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مليون لاير قطري  901تحقيق صافي أرباح بقيمة عن )ش.م.ع.ق.( البنك التجاري  يعلن

 2020 يونيو 30في  المنتهي الثانيالربع  خالل

 
والبنوك  "البنك"() )ش.م.ع.ق.(البنك التجاري اليوم أعلن  قطر: –، الدوحة 2020 يوليو 23

 حيث 2020 يونيو 30المنتهي في  الثانيبع للرالمالية  النتائج مجموعة "(الالتابعة والزميلة )"

مقارنة بنفس الفترة من  لاير قطريمليون  901.2 أرباحاً صافية بقيمةمجموعة اله خالل تحقق

 .مليون لاير قطري 948.2والتي حققت فيها المجموعة  2019عام 

 

 :2019 الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام أهم المؤشرات المالية

 

  لاير قطري مليون 901.2 % ليصل الى5.0بنسبة  صافي األرباحانخفض. 

  مليون لاير قطري. 1,527.2% لتصل إلى 17.9ارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة 

  29.9% بالمقارنة مع 23.5بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل.% 

 سّجالا زيادة مليون لاير قطري، م 530.9 ليصل الى ارتفع إجمالي مخّصصات القروض

% من جّراء زيادات الخسائر االئتمانيّة المتوقّعة المرتبطة بجائحة 3.5بنسبة 

COVID-19 وتّم تعويض ذلك بالمبالغ المسترّدة، ما أّدى إلى انخفاض صافي .

مليون لاير  225.2% ليصل الى 48.1بنسبة مخّصصات القروض والسلف للعمالء 

 .قطري

 مليار لاير قطري. 143.7% ليصل إلى  1.8إجمالي األصول بنسبة  ارتفع 

 مليار لاير قطري. 87.0% لتصل إلى 1.5 العمالء بنسبة ياتقروض وسلف ارتفعت  

  من يوروموني 2020جائزة التميز في القيادة في الشرق األوسط لعام  

  خدمة للمعامالت وأفضل على التوالي  الثالثةأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة

 من "آشيان بانكر".في قطر ة المصرفيّ 

  أفضل منتج وخدمة للتحويالت على التوالي و الرابعةتجزئة في قطر للسنة أفضل بنك

 ."آشيان بانكر"من  الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا

 

 ئالً: قاسعادة الشيخ عبدهللا بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري  صرح

 

من خالل سياسة الصحة العامة والتدابير االجتماعية واالقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار  "

، وهي تعمل على إرساء 19-تفشي وباء كوفيدجّراء قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة 
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 . وقد أقّرت بذلك وكاالت التصنيف الدولية19-لمستقبل ما بعد كوفيدالدعائم التي ستأّسس ل

لدولة قطر مع توقعات  ’AA3‘بمستوى على تصنيٍف  "موديز"ة حيث أّكدت وكالة الرئيسيّ 

ة، مشيدةً مع توقعات مستقرّ  '\-AA'\دولة قطر بمستوى  "فيتشصنّفت "مستقرة، كما 

 من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا. باالستجابة القوية من قَِبل الحكومة للحدّ 

ة تقديم حلول عالميّ في بنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره "بصفته من ال

 في حين يدعم الحكومة في مبادراتها االقتصادية". ،المستوى للقطاع الخاص

 

 

 

  قائالً: السيد / حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس اإلدارةوأضاف 

نا قناعتِ  ة، كما ثبّتَ ة الرقميّ إلى الخدمات المصرفيّ  إلى التعجيل بالحاجة 19-لقد أدى وباء كوفيد "

ر الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف غيّ سوف ت   في المعامالت المصرفية التكنولوجيا بأنّ 

لة في حماية قد مّكنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثّ وأنحاء العالم. 

