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افّ�ة الب�انات االست�ش

وأھدافٍ بخططٍ قةالمتعلّ االستشرافیّةالبیاناتبعضعلىالالّحقةوالمناقشةالتقدیميالعرضھذایحتويقد•
تتعلّقال.المستقبلفيئھاوأداالماليوضعھاإلىبالنسبةالزمیلةوشركاتھالتجاريللبنكمعیّنةٍ حالیّةٍ وتوقّعاتٍ 

ومواقفھالتجاريالبنكاتتوقّعأیًضاتمثلبلفحسب،الحالیّةأوالتاریخیّةبالوقائعاالستشرافیّةالبیاناتھذه
معروفةغیروأخرىفةمعرومخاطربطبیعتھااالستشرافیّةالبیاناتتتضّمن.المستقبلیّةاألحداثإلىبالنسبة
سیطرةعنرجةالخاالعواملمنعددًاتشملمستقبلیّةٍ وظروفٍ بأحداثٍ الرتباطھانظًراالیقینعدموبعض

عنجوھريٍ بشكلٍ يالتجارللبنكالفعليالمستقبلياألداءأوالنتائجتختلفقدلذلك،نتیجةً .التجاريالبنك
.البیاناتھذهضمنًاتفترضھاأوعنھاتعبّرالتيوالتوقّعاتواألھدافالخطط

كماالحالیّةوالتقدیراتاتالتوقّعإالّ عنھبالنیابةأوالتجاريالبنكعنتصدراستشرافیّةٍ بیاناتٍ أيّ تعكسال•
توقّعاتفيتغییراتأيّ یعكسبمااالستشرافیّةالبیاناتبتحدیثالتجاريالبنكیتعّھدوال.إصدارھاتاریخفي

أيّ إلیھایستنديالتالظروفأواألحوالأواألحداثفيتغییراتأيّ إلىبالنسبةأوإلیھابالنسبةالتجاريالبنك
أيّ بموجبعاًماعرًضاالعرضھذافيالواردةواآلراءوالبیاناتالمعلوماتتشّكلوال.البیاناتھذهمنبیان

تشّكلوالماك.مالیّةأدواتأومالیّةأوراقأيّ شراءلعرضالتماًساأوللبیععرًضاأوبھامعمولتشریعات
.أخرىمالیّةأدواتأوالمالیّةاألوراقبھذهیتعلّقمافيتوصیةٍ أومشورةٍ أيّ 
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الھدف االستراتیجي
المؤّشرات الموّحدة واألداء الموّحد
 الترناتیفأداء بنك
الملحق
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De-risk legacy assets, diversify the portfolio and proactively exit high risk names
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الھدف االستراتیجي
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ق أرباح األعمال لتحقیواستراتیجیةعلى المستوى اإلقلیمي مع تكامل أوثق لبروتوكوالت المخاطر " تحالف للبنوك"

مستدامة

رائد السوق من حیث االمتثال والحكم الرشید

"بنك واحد–فریق واحد "ثقافة 

الرقمیّة عبر األتمتة الشاملة للعملیّاتریادتناتعمیق 

التركیز على تجربة العمیل كعامل تفاضل رئیسي

إعادة تشكیل دفتر القروض وتنویعھ

إزالة مخاطر األصول القدیمة، وتنویع المحفظة وإخراج بشكل استباقي أسماء المخاطر العالیة

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

إبقاء التكالیف ثابتة على نطاق واسع إلى أن یعود البنك التجاري متوافقًا مع متوسط السوق



الھدف االستراتیجي
المؤّشرات الموّحدة واألداء الموّحد
 الترناتیفأداء بنك
الملحق
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الموجز التنفیذي
التقّدم التركیز االستراتیجي
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النتائج

رأس المال 
والتمویل

إعادة تشكیل
دفتر القروض

رصد 
المخّصصات

التكالیف

الشركات 
التابعة والزمیلة

.2019مننفسھابالفترةمقارنةً %35.6بنسبةمنخفًضاق،.رملیون1,301.2الربحصافيبلغ•
.)مطبّعأساسعلى%9.9بنسبةارتفاعمعإنّما(%2.5بنسبةانخفاًضامسّجالً ،.ق.رملیون4,237.1التشغیليالربحبلغ•
.2019في)عنھامعلن%2.5(%2.3من2.4%فبلغالفائدةھامشصافيارتفع•
.2019بعاممقارنة)مطبّعأساسعلى%14.1(+%0.7نسبتھازیادةمسّجًال قطري،لایرملیون3,140.8التشغیليالربحبلغ•
.%4.1نسبتھازیادةمسّجًال قطري،لایرملیار153.3األصولإجماليبلغ•
Theمن2020للعامقطرفيالمصرفیّةوالمعامالتالنقدإدارةفيبنكأفضلجائزة• Asian Banker.
."العربياإلعالممنتدى"مناالجتماعیّةالمسؤولیّةجائزة•

.2019دیسمبرفي%16.4و%11.1بنسبةمقارنةً التواليعلى%17.8و%12.2إلىالمالرأسكفایةنسبةوإجمالياألساسيالمالرأسمناألولىالشریحةنسبةارتفعت•
وكانأضعاف3.8بمقدارالمطلوبالمبلغالسنداتھذهفياالكتتابعملیّةتجاوزت.سنواتخمسلمّدةأمریكيدوالرملیون500بقیمةمضمونةغیرممتازةدینسنداتبنجاحالبنكأصدر•

.عمومیّةصفقةفيقطریّةمالیّةإصدارجھةقبلمندوریّةً فائدةً اإلصداراتأدنىمن
.سنويٍ أساٍس على%24.8بنسبةالتكلفةالمنخفضةالودائعارتفعت•

.2019دیسمبربشھرمقارنةً %9.9بزیادةأي.ق.رملیار96.7للقروضالموّحدالسجلّ بلغ•
.الفائدةومدفوعاتالقروضأقساطتسدیدبتأجیلقمناالقتصاد،لوالشركاتمنعمالئنالدعًما•
القطاعارتفع.العامطاعوالقللحكومةالقروضوزیادةالعقاریّةالقروضتخفیضذلكفيبماالقطاعات،منمجموعةفيالمخاطرتنویعخاللمنالقروضدفترتشكیلإعادةعلىالتركیزیبقى•

.%14.9بنسبةالحكومي

إل��ى) بم��ا ف��ي ذل��ك الخس��ائر االئتمانیّ��ة المتوقّع��ة(بینم��ا ارتفع��ت نس��بة تغطی��ة الق��روض 2019ف��ي دیس��مبر %4.9مقارن��ةً بنس��بة 2020ف��ي دیس��مبر %4.3انخفض��ت نس��بة الق��روض المتعثّ��رة إل��ى •
.2019في دیسمبر %82.1مقارنةً بنسبة 101.6%

