المدرجة
 
ي تاريــــخ االستدعاء االول ف

 
ها بمعدل فائدة قدره ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ف ، ويتم  (%6المعدل السابق )% 4.94١، تم االتفاق عل تسعبر

ي . إعادة تعيينها عل اساس معدل التبادل السائد للسنة السادسة باإلضافة إىل الهامش كل ستة أعوام
 
اير ٢9سيكون تاريــــخ إعادة الضبط ف ي . ٢٠٢8 فبر

 
ة المنتهية ف  ، ٢٠٢٢ مارس ٣١للفبر

ي 
 
.( ريال قطري5,8٢٠,٠٠٠: ٢٠٢١) ريال قطري 5,8٢٠,٠٠٠تبلغ قيمة األدوات المؤهلة للحصول عل رأس مال إضاف

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2022 مارس 31ف

سندات الدين- 12

قروض أخرى- 13

حقوق الملكية- 14

ي (ب)
 
األدوات المؤهلة للحصول عل رأس مال إضاف



توزيعات أرباح - 15

تكاليف الموظفي  - 16

العائد عل السهم- 17

٢٠٢١ مارس 2022٣١ مارس 31

مراجعةمراجعة

األساسي والمخفف

6٠٢,74١              7٠٢,٢69              الربــح العائد عل حاملي حقوق ملكية البنك

4,٠47,٢54           4,٠47,٢54           (١4ايضاح )المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة باآلالف 

٠.١5                     ٠.١7                     (ريال قطري )العائد األساس والمخفف للسهم 

امات األخرى - 18 المطلوبات المحتملة وااللبر 

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعةالمطلوبات المحتملة ( أ 

٢,4٣٣,١8٠        ٢,76٢,6٠١           ٣,٢٣4,٣54           تسهيالت إئتمانية غبر مستخدمة

١8,١78,١7١      ١8,١75,7٣٠        ١8,746,5٣٠        خطابات ضمانات

٣,٠44,9١5        ٢,٢9١,76٠           ٢,78١,756           خطابات اعتماد

٢٣,656,٢66      ٢٣,٢٣٠,٠9١        24,762,640        المجموع

امات أخرى (ب  البر 

75,769,456      7١,٢55,5١١        8٣,٠٣٢,984        مشتقات األدوات المالية

امات رأسمالية ٣١5,٢٠٠            ٣4٢,٢٢9              ٣١5,98٠              البر 

76,٠84,656      7١,597,74٠        83,348,964        المجموع

ي حكمه- 19
 
النقد وما ف

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعة

١٢,76٠,٣8١      8,478,١9٣           ١١,849,٣54        *نقد وأرصـدة لدى مصارف مركزية

6,٢٠٠,7٠٣        8,578,٣8٢           ١٠,١6١,748         يوم9٠أرصدة لدى البنوك حبر 

١8,96١,٠84      ١7,٠56,575        22,011,102        المجموع

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

تقييم األدوات المالية- 20

ية3 المستوى 2المستوى 1المستوى 2022 مارس 31  القيمة الدفبر

(مراجعة)

657,٠6١                                   -657,٠6١                                     -موجودات مشتقة

8,484,٢65        ٢٢,544                 5,677,98١           ٢,78٣,74٠           استثمارات مالية

          2,783,740          6,335,042                22,544        9,141,326

 

76١,874                                   -76١,874                                     -مطلوبات مشتقة

-                                     761,874-                                   761,874

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 مارس 31ف

 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 البر

.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

للثالثة أشهر المنتهية

.متعلقة بحقوق األداء ( مليون ريال قطري74.٣: ٢٠٢١ مارس ٣١) مليون ريال قطري ١١١تتضمن تكاليف الموظفير  تكلفة قدرها  



ألف ريال قطري

األطراف ذات العالقة- 21

٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢١٣١ مارس 2022٣١ مارس 31

مدققةمراجعةمراجعة

أعضاء مجلس ادارة البنك

١,6٣9,4١7           ١,54٢,89٢           ١,7٠8,١95            (أ  )قروض وسلف وأنشطة التمويل  - 

١,6٢٠,66٢           ١,١87,444           ١,9٢١,٣95            ودائع - 

امات أخرى -  ٢,65٣                   7٢,١87                 ١٠,5٣١                 مطلوبات محتملة و البر 

56,4١٣                 ١١,8٢٢                 ٢9,4١6                 فوائد ورسوم الدخل المستلمة - 
الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس  - 

9,9٢5                   ٢,١٣9                   9,4١٠                    االدارة

١8,5٠٠                                        -                      -مكافآت وبدل حضور جلسات  - 

