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افّ�ةالب�انات  االست�ش

حالیّةٍ وتوقّعاتٍ وأھدافٍ بخططٍ المتعلّقةاالستشرافیّةالبیاناتبعضعلىالالّحقةوالمناقشةالتقدیميالعرضھذایحتويقد•
االستشرافیّةالبیاناتذهھتتعلّقال.المستقبلفيوأدائھاالماليوضعھاإلىبالنسبةالزمیلةوشركاتھالتجاريللبنكمعیّنةٍ 

.المستقبلیّةاألحداثىإلبالنسبةونظراتھالتجاريالبنكتوقّعاتأیًضاتمثلبلفحسب،الحالیّةأوالتاریخیّةبالوقائع
بأحداثٍ الرتباطھاانظرً الیقینعدموبعضمعروفةغیروأخرىمعروفةمخاطربطبیعتھااالستشرافیّةالبیاناتتتضّمن

األداءأوالنتائجتختلفقدلذلك،نتیجةً .التجاريالبنكسیطرةعنالخارجةالعواملمنعددًاتشملمستقبلیّةٍ وظروفٍ 
ھذهضمنًاتفترضھاأوعنھاتعبّرالتيوالتوقّعاتواألھدافالخططعنجوھريٍ بشكلٍ التجاريللبنكالفعليالمستقبلي

.البیانات

تاریخفيكماالحالیّةراتوالتقدیالتوقّعاتإالّ عنھبالنیابةأوالتجاريالبنكعنتصدراستشرافیّةٍ بیاناتٍ أيّ تعكسال•
بالنسبةالتجاريالبنكعاتتوقّ فيتغییراتأيّ یعكسبمااالستشرافیّةالبیاناتبتحدیثالتجاريالبنكیتعّھدوال.إصدارھا

تشّكلوال.یاناتالبھذهمنبیانأيّ إلیھایستندالتيالظروفأواألحوالأواألحداثفيتغییراتأيّ إلىبالنسبةأوإلیھا
أولبیعلعرًضاأوبھامعمولتشریعاتأيّ بموجبعاًماعرًضاالعرضھذافيالواردةواآلراءوالبیاناتالمعلومات

األوراقبھذهقیتعلّ مافيتوصیةٍ أومشورةٍ أيّ تشّكلوالكما.مالیّةأدواتأومالیّةأوراقأيّ شراءلعرضالتماًسا
.أخرىمالیّةأدواتأوالمالیّة
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الھدف االستراتیجي
المؤّشرات الموّحدة واألداء الموّحد
 الترناتیفأداء بنك
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De-risk legacy assets, diversify the portfolio and proactively exit high risk names

4

الھدف االستراتیجي
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یق أرباح األعمال لتحقواستراتیجیّةعلى المستوى اإلقلیمي مع تكامل أوثق لبروتوكوالت المخاطر " تحالف للبنوك"

مستدامة

كحد % 50تھدف إلى نسبة دفع (سیاسة توزیع أرباح متحفظة -رائد السوق من حیث االمتثال والحكم الرشید 
)أقصى

"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 األسماء التي تشّكل مخاطر عالیة

%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
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الموجز التنفیذي
التقّدم التركیز االستراتیجي

6

النتائج

رأس المال 
والتمویل

إعادة تشكیل
دفتر القروض

رصد 
المخّصصات

التكالیف

الشركات 
التابعة والزمیلة

.2020مناألّولبالنصفمقارنةً %47.3بنسبةزیادةمسّجًال ق،.رملیون%1,327.3الربحصافيبلغ•
.)مسّجلأساسعلى%22.5(+%9.9بنسبةزیادةمسّجالً ،.ق.رملیون2,283.9المطبّعالتشغیليالدخلبلغ•
.%2.6إلى2020مناألّولالنصففي2.4%منالمطبّعالفائدةھامشصافيارتفع•
.2020مناألّولبالنصفمقارنة%11.6نسبتھازیادةمسّجًال قطري،لایرملیون1,705.0التشغیليالربحبلغ•
.%12.8نسبتھازیادةمسّجًال قطري،لایرملیار162.1األصولإجماليبلغ•
Globalمن2021للعامقطرفيبنكأفضلجائزة• Finance.
.Euromoneyمن2021للعامقطرفيبنكأفضلجائزة•
.فاینانسإنترناشونالمجلةمن2021لعام"العمالءخدمةفيابتكاًرااألكثرالبنك"جائزة•

%15.1و%11.5بنسبةمقارنةً التواليعلى%18.4و%16.3و%12.0إلىالمالرأسنسبوإجماليالمالرأسمناألولىوالشریحةاألساسيالمالرأسمناألولىالشریحةنسبةارتفعت•
.2020یونیوفي%17.3و

.2021مایوفيأمریكيدوالرملیون700بقیمةمضمونةغیرممتازةدینسنداتبنجاحالبنكأصدر•
.سنويٍ أساٍس على%23.1بنسبةالتكلفةالمنخفضةالودائعارتفعت•

.2020یونیوبشھرمقارنةً %15.6بزیادة.ق.رملیار100.6للقروضالموّحدالسجلّ بلغ•
.القروضدفترتشكیلإعادةعلىالتركیزیبقى•
.العاموالقطاعللحكومةالقروضوزیادةالعقاریّةالقروضتخفیضذلكفيبماالقطاعات،منمجموعةفيللمخاطرمستمرتنویع•
.2021مناألّولالنصففي%20إلىالحكوميللقطاعالقروضارتفعت•
%112.1إل�ى ) بم�ا ف�ي ذل�ك الخس�ائر االئتمانیّ�ة المتوقّع�ة(بینم�ا ارتفع�ت نس�بة تغطی�ة الق�روض  2020في یونیو%5.0مقارنةً بنسبة 2021في یونیو %4.1انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى •

.2020في یونیو %90مقارنةً بنسبة 
. 2020نقط�ة أس�اس ف�ي النص�ف األّول م�ن  120نقطة أساس م�ن101، ما یشیر إلى قّوة دفتر القروض؛ انخفضت تكلفة المخاطر اإلجمالیّة إلى %14انخفض إجمالي مخّصصات القروض بنسبة •

ویرج�ع ذل�ك بش�كٍل خ�اٍص إل�ى المب�الغ المس�ترّدة م�ّرة واح�دة ف�ي النص�ف األّول م�ن ع�ام 2021ف�ي النص�ف األّول م�ن %50.2بزیادة بنسبة . ق.رملیون 444.6بلغ صافي مخّصصات القروض 
.بعد التعدیل لھذا االسترداد مّرة واحدة، یكون صافي المخّصصات عند مستویات مماثلة للفترتین. 2020

.2020نقطة أساس في النصف األّول من 51نقطة أساس من 86ارتفع صافي تكلفة المخاطر إلى •

في ) مسّجلة%19.2(%22.8وفي قطر من ) مسّجلة%30.3(%25.3إلى 2020في النصف األّول من ) مسّجلة%23.5(%26.5انخفضت نسبة التكلفة الموّحدة المطبّعة إلى الدخل من •
).مسّجلة%26.6(%21.1إلى 2020النصف األّول من 

عاد بنك الترناتیف إلى . 2020ملیون لیرة تركیّة في النصف األّول من 66.7مقارنةً بصافي ربح قدره .) ق.رملیون 13.8(ملیون لیرة تركیة 25.3صافي خسارة قدرھا الترناتیفسّجل بنك •
.2021الربحیّة في الربع الثاني من 

.2020مقارنةً بالنصف األّول من %4.1مسّجًال زیادة بنسبة .) ق.رملیون 51.6حّصة البنك التجاري (ملیون لایر عماني 15.6سّجل البنك الوطني العماني صافي ربح قدره •
ملیون درھم إماراتي في النصف األّول 208.9مقارنةً بصافي خسارة قدرھا .) ق.رملیون 10.7حّصة البنك التجاري (ملیون درھم إماراتي 27.0سّجل البنك العربي المتّحد صافي ربح قدره •

.2020من 
التأثیرإزالةتتم،وبالتاليتشغیل،التكلفةوخطوطالتشغیليالدخلزیادةذلكعنینتجالمحاسبیة،للمتطّلباتنظًرا.بالكاملالمحّوطالموظفینأداءحقوقبرنامجتأثیرالمطبّعالرقمیشملال

.للنتائجاألساسياالتجاهإلظھار



تشمل الخسائر االئتمانیّة المتوقّعة* 7

:الخمسیةالتقّدم المحرز مقابل خّطتنا 

ملیون لایر قطري
الربع الثاني 

2020
)مطبّع(

ثالربع الثال
2020

)مطبّع(

الربع الرابع 
2020

)مطبّع(

الربع األّول 
2021

)مطبّع(

الربع الثاني 
2021

)مطبّع(

ع الفرق بین الرب
2021الثاني 

الثاني والربع 
)مطبّع(2020

النصف األّول 
2020

)مطبّع(

النصف األّول 
2021

)مطبّع(

الفرق بین 
النصف األّول  

والنصف 2021
2020األّول 

)مطبّع(

النصف األّول 
2021

)مسّجل(

الربع الثاني 
2020

)مسّجل(

الربع الثاني 
2021

)مسّجل(

2,4461,0901,285%2,0782,2849.9%1,0761,0541,1121,0871,19711.2الدخل التشغیلي

375-293-741-%5795.1-551-%2872.9-292-278-275-279-التكالیف

1,705797910%1,5271,70511.7%79777983479591014.2الربح التشغیلي

220-107-445-%44550.3-296-%220105.6-224-434-294-107-*صافي المخّصصات

دخل الشركات الزمیلة
)خسارة(

-187-229-2522736119.3%-32163119.6%63-18736

1,327499724%9011,32747.3%49925314760372445.1صافي الربح

100,58887,000100,588%87,000100,58815.6%87,00090,46296,69899,387100,58815.6حجم اإلقراض

82,34077,70982,340%77,70982,3406.0%77,70973,12575,79081,83982,3406.0حجم اإلیداع

%2.7%2.4%2.6%0.2%2.6%2.4%0.3%2.7%2.6%2.4%2.4%2.4صافي ھامش الفائدة

%29.2%26.9%30.3%1.2-%25.3%26.5%2.0-%24.0%26.8%25.0%26.1%26.0ل نسبة التكلفة إلى الدخ