ن ج�ّراء وق�د ارتفع�ت المخّصص�ات بش�كٍل رئیس�يٍ بس�بب ارتف�اع الخس�ائر االئتمانی�ة المتوقع�ة م�. 2019ع�ن %51.6مس�ّجًال زی�ادة بنس�بة . ق.ملیون ر1,236.4بلغ إجمالي مخّصصات القروض •
.COVID-19جائحة 

م�ن ج�ّراء 2019نقط�ة أس�اس ف�ي 68قارن�ة ب�ـمقط�ة أس�اس ن95فبلغ�ت التكلف�ة الص�افیة للمخ�اطرإالّ أّن 2019نقط�ة أس�اس ف�ي 94نقط�ة أس�اس م�ن 136ارتفعت تكلفة المخاطر اإلجمالیّ�ة إل�ى •
.استرداد مبالغ كبیرة

).معلن عنھا%21.9(%22.0إلى ) معلن عنھا%25.3(%25.5وفي قطر من ) معلن عنھا%25.9(%26.0إلى ) معلن عنھا%28.3(%28.7انخفضت نسبة التكلفة الموّحدة إلى الدخل من •
.یقابل االنخفاض في تكالیف الموظفین زیادة في النفقات التشغیلیّة حیث نواصل تعزیز الرقمنة واألتمتة واإلنتاجیّة•

).على أساس اللایر القطري(2019مقارنةً بعام  %42.5مسّجًال انخفاًضا بنسبة .) ق.ملیون ر57.5(ملیون لیرة تركیة 105.6أعلن بنك الترناتیف عن صافي ربح قدره •
.2019مقارنةً بعام %64.7مسّجًال انخفاًضا بنسبة .) ق.ملیون ر264.5حّصة البنك التجاري (ملیون لایر عماني 18.1أعلن البنك الوطني العماني عن صافي ربح قدره •
ملیون درھم إماراتي في 470.8مقارنةً بصافي خسارة قدره .) ق.ملیون ر266.9حّصة البنك التجاري (ملیون درھم إماراتي 667.3أعلن البنك العربي المتّحد عن صافي خسارة بقیمة •

2019.



التحدیات والنتائج الرئیسیّة
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الرئیسیّةالنتائج

التوقّعاتبقیتوتصنیفاتناتتغیّرلمالتحّدیات،ھذهمنالرغمعلى•
.مستقرة

لغتفباألساسيالمالرأسمناألولىالشریحةنسبةتحّسنت•
.%11.1من12.2%

.%16.4من%17.8فبلغالمالرأسكفایةنسبةإجماليتحّسن•

.%4.9من%4.3إلىالمتعثّرةالقروضنسبةانخفضت•

.%28من%26فبلغتالدخلإلىالتكلفةنسبةتحّسنت•

.%2.3من%2.4فبلغالفائدةھامشصافيتحّسن•

الرئیسیّةالتحّدیات

Covidتأثیر 19

تكلفةزیادةإلىالمتوقّعةاالئتمانیّةالخسائرتكلفةارتفاعأّدى•
.أساسنقطة20بمقدارالمخاطر

نفاقاإلتدنّيجّراءمنوالعموالتالرسومدخلصافيانخفاض•
.االئتمانبطاقاتورسومالتحویالترسومعنوالتنازل

ستثماراالإلیراداتالسوقسعربحسبمحققةغیرسلبیّةحركة•
فيالعالمیّةاألسواقفيالمسبوقةغیرللتقلّباتنتیجةً والتداول
.2020مناألولالنصف

الزمیلةالشركاتتأثیر

علىباحاألرحّصةوانخفاضالزمیلةالشركاتقیمةانخفاضأثّر•
مقارنةً قطريلایرملیون400بمقدارسلبًاالتجاريالبنكأرباح
.2019بعام



:التقّدم المحرز مقابل خّطتنا الخمسیة
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وتشمل الخسائر االئتمانیّة المتوقّعة2018ابتداًء من * 

ملیون لایر قطري
الربع الرابع 

2019
)مطبّع(

الربع 
األّول 
2020

)مطبّع(

الربع 
الثاني 
2020

)مطبّع(

الربع 
الثالث
2020

)مطبّع(

الربع 
الرابع 
2020

)مطبّع(

السنة 
المالیّة 
2020

)مطبّع(

السنة 
المالیّة
2019

)مطبّع(

الفرق بین 
السنة المالیّة 

2020
(%)2019و

الربع الرابع
2019

المعلن عنھ

الربع الثالث 
2020

المعلن عنھ

الربع 
الرابع 
2020
المعلن 

عنھ

السنة 
المالیّة 
2020
المعلن 
عنھا

السنة 
المالیّة
2019
المعلن 
عنھا

الفرق بین 
السنة المالیّة 

2020
(%)2019و

(%2.5)1,4941,0771,1634,2374,347%1,0101,0021,0761,0541,1124,2443,8639.9الدخل التشغیلي

(%10.7)(1,228)(1,096)(328)(298)(404)(%0.7)(1,111)(1,103)(278)(275)(279)(271)(286)التكالیف

%1,0907798343,1413,1190.7%7247307977798343,1412,75314.1الربح التشغیلي

%56.6(654)(1,024)(434)(294)(29)%25.5(816)(1,024)(434)(294)(107)(189)(191)صافي المخّصصات

%90.3(421)(801)(252)(229)(523)(%847.9)107(801)(252)(229)(187)(134)4دخل الشركات الزمیلة

(%35.6)5422531471,3012,021(%35.6)5424024992531471,3012,021صافي الربح

%88,00990,46296,69896,69888,0099.9%88,00988,77387,00090,46296,69896,69888,0099.9حجم اإلقراض

(%0.7)76,29773,12575,79075,79076,297(%0.7)76,29777,36477,70973,12575,79075,79076,297حجم اإلیداع

%0.1%2.5%2.4%2.4%2.4%3.2%0.1%2.3%2.4%2.4%2.4%2.4%2.5%2.6صافي ھامش الفائدة

(%2.4)%28.3%25.9%28.2%27.7%27.0(%2.7)%28.7%26.0%25.0%26.1%26.0%27.1%28.4نسبة التكلفة إلى الدخل 

نقطة (إجمالي تكلفة المخاطر 
1119414412817413611323401291741369442)أساس

نقطة (صافي تكلفة المخاطر 
638319118160958782118160956827)أساس

(%0.6)%4.9%4.3%4.3%4.8%4.9(%0.6)%4.9%4.3%4.3%4.8%5.0%5.0%4.9نسبة القروض المتعثّرة

%19.5%82.1%101.6%103.2%94.5%82.2%19.5%82.1%101.6%103.2%94.5%90.0%84.6%82.1*نسبة التغطیة

