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افّيةالبيانات  االستشر

وأهدافٍ بخططٍ لّقةالمتعاالستشرافيّةالبياناتبعضعلىالالّحقةوالمناقشةالتقديميالعرضهذايحتويقد•

.المستقبلفيوأدائهاماليالوضعهاإلىبالنسبةبهالمرتبطةوالشركاتالتجاريللبنكمعيّنةٍ حاليّةٍ وتوقّعاتٍ 

التجاريالبنكتوقّعاتيًضاأتمثلبلفحسب،الحاليّةأوالتاريخيّةبالوقائعاالستشرافيّةالبياناتهذهتتعلّقال

غيروأخرىمعروفةخاطرمبطبيعتهااالستشرافيّةالبياناتتتضّمن.المستقبليّةاألحداثإلىبالنسبةومواقفه

عنالخارجةالعواملمنعددًاتشملمستقبليّةٍ وظروفٍ بأحداثٍ الرتباطهانظًرااليقينعدموبعضمعروفة

بشكلٍ التجارينكللبالفعليالمستقبلياألداءأوالنتائجتختلفقدلذلك،نتيجةًٍ.التجاريالبنكسيطرة

.البياناتهذهضمنًاتفترضهاأوعنهاتعبّرالتيوالتوقّعاتواألهدافالخططعنجوهري ٍ

.إصدارهاتاريخمناًرااعتبإلاّعنهبالنيابةأوالتجاريالبنكعنتصدراستشرافيّةٍ بياناتٍ أيٍّتتحدّثال•

التجاريالبنكتوقّعاتفيتغييراتأيٍّيعكسبمااالستشرافيّةالبياناتبتحديثيتعّهدالالتجاريفالبنك

هذامنبيانهاإلييستندالتيالظروفأواألحوالأواألحداثفيتغييراتأيٍّإلىبالنسبةأوإليهابالنسبة

تشريعاتأيٍّبموجبعاًماعرًضاالعرضهذافيالواردةواآلراءوالبياناتالمعلوماتتشّكلوال.القبيل

أيٍّّكلتشوالكما.ماليّةأدواتأوماليّةأوراقأيٍّشراءلعرضالتماًساأوللبيععرًضاأوبهامعمول

.األخرىالماليّةاألدواتأوالماليّةاألوراقبهذهيتعلّقمافيتوصيةٍ أومشورة ٍ
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المعالم الموّحدة واألداء الموّحد➢

األداءّالماليّللبنكّالتجاري➢

األداءّالماليّللشركاتّالتابعةّوالزميلةّ➢

الهدفّالستراتيجي➢



الموجز التنفيذي

النتائج

رأس المال 

والتمويل

إعادة تشكيل 

دفتر القروض

التكاليف

الشركات 

التابعة والزميلة

التقّدمالتركيز االستراتيجي

رصد 

المخّصصات

.قطريلايرمليون402فبلغ8.5%بنسبةالربحصافيانخفض•

لالربعفي2%بنسبةمقارنة 2.5ّ%فبلغالفائدةهامشصافيتحسان• .2019مناألوا

.العالمياةاألسواقفيالمسبوقةغيرللتقلاباتنتيجة ّوالتداولالستثمارإليراداتالسوقسعربحسبمحقاقةغيرسلبياةحركة•
ل ّقطري،لايرمليون730التشغيليالربحصافيبلغ• .%17.5بنسبةزيادةمسجا

Theبانكرآسيان”قبلمن“قطرفيللمعاملتمصرفياةخدمةأفضل”وبجائزةالتواليعلىالثالثللعام“قطرفيالنقدإلدارةبنكأفضل”بجائزةالتجاريالبنكفاز• Asian
Banker”.

األوسطوالشرقهادئالوالمحيطآسيامنطقةفي“األمواللتحويلوخدمةمنتجأفضل“وبجائزةالتواليعلىالثالثللعام"قطرفيلألفرادبنكأفضل"بجائزةالتجاريالبنكفاز•
The“قبلمنوأفريقيا Asian Banker”.