ك وع المشبر كات الزميلة والمشر الشر

١45,6٠٠              ١45,6٠٠              ١46,١١6               أرصدة من بنوك - 

٢٢,٠87                 ٣6,765                 ١٢,844                 أرصدة لدى بنوك - 

6,66٠                   8,١٣١                   4,847                    ودائع  - 

١٣,849                 ١4,٣6٢                 ١4,84٣                 مطلوبات محتملة - 

كات الزميلة  -  97                         45                         ١7                         فوائد مدفوعة للشر

مكافأت اإلدارة العليا

4١,698                 ١٠,547                 ١١,٣58                 (ب)مكافأت ومزايا أخرى  - 

4,747                   6,4١١                   6,٠٠٠                    قروض وسلف - 

ي  (أ  )
 
 من األرصدة القائمة ف

ً
ا  كببر

ً
ي يملكون فيها نفوذا هاما ، مضمونة ٢٠٢٢ مارس ٣١إن جزءا

كات البر  لقروض وسلف وأنشطة تمويل أعضاء مجلس اإلدارة أو الشر

امات حسب االتفاق. مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصية .ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة ُمرضية ، ويجري سداد جميع االلبر 

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2022 مارس 31ف

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

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

ً
ي يملكون فيها حصصا

ة التقرير مع . البر وقد بلغت األرصدة خالل فبر

: -هذه األطراف كما يلي 

ي البنك بما فيهم اإلدارة  العليا  حقوق أداء (ب)
ي . باإلضافة اىلي المكافآت و المزايا األخرى المذكورة أعاله، تم منح موظف 

 
 كانت تكلفة حقوق ٢٠٢٢ مارس ٣١ف

 مليون ريال ١7١تكلفة : ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري مستحقة للبنك و5٣.١: ٢٠٢١ مارس ٣١) مليون ريال قطري 59.٢االداء الخاصة باالدارة العليا  

.(قطري
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31 Mar 2022 31 Mar 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)

On the basis of data published up to the date of issuance of these interim condensed financial statements, Turkey is expected to be a hyper-

inflationary economy for the accounting period ending on 30 June 2022. Consequently, this would require application of IAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies, that 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.

The Group is currently evaluating the impact of the above application on its interim condensed consolidated financial statements.

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

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31-March-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 three months ended 31 March 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.



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

a) Expected  credit losses

31 Mar

2022

31 Mar

2021

31 Dec

2021

Reviewed Reviewed Audited

$73/bbl $47/bbl $73/bbl

3.6% 3.6% 3.6%

31 Mar

2022

31 Mar

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.) 

31-March-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 31 March 2022:

For the reporting period end 31 March 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.) 

31-March-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 25,602,102   2,735,994      -               28,338,096     22,576,025     

Loans and advances to customers 81,550,799   16,013,626   4,690,175   102,254,600  101,506,379   

Investment Securities (Debt) 24,303,467   355,220         -               24,658,687     23,296,978     

Loan Commitments and Financial Guarantees 20,675,248   3,841,409      245,983      24,762,640     23,656,266     

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 (1,203)            (18,360)          -               (19,563)           (5,027)              

Loans and advances to customers* 7,368              21,399           271,656      300,423           1,278,812       

Investment Securities (Debt) 448                 (464)                -               (16)                   2,377               

Loan Commitments and Financial Guarantees (20,702)          (401)                3,318           (17,785)           (17,458)            

(14,089)          2,174             274,974      263,059           1,258,704       

Write offs / Transfer

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

 Loans and advances to customers -                  -                  (254,463)     (254,463)         (837,654)         

 Investment Securities (Debt) -                  -                  -               -                    -                    

 Loan Commitments and Financial Guarantees -                  -                  (507)             (507)                 -                    

-                  -                  (254,970)     (254,970)         (837,654)         

Exchange differences

Due from banks and balances with central banks (32)                  -                  -               (32)                   (216)                 

Loans and advances to customers 673                 (4,106)            (6,391)          (9,824)              (175,727)         

Investment Securities (Debt) (15)                  -                  -               (15)                   (49)                    

Loan Commitments and Financial Guarantees (41)                  611                 (842)             (272)                 24,168             

 585                 (3,495)            (7,233)         (10,143)           (151,824)         

Closing Balance as at 31 March 2022

Due from banks and balances with central banks 22,334           40,313           -               62,647             82,242             

Loans and Advances to Customers 229,757         1,467,660      3,000,772   4,698,189       4,662,053       

Investment Securities (Debt) 38,917           12,658           -               51,575             51,606             

Loan Commitments and Financial Guarantees 66,042           54,585           28,402         149,029           167,593           

357,050         1,575,216     3,029,174   4,961,440       4,963,494       
* Includes interest suspended and recoveries on previously written off loans amounting to QAR 38.4 million and QAR 25.9 million respectively (31 March 

2021: QAR 50.4 million and QAR 3.4 million respectively).