نسبة الشریحة األولى من رأس 
%1.1%11.1%12.2%12.2%11.6%11.1%1.1%11.1%12.2%12.2%11.6%11.5%11.1%11.1المال األساسي

%1.4%16.4%17.8%17.8%17.4%16.4%1.4%16.4%17.8%17.8%17.5%17.3%16.6%16.4نسبة كفایة رأس المال



الموّحدةالعمومیّةالمیزانیّة ربحیّة المجموعة

رأس المال نسب األداء

2020دیسمبر 31عن السنة الكاملة المنتھیة في –األداء المالي للمجموعة 
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السنة المالیّة قطريلایرملیون
2020

السنة المالیّة 
2019

%

%3,1002,9634.6صافي إیرادات الفوائد

%17.8-1,1371,383غیر الفوائداإلیرادات من

%10.7-(1,228)(1,096)إجمالي التكالیف

%56.6(654)(1,024)المخّصصاتصافي

خسارة الشركات الزمیلة
وانخفاض قیمتھا

(801)(421)90.3%

%35.6-1,3012,021ةصافي الربح بعد الضریب

السنة المالیّة قطريلایرملیون
2020

السنة المالیّة 
2019

%

%153,606147,5364.1إجمالي األصول

%96,69888,0099.9والسلفالقروض

%4.0-25,77826,844اریّةاألوراق المالیّة االستثم

%0.7-75,79076,297ودائع العمالء

%22,17021,7561.9حقوق الملكیّةإجمالي

السنة المالیّة 
2020

السنة المالیّة 
2019

ق العائد على متوّسط حقو
ROAEالملكیّة

5.9%9.7%

على متوّسط األصول العائد
ROAA

0.9%1.4%

%2.5%2.4صافي ھامش الفائدة

السنة المالیّة لایر قطريملیون
2020

السنة المالیّة 
2019

المرّجحةالمخاطرذاتاألصول
).ق.رملیون(

115,534117,807

رأسمناألولىالشریحةنسبة
)3بازل(األساسيالمال

12.2%11.1%

%16.4%17.8)3بازل(المالرأسنسبةإجمالي
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التحّول والخدمات الرقمّ�ة

ثقة العم�ل

اللعمالءرق�ي دخول�سج�لمليون2.5منأ��� • شه���
نتع�ب الم�فّ�ةالخدماتانتشار معدلبلغ• كاتاإلن�ت ز�ادة(%94لل�ش

)2019عام%78من
ا 17.5بمعّدلالدولّ�ةالحواالت نمو• واألمانال�عةخاللمنضعف�

والموثوقّ�ة
المعامالتمن%1إ�الف�عع�االعتماد انخفض•

ا منذ يناير3.8نمو المعامالت ع�ب البطاقات دون لمس بمعّدل • ضعف�
ي لبطاقات اإلنفاق الدو�ي بعد انخفاض حاد• انتعاش تدر��ب
COVIDعودة ثابتة للمنتجات المباعة إ� المعاي�ي ما قبل جائحة •

االبتكار المستمر
ات�جّ�ة• الرق�ي التح��لاس�ت
جد�دةرقمّ�ةمنتجاتعروض•
للقدرةرئ�سّ�ةتحديثات•

قطر: Asian Bankersجوائز 
ي إدارة النقد •

)السنة الخامسة ع� التوا�ي (أفضل بنك �ض
)السنة الثان�ة ع� التوا�ي (أفضل خدمة م�فّ�ة •
أفضل بنك للخدمات الم�فّ�ة لألفراد•

قطر:  Global Financeجوائز 
نت• أفضل إدارة نقد ع�ب اإلن�ت
أفضل خدمة لتم��ل األعمال•
أفضل تطبيق للخدمات الم�فّ�ة ع�ب الجوال•
أفضل بنك رق�ي للعمالء•
نت• أفضل عرض للمنتجات ع�ب اإلن�ت
ا• البنك الرق�ي األ��� ابتكار�
ي التس��ق والخدمات ع�ب وسائل التواصل االجت•

ما�ي أفضل بنك �ض

قطر: International Financeجوائز 
أفضل تطبيق للخدمات الم�فّ�ة ع�ب الجوال•
ا• البنك الرق�ي األ��� ابتكار�

تقدیر البنك التجاري لتركیزه القوي على االبتكار الرقمي



صافي ھامش الفائدة الربحیّة

الربح التشغیلي

السندات ) ب(القروض والسلف للعمالء و) أ(صافي إیرادات الفوائد كنسبة مئویّة من األصول ذات الفائدة المتوسطة، بما في ذلك 
.القروض لمؤّسسات ائتمانیّة أخرى) ت(و

إلى%17.7+(3,100.1إلى%4.6بنسبةالفوائدإیراداتصافيارتفع
.2019بعاممقارنةً 2020في)مطبّعأساسعلىملیون3,088.1

معلن%2.5(%2.3مقابل2020في%2.4إلىالفائدةھامشصافيارتفع
.2019في)فعلیًاعنھا

 ّالتمویللتكلفةاالستباقیّةاإلدارةنتیجةھوالھوامشارتفاعإن.
ملیون1,137.0إلى%17.8بنسبةالفوائدمنالمتأتیةغیراإلیراداتانخفضت

في)مطبّعأساسعلىقطريلایرملیون1,155.8إلى%6.8-(قطريلایر
.2019بعاممقارنةً 2020
لایرملیون92.4قیمةباالستثماریةاألنشطةمنیراداتاإلصافيانخفض

حركةجّراءمن)مطبّعأساسعلىملیون101.5بقیمةانخفاض(قطري
نتیجةً اولتدوالاالستثمارإلیراداتالسوقسعربحسبقةمحقّ غیرةسلبیّ 

.ةالعالمیّ األسواقفيالمسبوقةغیرللتقلبات
قطريلایرملیون104.0قیمةبوالعموالتالرسومإیراداتصافيانخفض

التاالحومرسوعنوالتنازلاإلنفاقانخفاضجّراءمنرئیسيٍ بشكلٍ وذلك
.االئتمانبطاقاتورسوم

2020دیسمبر 31عن السنة الكاملة المنتھیة في –أداء األرباح 

یمثّل الربح التشغیلي المطبّع*11

یمثّل صافي ھامش الفائدة*


Chart1

		2016

		2017

		2018

		2019*

		2020*



NIM

0.022

0.022

0.021

0.023

0.024



Sheet1

				NIM

		2014		2.70%

		2016		2.2%

		2017		2.2%

		2018		2.1%

		2019*		2.3%

		2020*		2.4%

		including A Bank

		Net Interest Incom		Avarage interest earning assets						excluding A Bank

		2,188,359		86,039,531		NIM				Net Interest Incom		Avarage interest earning assets		NIM

