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مليون لاير قطري  402تحقيق صافي أرباح بقيمة عن )ش.م.ع.ق.( البنك التجاري  يعلن

 2020مارس  31في  المنتهي الربع األول خالل

 
والبنوك  "البنك"() )ش.م.ع.ق.(البنك التجاري اليوم أعلن  قطر: –، الدوحة 2020إبريل  21

 حيث 2020مارس  31المنتهي في األول  للربعالمالية  النتائج مجموعة "(الالتابعة والزميلة )"

مقارنة بنفس الفترة من عام  لاير قطريمليون  402 أرباحاً صافية بقيمةمجموعة اله خالل تحقق

 .مليون لاير قطري 440والتي حققت فيها المجموعة  2019
 

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

 

 لاير قطري مليون 402 صافي األرباح بلغ. 

  مليون لاير قطري. 730% لتصل إلى 17.5ارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة 

  30.9% بالمقارنة مع 19.5بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل.% 

  مليون لاير قطري  188بلغت المخصصات على القروض المتعثرة وسلفيات العمالء

 %.9.2بنسبة  اأي تراجع  

 مليار لاير قطري. 146.4% ليصل إلى  2إجمالي األصول بنسبة  عارتف 

 مليار لاير قطري. 88.8% لتصل إلى 3.2 العمالء بنسبة ياتقروض وسلف ارتفعت  

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

 من "آشيان بانكر".في قطر المصرفيّة 

  أفضل منتج وخدمة للتحويالت في قطر للسنة الثالثة على التوالي و تجزئةأفضل بنك

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

 
 قائالً: سعادة الشيخ عبدهللا بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري  صرح

 

المجتمع الدولي في وانسجامها مع قرارات  ا على الصمودقدرتهدولة قطر مجدّدًا  أظهرتلقد  "

من  الحكومة ومصرف قطر المركزي مجموعةً حيث اتخذت كل من . COVID-19مواجهة 

 3مع تخصيص  ،مليار لاير قطري 75حزمة تحفيزيّة للقطاع الخاص بقيمة تشمل اإلجراءات، 

لة ودعم القطاعين االقتصادي لتيسير السيو ة كضمانات  مليارات لاير قطري للبنوك المحليّ 

 والمالي.
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إّن البنك التجاري الذي يتمتّع بميزانيّة قويّة وخبرة رائدة في السوق ملتزم بدعم القطاع الخاص "

 ."COVID-19ة الحتواء انتشار خالل هذه األوقات الصعبة ويتقيّد بكّل التوجيهات الحكوميّ 

 

 :األداء المالي

 

  قائالً: الفردان، نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد / حسين إبراهيم وأضاف 

تهم، ة موّظفينا وعمالئنا ورفاهيّ صحّ الحفاظ على هي في الوقت الحالي تنا القصوى "إّن أولويّ 

الخدمات. وقد قمنا، في هذا الصدد، باتخاذ عدة تدابير  توفيرمع ضمان استمراريّة األعمال و

مواقع متعدّدة، والعمل من المنزل  عبرة ف الحيويّ تقسيم الوظائ هابما في ،تغّطي مجاالت أعمالنا

ضمن مواقع العمل توجيهات الحكومة، باإلضافة إلى فحص درجات الحرارة بما يتوافق مع 

 واختيار الفروع التي تبقى مفتوحةً لتقديم الخدمات المصرفيّة الحيويّة للعمالء.

 

وقد في البنك.  حيوي  الع بدور  تستمر في االضطخاصةً في هذه األوقات، والتكنولوجيا،  "إن

استثماراتنا المبكرة في المنّصات الرقميّة للبنك، مثل التحويالت الماليّة عبر اإلنترنت في مّكنتنا 

بينما سمحت لنا رقمنة عن بُعد بشكل  أفضل، عمالئنا بخدمة ثانية وإيداع الشيكات عن بُعد،  60

 عمل من المنزل".بسالسة إلى النتقال عمليّاتنا الداخليّة باال

 

.________________________________________________________ 

 
خالل قطري لاير  مليون 730ليصل إلى % 17.5بنسبة مجموعة لل التشغيلية اإليرادات تارتفع