Movement in ECL
31-Mar-2022 

(Reviewed)

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

31-March-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.

Exposures and Movement in ECL

31-Mar-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 18,587,566     2,141,577       -                20,729,143       

Loans and advances to customers 82,530,127     16,041,664     4,333,055    102,904,846     

Investment Securities (Debt) 23,279,260     374,696          -                23,653,956       

Loan Commitments and Financial Guarantees 19,418,782     3,542,020       269,289       23,230,091       

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 4,679              (12,482)           -                (7,803)                

Loans and advances to customers 40,976            43,197            182,160       266,333             

Investment Securities (Debt) 1,415              (658)                -                757                    

Loan Commitments and Financial Guarantees (3,060)             8,026              116               5,082                 

44,010            38,083            182,276       264,369             

Write offs / Transfer

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

 Loans and advances to customers -                  -                  (41,651)        (41,651)              

 Investment Securities (Debt) -                  -                  -                -                     

 Loan Commitments and Financial Guarantees -                  -                  -                -                     

-                  -                  (41,651)        (41,651)              

Exchange differences

Due from banks and balances with central banks (52)                  -                  -                (52)                     

Loans and advances to customers (645)                (7,124)             (23,307)        (31,076)              

Investment Securities (Debt) (22)                  -                  -                (22)                     

Loan Commitments and Financial Guarantees (1,353)             (26)                  (312)              (1,691)                

 (2,072)             (7,150)             (23,619)        (32,841)              

Closing Balance as at 31 March 2021

 Due from banks and balances with central banks 28,588            51,042            -                79,630               

Loans and Advances to Customers 321,380          1,275,978       2,992,870    4,590,228         

Investment Securities (Debt) 36,559            13,454            -                50,013               

Loan Commitments and Financial Guarantees 85,252            55,673            23,349          164,274             

471,779          1,396,147       3,016,219    4,884,145         

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

31-March-2022 QAR ‘000s  

Movement in ECL

(Reviewed)

5- FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Exposures and Movement in ECL
31-Mar-2021



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 March 2022 (Reviewed)

Wholesale 

Banking

Retail 

Banking
Others International

Unallocated 

and Intra - 

group 

transactions

Total

Net interest income          661,696          202,766                   278                90,348             (1,297)              953,791 

Net fee, commission and other income          129,876          188,976             12,959                19,225             22,330              373,366 

Segmental revenue          791,572          391,742             13,237              109,573             21,033          1,327,157 

Net impairment  (losses)/reversal on investment securities                  (39)                     -                        -                          55                      -                          16 

Net impairment loss on loans and advances to customers 

and other financial assets
       (199,782)          (43,130)                      -                  44,072                      -              (198,840)

Segmental profit          393,550          226,803            (37,790)                89,360           (16,357)              655,566 

Share of results of associates  and a joint arrangement                     -                       -                     868                45,835                      -                  46,703 

Net profit for the period          393,550          226,803            (36,922)              135,195           (16,357)              702,269 

Other information

Loans and advances to customers    79,527,528    10,736,382                      -            8,102,276                      -          98,366,186 

Investments in associates and a joint arrangement                     -                       -                  6,311          2,990,437                      -            2,996,748 

Assets (other than above)    53,180,443      1,636,905           404,526          4,693,045     10,188,961        70,103,880 

     171,466,814 

Customer deposits    52,729,728    25,963,149                      -            6,769,542         (915,409)        84,547,010 

Liabilities (other than above)    55,290,415      1,205,956           281,856          5,215,071       1,189,520        63,182,818 

     147,729,828 

Contingent liabilities    18,731,511      1,700,433           560,000          3,770,696                      -          24,762,640 

31 March 2021 (Reviewed)

Wholesale 

Banking

Retail 

Banking
Others International

Unallocated 

and Intra - 

group 

transactions

Total

Net interest income          610,931          187,326                     33                59,395             (1,640)              856,045 

Net fee, commission and other income          137,266          134,698             10,135                  3,038             19,664              304,801 

Segmental revenue          748,197          322,024             10,168                62,433             18,024          1,160,846 

Net impairment losses on investment securities                (782)                     -                        -                          25                      -                      (757)

Net impairment loss on loans and advances to customers 

and other financial assets
       (192,547)              4,529                      -                (21,744)                      -              (209,762)

