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افّ�ةالب�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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االستراتیجيالھدف
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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–واحد فریق “ثقافة

عبر األتمتة الشاملة للعملیّاتالرقمیّة ریادتناتعمیق 

تفاضل رئیسيالتركیز على تجربة العمیل كعامل 

وتنویعھإعادة تشكیل دفتر القروض 

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 %21.9بنسبةأي،.ق.رملیون1,154.4الربحصافيانخفض•
.2019مناألولىالتسعةاألشھرفي%2.3من2.4%فبلغالفائدةھامشصافيتحّسن•
.2019مناألولىالتسعةباألشھرمقارنةً %13.7بنسبةزیادةمسّجالً ،.ق.رملیون2,306.6التشغیليالربحبلغ•
Theمجلّةمن2020لعامقطرفيأداءً بنكأفضلجائزة• Banker.
.AsiaMoneyمجلّةمن2020لعامقطرفيرقميبنكأفضلجائزة•
.Euromoneyمن2020لعاماألوسطالشرقفيالریادةفيالتمیزجائزة•
Internationalمن2020لعامالجوالعبرالمصرفیّةللخدماتتطبیقوأفضلابتكاًرااألكثرالرقميالبنكجائزة• Finance.
وأفضلاألعمال،ویللتمخدمةوأفضلاإلنترنت،عبرنقدإدارةوأفضلابتكاًرا،رقميبنكوأكثراإلنترنت،عبرللمنتجاتعرضوأفضلقطر،فيللعمالءرقميبنكأفضلجائزة•

Globalمن2020لعاماالجتماعيالتواصلوسائلعبروالخدماتالتسویقفيخدمةوأفضلالجّوال،عبرالمصرفیّةللخدماتتطبیق Finance Middle East.
Theمنقطرفيمصرفیةخدمةأفضلوجائزةالتوالي،علىالثالثللعامقطرفيالنقدإدارةفيبنكأفضلجائزة• Asian Banker.
لعاموأفریقیااألوسطقوالشرالھادئوالمحیطآسیامنطقةفياألموالتحویلوخدمةمنتجأفضلوجائزةالتواليعلىالرابعللعامقطرفيلألفرادالمصرفیّةللخدماتبنكأفضلجائزة•

Theمن2020 Asian Banker.
.2019سبتمبر30في%16.1و%10.9بنسبةمقارنةً التواليعلى%17.4و%11.6إلىالمالرأسمعّدالتوإجمالياألساسيالمالرأسمناألولىالشریحةنسبةارتفعت•
أضعاف3.8بمقدارالمطلوبالمبلغالسنداتھذهفياالكتتابعملیّةتجاوزت.سنواتخمسلمّدةأمریكيدوالرملیون500بقیمةمضمونةغیرممتازةدینسنداتبنجاحالبنكأصدر•

.عمومیّةصفقةفيقطریّةمالیّةإصدارجھةقبلمندوریّةً فائدةً اإلصداراتأدنىمنوكان
.سنويٍ أساٍس على%14.1بنسبةالتكلفةالمنخفضةالودائعارتفعت•
.2019سبتمبربشھرمقارنةً %1.5بزیادةأي.ق.رملیار90.5للقروضالموّحدالسجلّ بلغ•
.الفائدةومدفوعاتالقروضأقساطتسدیدبتأجیلقمناالقتصاد،لوالشركاتمنعمالئنالدعًما•
بقي.العاموالقطاعمةللحكوالقروضوزیادةالعقاریّةالقروضتخفیضذلكفيبماالقطاعات،منمجموعةفيالمخاطرتنویعخاللمنالقروضدفترتشكیلإعادةعلىالتركیزیبقى•

.2019مناألولىالتسعةباألشھرمقارنةً التواليعلى%1و%2بنسبةوالمقاوالتالعقاراتقطاعاانخفضبینما%14بنسبةالحكوميالقطاع
إل�ى ) عةبما في ذلك الخسائر االئتمانیّة المتوقّ (بینما انخفضت نسبة تغطیة القروض 2019في سبتمبر %4.9مقارنةً بنسبة 2020في سبتمبر %4.8انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى •

.2019في سبتمبر %95.2مقارنةً بنسبة 94.5%
تمانی�ة وقد ارتفعت المخّصصات بشكٍل رئیسيٍ بسبب ارتفاع الخسائر االئ. 2019عن األشھر التسعة األولى من %20.2مسّجًال زیادة بنسبة . ق.رملیون 918.4بلغ إجمالي المخّصصات •