.2019مارس31في%16.1و%10.9بنسبةمقارنة ّالتواليعلى%16.6و%11.1إلىالمالرأسمعدالتوإجمالياألساسيالمالرأسمناألولىالشريحةنسبةارتفعت•

ا2020عاممناألولالربعفيالتمويلكان• .%8.4بنسبةالجاريةالحساباتوالطلبتحتالودائعحساباتزيادةمع2019ديسمبربشهرمقارنة ّماحدّ إلىمستقر 

دالسجلّابلغ• .2019مارسبشهرمقارنة ّ%3.2بزيادةأي،2020مارسفيقطريلايرمليار88.8للقروضالموحا

ا• اوالشركاتمنعملئنالدعم  .الفائدةومدفوعاتالقروضأقساطبتأجيلقمنالقتصاد،لدعم 
ضتخفيضذلكفيبماالقطاعات،منمجموعةفيالمخاطرتنويعخللمناإلقراض،دفترهيئةتشكيلإعادةعلىالتركيزيبقى• والقطاعللحكومةضالتعرّاوزيادةالعقاريالتعرا

.2019مارسبشهرمقارنة ّالتواليعلى%1و%3بنسبةوالمقاولتالعقاراتقطاعاوانخفض%3بنسبةالحكوميالقطاعارتفع.العام

بنسبة2020ّفيّمارسّ%5انخفضتّنسبةّالقروضّالمتعثارةّإلىّ• اءّالسترداد2019ّفيّمارسّ%5.6مقارنةّ  لذذلك،ّارتفعذتّنسذبةّتغطيذةّالقذر. التسديدّالنقدي/ منّجرا وضّنتيجةّ 

بنسبةّ%84.6إلىّ( بماّفيّذلكّالخسارةّالمتوقاعةّللعتماد) .2019فيّمارسّ%80.3مقارنةّ 

لّمن102ّبـنقطةّأساسّمقارنة83ّانخفضتّتكلفةّالمخاطرّإلىّ• .2019نقطةّأساسّفيّالربعّاألوا

دةّإلىّالدخلّمنّ• ،ّمدفوعة ّبزيادةّإيراداتّ(%23.3مطباعةّ)%13.9إلىّ%27.4وفيّقطرّمنّ( %27.1مطباعةّ)%19.5إلىّ%30.9انخفضتّنسبةّالتكلفةّالموحا

اءّ .واألتمتةّوتحسينّاإلنتاجيةالرقمنةالتشغيلّوانخفاضّالتكاليفّمنّجرا

اءّالمعيارّ• .المتعلاقّبخياراتّالمشاركةّالممنوحةّللموظافينIFRS 2الدوليّإلعدادّالتقاريرّالمالياةّانخفاضّتكاليفّالموظافينّمنّجرا

فيّقدرتناّعلىّالتكيافّبسرعةّمعّالبيئةّالجديدةّخللّجائحةوالرقمنةسمحتّلناّاستثماراتناّاألساسياةّفيّالتكنولوجياّ• COVID-19ّ،ّوالتيّكانتّفعاالةّ  بالعملّوخدمةّعملئناّعبرّعدد 

.منّالمنصااتّالرقمياة

لّلعامّ( مليونّلايرّقطري25)مليونّليرةّتركية40ّعنّصافيّربحّقدرهّالترناتيفأعلنّبنكّ• فيّالربعّ( مليونّلايرّقطري22)مليونّليرةّتركية33ّمقابل2020ّعنّالربعّاألوا

لّمنّ .2019األوا

اّلّيوجدّمتطلاباتّإلعدادّتقاريرّالربعّاألولّفيّبلدانّعمليااتهمّأوّيوجدّمت• لةّلذلكطلاّتستندّتقاريرّشركائناّعلىّحساباتّاإلدارةّإذّأناهّإما .باتّمؤجا
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:الخمسيةالتقّدم المحرز مقابل خّطتنا 

مليون لاير قطري
الربع األّول

2019
الربع الثاني

2019
الثالث الربع

2019
الربع الرابع 

2019
2020الربع األّول 

2019الربع الرابع 
(مطبّع)

2019الربع الرابع 
(مطبّع)