نفس الفترة لاير قطري في  مليون 622بالمقارنة مع  2020مارس  31المنتهي في الربع األول 

 . 2019من عام 
 

مليةو    قرة    809 ليصة  للة % 39.3مجموعة  نسبةن  لل الفوائدد يراداتإصافي  ارتفع

فة  مليةو    قرة    581نالمقا سة  مةع   2020مةا    31 فة المستهة  خال  ال نع األو  

المسته  خال  ال نع األو   %2.5 ال صاف  هامش الفائدة  وا تفع. 2019سف  الفت ة م  عام 

مةع . 2019عام سف  الفت ة م  % ف  2.0مقا س  مع  الجا  العام  م  2020ما    31 ف 

تكلفة  لاألصو  اسخفضت، فةن  ار تفةاف فة  الهةوامش يعةود الة  اادا ة اربةتناقي  عائدات أ  

  التموي  ف  دول  قر  وت كيا.
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مليو   98لتص  لل  % 69.2نسبن  مجموع  لل ااي ادات غي  المتأتي  م  الفوائد تسخفضا
مليو     319مع  مقا س ً نال  2020ما    31 المسته  ف خال  ال نع األو   قر    

يعود ارسخفاض العام ف  ااي ادات غي  المتأتي  قر   خال  سف  الفت ة م  العام الماض . 
م  الفوائد نشكٍ   ئيب ٍ لل  ح ك  بلنيّ  غي  محقّق  نحبب بع  البوق اي ادات اربتثما  

 ستيج ً للتقلّنات غي  المبنوق  ف  األبواق العالميّ .والتداو  

 

مليو    قر   خةال   177ص  لل  تل% 37نسبن   إجمالي المصاريف التشغيلية تت اجع

عةة  سفةة    قرةة   مليةةو   278نالمقا سةة  مةةع  2020مةةا    31 المستهةة  فةة ال نةةع األو  

  ئيبة ٍ للة  تةأثي  المعيةا  الةدول  ويعةود ارسخفةاض فة  التكلفة  نشةك ٍ . 2019الفت ة م  عةام 

لسظةةام حقةةوق األدا  مةة  جةةّ ا  الح كةة  فةة  بةةع  بةةهم النسةة   2اعةةداد التقةةا ي  الماليّةة   قةةم 

 .التجا  

 
%  9.2بنسبة  مقابل القروض والسلفيات صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري انخفض

مقارنة  2020مارس  31 المنتهي فيمليون لاير قطري خالل الربع األول  188ليصل إلى 

القروض نسبة  وانخفضتمليون لاير قطري.  207التي سجلت  2019بنفس الفترة من عام 
 عن نفس الفترة% 5.6بالمقارنة مع  2020في الربع األول من عام %  5.0 لتصل الىالمتعثرة 

 2020الربع األول من عام في %  84.6إلى  تغطية القروضنسبة زادت كما  .2019عام من 

 .2019عام من  األولالربع في %  80.3 بالمقارنة مع
 

مارس  31 المنتهي فياألول في الربع % 2 بنسبةمجموعة لالميزانية العمومية ل رتفعتا

مليار لاير  143.8مليار لاير قطري بالمقارنة مع  146.4حيث بلغ إجمالي األصول  2020
 أرصدة البنوك فية أساسيبصورة  ويظهر هذا اإلرتفاع .2019مارس  فيقطري 

 القروض والسلفيات.و ستثماراتاالو

 

ليصةة  للةة  % 3.2نسبةن   لعمدء  مجموةددة البندت التجددار  ياتحجددم الودروا والسددلفرتفدع ا

ف   مليا    قر   86نالمقا س  مع  2020 ف  ال نع األو  م  عاممليا    قر    88.8

 .والخدماتي  الحكومي لجهات ا ف نشك  أباب   ويظه  هذا اا تفاف .2019عام  ما  
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خالل مليار لاير قطري  26.2% لتصل إلى  13.9بنسبة ارتفعت األوراق المالية االستثمارية 
. 2019الربع األول من عام مليار لاير قطري في  23 معمقارنة بال 2020الربع األول من عام 

 ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. 