Segmental profit          389,680          206,489              (8,250)              (20,721)               8,163 575,361

Share of results of associates  and a joint arrangement                   595                26,786                      -                  27,381 

Net profit for the period          389,680          206,489              (7,655)                  6,065               8,163 602,742

Other information

Loans and advances to customers    78,224,350    11,073,801                      -          10,089,174                      -          99,387,325 

Investments in associates and a joint arrangement                     -                       -                  8,547          3,126,217                      -            3,134,764 

Assets (other than above)    42,349,149      1,517,069           528,786          7,401,341       8,761,802        60,558,147 

     163,080,236 

Customer deposits    48,473,439    25,267,827                      -            8,191,050           (93,367)        81,838,949 

Liabilities (other than above)    47,027,215          862,981           349,158          8,194,707       1,392,696        57,826,757 

     139,665,706 

Contingent liabilities    17,726,542          511,245           560,000          4,432,304                      -          23,230,091 

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

31-March-2022 QAR ‘000s  

6- SEGMENT INFORMATION 

Intra-group transactions are eliminated from this segmental information (Assets: QAR 2,852 million, Liabilities: QAR 2,369 million). 

Qatar Operations

Intra-group transactions are eliminated from this segmental information (Assets: QAR 2,915 million, Liabilities: QAR 1,648 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: 31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Loans          86,777,228          87,977,469 85,370,349

Overdrafts            9,153,723          11,277,906 10,692,164

Bills discounted                213,073                137,203 72,395

Bankers acceptances            6,114,310            3,516,839 5,375,400

       102,258,334        102,909,417 101,510,308

Deferred profit                  (3,734)                  (4,571) (3,929)

       102,254,600        102,904,846 101,506,379

Accrued interest                809,775            1,072,707 1,158,837

Allowance for impairment of loans and advances to customers*           (3,000,773)           (2,992,870) (2,989,971)

ECL on loans and advances to customers           (1,697,416)           (1,597,358) (1,672,082)

Net loans and advances to customers 98,366,186 99,387,325 98,003,163

8- INVESTMENT SECURITIES

Investment securities comprise the following 31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Fair value through other comprehensive income (FVOCI)            6,285,816            5,842,617            5,983,964 

Fair value through profit & loss (FVTPL)            2,198,449            1,235,162            2,753,589 

Amortized cost (AC)          19,394,858          18,188,307          17,688,500 

Accrued interest                390,515                186,343                296,638 

Total          28,269,638          25,452,429          26,722,691 

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

The aggregate amount of non-performing loans and advances to customers as at 31 March 2022 amounted to QAR 4,690 million which

represents 4.6% of total loans and advances to customers (31 March 2021: QAR 4,333 million, 4.2% 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 583 million of interest in suspense (31 March 2021: QAR 923 million; 31 December 2021: QAR

611 million).

The carrying value of investment securities pledged under Repurchase agreements (REPO) is QAR 13,268 million (31 March 2021: QAR 12,038

million; 31 December 2021: QAR 8,123 million).

31-March-2022 QAR ‘000s  

Expected Credit losses of debt securities measured at FVOCI and AC amounted to QAR 51.6 million at 31 March 2022 (31 March 2021: QAR 50.0

million and 31 December 2021: QAR 51.6 million).
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31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

        3,042,637        3,353,023        3,038,156 

           862,850           303,824           528,442 

        8,911,306      10,329,949        6,564,929 

        9,492,346        9,186,662        7,631,743 

             15,301           104,817              13,634 

     22,324,440      23,278,275      17,776,904 

31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

     28,466,073      25,795,021      24,400,462 

        6,211,332        5,898,009        5,901,947 

     49,619,838      49,875,479      51,418,229 

           249,767           270,440           237,846 

     84,547,010      81,838,949      81,958,484 

For the reporting period ended 31 March 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 31 March 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.) 

31-March-2022 QAR ‘000s  

Total

Current accounts

11- CUSTOMER DEPOSITS

Current and call deposits

Saving deposits

Accrued interest

Repurchase agreements with banks

Time deposits

10- DUE TO BANKS

Balances due to central banks

Total

Accrued interest

Placement with banks



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

12- DEBT SECURITIES

31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

EMTN Unsecured Programme – Senior Unsecured Notes           10,445,216              9,049,368            10,469,133 

Senior Notes                 182,069                 208,254                 230,111 

Subordinated Notes                 724,973              1,810,340                 716,589 

Others             2,038,771              1,269,274              3,816,156 

Accrued interest                   88,358                   78,614                   53,799 
Total           13,479,387            12,415,850            15,285,788 