9009471,0061,4949071,0101,002الدخل التشغيلي

278274272404177286272التكاليف

730 6226737341,090730724الربح التشغيلي

22120819729189191189صافي االنخفاض

(134)44(134)(524)504343دخل الشركات الزميلة

440503570542402582402صافي الربح

86,02384,82389,09588,00988,77388,00988,773حجم اإلقراض

82,05476,89874,29476,29777,36476,29777,364حجم اإليداع

%2.5%2.6%2.5%3.2%2.4%2.2%2.0صافي هامش الفائدة

%27.1%28.4%19.5%27.0%28.9%29.9%30.9نسبة التكلفة إلى الدخل 

10299712836383(نقطة أساس)تكلفة المخاطر 

%5.0%4.9%5.0%4.9%4.9%4.9%5.6نسبة القروض المتعثّرة

%84.6%82.2%84.6%82.2%95.2%96.2%80.3نسبة التغطية

نسبة الشريحة األولى من رأس المال 

األساسي
10.9%11.0%11.0%11.1%11.1%11.1%11.1%

%16.6%16.4%16.6%16.4%16.2%16.3%16.1نسبة كفاية رأس المال

0.34 0.370.430.500.470.340.51(سنويًا)ربحيّة السهم 
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ربحيّة المجموعة

نسب األداء

2020مارس 31الربع المنتهي في –األداء المالي للمجموعة 

الموّحدةالعموميّةالميزانيّة

رأس المال

%31.03.2031.03.19مليون لاير قطري

%146,404143,8291.8إجماليّاألصول

%88,77386,0233.2والسلفالقروض

%26,20422,99913.9ةاألوراقّالمالياةّالستثمارياّ

%5.7-77,36482,054ودائعّالعملء

%20,62419,7364.5حقوقّالملكياةإجمالي

%2019الربع األّول 2020األّول الربعقطريلايرمليون

%80958139.3صافيّإيراداتّالفوائد

%69.2-98319غيرّالفوائداإليراداتّمن

%36.5(278)(177)إجماليّالتكاليف

%14.4(221)(189)إجماليّالمخصاصات

%367.0-50(134)دخلّالشركاتّالزميلة

%8.5-402440إجماليّالربحّبعدّالضريبة

31.03.2031.03.19لاير قطريمليون

حةالمخاطرذاتاألصول المرجا

(.ق.رمليون)
116,301112,228

رأسمناألولىالشريحةنسبة

(3بازل)األساسيالمال
11.1%10.9%

%16.1%16.6(3بازل)المالرأسنسبةإجمالي

31.03.2031.03.19

قّالعائدّعلىّمتوساطّحقو

ROAEالملكياة
7.6%8.9%

علىّمتوساطّاألصولّالعائد

ROAA
1.1%1.3%

%2.0%2.5صافيّهامشّالفائدة
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2.2% 2.2% 2.1%

2.5%

2.0%

2.5%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

صافي هامش الفائدة

الربح التشغيلي

القروضّ( ت)والسنداتّ( ب)والقروضّوالسلفّللعملءّ( أ)صافيّإيراداتّالفوائدّكنسبةّمئوياةّمنّاألصولّذاتّالفائدةّالمتوسطة،ّبماّفيّذلكّ
.لمؤساساتّائتمانياةّأخرى

2020مارس 31الربع المنتهي في –اإليرادات أداء 

1,942
2,204 2,335

3,119 

622 730

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

الربحيّة

فيقطريلايرمليون809إلى%39.3بنسبةالفوائدإيراداتصافيارتفع◆

.2019مارسبشهرمقارنة2020مارس

في%2.0مقابل2020مارسفي%2.5إلىالفائدةهامشصافيارتفع◆

.2019مارس

منكلّ يفالتمويللتكلفةالستباقيةاإلدارةنتيجةهوالهوامشارتفاعإنّا◆

.وتركياقطر

مقارنة ّقطريلايرمليون98إلىالفوائدمنالمتأتيةغيراإليراداتانخفضت◆

.2019مارسفيقطريلايرمليون319بمبلغ

إلىرئيسي ّبشكلّ الفوائدمنالمتأتيةغيراإليراداتفيالعامالنخفاضيعود◆

التداولوالستثمارإليراداتالسوقسعربحسبمحقاقةغيرسلبياةحركة
.العالمياةاألسواقفيالمسبوقةغيرللتقلاباتنتيجة ّ
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45.7%