ة العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا تهم، مع ضمان استمراريّ نا ورفاهيّ الئِ فينا وعمصحة موظّ 

فينا بسالسة إلى العمل دة االستخدامات نقل موظّ ة وتقنياتنا المتعدّ نا الداخليّ التشغيل التلقائي لعملياتِ 

 ات الرقمية الرائدة من خدمة عمالئنا عن ب عد.من المنزل بينما مّكنتنا المنصّ 

الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخًرا، وهي ميزة تمّكن العمالء من دفع  (CB Pay)"إن خدمة 

ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر 

ع إلى ة جديدة لدعم أنشطة وأعمال عمالئنا خالل هذه األوقات الصعبة بينما نتطلّ حلول تقنيّ 

 نحو مستقبٍل رقمّي بامتياز". أوسعاالستعداد بشكل 

 

.________________________________________________________ 

 

قطري لاير  مليون 1,527.7ليصل إلى % 17.9بنسبة مجموعة لل التشغيلية اإليرادات تارتفع

لاير قطري في  مليون 1,294.9بالمقارنة مع  2020 يونيو 30المنتهي في  الثانيخالل الربع 

 . 2019الفترة من عام  نفس

 

مليةةولاير    1,558.8 ليصةةإ ىلةة % 28.0مجموعةةب سبةةةسب لل الفوائععد يععرادا إصععا    ارتفعع 

مليةةولاير    1,217.9سالمقا بةةب مةة   2020 يوبيةةو 30 فةة علمبتهةة   علثةةاب قطةة خ لةةالإ عل سةة  
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لةالإ عل سة   %2.4 علة صةاف  اةاما علفائة ة  وع تفة . 2019بفس علفت ة مةلاير عةا  ف  قط خ 

مة  ألاير . 2019عةا  بفةس علفتة ة مةلاير % ف  2.0م   مقا بب 2020 يوبيو 30 ف علمبته   علثاب 

تكلفةةب لعألصةةوإ عبلفضةة ن فةةتلاير ع  تفةةاو فةة  علهةةوعما يرةةو  علةة  ع  ع ة ع ةةةتساقيب عائةة ع  

  علتمويإ ف   ولب قط  وت كيا.

 

 519.3إ ىل  لتص% 17.4سبةسب مجموعب لل ع ي ع ع  غي  علمتأتيب ملاير علفوعئ   بلفضع
مليولاير  628.8م   سالمقا ببً  2020يوبيو  30 ف علثاب  علمبته  لالإ عل س    قط خ مليولاير 

يرو  ع بلفاض علرا  ف  ع ي ع ع  غي    قط خ لالإ بفس علفت ة ملاير علرا  علماض . 
ع ع  علمتأتيب ملاير علفوعئ  سشكٍإ  ئية ٍ ىل  ح كب ةلسيّب غي  محقّقب سحةب ةر  علةوق  ي 

 ع ةتثما  وعلت عوإ بتيجبً للتقلّسا  غي  علمةسوقب ف  عألةوعق علرالميّب.

 

مليةةولاير   قطةة خ  550.9صةةإ ىلةة  تل% 0.1سبةةةسب  إجمععال  المصععاريت التيعع يلي   ت عجرةة

عةلاير   قطة خ مليةولاير  551.7سالمقا بةب مة   2020يوبيةو  30 فة علثاب  علمبته  لالإ عل س  

 .2019بفس علفت ة ملاير عا  

 

 48.1سبةسب  مقابل القروض والسلفيا  صا   مخصصا  مجموع  البنك التجاري انخفض

 2020يوبيو  30 ف علثاب  علمبته  مليولاير   قط خ لالإ عل س   225.2ليصإ ىل  % 

بةسب  وع تفر مليولاير   قط خ.  433.7علت  ةجل   2019مقا بب سبفس علفت ة ملاير عا  

% 4.9سالمقا بب م   2020 ملاير علرا علثاب  ف  عل س  %  5.0 لتصإ عل علق وض علمترث ة 

عل س  ف   %90.0 ىل  تغطيب علق وض وصل  بةسبكما  .2019عا  ملاير  علاير بفس علفت ة

يرو  ع بلفاض ف  صاف  علملّصصا  ىل  علمسالغ علمةت ّ ة علكسي ة  .2020ملاير عا   علثاب 

. وق  ع تفر  ملّصصا  عللةائ  ع ئتمابيّب علمتوقّرب عألةاةيّب 2020ف  علبصف عألوإ ملاير 

 .COVID 19سةسب تأثي  

 

 

يوبيو  30 المنتهي في الثانيفي الربع % 1.8 بنسبةمجموعة لالميزانية العمومية ل رتفعتا
مليار لاير  141.2مليار لاير قطري بالمقارنة مع  143.7يث بلغ إجمالي األصول ح 2020