إجمالي تكلفة المخاطر 
)نقطة أساس(

14412817410894-50120101-1910114494

صافي تكلفة المخاطر 
)نقطة أساس(

19118160878465518635861984

%4.1%5.0%4.1%0.9-%4.1%5.0%0.9-%4.1%4.2%4.3%4.8%5.0رةنسبة القروض المتعثّ 

%112.1%90.0%112.1%22.1%112.1%90.0%22.1%112.1%105.9%101.6%94.5%90.0*نسبة التغطیة

ن نسبة الشریحة األولى م
رأس المال األساسي

CET1

11.5%11.6%12.2%12.0%12.0%0.5%11.5%12.0%0.5%12.0%11.5%12.0%

الشریحة األولى من رأس ا
Tier 1المال 

15.1%15.2%15.7%16.3%16.3%1.2%15.1%16.3%1.2%16.3%15.1%16.3%

%18.4%17.3%18.4%1.1%18.4%17.3%1.1%18.4%18.3%17.8%17.5%17.3نسبة كفایة رأس المال



الموّحدةالعمومیّةالمیزانیّة ربحیّة المجموعة

رأس المال نسب األداء

2021یونیو 30نصف السنة المنتھي في –األداء المالي للمجموعة 
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النصف األّول قطريلایرملیون
2021

النصف األّول 
2020

%

%1,7791,57113.3صافي إیرادات الفوائد

%66742656.4غیر الفوائداإلیرادات من

%57.6(470)(741)إجمالي التكالیف

%50.2(296)(445)المخّصصاتصافي

الشركات الزمیلةإیرادات
)خسارة(

63(321)119.7%

%1,32790147.3ةصافي الربح بعد الضریب

النصف األّول قطريلایرملیون
2021

النصف األّول 
2020

%

%162,104143,67512.8إجمالي األصول

%100,58887,00015.6والسلفالقروض

%5.6-25,27826,770اریّةاألوراق المالیّة االستثم

%82,34077,7096.0ودائع العمالء

%24,16221,68411.4حقوق الملكیّةإجمالي

النصف األّول 
2021

النصف األّول 
2020

ق العائد على متوّسط حقو
ROAEالملكیّة

11.5%8.2%

على متوّسط األصول العائد
ROAA

1.7%1.2%

%2.4%2.6صافي ھامش الفائدة

النصف األّول 
2021

النصف األّول 
2020

المرّجحةالمخاطرذاتاألصول
).ق.رملیون(

116,586113,184

رأسمناألولىالشریحةنسبة
)3بازل(المال

16.3%15.1%

%17.3%18.4)3بازل(المالرأسنسبةإجمالي



رائد في االبتكار الرقمي لخدمات العمالء وفوائد التكلفة
الشركات

.The Asian Bankerمن ) 2020-2016(جائزة أفضل بنك في إدارة النقد •
.The Asian Bankerمن ) 2020-2018(جائزة أفضل خدمة مصرفیّة في قطر •
.Global Financeمن  (2019 ,2020)جائزة أفضل إدارة نقد عبر اإلنترنت•
.Global Financeمن  (2019 ,2020)خدمة لتمویل األعمالجائزة أفضل •
.International Financeو Global Financeجائزة أفضل تطبیق للخدمات المصرفیّة عبر الجّوال من•

األفراد
ة في مجال الخدمات المصرفیّة الخاصة وإدار" إدارة البیانات واألمن"وجائزة " خدمة أصحاب األعمال"جائزة •

.Euromoneyمن قبل 2021الثروات في قطر 
".2020جائزة فیزا العالمیّة لجودة الخدمات لعام "•
.The Asian Bankerمن ) 2020-2017" (أفضل بنك للخدمات المصرفیّة لألفراد في قطر"جائزة •

جوائز االبتكار
).International Finance)2021من مجلّة ” البنك األكثر ابتكاًرا في خدمة العمالء"جائزة •
).Global Finance)2021جائزة أفضل بنك في قطر من •
).Euromoney)2021جائزة أفضل بنك في قطر من •
).The Banker)2020جائزة أفضل بنك أداًء في قطر من مجلّة •
).ASIAMoney)2020جائزة أفضل بنك رقمي في قطر من مجلّة •
).International Finance)2020جائزة البنك الرقمي األكثر ابتكاًرا من مجلّة •
تكاًرا من مجلة جائزة أفضل بنك رقمي للعمالء، وأفضل عرض للمنتجات عبر اإلنترنت، وأكثر بنك رقمي اب•

Global Finance(2020).

معلومات الشركة: المصدر
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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

ملیون1,779.0إلى%14.1بنسبةالمطبّعالفوائدإیراداتصافيارتفع
بالنصفمقارنةً 2021مناألّولالنصففي)مسّجلأساسعلى13.3%+(

.2020مناألّول
2021مناألّولالنصففي%2.6إلىالمطبّعالفائدةھامشصافيارتفع

.2020مناألّولالنصففي%2.4مقابل

 ّالتمویللتكلفةالفعّالةاإلدارةنتیجةھوالھوامشارتفاعإن.
إلىفائدةالأسعارتقلبفيالمتوقعةغیرالكبیرةالزیادةأّدتتركیا،في

اداتإیرصافيانخفاضإلىأّدىماوالخصوماألصولإدارةعلىالتأثیر
.2020مناألّولبالنصفمقارنةً الفوائد

504.9إلى%2.8بنسبةالمطبّعةالفوائدمنالمتأتیةغیراإلیراداتانخفضت
)مسّجلأساسعلىقطريلایرملیون666.7إلى%56.4+(قطريلایرملیون

.2020مناألّولبالنصفمقارنةً 2021مناألّولالنصففي
لایرملیون102.4قیمةباالستثماریةاألنشطةمنیراداتاإلصافيرتفعا