37.5%

33.4%

28.3%

30.9%

27.1%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020*

نسبة التكلفة إلى الدخل الموّحدة

نسبة التكلفة إلى الدخل المحلي

تحّسن نسبة التكلفة إلى الدخل مع سريان مفعول تدابير فعاليّة التكلفة

دالستعانةتكلفةبلغت* تابعةشركةإلىداخلي االخدمةتحويلاآلنوتمقطري،لايرمليون2017،44لعامخارجيخدمةبمزوا

40.2%

33.0%

28.5%

25.3%
27.4%

23.3%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020*

نفقات التشغيل

مقابل2020مارسفي(%27.1مطباعة)%19.5بنسبةالدخلإلىالتكلفةنسبةانخفضت◆

.الموظافينتكاليففيبتخفيضمدفوعة2019مارسفي30.9%

2020مارسفيقطريلايرمليون66إلى%61.1بنسبةالموظفينتكاليفانخفضت◆
اءمن2019مارسمقابل IFRSالمالياةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيارتأثيرجرا 2

.يالتجارالبنكسهمسعرفيالحركةبسببوذلكاألداء،حقوقبنظامالمتعلاق

.للنفقاتالمشدادةواإلدارةالرقمياةالعمليااتعلىالمستمرالتركيز◆

%13.9إلى2019مارسفي%27.4منالدخلإلىالتكلفةنسبةانخفضتقطر،في◆
.2020مارسفي(%23.3مطباعة)

إلى2019مارسفي%39.7منبنكالترناتيففيالدخلإلىالتكلفةنسبةانخفضت◆

.2020مارسفي43.1%
المطباعةالدخلإلىالتكلفةنسبة2020األولالربعيمثل*◆



9

(2020مارس )تفصيل دفتر القروض حسب الفئة

2020مارس –تفصيل دفتر القروض حسب القطاع 

تحّسن هيكليّة دفتر القروض

االستهالك
13%

العقارات
14%

الخدمات
16%

التجارة
13%

المقاوالت
3%

الوكاالت الحكوميّة 
وشبه الحكوميّة

33%

قطاعات أخرى
1%

الصناعة
2%

خارج قطر
5%

بشهرّمارسّ%3.2،ّبزيادةّ.ق.رمليار88.8ّبلغتّالقروضّللعملءّ◆ 2019مقارنةّ 

نموّفيّالقطاعينّالحكوميّوالعام◆

ّالعقاراتّوالمقاولت◆ انخفاضّفيّقطاعيا

عّدفترّالقروضّحسبّالقطاعات◆ تنوا

منّإجماليّدفترّالقروض%80يمثالّالعملءّمنّالشركاتّ◆

ةّالسوقّفيّقطاعّالحكومةّوالقطاعّالعام◆ ّالتركيزّعلىّتحسينّحصا .يستمرا

ملّخص

2020براير ف–تفصيل التسهيالت االئتمانيّة المصرفيّة القطريّة حسب القطاع 

مصرفّقطرّالمركزي: المصدر

31.03.19 31.03.20 القطاع

13% 16% الحكومةّوالقطاعّالعام

8% 9% الصناعي

11% 13% التجاري

31% 29% الخدمات

5% 4% المقاولت

24% 21% العقارات

7% 7% الستهلك

1% 1% أخرىقطاعات

100% 100%

الشركات
80%

األفراد
20%
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843 805 839 983 881 987

927 713 483 478 494

517 725 726 792 746

3,219 

3,025 2,825 
2,295 

2,877 
2,352

4.2%

5.0%

5.6%

4.9%

5.6%

5.0%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

Retail UHNW SME Corporate Gross NPLs / Gross Loans

نسبة تغطية القروض

(يوًما90على أساس )نسبة القروض المتعثّرة 

71.2%

78.9%
81.0%

78.6%
80.3%

84.6%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

انخفاض في مخّصصات خسائر القروض: 2020مارس 31–جودة األصول 

وصاعًدا تشمل الخسارة المتوقّعة لالعتماد2018من  * 

الموجز

مليونّلاير207ّمليونّلايرّقطريّمقابل188ّانخفاضّصافيّخسائرّالقروضّبقيمةّ◆

2019قطريّفيّمارسّ

لألعمال. ق.رمليون84ّ◆

لألفراد. ق.رمليون59ّ◆

بنكأللترناتيف. ق.رمليون45ّ◆

2019فيّمارسّ%5.6منّ%5.0انخفضتّنسبةّالقروضّالمتعثارةّإلىّ◆

2019فيّمارسّ%80.3مقابلّ%84.6ارتفعتّتغطيةّالقروضّإلىّ◆

(مليون لاير قطري)صافي مخّصصات خسائر القروض 

1,268

1,697

927 

594

207 188

1.64% 2.03%

1.07%
0.68%

1.02% 0.83%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

Net Provison (QAR'm) Held to Maturity Cost of Risk (%)