						2.54				1,876,466		78,231,404		2.40

		Due to		15,177,969

		Loan & adv		66,875,544		9,731,562				Due to		15,136,363		9,731,562

		Inv		14,706,294		48,594,475				Loan & adv		54,636,177		48,594,475

		Inv in Sec		4,198,469		11,162,179				Inv		13,542,450		11,162,179

		Prop		1,283,186		4,054,157				Inv in Sec		4,198,469		4,054,157

		othe		3,980,856		1,197,069				Prop		1,227,674		1,197,069

				100,740,663		1,850,182				othe		1,809,420		1,850,182

						71,338,398		- 0				85,124,410		71,338,398






Chart1

		2016

		2017

		2018

		2019*

		2020*



Operating profit

1942

2204

2335

2752.8170008272

3141



Sheet1

				Operating profit

		2014		2,282

		2016		1,942

		2017		2,204

		2018		2,335

		2019*		2,753

		2020*		3,141







نسبة التكلفة إلى الدخل الموّحدة نفقات التشغیل

نسبة التكلفة إلى الدخل المحلّیة

تمثّل نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة*  12

تحّسن نسبة التكلفة إلى الدخل من جّراء استمرار تدابیر كفاءة التكلفة

بعاممقارنةً %2.8بنسبةأي)%25.9عنھاالمعلنالفعلیّةالنسبة(%26.0إلىالدخلإلىالتكلفةنسبةانخفضت
.مطبّعأساسعلى.ق.رملیون380.6بقیمةالتشغیليالدخلنموإلىرئیسيٍ بشكلٍ یعودوذلك،2019
للتعزیزنتیجةً )%20.6عنھاالمعلنالفعلیّةالنسبة(%5.8بنسبةالموظفینتكالیفانخفاضمنالّرغمعلى

فياستثمارنااستمرارمع%38.4بنسبةتقابلھاالتشغیلیّةالتكالیففيزیادةأنّ إالّ لإلنتاجیّة،المستمرّ 
.والعملیّاتالتكنولوجیا

للنفقاتالمشّددةواإلدارةالرقمیّةالعملیّاتعلىالمستمرالتركیز.
الفعلیّة(%22.0إلى)%25.3عنھاالمعلنالفعلیّة(2019في%25.5منالدخلإلىالتكلفةنسبةتحّسنتقطر،في

.2020في)%21.9عنھاالمعلن


Chart1

		2016

		2017

		2018

		2019*

		2020*



Column1

0.457

0.375

0.334

0.287

0.26



Sheet1

				Column1

		2014		41.5%

		2016		45.7%

		2017		37.5%

		2018		33.4%

		2019*		28.7%

		2020*		26.0%






Chart1

		2016

		2017

		2018

		2019*

		2020*



Column1

0.402

0.33

0.285

0.255

0.22



Sheet1

				Column1

		2014		35.9%

		2016		40.2%

		2017		33.0%

		2018		28.5%

		2019*		25.5%

		2020*		22.0%
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2020دیسمبر -تفصیل دفتر القروض حسب الفئة

2020دیسمبر –تفصیل دفتر القروض حسب القطاع 

تحّسن ھیكلیّة دفتر القروض

 2019مقارنةً بشھر دیسمبر %9.9، بزیادة .ق.ملیار ر96.7بلغت القروض للعمالء

نمو في القطاع التجاري والقطاع العام الحكومي
انخفاض في القطاع العقاري
تنّوع دفتر القروض في مختلف القطاعات
 من إجمالي دفتر القروض%86.8یمثّل العمالء من الشركات
یستمّر التركیز على تحسین حّصة السوق في قطاع الحكومة والقطاع العام

ملّخص

2020سمبر دی–تفصیل التسھیالت االئتمانیّة المصرفیّة القطریّة حسب القطاع 

مصرف قطر المركزي: المصدر

السنة المالیة  
2019

السنة المالیة 
2020

القطاع

16.5% 17.3% الحكومة والقطاع العام

9.0% 8.7% الصناعي

12.9% 14.1% التجاري

27.1% 24.5% الخدمات

4.2% 3.7% المقاوالت

20.9% 20.5% العقارات

7.1% 7.4% االستھالك

2.3% 3.8% أخرىقطاعات

100% 100%



)ملیون لایر قطري(صافي مخّصصات خسائر القروض 

ارتفاع في صافي مخّصصات خسائر القروض: 2020دیسمبر 31–جودة األصول 

)یوًما90على أساس (نسبة القروض المتعثّرة 
وصاعًدا تشمل الخسائر االئتمانیّة المتوقّعة2018من  * 
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 2019ملیون لایر قطري في 594.4ملیون لایر قطري مقابل 836.4بلغ صافي مخّصص خسائر القروض

532.6لألعمال. ق.ملیون ر
186.4لألفراد. ق.ملیون ر
117.4لبنك ألترناتیف. ق.ملیون ر

 2019في دیسمبر %4.9من %4.3انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى

تكلفةصافيأنّ إالّ ،2019فيأساسنقطة94منأساسنقطة136إلىللمخاطراإلجمالیّةالتكلفةارتفعت
.كبیرةمبالغاستردادبسبب2019فيأساسنقطة68بـمقارنةً أساسنقطة95إلىانخفضفقدالمخاطر

2019دیسمبرفي%82.1مقابل%101.6القروضتغطیةبلغت.

نسبة تغطیة القروضالموجز


Chart1

		2016

		2017

		2018

		2019

		9m 2019

		9m 2020



Column1

0.712

0.789

0.81

0.786

0.952

0.945



Sheet1

				Column1

		2014		74.3%

		2016		71.2%

		2017		78.9%

		2018		81.0%

		2019		78.6%

		9m 2019		95.2%

		9m 2020		94.5%








Chart1

		2016		0.0167		0.0164

		2017		0.022		0.0203

		2018		0.0136		0.0096

		2019		0.0094		0.0068

		2020		0.0136		0.0095



Net Provison (QAR'm)