The table below shows the maturity profile of debt securities:

31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Up to 1 year             2,829,851              4,375,741              4,575,164 

Between 1 and 3 years             3,708,054              3,232,517              3,630,309 

Over 3 years             6,941,482              4,807,592              7,080,315 

Total           13,479,387            12,415,850            15,285,788 

13- OTHER BORROWINGS

31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Bilateral loans             4,953,614              6,201,015              1,434,285 

Syndicated loans             6,896,033              4,453,570              6,891,794 

Others             3,813,990              2,899,653              7,300,406 

Accrued interest                 108,084                 112,290                   92,268 
Total           15,771,721            13,666,528            15,718,753 

The table below shows the maturity profile of other borrowings:

31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Up to 1 year             7,230,651            10,101,666              7,177,394 

Between 1 and 3 years             2,237,572              2,939,647              2,233,117 

Over 3 years             6,303,498                 625,215              6,308,242 
Total           15,771,721            13,666,528            15,718,753 

14- EQUITY

(a) Share capital

31-Mar-2022 31-Mar-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 

(b) Instruments eligible for additional capital

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

31-March-2022 QAR ‘000s  

In February 2016; the Bank raised regulatory tier 1 capital of QAR 2 billion by issuing unsecured perpetual non-cumulative unlisted Tier

1 notes. The coupon payments are discretionary and non-cumulative. On the first call date of 31 December 2021, the interest rates on

the notes have been agreed at 4.941% (previous rate 6%) and thereafter to be reset at a prevailing sixth year mid-swap rate plus

margin every sixth year which will be at 29 February 2028. For the period ended 31 March 2022, instruments eligible for additional

capital is QAR 5,820,000 (2021: QAR 5,820,000).



NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31-Mar-2022 31-Mar-2021

Reviewed Reviewed

Basic and diluted

Profit attributable to the equity holders of the bank             702,269             602,741 
Weighted average number of outstanding ordinary shares in 

thousands 
         4,047,254          4,047,254 

Basic/diluted earnings per share (QAR)                    0.17                    0.15 

18- CONTINGENT LIABILITIES AND OTHER COMMITMENTS 31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

a- Contingent liabilities Reviewed Reviewed Audited

Unutilized credit facilities          3,234,354          2,762,601          2,433,180 

Guarantees        18,746,530        18,175,730        18,178,171 

Letters of credit          2,781,756          2,291,760          3,044,915 

Total        24,762,640        23,230,091        23,656,266 

b- Other commitments

Derivative financial instruments        83,032,984        71,255,511        75,769,456 

Capital commitments             315,980             342,229             315,200 

Total        83,348,964        71,597,740        76,084,656 

19- CASH AND CASH EQUIVALENTS 31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021

Reviewed Reviewed Audited

Cash and balances with central banks *        11,849,354          8,478,193        12,760,381 

Due from banks up to 90 days        10,161,748          8,578,382          6,200,703 

       22,011,102        17,056,575        18,961,084 

31-Mar-2022 (Reviewed) Level 1 Level 2  Level 3 
 Carrying 

amount 

Derivative assets                       -               657,061                        -               657,061 

Investment securities        2,783,740          5,677,981               22,544          8,484,265 

       2,783,740          6,335,042               22,544          9,141,326 
 

Derivative liabilities                       -               761,874                        -               761,874 

                      -               761,874                        -               761,874 

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

Three 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:

31-March-2022

15- DIVIDEND

QAR ‘000s  

Staff costs include a cost of QAR 111 million (31 March 2021 : QAR 74.3 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

31-Mar-2022 31-Mar-2021 31-Dec-2021
Reviewed Reviewed Audited

Board members of the Bank

Loans, advances and financing activities (a)         1,708,195 1,542,892 1,639,417

Deposits         1,921,395 1,187,444 1,620,662

Contingent liabilities and other commitments               10,531 72,187 2,653

Interest and fee income received               29,416 11,822 56,413
Interest paid on deposits                 9,410 2,139 9,925
Remuneration                        -                               -   18,500

Associates and joint arrangement companies
Due from banks             146,116 145,600 145,600

Due to banks               12,844 36,765 22,087

Deposits                 4,847 8,131 6,660

Contingent liabilities               14,843 14,362 13,849

Interest paid to Associates                       17 45 97

Senior management of the bank

Remuneration and other benefits (b)               11,358 10,547 41,698

Loans and advances                 6,000 6,411 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 31 March 2022, cost for performance rights for senior management was QAR 59.2 million (31 March 2021: QAR 53.1 million and 31 December 2021:

QAR 171 million).

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

31-March-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 31 March 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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