األسهم
0.8%

سندات حكوميّة
88.0%

صناديق 
االستثمار

0.2%

سندات ديون أخرى
11.0%

11

15,377
19,629

22,206 
26,844

22,999
26,204

12%
14%

16%
18%

16%
18%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

Investment securities % of Total Assets

2019مارس 31مقابل 2020مارس 31–محفظة االستثمار 

(مليون لاير قطري)تطّور محفظة االستثمار 

من المحفظة %85.7جودة أصول عالية مع استثمار : 2020مارس 31–محفظة االستثمار 

HQLAفي السندات الحكومية من األصول السائلة العالية الجودة 

31.03.2019 31.03.2020

الموجز

مليارّلايرّقطريّمقارنةّ 26.2إلىّ%13.9ارتفعتّمحفظةّالستثمارّبنسبةّ◆

:2019بشهرّمارسّ

.مدفوعةّبشراءّسنداتّسيادياةّذاتّتصنيفّعالّ ◆

عاليالالتصنيفذاتالسيادياةالسنداتفيالستثماراتتوفار◆

.تقلب اأقلّاوتجعلهاللمحفظةالستقرار

.سنداتّحكومياة85.7%◆

محفظة االستثمار حسب التصنيف االئتماني

وزن المحفظةتصنيف االئتمان

AAA+ ّإلىA-88%

BBB+ ّإلىBB-4%

B+ ّإلىB-7%

%1منّدونّتصنيف

األسهم
2.0%

سندات حكوميّة
85.7%

صناديق االستثمار
0.1%

سندات ديون أخرى
12.2%
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53%

14%

15%

15% 3%

ودائعّالعملء

إجماليّحقوقّالمساهمين

باتّللبنوكّوالمؤسّا ساتّالمتوجا
المالياة

سنداتّالدينّوقروضّأخرى

مطلوباتّأخرى

2020مارس 31–إجمالي مزيج التمويل 

تصنيف اعتماد البنك التجاري

االستمرار في بناء مصادر تمويل متنوعة: التمويل

الموجز

الدين الصادر واألموال المقترضة األخرى

 2020مليارّلايرّفيّمارس77.4إلىّ%5.7انخفاضّودائعّالعملءّبنسبةّ◆
بشهرّمارسّ منّإجماليّالميزانيةّالعمومياة%53،ّأيّماّيمثل2019ّمقارنةّ 

ا◆ عّجيد  مزيجّتمويلّمتنوا

منّمزيجّالتمويل%15يمثالّإجماليّحقوقّالملكياةّ◆

وكالة 

التصنيف

ية بالعمالت األجنبالودائع

 /IDRالتاريخالتوقّعقّوة البنك

LTST

Moody’sA3Prime 2ba1ديسمبرّمستقرّا

19

FitchAF1bb+نوفمبرّمستقرّا

19 

S&PBBB+A-2bb+أكتوبرمستقرّا

19

الربع األّول

2019

الربع األّول

2020

.(ق.رمليون )اإلصدار نوع

3,461 1,262 ثانوياةسنداتّدين

9,653 7,159 جلسنداتّالدينّاألوروبياةّالمتوساطةّاأل

1,636 404 السنداتّالممتازة

10,539 13,145 (ةبماّفيهاّاألوراقّالتجارياّ)قروضّأخرىّ

25,289 21,970 المجموع
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.(ق. رمليون )ودائع العمالء 

2020مارس –الودائع حسب نوع العمالء 

محفظة الودائع المتنوعة

الشركات
28%

األفراد
32%

ودائع غير 
المقيمين

16%

ة لوكاالت الحكوميّ 
وشبه الحكوميّة 

25%

الشركات
20%

األفراد
23%

ودائع غير 
المقيمين

24%

ةالوكاالت الحكوميّ 
وشبه الحكوميّة 

33%

الموجز

2020فبراير –تفصيل الودائع المصرفيّة القطريّة حسب القطاع 

بشهرّمارس77.3ّإلىّ%5.7انخفضتّودائعّالعملءّبنسبةّ◆ مليارّلايرّقطريّمقارنةّ 

2019.