Cost of Risk (%) - gross

Cost of Risk (%) - net

1267.801

0.0167

0.0164

1696.819

0.022

0.0203

927

0.0136

0.0096

594

0.0094

0.0068

836

0.0136

0.0095



Sheet1

				Net Provison (QAR'm)		Cost of Risk (%) - gross		Cost of Risk (%) - net		Column1

		2014		623		0		0.89%

		2016		1,268		1.67%		1.64%

		2017		1,697		2.20%		2.03%

		2018		927		1.36%		0.96%						Dec		Sep		Avg

		2019		594		0.94%		0.68%						77,797		84533		81,165

		2020		836		1.36%		0.95%






Chart1

		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020



Retail

UHNW

SME

Corporate

Gross NPLs / Gross Loans

843

3219

0.042

805.324

927.463

516.591

3024.808

0.05

839

713

725

2825

0.056

983

483

726

2295

0.049

1146

546

2635

0.043



Sheet1

				Retail		UHNW		SME		Corporate		Gross NPLs / Gross Loans

		2014		408						2,419		3.8%

		2016		843						3,219		4.2%				4062

		2017		805		927		517		3,025		5.0%				5274

		2018		839		713		725		2,825		5.6%				5102

		2019		983		483		726		2,295		4.9%				4487

		2020		1,146				546		2,635		4.3%				4327

		* Note - Retail include UHNW

				Sept. 18						0		2018

		NPL		Outstanding

		Corporate		2,046,557

		Retail (Excl ENT)		1,799,045

		ENT		699,953

		Orient1		11,828

		Abank		387,917

				4,945,300

		Corpt		2,434,474

		Retail		2,510,826

		ENT		699,953

				4,945,300

				Sep-18		Dec-17				Sep-17

				NPL		NPL				NPL

		Corporate incl Abank		2,434,474		3,024,808				2,884,603

		Retail + Orient1		840,801		805,324				645,259

		UHNW		970,072		927,463				996,420

		ENT		699,953		516,591				474,475

				4,945,300		5,274,185				5,000,757
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2020دیسمبر 31–إجمالي مزیج التمویل 

تصنیفات اعتماد البنك التجاري

االستمرار في بناء مصادر تمویل متنوعة: التمویل

الموجز

الدین الصادر واألموال المقترضة األخرى

بشھرمقارنةً لایرملیار75.8إلى%0.7بنسبةالعمالءودائعانخفضت
.العمومیّةالمیزانیّةإجماليمن%49.3یمثلماأي،2019دیسمبر

دوالرملیون500بقیمةمضمونةغیرممتازةدینسنداتبنجاحالبنكأصدر
لمبلغاالسنداتھذهفياالكتتابعملیّةتجاوزت.سنواتخمسلمّدةأمریكي

لقبمندوریّةً فائدةً اإلصداراتأدنىمنوكانأضعاف3.8بمقدارالمطلوب
.عمومیّةصفقةفيقطریّةمالیّةإصدارجھة

جًدامتنّوعتمویلمزیج.
التمویلمزیجمن%14.4الملكیّةحقوقإجماليیمثّل.

وكالة التصنیف
بالعمالت الودائع

التاریخالتوقّعقّوة البنكIDR/ األجنبیة 
LTST

FitchAF1bb+ ّدیسمبر مستقر
20

S&PBBB+A-2bb+ ّنوفمبر مستقر
20

Moody’sA3Prime 2ba1 ّنوفمبر مستقر
20

دیسمبر
2019

دیسمبر
2020

.)ق.رملیون (اإلصدار نوع

1,266 1,095 ثانویّةسندات دین

7,063 7,368 لسندات الدین األوروبیّة المتوّسطة األج

468 201 السندات الممتازة

12,771 18,569 )بما فیھا األوراق التجاریّة(قروض أخرى 

21,568 27,233 المجموع

ودائع العمالء 

إجمالي حقوق المساھمین 

المتوّجبات للبنوك والمؤسسات
المالیة                          

سندات دین وقروض أخرى

مطلوبات أخرى 


Chart1

		





Sheet1

				Total Funding Mix

		ودائع العملاء		51%				51

		إجمالي حقوق المساهمين		15%				15

		المتوجّبات للبنوك والمؤسّسات الماليّة		11%				11

		سندات دين وقروض أخرى		18%				18

		مطلوبات أخرى		5%				5

								100

		Fundix mix

		Customer's deposits				73,125,251		51.1%

		Total Equity				21,791,298		15.2%

		Due to banks and FI				15,018,044		10.5%

		Debt securities and other borrowings				26,462,932		18.5%

		Other liabilities				6,722,625		4.7%

						143,120,150





Sheet2

		









)ملیون لایر قطري(ودائع العمالء  الموجز

2020دیسمبر –الودائع حسب نوع العمالء  2020دیسمبر –تفصیل الودائع المصرفیّة القطریّة حسب القطاع 

بشھرمقارنةً قطريلایرملیار75.8إلى%0.7بنسبةالعمالءودائعانخفضت
.2019دیسمبر

والشركات،%20.1بنسبةحكومیّةوشبھحكومیّةوكاالتمعمتنّوعودائعمزیج
.%32.6بنسبةواألفراد%31.1بنسبة

 ّقاعدةمن%38.6عندھوالتوفیروحساباتالجاریةالحساباتودائعتكوینإن
.الودائع

16.1ھوقطرفيالمقیمینغیرودائعمزیج%.

مصرف قطر المركزي: المصدر

محفظة الودائع المتنّوعة جًدا
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70,924 77,633 76,29771,786 75,790


Chart1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Demand & Call Deposits

Savings Deposits

Time Deposits

17672

5046

48206

17631

4394

55608

16310

4389

51087

18712

4747

52838

23492

5793

46230



Sheet1

				Demand & Call Deposits		Savings Deposits		Time Deposits		Total

		2016		17,672		5,046		48,206		70,924

		2017		17,631		4,394		55,608		77,633

		2018		16,310		4,389		51,087		71,786

		2019		18,712		4,747		52,838		76,297

		2020		23,492		5,793		46,230		75,515

				Accrued interest		346

						27.18%		7.37%		65.45%

				Accured interest		94		25		226

		Customer Deposits + URIA by type		.31/12/2018

		CB		66,324,901

		Demand and call deposits		15,910,840

		Savings deposits		4,292,800

		Time deposits		41,918,559

		Al Safa - dd & call deposits

		Al Safa - Savings deposits

		Al Safa - Time deposits

		Abank		8,569,287

		Demand and call deposits		399,450

		Savings deposits		96,257

		Time deposits		8,691,385

		Total		9,187,092

				16,310,290

				4,389,057

				50,609,944

				71,309,291

		% Current & Sav A/c		29.0%






Chart1

		Corporate

		Individuals

		Non Resident

		Gov. & Semi-Gov. Agencies



Column1

الشركات
20%

الأفراد
24%

ودائع غير المقيمين
26%

الوكالات الحكومية وشبه الحكومية
30%

0.2013052985

0.2371902886

0.2646194427

0.2968849702



Sheet1

				Column1				As of August 2020

		Corporate		20%				Corp		182,283,650		20%		....01 GOVERNMENT		268,831,851		ok

		Individuals		24%				indi		214,777,812		24%		....02 INDUSTRY		15,374,266		ok

		Non Resident		26%				gov&sim		268,831,851		30%		....03 TRADING		24,416,739		ok

		Gov. & Semi-Gov. Agencies		30%				non r		239,615,143		26%		....04 SERVICES		102,655,844		ok