.COVID-19المتوقعة من جّراء جائحة 
نقط�ة أس�اس 73إل�ىفانخفض�ت التكلف�ة الص�افیّة للمخ�اطر إالّ أّن 2019نقطة أساس في األش�ھر التس�عة األول�ى م�ن 110بـنقطة أساس مقارنة 129ارتفعت تكلفة المخاطر اإلجمالیّة إلى •

.من جّراء استرداد مبالغ كبیرة2019األشھر التسعة األولى من نقطة أساس في 89بـمقارنة 
، مدفوعةً بزیادة )معلن عنھا%20.9(مطبّعة %22.5إلى %25.7وفي قطر من ) معلن عنھا%25.0(مطبّعة %26.4إلى %28.9انخفضت نسبة التكلفة الموّحدة إلى الدخل من  •

.%9.8اإلیرادات التشغیلیّة بنسبة 
.واألتمتة واإلنتاجیّةالرقمنةیقابل االنخفاض في تكالیف الموظفین زیادة في النفقات التشغیلیّة حیث نواصل تعزیز •
).على أساس اللایر القطري(2019مقارنةً باألشھر التسعة من  %51.0مسّجًال انخفاًضا بنسبة .) ق.رملیون 53.6(ملیون لیرة تركیة 96.8عن صافي ربح قدره الترناتیفأعلن بنك •
.2019مقارنةً باألشھر التسعة من %56.0مسّجًال انخفاًضا بنسبة .) ق.رملیون 55.6حّصة البنك التجاري (ملیون لایر عماني 16.9أعلن البنك الوطني العماني عن صافي ربح قدره •
ملیون درھم إماراتي في 63.0مقارنةً بصافي خسارة قدره .) ق.رملیون 144.6حّصة البنك التجاري (ملیون درھم إماراتي 364.9أعلن البنك العربي المتّحد عن صافي خسارة بقیمة •

.2019األشھر التسعة األولى من 



توقّعةوتشمل الخسائر االئتمانیّة المابتداًء من *  2018

لایر قطريملیون
الربع 
األّول

2019

الربع 
الثاني
2019

الربع
الثالث 
2019

الربع 
الرابع 
2019

)مطبّع(

الربع 
األّول 
2020

)مطبّع(

الربع 
الثاني
2020

)مطبّع(

الربع الثالث
2020

)مطبّع(

ة بدایة السن
لغایة 

سبتمبر 
2020

)مطبّع(

بدایة السنة 
لغایة سبتمبر 

2019

الربع 
الرابع 
2019
الفعلي 
المعلن 

عنھ

الربع 
األّول
2020
الفعلي 
المعلن 

عنھ

الربع 
الثاني 
2020
الفعلي 
المعلن 

عنھ

الربع الثالث 
2020
الفعلي 

عنھالمعلن 

یة بدایة السنة لغا
2020سبتمبر 

الفعلي
عنھالمعلن 

9009471,0061,0101,0021,0761,0543,1322,8531,4949071,0901,0773,075الدخل التشغیلي

278274272286271279275826824404177293298768التكالیف

6226737347247307977792,3072,0291,0907307977792,307الربح التشغیلي

22120819719118910729459062529189107294590المخّصصاتصافي 

(550)(229)(187)(134)(523)103(550)(229)(187)(134)504944دخل الشركات الزمیلة

4405095315424024992531,1541,4795424024992531,154صافي الربح

86,02385,74589,09588,00988,77387,00090,46290,46289,09588,00988,77387,00090,46290,462حجم اإلقراض

82,05477,36474,29476,29777,36477,70973,12573,12574,29476,29777,36477,70973,12573,125حجم اإلیداع

%2.4%2.4%2.4%2.4%3.2%2.3%2.4%2.4%2.4%2.5%2.6%2.4%2.1%2.0صافي ھامش الفائدة

%25.0%27.7%26.9%19.5%27.0%28.9%26.4%26.1%26.0%27.1%28.4%27.1%28.9%30.9نسبة التكلفة إلى الدخل

إجمالي تكلفة المخاطر 
12611295111941441291211104094144129121)نقطة أساس(

المخاطر صافي تكلفة 
102987163831911873892831911873)نقطة أساس(

%4.8%4.8%5.0%5.0%4.9%4.9%4.8%4.8%5.0%5.0%4.9%4.9%4.9%5.6رةنسبة القروض المتعثّ 

%94.5%94.5%90.0%84.6%82.2%95.2%94.5%94.5%90.0%84.6%82.2%95.2%96.2%80.3*نسبة التغطیة

ن نسبة الشریحة األولى م
%11.6%11.6%11.5%11.1%11.1%10.9%11.6%11.6%11.5%11.1%11.1%10.9%11.0%10.9رأس المال األساسي