عّمعّوكالتّحكومياةّوشبهّحكومياةّبنسبةّ◆ ،ّوالشركاتّبنسبة%25مزيجّودائعّمتنوا

.%32واألفرادّبنسبة31%ّ

منّقاعدةّ%33يبقىّتكوينّودائعّالحساباتّالجاريةّوحساباتّالتوفيرّثابت اّعند◆

.الودائع

.%16مزيجّودائعّغيرّالمقيمينّفيّقطرّهوّ◆

مصرفّقطرّالمركزي: المصدر

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1-2020

Time Deposits
Savings Deposits
Demand & Call Deposits

77,36482,054
76,297

71,78677,633
70,924
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.(ق. رمليون )ودائع العمالء 

2020مارس –الودائع حسب نوع العمالء 

محفظة الودائع المتنوعة

الشركات
28%

األفراد
32%

ودائع غير 
المقيمين

16%

ة لوكاالت الحكوميّ 
وشبه الحكوميّة 

25%

الشركات
20%

األفراد
23%

ودائع غير 
المقيمين

24%

ةالوكاالت الحكوميّ 
وشبه الحكوميّة 

33%

الموجز

2020فبراير –تفصيل الودائع المصرفيّة القطريّة حسب القطاع 

بشهرّمارس77.3ّإلىّ%5.7انخفضتّودائعّالعملءّبنسبةّ◆ مليارّلايرّقطريّمقارنةّ 

2019.

عّمعّوكالتّحكومياةّوشبهّحكومياةّبنسبةّ◆ ،ّوالشركاتّبنسبة%25مزيجّودائعّمتنوا

.%32واألفرادّبنسبة31%ّ

منّقاعدةّ%33يبقىّتكوينّودائعّالحساباتّالجاريةّوحساباتّالتوفيرّثابت اّعند◆

.الودائع

.%16مزيجّودائعّغيرّالمقيمينّفيّقطرّهوّ◆

مصرفّقطرّالمركزي: المصدر

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1-2020

Time Deposits
Savings Deposits
Demand & Call Deposits

77,36482,054
76,297

71,78677,633
70,924
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.(ق.رمليون )إجمالي حقوق الملكيّة 

(3بازل )نسبة كفاية رأس المال 

2020مارس 31–الرسملةمستويات 

9
.7

%

1
1

.2
%

1
0

.5
%

1
1

.1
%

1
0

.9
%

1
1

.1
%

1
3

.1
%

1
4

.5
%

1
4

.0
%

1
4

.4
%

1
4

.4
%

1
4

.5
%

1
5

.2
%

1
6

.1
%

1
5

.5
%

1
6

.4
%

1
6

.1
%

1
6

.6
%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

CET1 Tier1 Total Capital ratio
Min ratios  2019: CET1 9%
Tier1 11%, Total  Capital 
ratio 14%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

Reserves AT1 Equity

19,73619,301
21,021 19,85619,301

21,756
21,021 19,86 20,624

0.3

0.1
0.15

0.2

0.05

2015 2016 2017 2018 2019

ا توزيعّاألرباحّنقد  أسهمّمجانياة

الموجز

.(ق. ر)توزيع األرباح عن كّل سهم 

ديسمبرعنقطريلايرمليار1.1بانخفاضقطريلايرمليار20.6الملكياةحقوقإجماليبلغ

اءمن2019 :جرا

اءمنقطريلايرمليار0.6بمقدارللحتياطيااتالعادلةالقيمةانخفاض◆ التقلاباتجرا

.العالمياةاألسواقفيالمسبوقةغير

اءمنقطريلايرمليار0.3بمقدارالمستبقاةاألرباحفيانخفاض◆ توزيعدفعجرا

لالربعبأرباحتعديلهابعد2019لعاماألرباح .2020مناألوا

لايرمليار0.1بمقدارأخرىواحتياطياتاألجنبياةالعملتصرففيانخفاض◆

.قطري

.(3بازل)%16.6هيالمالرأسكفايةنسبة◆



(ESG)إّن البنك التجاري ملتزم بتعزيز ممارساته البيئيّة واالجتماعيّة والحوكمة 

BBBحاليًا هو  MSCIلدى ESGإّن تصنيف ممارسات •
:من جّراء2020نسعى للتقّدم في العام •