.االستثمارإیراداتانتعاشجّراءمنقطري
ملیون110.1قیمةبالمطبّعةوالعموالتالرسومإیراداتصافيانخفض

راداتوإیاألجنبّیةالعمالتإیراداتتدنّيجّراءمنسّیماالقطريلایر
علىملیون169.5بقیمةارتفعإنّما(التركیّةالتابعةشركتنافيالتداول
حقوقرنامجلباألساسيالتحّوطجّراءمنرئیسيٍ بشكلٍ وذلكمسّجلأساس
.)التجاريالبنكسھمسعرحركةبسبباألداء

2021یونیو 30عن نصف السنة المنتھي في –أداء األرباح 

یمثّل صافي ھامش الفائدة*

2.6%
2.4% 2.4%

2.2% 2.3%
2.1%

2017            2018            2019*         2020* H1 2020*     H1 2021*

2,204 2,335
2,753 

3,141 

1,527 1,705 

2017 2018 2019* 2020 H1 2020 H1 2021



نسبة التكلفة إلى الدخل الموّحدة نفقات التشغیل

نسبة التكلفة إلى الدخل المحلّیة

تمثّل نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة*  11

ضل نظام خیار نمو مستمر لإلیرادات وتحّسن نسبة التكلفة إلى الدخل من جّراء تدابیر كفاءة التكلفة مع أف
مشاركة للموّظفین في فئتھ 

بالنصفمقارنةً %1.2بنسبةأي)%30.3المسّجلةالفعلیّةالنسبة(%25.3إلىالدخلإلىالتكلفةنسبةانخفضت
.مطبّعأساسعلى.ق.رملیون205.8بقیمةالتشغیليالدخلنموإلىرئیسيٍ بشكلٍ یعودوذلك2020مناألّول

للنفقاتالمشّددةواإلدارةالرقمیّةالعملیّاتعلىالمستمرالتركیز.
مناألّولالنصففي)%19.2المسّجلةالفعلیّة(%22.8منالمطبّعةالدخلإلىالتكلفةنسبةتحّسنتقطر،في

.2021مناألّولالنصففي)%26.6المسّجلةالفعلیّة(%21.1إلى2020

37.5%

33.4%

28.7%

26.0% 26.5%
25.3%

2017 2018 2019* 2020* H1 2020* H1 2021*

33.0%

28.5%

25.5%

22.0% 22.8%
21.1%

2017 2018 2019* 2020* H1 2020* H1 2021*

نظام خیار مشاركة الموّظفین 
العلیااإلدارةذلكفيبماللموّظفیناألداءحقوقومنح2017عامالموّظفینمشاركةخیارنظامالبنكقّدم.
ناجحاستبقاءنظامأنّھبرھن.
الخصمعلىتنصّ بنودعلىالنظامیحتويmalusواالستردادclawback.
نقًدااألداءحقوقتسدیدیتم.
الموّظفینتكالیفضمنالسھمسعرفيالحركةنحتسب،2المالیّةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارإلىباالستناد.
بقیمةاعتماد:2020یونیو30(.ق.رملیون161.7بقیمةتكلفةتشملالموّظفینتكالیفكانت،2021یونیو30في

.رةوالخساالربحعلىتؤثّرالفھيوبالتاليالتكلفةھذهتحّوطتمّ .أداءحقوقعن).ق.رملیون80.94
قطريلایرملیون128السنةخاللالمدفوعاتبلغت.
2020دیسمبر31في.ق.ر4.40منوارتفع2021یونیو30في.ق.ر5.27التجاريالبنكسھمسعركان.
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2021یونیو -تفصیل دفتر القروض حسب الفئة

2021یونیو –تفصیل دفتر القروض حسب القطاع 

تحّسن ھیكلیّة دفتر القروض

 2020مقارنةً بشھر یونیو %15.6، بزیادة .ق.ملیار ر100.6بلغت القروض للعمالء.
نمو في القطاعین الحكومي والعام بشكٍل خاص.

انخفاض في القطاعین الخدماتي والصناعي.
تنّوع دفتر القروض في مختلف القطاعات.
 من إجمالي دفتر القروض%88.1یمثّل العمالء من الشركات.
یستمّر التركیز على تحسین حّصة السوق في القطاعین الحكومي والعام.

ملّخص

2021و مای–تفصیل التسھیالت االئتمانیّة المصرفیّة القطریّة حسب القطاع 

مصرف قطر المركزي: المصدر

یونیو
2020

یونیو
2021

القطاع

11% 20% الحكومة والقطاع العام

10% 8% الصناعي

15% 14% التجاري

31% 25% الخدمات

4% 4% المقاوالت

21% 20% العقارات

7% 7% االستھالك

1% 2% أخرىقطاعات

100% 100%

%13االستھالك

%13العقارات

%16الخدمات

%13التجارة

%3المقاوالت

الحكومة والقطاع 
%35العام

%1قطاعات أخرى
%2الصناعة %4خارج قطر

الشركات
88%

األفراد
12%
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)ملیون لایر قطري(صافي مخّصصات خسائر القروض 

ارتفاع في صافي مخّصصات خسائر القروض: 2021یونیو 30–جودة األصول 

)یوًما90على أساس (نسبة القروض المتعثّرة 
وصاعًدا تشمل الخسائر االئتمانیّة المتوقّعة2018من  * 