القروض و ستثماراتاال فيأساسية بصورة  االرتفاعويظهر هذا  .2019 يونيو فيقطري 

 والسلفيات.
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ليصإ ىل  % 1.5سبةسب  لعمالء مجموع  البنك التجاري يا حجم القروض والسلفرتف  ا

 مليا    قط خ 85.7سالمقا بب م   2020 ملاير عا  لثاب ف  عل س  عمليا    قط خ  87.0

 .وعلل ماتيب علتجا يبلجها  ف  عسشكإ أةاة   ع  تفاوويظه  اذع  .2019عا   يوبيوف  

 

خالل مليار لاير قطري  26.8% لتصل إلى 14.1بنسبة ارتفعت األوراق المالية االستثمارية 

من عام  الثانيالربع مليار لاير قطري في  23.5 معرنة مقابال 2020من عام  الثانيالربع 

 . ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. 2019

 

عل س  ف  مليا    قط خ  77.7لتصإ ىل  %  0.4سبةسب مجموع  العمالء ودائ    رتفعا

ترو  علزيا ة . 2019 يوبيوف  مليا    قط خ  77.4سالمقا بب م   2020ملاير عا   علثاب 

سشكٍإ  ئية ٍ ىل  علو عئ  علجا يب وو عئ  علتوفي  ملاير جّ عء مبتجا  ى ع ة علبق  وعلمبتجا  

 عل قميّب علملتلفب علت  يقّ مها علسبك لرمالئه.

 .ألايّر تصبيفا  علسبك علتجا خ وتوقّراته   تزعإ "مةتقّ ة" كّل وكاال  التصنيت الثالث لق  أّك   

 

  براهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائالا:آجوزيف وعلق السيد / 

 

ن وذلك عل  2020لق  حقّق علسبك علتجا خ أ ساح مةت عمبً ملاير عأل ساح ف  علبصف عألّوإ ملاير  "

ن ما يشّكإ  لياًل عل  COVID-19عل غ  ملاير سيئب ع قتصا  علكلّ  علصرسب بتيجبً لجائحب 

ةت عتيجيّب عللمةيّب علت  عّزز  أةس علسبك ووضرتبا عل  أ ضيٍّب علتبفيذ علباجح للّطتبا ع 

 قويٍّب تتيح لبا تجاوز علسيئب علحاليّب.

 

   مليا  1.2% فسلغ 42.0"فق  ع تف  صاف  عل سح قسإ علش كا  علزميلب وعلض عئب سبةسب 

صا  قط خ لالإ اذه علفت ةن م عوًما ستوّة  صاف  ااما علفائ ة وعبلفاض صاف  ملصّ 

عل  علّ غ  ملاير ع تفاو ىجمال  علملّصصا ن حيث قمبا ساحتةاب علملّصصا   علق وض

سريلاير ع عتسا  وع تف  صاف  علملّصصا  مةتفي عً  COVID-19سط يقب حذ ة أللذ تأثي ع  
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% ىل  5.0ملاير ع تفاو حج  علمسالغ علمةت ّ ة. أّما صاف  أ ساحبا علمجّمرب فابلفض سبةسب 

ن حيث قا سبا محاةسب ش كاتبا 2020ط خ ف  علبصف عألّوإ ملاير مليولاير   ق 901.2

 .حذ ةعلزميلب مقا سبً 

 

لالإ مليا    قط خ  1.6 فسلغ 28%سبةسب وع تف  صاف  ع ي ع ع  علمتأتيب ملاير علفوعئ  "

مقا ببً سالفت ة بفةها ملاير علةبب علةاسقبن ما عّوض ع بلفاضا  ف   2020علبصف عألّوإ ملاير 

تكلفب ن ىذ تولّيبا ى ع ة COVID-19  ملاير جّ عء ع عفاءع  علم تسطب سجائحب ىجمال  عل ةو

سفراليّب وز با بةسب و عئربا علمبلفضب علتكلفب. وعبلفض ىجمال  ىي ع ع  عل ةو   علتمويإ ل يبا