										905,508,456		100.0%		....05 CONTRACTORS		12,130,553		ok

														....06 REAL ESTATE		4,215,853		ok

														....07 PERSONAL		214,777,812		ok

				100%										....08 OTHER SECTORS & ACTIVITIES		23,490,395		ok

										279878				Non Resident		239,615,143		ok

																905,508,456



Change the cell figures





المحفظة االستثماریّة حسب التصنیف االئتماني

من %82.9جودة أصول عالیة مع استثمار : 2020دیسمبر 31–المحفظة االستثماریّة 
HQLAالمحفظة في السندات الحكومیّة من األصول السائلة العالیة الجودة 

)ملیون لایر قطري(تطّور المحفظة االستثماریّة 

وزن المحفظة تصنیف االئتمان

85% AAA+  إلىA-

5% BBB+  إلىBB-

8% B+  إلىB-

2% من دون تصنیف

2020دیسمبر 2019دیسمبر 

17

الموجز
2019دیسمبر 31مقابل 2020دیسمبر 31–المحفظة االستثماریّة 

مقارنةً قطريلایرملیار25.8إلى%4.0بنسبةاالستثماریّةالمحفظةانخفضت
:2019دیسمبربشھر

 ٍمدفوعة باستحقاق سندات سیادیّة ذات تصنیف عال.
االستقرارالعاليالتصنیفذاتالسیادیّةالسنداتفياالستثماراتتوفّر

.تقلبًاأقلّ وتجعلھاللمحفظة
82.9%سندات حكومیّة.
85.0% أوراق مالیّة مصنّفةAAA+ إلىA-.


Chart1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Investment securities

Held to Maturity

% of Total Assets

15377

0

0.12

19629

0

0.1417675991

22206

0

0.160106709

26844

0

0.18

25778

0

0.17



Sheet1

				Investment securities		Held to Maturity		% of Total Assets		Column1

		2014		11,621		0		10%

		2016		15,377		0		12%

		2017		19,629		0		14%

		2018		22,206		0		16%

		2019		26,844		0		18%

		2020		25,778		0		17%







.)ق.رملیون (إجمالي حقوق الملكیّة  الموجز

)3بازل (نسبة كفایة رأس المال 

2020دیسمبر 31–مستویات الرسملة 

من2019دیسمبرعن%1.9بنسبةقطريلایرملیار22.2إلىالملكیّةحقوقإجماليارتفع
:جّراء
بعد2020سنةأرباحجّراءمنقطريلایرملیار0.3بمقدارالمستبقاةاألرباحفياالرتفاع

لایرملیار0.6المخاطراحتیاطيإلىوتحویل،2019لعاماألرباحتوزیعاتبدفعتعدیلھا
لایرملیار0.2بقیمةاإلضافيالمالرأسمناألولىالشریحةصكوكأرباحودفعقطري
.قطري
قطريلایرملیار0.5بمقدارالعادلةالقیمةاحتیاطيزیادة.
قطريلایرملیار0.4بمقداراألخرىواالحتیاطیاتاألجنبیّةالعمالتصرففياالنخفاض
.التواليعلىلایرملیار%0.3و
3بازل(%17.8ھيالمالرأسكفایةنسبة(.
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.)ق. ر(توزیع األرباح عن كّل سھم 


Chart1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020
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Sheet1

				Equity		AT1		Reserves		Total

		2014		2,969		2,000		12,727		17,696

		2016		3,266		4,000		12,035		19,301

		2017		3,868		4,000		13,153		21,021

		2018		4,047		4,000		11,809		19,856

		2019		4,047		4,000		13,709		21,756

		2020		4,047		4,000		14,123		22,170

										20983

										(1,900)

		EQUITY

		Share capital						4,047,254		4,047,254						4047254		4047254								4,047,254										4047254

		Legal reserve						9,746,882		9,743,509						9743509		9746882								9,743,509										9745152

		General reserve						26,500		26,500						26500		26500								26,500										26500

		Risk reserve						886,151		361,151						361151		886151								361,151										886151

		Fair value reserve						17,795		(215,360)						-215360		17795								(215,360)										-73466

		Treasury shares						(179,507)		(179,507)						-179507		-179507								(179,507)										-179507

		Foreign currency translation reserve						(1,864,748)		(1,445,319)						-1445319		-1864748								(1,445,319)										-1816866

		Other reserves						1,116,861		1,028,901						1028901		1116861								1,028,901										1079858

		Revaluation reserve						1,283,920		1,264,794						1264794		1283920								1,264,794										1283920

		Retained earnings						785,663		612,745						612745		785663								612,745										1000413

		TOTAL EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE BANK						15,866,771		15,244,668						15244668		15866771								15244668										15999409

		Non-controlling interests						10		16						16		10								16										11

		Instruments eligible for additional capital						4,000,000		4,000,000						4000000		4000000								4,000,000										4000000
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		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



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

CET1

Tier1

Total Capital ratio

0.0966

0.1314

0.15198

0.1115

0.1454

0.1608

0.105

0.14

0.155

0.111

0.144

0.164

0.122
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0.178



Sheet1

				CET1		Tier1		Total Capital ratio

		2016		9.7%		13.1%		15.2%

		2017		11.2%		14.5%		16.1%

		2018		10.5%		14.0%		15.5%

		2019		11.1%		14.4%		16.4%

		2020		12.2%		15.7%		17.8%
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		2016		2016

		2017		2017
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		2019		2019

		2020		2020
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Sheet1

		Column1		توزيع الأرباح نقدًا		أسهم مجانية

		2005		40%		50%

		2006		7

		2007		4		3

		2008		7

		2009		6

		2010		7

		2011		6

		2012		6

		2014		3.5		1

		2015		0.3

		2016				0.05

		2017		0.1

		2018		0.15

		2019		0.2

		2020		0.1
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المیزانیّة العمومیّة 

رأس المال

2020دیسمبر 31عن السنة الكاملة المنتھیة في –األداء المالي للبنك التجاري 
)البنك األم(

الربحیّة

نسب األداء

السنة المالیّةملیون لایر قطري

2020

السنة المالیّة

2019

%

%137,183131,5704.3إجمالي األصول

%84,93976,47511.1والسلفالقروض

%24,40224,4080.0األوراق المالیّة االستثماریّة

%67,03766,8540.3ودائع العمالء

%21,76621,5401.0حقوق الملكیّةإجمالي

السنة المالیّةملیون لایر قطري

2020

السنة المالیّة

2019

األصول ذات المخاطر 
المرّجحة

97,61498,132

س نسبة الشریحة األولى من رأ
المال األساسي

12.4%11.3%

%15.9%17.6إجمالي نسبة رأس المال

السنة المالیّةملیون لایر قطري

2020

السنة المالیّة

2019

%

%8.9 2,574 2,803الفوائدصافي إیرادات

%14.6- 1,172 1,001غیر الفوائداإلیرادات من

%10.5-(979)(876)إجمالي التكالیف

%74.8-(852) (1,489)صافي المخّصصات

%24.9- 1,915 1,438صافي الربح

السنة المالیّة

2020

السنة المالیّة

2019

العائد على متوّسط حقوق 
ROAEالملكیّة 

6.6%9.3%

العائد على متوّسط األصول 
ROAA

1.1%1.5%

%2.6%2.5صافي ھامش الفائدة



)ملیون لایر عماني(أداء البنك الوطني العماني  البنك الوطني العماني

2020دیسمبر 31–أداء الشركات الزمیلة 

)ملیون درھم إماراتي(أداء البنك العربي المتّحد  البنك العربي المتّحد

قدرهخسارةبصافيمقارنةً ،2020فيإماراتيدرھمملیون667.3الخسارةصافيبلغ
.2019فيإماراتيدرھمملیون470.8