 ملیون لایر قطري في النصف 225.2ملیون لایر قطري مقابل 415.2بلغ صافي مخّصصات خسائر القروض
2020األّول من 
363.6لألعمال. ق.ملیون ر
23.5لألفراد. ق.ملیون ر
28.1ألترناتیفلبنك . ق.ملیون ر

  2020في یونیو %5من %4.1انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى.
120مقابل2021مناألّولالنصففيأساسنقطة101إلى%14بنسبةللمخاطراإلجمالیّةالتكلفةانخفضت
القروضدفترقّوةإلىیشیرما،2020مناألّولالنصففيأساسنقطة.
2020یونیوفي%90.0مقابل%112.1إلىالقروضتغطیةتحّسنت.
اناالئتمقیمةانخفاضخسائرإلىباإلضافةوالسلفالقروضإجماليمن%2.5نسبةعندالمخاطراحتیاطيبقي

.2020یونیوفي.ق.رملیار1.4مقابل2021یونیوفي.ق.رملیار2.1المخاطراحتیاطيوبلغ.المعلقةوالفوائد

نسبة تغطیة القروضالموجز

78.9% 81.0% 82.1%

101.6%
90.0%

112.1%

2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

1,697

927 

594

836

225
415

2.20%
1.36%

0.94%
1.36% 1.20%

1.01%

2.03%

1.07% 0.68% 0.95%
0.51% 0.86%

2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

(%)إجمالي تكلفة المخاطر  (%)صافي تكلفة المخاطر 

805 839 983 1,146 1,009 1,110

927 713 483 398

517 725 726 
546

757
576

3,025 2,825 
2,295 

2,635
2347

2610

5.0%

5.6%

4.9%

4.3%

5.0%

4.1%

2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

األفراد UHNW األرصدة المالیة الضخمة
المؤسسات الصغیرة والمتوّسطة الشركات

إجمالي القروض/ إجمالي القروض المتعثّرة 
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2021یونیو 30–إجمالي مزیج التمویل 

تصنیفات اعتماد البنك التجاري

االستمرار في بناء مصادر تمویل متنّوعة: التمویل

الموجز

الدین الصادر واألموال المقترضة األخرى

یونیوبشھرمقارنةً لایرملیار82.3إلى%6بنسبةالعمالءودائعارتفعت
.العمومیّةالمیزانیّةإجماليمن%50.8یمثلماأي،2020

بقیمةمضمونةغیرممتازةدینسندات2021مایوفيبنجاحالبنكأصدر
.سنواتخمسلمّدةأمریكيدوالرملیون700

جًدامتنّوعتمویلمزیج.
التمویلمزیجمن%14.9الملكیّةحقوقإجماليیمثّل.

وكالة التصنیف
بالعمالت الودائع

التاریخالتوقّعقّوة البنكIDR/ األجنبیة 
LTST

S&PBBB+A-2bb+ ّیونیو  مستقر
21

Moody’sA3Prime 2ba1 ّیونیو  مستقر
21

FitchAF1bb+ ّیونیو  مستقر
21

2020یونیو 2021یونیو  .)ق.رملیون (اإلصدار نوع

1,083 725 ثانویّةسندات دین

7,174 9,816 جلسندات الدین األوروبیّة المتوّسطة األ

259 291 السندات الممتازة

12,806 16,466 )ةبما فیھا األوراق التجاریّ (قروض أخرى 

21,322 27,298 المجموع

51%

15%

12%

17% 5%

ودائع العمالء

إجمالي حقوق المساھمین

سات المتوّجبات للبنوك والمؤسّ 
المالیّة

سندات دین وقروض أخرى

مطلوبات أخرى
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)ملیون لایر قطري(ودائع العمالء  الموجز

2021یونیو –الودائع حسب نوع العمالء  2021مایو –تفصیل الودائع المصرفیّة القطریّة حسب القطاع 

والشركات،%22.1بنسبةحكومیّةوشبھحكومیّةوكاالتمعمتنّوعودائعمزیج
.%30.2بنسبةواألفراد%26.5بنسبة

 ّقاعدةمن%39.1عندھواالّدخاروحساباتالجاریةالحساباتودائعتكوینإن
.الودائع

21.2ھوقطرفيالمقیمةغیرالودائعمزیج%.

مصرف قطر المركزي: المصدر

محفظة الودائع متنّوعة جًدا

77,633 71,786
76,297 75,790 77,709 82,340

2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

23% 23% 25% 31% 27% 32%
6% 6% 6%

8% 8%
7%

71% 71% 69% 61% 65%
61%

الودائع ألجل الودائع االدخاریّة الودائع تحت الطلب

%19، الشركات

%23، األفراد

%28، غیر مقیمة

ة الوكاالت الحكومیّ 
، وشبھ الحكومیّة

30%

الشركات
27%

األفراد
30%

ودائع غیر مقیمة
21%

الوكاالت الحكومیّة 
وشبھ الحكومیّة

22%
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المحفظة االستثماریّة حسب التصنیف االئتماني

%79.1جودة أصول عالیة مع استثمار : 2021یونیو 30–المحفظة االستثماریّة 
HQLAمن المحفظة في السندات الحكومیّة من األصول السائلة العالیة الجودة 

)ملیون لایر قطري(تطّور المحفظة االستثماریّة 

وزن المحفظة تصنیف االئتمان

80% AAA+  إلىA-

6% BBB+  إلىBB-

8% B+  إلىB-

6% من دون تصنیف

2020یونیو 2021یونیو 

الموجز
2020یونیو 30مقابل 2021یونیو 30–المحفظة االستثماریّة 

مقارنةً قطريلایرملیار25.3إلى%5.6بنسبةاالستثماریّةالمحفظةانخفضت
:2020یونیوبشھر

مدفوعة باستحقاق سندات سیادیّة.
االستقرارالعاليالتصنیفذاتالسیادیّةالسنداتفياالستثماراتتوفّر

.تقلبًاأقلّ وتجعلھاللمحفظة
79.1%سندات حكومیّة.
80.4% أوراق مالیّة مصنّفةAAA+ إلىA-.