 
الربع في مليار لاير قطري  77.4لتصل إلى %  5.7بنسبة مجموعة العمالء ودائع  انخفضت

 هذا اإلنخفاض. 2019 مارسفي مليار لاير قطري  82.1بالمقارنة مع  2020األول من عام 

 ويرجع ذلكفي الودائع ألجل، اال ان الودائع الجارية وتحت الطلب قد ارتفعت بشكل اساسي  هو
  لنقدية والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعمالئه.الى اإلدارة ا

 

  براهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائال :آوعلق السيد / جوزيف 

 

"لقد قام البنك التجاري بتنفيذ عدد كبير من التدابير لحماية صحة وسالمة عمالئنا وموظفينا، مع 

 المعززة تطبيق إجراءات النظافة تمّ كما لفترة الصعبة. االستمرار في دعم عمالئنا خالل هذه ا

العمل عن بُعد  باشرنافي جميع مكاتبنا وفروعنا بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية، وقد 

% من الموظفين واإلدارة حاليًا من المنزل في حين أننا ال نزال 80، حيث يعمل قياسية بسرعة

 .جميع المعامالتببشكل كامل نقوم و

وضع البنك التجاري في  ،التنفيذ المستمر لخطتنا االستراتيجية الخمسيّة من حيث الرقمنة إن"

من خالل تمكين   COVID-19التحديات التي يفرضها وباء  بتخطيقوي يسمح له  مركز

عن  طبقنا اإلعفاء كماالمعامالت عن بُعد بعيدًا عن الفروع.  لعمالئنا وتنفيذالخدمة الذاتية 

حلول رقمية  -طلقنا خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب تحويالت المالية، وأالرسوم على ال

 لكل من العاملين في الشركات واألسر. لرواتب العمال والتحويالت 

أقساط القروض ومدفوعات الفائدة  قمنا بتأجيل، يةاالقتصادالبنى "لدعم عمالئنا من الشركات و

والشركات األخرى من القطاعات المتأثرة لمدة لعمالء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

عدد من عمالء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات  يتلقىستة أشهر، في حين 

أسعار فائدة ميسرة لمدة ستة أشهر. كما أننا  ،الترفيه والتعليمومتأثرة بشكل خاص مثل السياحة، 
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جور لتغطية الشركات لأل مخفضةديم قروض بأسعار لتق بنك قطر للتنميةا مبادرة ا تامً نؤيد تأييدً 

 يجارات خالل هذه الفترة.واإل

حيث  2020من ل لربع األوّ في اعة على صافي أرباحنا المجمّ أثر في األسواق لقد كان للتقّلب 

سنة بالفترة نفسها من ال مقارنةً  %8.5 ل انخفاًضا بنسبةمليون لاير قطري، ما يمثّ  402 بلغ

مليون  542فبلغ  %35 ع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبةارتفو. ةالماضي

صات وانخفاض صافي مخصّ صافي هامش الفائدة ع لاير قطري خالل الفترة، مدعوًما بتوسّ 

 .القروض

من حركة غير محقّقة بسعر السوق  قطري مليون لاير 200 حوالي تأثير الربح صافي "يشمل

 األسواق في المسبوقة غير للتقلّبات نتيجةً  والتداول دخل االستثمار على ما أثّر السندات، لقيم

 استردادًا جزئيًا أبريل من األولى الثالثة األسابيع بدأنا نلمس في الربع، نهاية بعد. العالميّة

 .الماليّة الذي تشهده األسواق بموازاة التحّسن المحقّقة لحركة السوق غير

 

منخفضة التكلفة للتعويض عن انخفاض الوزدنا ودائعنا اتنا التزامتسعير دفتر أعدنا لقد "

مليون  809 فبلغ  %39.3 الفوائد بنسبةاإليرادات المتأتية من ارتفع صافي والفائدة. معداّلت 

االنخفاض في الرسوم واإليرادات األخرى خالل الربع األول من جزئيًّا ض لاير قطري، ما عوّ 

 .ندير بشكل استباقي تكلفة التمويل لديناإذ إنّنا ، ةالماضيسنة لبالفترة نفسها من ا مقارنةً  2020

 