ملیون544.8مقابلدرھمملیون402.9إلى%26.0بنسبةالتشغیليالدخلصافيانخفض
.2019فيدرھم

درھمملیون293.4إلى%25.0بنسبةالفوائدإیراداتصافيانخفض
درھمملیون109.5إلى%28.8بنسبةالفوائدغیرمناإلیراداتانخفضت

2020فيدرھمملیون701.5مقابلدرھمملیون808.1إلىالمخّصصاتارتفعت.
2019دیسمبربشھرمقارنةً درھمملیار9إلى%22.1بنسبةالقروضدفترانخفض.
2019دیسمبربشھرمقارنةً درھمملیار11.2إلى%11.3بنسبةالعمالءودائعانخفضت.

20

64.7بنسبةانخفاًضامسّجًال عماني،لایرملیون18.1الضرائببعدالربحصافيبلغ%
.2019بعاممقارنةً 

عن%8.9بنسبةانخفاًضامسّجًال عماني،لایرملیون117.0التشغیليالدخلصافيبلغ
2019.
عمانيلایرملیون90.9إلى%3.3بنسبةالفوائدإیراداتصافيانخفض
عمانيلایرملیون26.1إلى%24.1بنسبةالفوائدغیرمناإلیراداتانخفضت

2019فيملیون7.7منعمانيلایرملیون31.3إلىالمخّصصاتصافيارتفع.
عن%3.1بنسبةزیادةمسّجلةً عماني،لایرملیار2.9إلىالقروضمحفظةارتفعت

2019.
2019عن%0.2بنسبةعمانيلایرملیار2.5إلىالعمالءودائعانخفضت.
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Sheet1

				الدخل التشغيلي		الربح

		2014		114		50

		2016		136		56

		2017		132		44

		2018		129		51

		2019		128		51

		2020		117		18
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Sheet1

				الربح التشغيلي		(الخسارة) الربح

		2005		257		155

		2006		257		158

		2007		344		211

		2008		419		250

		Q1 09		116		66

		2009		471		281

		Q1 10		114		65

		H1 10		233		141

		Q3 10		357		216

		2010		490		308

		Q1 11		125		61

		H1 11		256		133

		09'10		357		216

		09'11		416		225

		2011		581		330

		2012		765		410

		2013		1,039		552

		2014		1,373		605

		H1 14		676		328

		2015		1,213		-166

		2016		861		-523

		2017		677		17

		2018		647		77

		2019		545		-471

		2020		403		-667
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المستدامباألداءمرتبطةالمكافأة•
معةالتنفیذیّ لإلدارةمؤّجلةمكافآتیقدّمقطرفيبنكأّول•

.clawbackواالستردادmalusالخصممخّصصات
:الماليالشمولیعّزز2020عامجدیدرقميمنتجإطالقتمّ •

Household Worker PayCard.
معماشىیتبماوالمتوسطةالصغیرةالشركاتقطاعبتطویرااللتزام•

للشركاتالمصرفیّةالخدماتعبر2030الوطنیّةقطررؤیة
.19-كوفیدلتداعیاتلإلستجابةالوطنيالضماناتوبرنامج

القنواتعبراألفرادالعمالءمعامالتمن%95منأكثرإجراءتمّ •
.الرقمیّة

.محلیّینموّردینعلىاإلنفاقمن%86تمّ •
)2019(المجتمعفيالضرائبقبلاألرباحمن%2.76استثمارتمّ •
كیّةالبالستیالمواداستخداممنوالحدالورق،تدویرإعادةبرنامج•

.تقدیمھاتمّ التيLEDالطاقةتوفیرومبادراتواحدة،مّرةالمستھلكة

العمالءاستقصاءات حول مشاركة•
مركز االتصال وآلیة حل الشكاوى•

العمالء

مساھم3000أكثر من •
لمحللینااجتماعویومةسنویّ ربعاجتماعات•

السنويینالمالیّ 

المستثمرون

ف بدوام كامل موظّ  2,304•
ةیادقالعلى ة والتدریب برنامج التنمیة الوطنیّ •
ریاضيناٍد وفین للموظّ نادٍ •

الموّظفون

بھااالمتثال للقوانین واللوائح المعمول •
وتقریرقطربورصةعبرالعامةاإلفصاحات•

السنويالتقریروةلشركلالسنويالحوكمة

ةالناظمالھیئات

CSRاالجتماعیّة للشركةللمسؤولیّةشامل برنامج•
يعلى المجتمع المحلّ یرّكز 

المجتمع

د نشطمورّ 600حوالى•
ندیالمورّ الختیار دقّقةومافةشفّ اتعملیّ •

الموّردون

الممارسات المراعیة للبیئة والمجتمع والحوكمة
مشاركة أصحاب المصلحة

مةأبرز األنشطة المتعلّقة بالبیئة والمجتمع والحوك



الھدف االستراتیجي
المؤّشرات الموّحدة واألداء الموّحد
أداء بنك الترناتیف
الملحق

22



التضّخم

المؤّشرات الرئیسیّةالتطبیع قید التقّدم

بنسبة2020فياإلجماليالمحلّيالناتجنموإلىالقروضخاللمنالتحفیزأّدى•
1.5%.