األسھم
1.9%

السندات الحكومیّة
79.1%

صنادیق 
االستثمار

0.1%

سندات دیون أخرى
18.9%

األسھم
2.5%

السندات الحكومیّة
84.8%

صنادیق 
االستثمار

0.1%

سندات دیون أخرى
12.6%

15,377
19,629

22,206 
26,844 25,778 26,770 25,279 

12%
14%

16%
18% 17%

19%

16%

2016 2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

األوراق المالیّة االستثماریّة إجمالي األصول% 
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.)ق.رملیون (إجمالي حقوق الملكیّة  الموجز

)3بازل (نسبة كفایة رأس المال 

2021یونیو 30–مستویات الرسملة 

منلایرملیار2.0بقیمةزیادةمسّجًال قطريلایرملیار24.2إلىالملكیّةحقوقإجماليارتفع
:جّراءمن2020دیسمبر

سنداتلالناجحاألّولالدوليإصدارنابعدقطريلایرملیار1.8بقیمةالمالرأسزیادة
مارسفيأمریكيدوالرملیون500بقیمةالمالرأسمناإلضافیّةاألولىالشریحةضمن

2021.
األّولالنصفأرباحجّراءمنقطريلایرملیار0.8بمقدارالمستبقاةاألرباحفياالرتفاع
0.1المخاطراحتیاطيإلىوتحویل،2020لعاماألرباحتوزیعاتبدفعتعدیلھابعد2021من

.قطريلایرملیار
قطريلایرملیار0.5بمقدارالعادلةالقیمةاحتیاطيانخفاض.
قطريلایرملیار0.2بمقداراألجنبیّةالعمالتصرففياالنخفاض.
3بازل(%18.4ھيالمالرأسكفایةنسبة(.

.)ق. ر(توزیع األرباح عن كّل سھم 

0.1
0.15

0.2

0.1
0.05

2016 2017 2018 2019 2020
توزیع األرباح نقًدا أسھم مجانیّة

2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

18% 20% 19% 18% 19% 17%

19% 20% 18% 18% 18% 24%

63% 60% 63% 64% 63%
59%

Reserves AT1 Equity

21,021 19,856

24,16222,17021,756 21,684

11
.2

%

10
.5

%

11
.1

%

12
.2

%

11
.5

%

12
.0

%

14
.5

%

14
.0

%

14
.4

%

15
.7

%

15
.1

%

16
.3

%

16
.1

%

15
.5

%

16
.4

%

17
.8

%

17
.3

%

18
.4

%

2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

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



نسبة التكلفة إلى الدخل مطبّعة* 

المیزانیّة العمومیّة 

رأس المال

2021یونیو 30عن نصف السنة المنتھي في –األداء المالي للبنك التجاري 
)CB Domestic(

الربحیّة

نسب األداء

النصف األّولملیون لایر قطري

2021

النصف  األّول

2020

%

%148,379128,14615.8إجمالي األصول

%90,43975,40219.9والسلفالقروض

%7.1-23,60425,416األوراق المالیّة االستثماریّة

%74,32868,1809.0ودائع العمالء

%23,81921,43411.1حقوق الملكیّةإجمالي

النصف األّول

2021

النصف  األّول

2020

األصول ذات المخاطر 
)ملیون لایر قطري(المرّجحة 

98,31194,212

س نسبة الشریحة األولى من رأ
المال األساسي

17.3%11.5%

%17.0%18.4إجمالي نسبة رأس المال

النصف األّولملیون لایر قطري

2021

النصف  األّول

2020

%

%1,6641,40218.8الفوائدصافي إیرادات

%65733695.4غیر الفوائداإلیرادات من

%21.4(334)(617)إجمالي التكالیف

%104.6(197)(403)صافي المخّصصات

%1,3011,2077.8صافي الربح

النصف األّول

2021

النصف  األّول

2020

ل العائد على متوّسط األصو
ROAA

1.8%1.9%

%2.5%2.7صافي ھامش الفائدة

%22.8%21.1*نسبة التكلفة إلى الدخل
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)ملیون لایر عماني(أداء البنك الوطني العماني  البنك الوطني العماني

2021یونیو 30–أداء الشركات الزمیلة 

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

بصافيمقارنةً ،2021مناألّولالنصففيإماراتيدرھمملیون27.0الربحصافيبلغ
.2020مناألّولالنصففيإماراتيدرھمملیون208.9قدرهخسارة
درھمملیون219.0مقابلدرھمملیون236.4إلى%7.9بنسبةالتشغیليالدخلصافيارتفع
.2020مناألّولالنصففي

درھمملیون143.3إلى%12.3بنسبةالفوائدإیراداتصافيانخفض
درھمملیون93.1إلى%67.4بنسبةالفوائدغیرمناإلیراداتارتفعت