 نسبته رتفاع، با2020لربع األول من في ا مليون لاير قطري 907الدخل التشغيلي "وبلغ 

ات البيع في السوق في عمليّ أثّرت ، حيث ةالماضيسنة بالفترة نفسها من ال مقارنةً  1.04%

ى إلى ة، ما أدّ محفظتنا االستثماريّ ست بدورها على في سعر السوق انعك COVID-19 أعقاب

 إلى لتصل الفترةهذه خالل في في إجمالي الرسوم واإليرادات األخرى  %69 بنسبة انخفاض  
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شهدنا قد و ،األسواقعودة ع استرداد جزء كبير من هذا مع نتوقّ غير أننا مليون لاير قطري.  98

 .السوقن تحسّ ة في أبريل مع بالفعل تأثيرات إيجابيّ 

 

قد سمحت لنا و. بالتطّور والنموالبنك استمرار  مع ال  فعّ  بشكل  مصاريفنا نواصل إدارة "

مع البيئة الجديدة سريعًا وبشكل  فعّال ف التكيّ بفي التكنولوجيا والرقمنة، ساسيّة استثماراتنا األ

ة. رقميّ ات المن المنصّ  عدد  عبر بالعمل وخدمة عمالئنا وذلك ، COVID-19 خالل جائحة

نسبة سّجلت و  ،2020لربع األول من في ا مليون لاير قطري 177ة بلغت المصاريف التشغيليّ و

ً التكلفة إلى الدخل   % على أساس تطبيع.27.1على أساس اإلبالغ و % 19.5  إلى انخفاضا

 

بالفترة  مقارنةً  2020الربع األول من في  %9.2 صات القروض بنسبةانخفض صافي مخصّ "

، مدعوًما بتحسين جودة األصول، األمر الذي ساهم في نمو صافي ةالماضيسنة ال نفسها من

في االعتبار في أخذنا ذلك إلى نماذج المخاطر لدينا و COVID 19أرباحنا. لقد أضفنا تأثيرات 

في الربعين الثاني يظهر س COVID19على الرغم من أن المدى الكامل لـ  المخصصات

 دارة الوضع بشكل ديناميكي.والثالث، ومع ذلك سنواصل إ

، بزيادة 2020مليار لاير قطري في نهاية الربع األول من  88.8 بلغت القروض والسلف"

 %5.7 ودائع العمالء بنسبةوانخفضت  ،ةالسابقسنة من النفسه بالربع  مقارنةً  %3.2ة نسبب

في الربع األول  %15 بنسبةفنمت منخفضة التكلفة الالودائع أّما مليار لاير قطري.  77.4فبلغت 

التي  ةالمصرفيّ المعامالت نجاح خدمات مدعومةً ب 2019مقارنة بالربع األول من  2020من 

 صافي هوامش الفائدة. ن، ما ساهم في تحسّ نقدّمها
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 الماليّة، لألسواق قطر بيع أسهم الخزينة طبقًا لموافقات هيئة 2020أنجزنا في الربع األّول من 

 لمتطلّبات وفقًا الملكيّة ضمن حقوق قطري لاير مليون 111والبالغ  ناتجال الربح احتساب وتمّ 

  .الدولية الماليّة التقارير إعداد

 

من النتائج على الرغم من ظروف السوق  دةً جيّ  حزمةً  Alternatifالترناتيف بنك سّجل "

 صافي الربح البنك زيادة فيفحقّق تقريبًا.  %15ة بنسبة الصعبة وانخفاض قيمة الليرة التركيّ 

ة السابقبالفترة نفسها من السنة  مقارنةً  %12بنسبة زيادة مسّجاًل مليون لاير قطري،  25 قدرها

بنك لدى ودائع العمالء  وارتفعت. %26 صات القروض بنسبةصافي مخصّ مع انخفاض 

 .ةالسابقبالسنة  مقارنةً   %1القروض والسلف بنسبة  ارتفعتبينما  %3بنسبة الترناتيف 

 

 تقارير إلعداد متطلّبات في ظل غياب أية إدارية، حسابات الزميلة على شركاتنا تقارير تندتس"

 ".بلدان عمليّاتهم أو وجود تأجيل لذلك في األول الربع

 

 -نتهىا-

 
  

 