oتحسين جودة محفظة اإلقراض
oتحسين الكشف العلني

في المرتبة الرابعة بين كّل الشركات المدرجة في ESGتصنيف ممارسات •

بورصة قطر

فوق متوّسط التصنيف في قطر•

الطوعيّة في  ESGمشارك في مبادرة الكشف عن ممارسات•

بورصة قطر

%89درجة الكشف •

16
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د➢ دةّواألداءّالموحا المعالمّالموحا

األداء المالي للبنك التجاري➢

األداءّالماليّللشركاتّالتابعةّوالزميلةّ➢

الهدفّالستراتيجي➢
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الميزانيّة العموميّة 

رأس المال

2020مارس 31الربع المنتهي في –األداء المالي للبنك التجاري 
(محلّيًا)

الربحيّة

نسب األداء

%31.03.2031.03.19مليون لاير قطري

%130,666128,0732.0إجماليّاألصول

%77,55774,4714.2والسلفالقروض

%24,87021,85413.8األوراقّالمالياةّالستثمارياة

%6.5-68,47973,238ودائعّالعملء

%20,42919,8562.9حقوقّالملكياةإجمالي

31.03.2031.03.19مليون لاير قطري

األصولّذاتّالمخاطرّ

حة المرجا
97,27393,665

سّنسبةّالشريحةّاألولىّمنّرأ

المالّاألساسي
10.8%11.2%

%15.7%16.0إجماليّنسبةّرأسّالمال

الربع األّول مليون لاير قطري

2020

الربع األّول 

2019

%

%71651538.9الفوائدصافيّإيرادات

%77.1-58254غيرّالفوائداإليراداتّمن

%49.0(211)(108)إجماليّالتكاليف

%10.1(159)(143)صافيّالمخصاصات

%52339931.1صافيّالربح

31.03.2031.03.19

العائدّعلىّمتوساطّحقوقّ

ROAEالملكياة
9.9%8.2%

علىّمتوساطّاألصولّالعائد

ROAA
1.6%1.3%

%2.1%2.5صافيّهامشّالفائدة
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د➢ دةّواألداءّالموحا المعالمّالموحا

األداءّالماليّللبنكّالتجاري➢

األداء المالي للشركات التابعة والزميلة ➢

الهدفّالستراتيجي➢
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ا

الميزانيّة
الدين الصادر واألموال المقترضة األخرى

2020مارس 31الربع المنتهي في –الترناتيفنتائج بنك 

تركيا-بنك الترناتيف

(مليون ليرة تركيّة)صافي الدخل التشغيلي 

2019مليونّليرةّتركيةّفيّمارس33ّمليونّليرةّتركيةّمقابل40ّبلغّصافيّالربحّبعدّخصمّالضريبةّ◆

بشهرّمارس220ّإلىّ%5انخفضّالدخلّالتشغيليّبنسبةّ◆ 2019مليونّليرةّتركيةّمقارنةّ 

بشهرّمارس90ّإلىّ%2انخفضتّالنفقاتّالتشغيلياةّبنسبةّ◆ 2019مليونّليرةّتركيةّمقارنةّ 

بشهرّمارس80ّإلىّ%11.5انخفضّإجماليّخسائرّالقروضّبنسبةّ◆ 2019مليونّليرةّتركيةّمقارنةّ 

مليارّليرةّتركيةّفيّشهرّمارس13.1ّمليارّليرةّتركيةّمقابل20.2ّإلىّ%19.7ارتفعّدفترّالقروضّبنسبةّ◆
2019

مليارّليرةّتركيةّفيّشهرّمارس13.1ّمليارّليرةّتركيةّمقابل16.0ّإلىّ%21.7ارتفعتّودائعّالعملءّبنسبةّ◆
2019

ّالبنكّالتجاريّرأسّمالّقدرهّ◆ لّمنّالترناتيفمليونّدولرّأمريكيّفي50ّضخا .2020بنكّفيّالربعّاألوا