األّولالنصففيدرھمملیون296.4مقابلدرھمملیون89.6إلىالمخّصصاتانخفضت
.2020من

4.1بنسبةارتفاًعامسّجًال عماني،لایرملیون15.6الضرائببعدالربحصافيبلغ%
.2020مناألّولبالنصفمقارنةً 

عن%4.9بنسبةزیادةً مسّجًال عماني،لایرملیون62.3التشغیليالدخلصافيبلغ
.2020مناألّولالنصف
عمانيلایرملیون45.0إلى%0.3بنسبةالفوائدإیراداتصافيانخفض
عمانيلایرملیون17.3إلى%21.3بنسبةالفوائدغیرمناإلیراداتارتفعت

األّولالنصففيملیون9.2منعمانيلایرملیون12.2إلىالمخّصصاتصافيارتفع
.2020من

132 129 128
117

59 62
44 51 51

18 15 16

2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

الدخل التشغیلي الربح

677 647
545

403

219 236

17 77

-471

-667

-209

27

2017 2018 2019 2020 H1 2020 H1 2021

الدخل التشغیلي )الخسارة(الربح 



)ESG(ممارساتھ المتعلّقة بالبیئة والمجتمع والحوكمةإّن البنك التجاري ملتزم بتعزیز 

MSCIمنوالحوكمةوالمجتمعالبیئةلمتطلّباتاالمتثالدرجة•
“A”

EmergingالناشئةاألسواقMSCIلمؤّشرمكّون• Markets
ESG Leaders Index.

وحوكمةواالجتماعيالبیئياإلفصاحمبادرةفيمشارك•
قطرلبورصةالطوعيESGالشركات

%100بنسبةإفصاحمع2020لعامالمتصدرینقائمةقمة•
ESGأداءمؤشر37مقابل

ع والحوكمةالمتعلّقة بالبیئة والمجتمأبرز نقاط الممارسات 

20

المستدامباألداءمرتبطةالمكافأة•

الخصمعلىتنصّ بنودمعالتنفیذیّةلإلدارةمؤّجلةمكافآتیقّدمقطرفيبنكأّول•
malusواالستردادclawback.

.األداءحقوقفيالتنفیذیةلإلدارةإلزامیّةمكافأةتأجیالت•

الرشوةلمكافحةجدیدةوسیاسةومسؤولةجدیدةالعمالءمعوتسویقاتصاالتسیاسة•
.2021عامفيوالفساد

ھوكماتالبیاناأمنوعلىبالعمالءالمتعلّقةاالحتیالعملیّاتعلىقویةضوابط•
.متعّددةمستقلةمراجعةمؤّسساتقبلمنموثق

ضّررةالمتوالقطاعاتوالمتوّسطةالصغیرةللمؤّسساتالقروضمقدميأكبرأحد•
اتلتداعیلالستجابةالوطنيالضماناتبرنامجإطارفي19كوفیدمنخاٍص بشكلٍ 
قطريلایرملیارات5البالغةالحكومةمخصصاتمنكبیرةحّصةمع،19كوفید

للبرنامج
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الھدف االستراتیجي
المؤّشرات الموّحدة واألداء الموّحد
 الترناتیفأداء بنك



تركیا-الكلياالقتصاد
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)ملیار دوالر أمریكي(عجز الحساب الجاري 

المصداقیة مطلوبة/ اعتدال في االقتصاد 
الثاني،الربعفيسنويأساسعلى%20بنسبةاإلجماليالمحليالناتجنموبعد•

االنحسارفي2020لعامالقروضتحفیزعنالناتجةاألساسیةالتأثیراتستبدأ
لنموتوقعناإنّ .2021عاممنالثانيالنصففيمحدوًداالنموزخموسیصبح

.%6.0ھو2021لعاماإلجماليالمحليالناتج
دیّةالنقالسیاسةعلىالتركيالمركزيالمصرفمحافظتشدیدمنالرغمعلى•

أنّ إالّ ائدة،الفأسعارفيمبكرةتخفیضاتھناكیكونلنأنّھعلىوتأكیدهالصارمة
معقويٍ،استقرارٍ إلىاآلنحتىتشیرالالفائدةوأسعاراألجنبیّةالعمالتأسواق

.األجانبالمستثمرینقلّة
%2.7إلىجمالياإلالمحلّيالناتجإلى)CAD(الجاريالحسابعجزسینخفض•

.الذھبوارداتوانخفاضالسیاحةعائداتمع2020في%5.2من
عارأسمؤشرإبقاءإلىاالقتصادفتحوإعادةالعرضجانبمنالضغوطتؤديقد•

یصلأنونتوقّع.2021منالرابعالربعأوائلحتىأعلى)CPI(المستھلكین
یخفضأنونتوقع2021نھایةبحلول%16إلىالمستھلكینأسعارمؤشر

.الرابعالربعفيأساسنقطة100بمقدارالفائدةسعرالتركيالمركزيالمصرف

المؤّشرات الرئیسیّة
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القطاع المصرفي التركي

.2020عامفيالنمووتركیزالمرتفعةالفائدةأسعاربیئةبسببالقروضنموانخفاض•
والتحصیلالجدیدةالمتعثرةالقروضتدنّيخاللمنالمتعثرةالقروضحجمانخفاضبفضلاألصولجودةتحسین•
التركیةاللیرة/األمریكيالدوالرصرفسعرارتفاعخاللمنأساسيبشكلینموعامبشكلالمستقراألصولحجم•
التنظیمیّةالمتطلباتمناألدنىالحدمنبكثیرأعلىالوقائیّةالمالءةنسب•
التمویلتكالیففيالحادةالزیادةبعدالتجاریّةوالمكاسبالفائدةھامشصافيعلىالضغطبسببالربحیّةانخفاض•
المخّصصاتعبءوتقلیلوالتحصیلاألصولبیعخاللمنجزئیًاالمنخفضالتشغیليالدخلتعویضیتم•
21مایوبحلول%9الملكیّةحقوقمتوّسطعلىالعائدبلغحیثالربحصافيفي%16بنسبةانخفاض•