%ن   ةيّما سةسب تقلّسا  عل لإ ع ةتثما خ ف  عل س  17.4وغي اا ملاير ع ي ع ع  سبةسب 

 ف  علمرامال  علمص فيّب. COVID-19عل ةو  علم تسطب سجائحب  وىعفاءع علثاب  

 

مليا    قط خن مةّجلبً  1.5 ن2020عأل ساح علتشغيليّب فسلغ  لالإ علبصف عألّوإ ملاير "أّما 

م عومبً ستوّة  صاف  ااما % مقا ببً سالفت ة بفةها ملاير علةبب علةاسقبن 17.9زيا ة بةستها 

فب علمةتمّ ة. وكالاير علت كيز علمةتم  عل  ع ةتثما  ف   قمبب ومسا  ع  تحةيلاير علتكلعلفائ ة 

عمليّاتبا عألةاةيّب وأتمتها جزًءع   يتجزأ ملاير لطتبا ع ةت عتيجيّب عللمةيّبن ما مّكببا ملاير علتكيّف 

ن سا ضافب ىل  تحةيلاير قاع ة COVID-19سة عٍب وةهولٍب م  علسيئب علج ي ة لالإ جائحب 

وةّجل  بةسب علتكلفب ىل  عل لإ  %0.1 علتشغيليّب سبةسبعلمصا يف  علتكلفب ل يبا. فابلفض 

بفةها  % ف  علفت ة29.9سبةسب مقا ببً  2020% لالإ علبصف عألّوإ ملاير 26.5سلغ تحّةبًا 

 ملاير علةبب علةاسقب.
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م   ذ ةً ىذ ععتم با مقا سبً ح %3.5وع تف  ىجمال  ملّصصا  علق وض لالإ علةبب سبةسب "

عل  بماذج عللةا ة علمتوقّرب لالعتما . وسشكٍإ عا ن عبلفض  COVID-19م ععاة تأثي  

مقا ببً سالفت ة  2020% لالإ علبصف عألّوإ ملاير 48.1صاف  ملّصصا  علق وض سبةسب 

 سةسب زيا ة علمسالغ علمةت ّ ة لالإ اذه علفت ة.علةاسقب بفةها ملاير علةبب 

ن سزيا ة 2020علبصف عألّوإ ملاير مليا    قط خ ف  بهايب  87.0 سلغ  علق وض وعلةلف"

 %0.4% مقا ببً سالفت ة بفةها ملاير علةبب علةاسقب وع تفر  و عئ  علرمالء سبةسب 1.5سبةسب 

ويةتمّ  ت كيزبا عل  علو عئ  علمبلفضب علتكلفب ف  تحقيق مليا    قط خ.  77.7فسلغ  

ن ما يةاا  ف  تحةيلاير % لالإ علفت ة11.4بتائجن م  بمو علو عئ  علمبلفضب علتكلفب سبةسب 

 صاف  ااما علفائ ة.

 

 اذه علت باتيف لالإ سبك أ عء عبركس عل  ما نCOVID-19سجائحب  علت ك  ع قتصا  تأثّ "

وذلك  علت كيّب عللي ة أةاس عل  %33 سبةسب ف  عأل ساح عبلفاًضا ةّجإ علسبك حيلاير فف . علفت ة

 قيمب عبلفاض سةسب عألجبسيّب الرملبس علق وض  فت  ف  علرامب علملّصصا  ملاير جّ عء زيا ة

 64.2: 2019 ملاير عألوإ علبصف) قط خ   مليولاير 38.5 ق  ه  سح ةّجإ صاف  علرملبن

 علقط خ سال  علبتائج وق  تأثّ  . 2020 ملاير عألوإ علبصف لالإ( قط خ   مليولاير

 باتيف سبةسبعلت  سبك عمالء و عئ  وع تفر  %.13.1 سبةسب علت كيّب عللي ة قيمب سابلفاض

علةبب  ملاير بفةها سالفت ة % مقا ببً 23.1 سبةسب وعلةلف ع تفر  علق وض سيبما 16.9%

 .علةاسقب

ةلسيًا حيث قا سبا  2020"لق  كالاير تأثي  حصتبا ل ى علش كا  علزميلب لالإ علبصف عألّوإ ملاير 

 ".حذ ةحةاساته  مقا سبً 

 -نتهىا-

  
 