31.03.19.(ت. لمليون )صافي األرباح  31.03.20 مليون ليرة تركيّة

األصول

2,112 1,993 زيالمصرفّالمركالنقدّوالميزانيااتّمع

1,896 3,691 بةالمبالغّ منّالبنوكالمتوجا

16,920 20,257 القروضّوالسلفّإلىّالعملء

3,648 4,644 إجماليّالستثمارات

2,032 2,118 ّاألصولّاألخرى كلا

26,608 32,703 إجمالي األصول

المطلوبات وحقوق الملكيّة

764 435 بةالمبالغّ لبنوكلالمتوجا

13,186 16,047 ودائعّالعملء

9,430 12,827 أموالّمقترضةّأخرى

1,173 1,069 مطلوباتّأخرى

2,055 2,325 المساهمينحقوق

26,608 32,703 المطلوبات وحقوق الملكيّةمجموع

31.03.19 31.03.20 ليرة تركيّةمليون

232 220 الدخلّالتشغيلي

(92) (90) ةإجماليّالنفقاتّالتشغيلياّ

(91) (80) إجماليّالمخصاصات

49 50 الربحّقبلّالضريبة

(16) (10) النفقاتّالضريبياة

33 40 صافيّالربح

الربحيّة
الدين الصادر واألموال المقترضة األخرى

2
49

117
155

33 40

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

29% 4%

19%
33%

49% 38%

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020

اإليراداتّمنّغيرّالفوائد

صافيّإيراداتّالفوائد

يليالنسبةّالمئوياةّلإليراداتّمنّغيرّالفوائدّعلىّصافيّالدخلّالتشغ
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(مليون لاير عماني)أداء البنك الوطني العماني  البنك الوطني العماني

2020مارس 31–أداء الشركات الزميلة 

(مليون درهم إماراتي)أداء البنك العربي المتّحد  البنك العربي المتّحد

136 136 132 129 128

60 56
44 51 51

2015 2016 2017 2018 2019

الدخلّالتشغيلي الربح اأناهإذاإلدارةحساباتعلىشركائناتقاريرتستند◆ إلعداداتمتطلابيوجدلإما

لةمتطلاباتيوجدأوعمليااتهمبلدانفياألولالربعتقارير أناهاوبما.لذلكمؤجا

لللربعالفردياةالمالياةبياناتهاعننكشفلممدرجة،شركات بشكلّ 2020مناألوا

.منفصلّ 

اأناهإذاإلدارةحساباتعلىشركائناتقاريرتستند◆ إلعداداتمتطلابيوجدلإما

لةمتطلاباتيوجدأوعمليااتهمبلدانفياألولالربعتقارير أناهاوبما.كلذلمؤجا

لللربعالفردياةالمالياةبياناتهاعننكشفلممدرجة،شركات 2020مناألوا

.منفصلّ بشكلّ 

1,213

861
677 647

545

-166
-523

17 77

-471

2015 2016 2017 2018 2019

الدخلّالتشغيلي الربح

الدخلٍالتشغيلي
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د➢ دةّواألداءّالموحا المعالمّالموحا

األداءّالماليّللبنكّالتجاري➢

األداءّالماليّللشركاتّالتابعةّوالزميلةّ➢

الهدف االستراتيجي➢
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الهدف االستراتيجي

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ق أرباح األعمال لتحقيواستراتيجيةعلى المستوى اإلقليمي مع تكامل أوثق لبروتوكوالت المخاطر " تحالف للبنوك"

مستدامة

رائد السوق من حيث االمتثال والحكم الرشيد

”بنك واحد–فريق واحد “ثقافة 

الرقميّة عبر األتمتة الشاملة للعمليّاتريادتناتعميق 

التركيز على تجربة العميل كأداة تفاضل رئيسيّة

إعادة تشكيل دفتر القروض وتنويعه

إزالة مخاطر األصول القديمة، وتنويع المحفظة وإخراج بشكل استباقي أسماء المخاطر العالية

%11.5إلى %11.0الحفاظ على نطاق الحد األدنى لنسبة الشريحة األولى من رأس المال األساسي من 

إبقاء التكاليف ثابتة على نطاق واسع إلى أن يعود البنك التجاري متوافقًا مع متوسط السوق
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شكراً لكم