أبرز إنجازات 
ي 

القطاع �ف
ي من 

ال��ــع الثايف
2021

نمو منتجات محّددة منذ بدایة السنة لغایة تاریخھ

لمختارة\

األرقام الرئیسیّة للقطاع المصرفي التركي

لغایة (*) ابة، البیانات األسبوعیّة لھیئة التنظیم المصرفي والرق: المصدر
2021مایو 

معّدل القروض المتعثّرة وتكلفة المخاطر

ي 
2021يونيو 30�ف ة تركّ�ة( )  مل�ار ل�ي

52 عدد المصارف

5,724 *حجم األصول اإلجما�ي 

3,342 حجم القروض

3,503 حجم الودائع

8%
9%

2%

12%
13%

5%

12% 12%

4%

19% 19% 19%

Sector Private Banks Alternatif Bank

Loan Deposit Demand Deposit Non-Cash Loan

4.8%

2.8%

Private Banks Alternatif
Bank

 
ّ ةمعّدل القروض المتع��

3.7%

0.7%

Private Banks Alternatif
Bank

*تكلفة المخاطر

لمال البشري یحافظ القطاع المصرفي التركي على ھیكلیّة صحیّة ومتینة؛ یضمن رأس المال القوي وجودة األصول ورأس ا
.ةذو الخبرة والمستوى العالي من التطور التكنولوجي نسبًا مالیّة تتماشى مع القطاعات المصرفیّة األوروبیّ 
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2021یونیو 30البیانات المالیّة لغایة –بنك الترناتیف 

ال��حّ�ة

انّ�ة ف .وانتقائيحذرإقراضنھجمعتاریخھحتىالعامبدایةمنذ%2بنسبةاألصولنمو•الم�ي
.التركیّةةاللیرقیمةانخفاضمقابلبالكاملالمحّوطةالعمومیّةالمیزانیّةھیكلیّة•
.عائمةئدةبفاوالقروضالتركیةاللیرةحّصةزیادةخاللمنالقروضدفترتحسین•
%35بنسبةةزیادمعالتمویل،تكالیفلتحسینالقیمةالمتدنیةالودائععلىالتركیز•

.مضاعفرقميوحجمتاریخھحتىالعامبدایةمنذ
یلالتحصوأداءالجدیدةالمتعثرةالقروضتدنّيخاللمناألصولجودةتحسین•

.%2.8المتعثرةالقروضنسبةالقوي،
عثرة،المتالقروضلمحفظةللمخّصصاتالحذرالتوفیرخاللمنالتغطیةزیادة•

.%112إلىالمتعثرةالقروض/المخّصصاتإجماليوارتفع

منلكفيالتحسنبفضلالتشغیليالدخلفيسنويربعأساسعلى%11بنسبةزیادة•
.والعموالتالفوائددخلصافي

روضوالقالودائعھامشزیادةبعدسنويربعأساسعلىالفائدةھامشصافيارتفاعساھم•
.الفوائدإیراداتصافيأداءفي

القروضدفترنموخاللمن%100بنسبةأعلىأخرىوإیراداتالرسومإیراداتصافي•
.المعامالتحجموزیادة

.السنويالتضّخممعّدلدونالتشغیلیةالنفقاتفيالزیادةتزالال•
.المخصصاتلمصاریفالتنازلياالتجاهاستمرار•
.%3.7البالغالقطاعمتوسطمنبكثیرأقل%0.7عندالمخاطرتكلفةنسبةعلىالحفاظ•
41.2بخسارةمقارنة2021منالثانيالربعفيتركیةلیرةملیون16قدرهربحصافي•

.2021مناألولالربعفيتركیةلیرةملیون
24

20دیسمبر 21مارس 21یونیو )ملیون لیرة تركیّة(

على 
أساس 

ربع 
سنوي

من بدایة 
السنة 

حتى اآلن

إجمالي األصول
37,57440,06636,886-6%2%

إجمالي القروض
24,36723,11723,5775%3%

االستثمارات
5,9515,7185,2734%13%

إجمالي الودائع
19,23518,72518,1063%6%

حقوق المساھمین
2,5522,5262,4341%5%

)ملیون لیرة تركیّة(
الربع األّول 

21

الربع 
الثاني
21

على 
أساس 

ربع 
سنوي

أشھر 6
20

أشھر 6
21

على 
أساس 
سنوي

%14-288.9247.6%120.5127.15صافي إیرادات الفوائد 

صافي إیرادات الرسوم 
وغیرھا

8.216.4100%154.324.6-84%

%39-443.2272.2%128.7143.511الدخل التشغیلي

%14-218.8-191.3-%2-110.6-108.2-النفقات التشغیلیّة

%86.549-170.0-%15.279-71.3-ضالقرومخّصصاتصافي 

%15.28.0153-%117-1.6-9.6الضرائب

%138-25.1-66.7%41.216.1139-صافي الربح



أسئلة وأجوبة
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