.%4.0و3.5بینما2021فياإلجماليالمحلّيالناتجنمویكونأنالمتوقّعمن•
والتخفیف)%17ائدةالفمعّدلبلغ(النقدیّةالسیاسةتشدیدرافقھاالتيالتطبیععملیّةإنّ •

.لتركیّةااللیرةتقییمإلىأّدىماالسوق،دینامیكیّاتعملحسنأتاحتالضوابطمن
دوالرملیار38بلغالذي)CAD(الجاريالحسابعجزینخفضأنالمتوقعمن•

السیاحةعائداتارتفاعمع،2021فيدوالرملیار15إلى2020فيأمریكي
.الذھبوارداتوانخفاض

إلىینخفضأنقبل%15إلى)CPI(المستھلكأسعارمؤشریرتفعأنالمتوقّعمن•
.2021نھایةبحلول11%

.األسعارواستقرارالمالياالستقرارعلىللحفاظالطلباحتواءیجب•

)ملیار دوالر أمریكي(عجز الحساب الجاري 

%6.1-: الصادرات
%3.5+: الواردات

عجز الحساب الجاري *
ا��ي لمدة  .2020أشهر 12ال�ت

تركیا-الكلياالقتصاد

23
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القطاع المصرفي التركي

ض أّدى• ي القروضخاللمناالقتصاديالتحف�ي
ي %35بنسبةالقروضنمو إ�2020عام�ض

ي القطاع�ض
�ي الم��ض

.ال�ت

ي تع��ضإ�%55إ�األجنبّ�ةبالعمالتالودائعحصةز�ادةأّدت•
.%34إ�أساسنقط4بنسبةاألجنبّ�ةبالعمالتالقروضحّصةتديضّ

ي المالّ�ةاألوراقحّصةارتفعت•
انّ�ة�ض ض ي العام%15من%17إ�العمومّ�ةالم�ي

جّراءمنالقروضمنأ��� االستثماراتمحفظةنمتح�ثالما�ض
.المالّ�ةاألوراقع�العوائد ارتفاع

ي تعّرض•
.الثالثال��ــعأواخر منذ الفائدةمعّدالت ارتفاعمعكب�ي لضغطللقطاعالفائدةهامشصا�ض

اتجاهات 
ي 

القطاع �ف
2020

نمو األصول المحّددة منذ بدایة السنة لغایة تاریخھ

لمختارة\

األرقام الرئیسیّة للقطاع المصرفي التركي

2020لغایة نوفمبر *ھیئة التنظیم المصرفي والرقابة، : المصدر

یتمتّع القطاع المصرفي التركي بھیكلیّة صحیّة ومتینة، تضمن لھ من خالل رأس المال القوي وجودة األصول 
.والموارد البشریّة ذات الخبرة والتطویر التكنولوجي للقطاع نسبًا مالیة قریبة من القطاع المصرفي األوروبي

نمو المطلوبات المحّددة منذ بدایة السنة لغایة تاریخھ

ي 
2020د�سم�ب 31�ف ة تركّ�ة( )  مل�ار ل�ي

54 عدد المصارف

6,123 *حجم األصول اإلجما�ي 

3,576 حجم القروض

3,455 حجم الودائع

24

44%
55%

34%

65%

-4% -3% -4%
-17%

59%

86%

38% 32%
22% 27%

19% 20%

Sector Public Banks Private Banks Alternatif
Bank

TL Loans FX Loans Securities Non-Cash Loans

22%

41%

8%

28%

17%

34%

9%

-18%

Sector Public Banks Private Banks Alternatif
Bank

TL Deposits FX Deposits



2020البیانات المالیّة لسنة –بنك الترناتیف 

ال��حّ�ة

ا إ� الب�انات المالّ�ة الموّحدة 2020د�سم�ب 31لغا�ة استناد�

انّ�ة ف الم�ي

.%25بنسبةللقروضالقويللنمونتیجةً %23بنسبةلألصولقوينمو•
مقارنةً %53إلىاالرتفاعفيالقروضفيالتركیّةاللیرةحصةاستمّرت•

.ةالعمومیّ المیزانیّةفيصّحةً أكثرتركیزمع،%19:43دیسمبربشھر
باللیرةالودائعفعتارتالعمومیّة،المیزانیّةفيالتركیّةللیرةالكبیرللھدفنظًرا•

مقابل%51إلىالتركیّةباللیرةالودائعحّصةوارتفعت%26بنسبةالتركیّة
.2019في45%

اسأسعلىالمتعثرةالقروضنسبةانخفاضمعسلیمةاألصولجودةكانت•
%1.9مقابل%1.3إلىالمخاطرتكلفةانخفضتبینما،%4.8عندسنوي

مقابل(%80عندالتغطیةنسبةارتفاعمنالرغمعلىالماضيالعامعن
.)2019نھایةفي64%

الخاصدةالفائھامشصافيعلىالفائدةمعّدلفياألخیرواالرتفاعالصارمةاألنظمةأثّرت•
.%8بنسبةلدیناالسنويالفوائدإیراداتصافيانخفضوبالتاليبنا،

كانأنّھإالّ ،%72بنسبةكبیربشكللدیناالرسومإیراداتصافيارتفعالقطاع،التجاهخالفًا•
علىالتشغیليادخلنوانخفضالفوائدغیرمنإیراداتناعلىشدیدسلبيتأثیرالمقایضةلقیود

.سنويأساس
.االستباقیّةواإلجراءاتالصارمةاإلدارةجّراءمنوالتضّخمالمیزانیّةمنأدنىالتكالیفبقیت•
.األصوللجودةالقوياألداءبفضل%32بنسبةمخّصصاتنانفقاتانخفضت•
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%31.12.202031.12.2019)ملیون لیرة تركیّة(

%36,88630,16923إجمالي األصول

%23,57718,85225إجمالي القروض

%5,2733,98232االستثمارات

%18,10615,83214إجمالي الودائع

%2,4341,98323حقوق المساھمین

%31.12.202031.12.2019)ملیون لیرة تركیة(

%8-553599صافي إیرادات الفوائد 

%21012272صافي إیرادات الرسوم والعموالت

%10-762843إجمالي الدخل التشغیلي

%10(367)(403)النفقات التشغیلیّة

%32-(335)(229)المخّصصاتصافي 

%30-(35)(24)نفقات ضریبة الدخل

%1-106107صافي الربح



الھدف االستراتیجي
المؤّشرات الموّحدة واألداء الموّحد
أداء بنك الترناتیف
الملحق
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اإلقفالفترةخاللاألعمالاستمراریّةعلىالمحافظة•
راءاتإجوتطبیقاإللكترونيالمواعیدنظاماعتماد:الفروع•

الوقائیّةالصحة

بعضفيالتركیزمنوالتخفیفالمخاطرتقلیل•
القطاعات

العاموالقطاعالحكومةقطاععلىالتركیز•

الرقميالتحّولاستراتیجیّةتسریع•
إلىحاجةالمنتقلّلالتيالرقمیّةاألدواتعلىالتركیز•

البشريالتفاعل
جدیدةرقمیّةمنتجاتإطالق•

الفائدةومدفوعاتالقروضأقساطتسدیدتأجیل•
التمعدّ علىوالمتوّسطةالصغیرةالشركاتحصول•

المتأثرةالقطاعاتفيمیّسرةفائدة
اتلتداعیلالستجابةالوطنيالضماناتبرنامجدعم•

19كورونا
أخرىرسوموتخفیضرسومإلغاء•
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COVID-9استجابة البنك التجاري لتداعیات جائحة  

سالمة العمالء 
والموّظفین

الخدمات 
الرقمیّة

دعم عمالئنا

المخاطر



أسئلة وأجوبة
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