%17.4%17.4%17.3%16.6%16.4%16.1%17.4%17.4%17.3%16.6%16.4%16.1%16.3%16.1المالنسبة كفایة رأس 

0.370.440.460.470.340.430.190.320.420.470.340.430.190.32)سنویًا(ربحیّة السھم 

:الخمسیةالتقّدم المحرز مقابل خّطتنا 



الموّحدةالعمومیّةالمیزانیّة ربحیّة المجموعة

رأس المال نسب األداء

2020سبتمبر  30عن األشھر التسعة المنتھیة في –األداء المالي للمجموعة 
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أشھر من 9قطريلایرملیون
2020

أشھر من 9
2019

%

%19.8 2,3241,939إیرادات الفوائدصافي 

%17.9-751914غیر الفوائداإلیرادات من

%6.8-(824)(768)إجمالي التكالیف

%5.6-(625)(590)المخّصصاتصافي

%634.0-103(550)دخل الشركات الزمیلة

%.22.0-1,1541,479ةالربح بعد الضریبصافي 

أشھر من 9قطريلایرملیون
2020

أشھر من 9
2019

%

%1.7-143,120145,552إجمالي األصول

%90,46289,0951.5والسلفالقروض

%4.6-25,78727,034اریّةاألوراق المالیّة االستثم

%1.6-73,12574,294ودائع العمالء

%21,79121,3931.9حقوق الملكیّةإجمالي

2019أشھر من 20209أشھر من 9

ق العائد على متوّسط حقو
ROAEالملكیّة

7.1%9.4%

على متوّسط األصول العائد
ROAA

1.1%1.4%

%2.3%2.4صافي ھامش الفائدة

أشھر من 9لایر قطريملیون
2020

أشھر من 9
2019

المرّجحةالمخاطرذاتاألصول
).ق.رملیون(

112,131117,648

رأسمناألولىالشریحةنسبة
)3بازل(األساسيالمال

11.6%10.9%

%16.1%17.4)3بازل(المالرأسنسبةإجمالي



واعتماد عودة االتجاھات اإلیجابیّة في اإلنفاق االستھالكي المحلّي–بطاقات الدفع وأجھزة الصراف اآللي 
.الدفع دون لمس وتقلیل االعتماد على النقد، مع انخفاض مفھوم في اإلنفاق الدولي

9

100% 104% 127% 147% 165%
216%

304% 311%
346%

445%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

.)ق.رملیون (معامالت الدفع بالبطاقة دون لمس 

100% 96%

88%

54%
62%

73%
84%

75%
81%

88%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

.)ق.رملیون (السحوبات النقدیّة من أجھزة الصّراف اآللي 
2019 2020

100%
86%

56%
36% 44%

52% 60% 65% 64% 65%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

.)ق.رملیون (حجم اإلنفاق الدولي ببطاقات الدفع 

100%
94%

86%

66% 66%

86%

96%
92%

107%
112%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

.)ق.رملیون (إجمالي اإلنفاق المحلي ببطاقات الخصم واالئتمان 
2020 2019

نمو مّطرد مقارنة بالعام السابق انتعاش تدریجي بعد تراجع حاد

أضعاف منذ ینایر4.4نمو  تحّول اإلنفاق من النقد إلى استخدام بطاقة الدفع

18%

-36%

418%

-11%

(على أساس سنوي)

(على أساس سنوي)

(على أساس سنوي)

(على أساس سنوي)
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Presentation Title

عودة جیّدة ألحجام األعمال في نطاق المنتجات ما یدل على عودة ثقة المستھلك-المنتجات 

ارتفاع إلى مستویات ینایر

100%
91%

63%

21%

14%

26%

39%

56%
61%

74%

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20F

إجمالي المنتجات المباعة

100% 92%

75%

16%

6%

56%

89%

60%

101%

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

)لایر قطري000(قروض السیّارات 

COVIDعودة مّطردة إلى المعاییر التي كانت سائدة قبل 
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على زیادة یستمّر وضعنا الریادي الرقمي القوي في التوّسع في مجال الخدمات، ما یشّجع-الخدمات الرقمیّة 
.الدولیّة الرقمیّةالحواالتاالستخدام من قبل العمالء مع سیطرة البنك في مجال 
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100% 99%

130%

148%
156%

146% 146%

130%
140% 143%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

)ملیون(إجمالي عملیّات تسجیل دخول العمالء على القنوات الرقمیّة 

2019 2020

100% 100%

136%

199%

250%

223%
241%

193% 200% 199%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

الدولیّة باستخدام القنوات الرقمیّةّ الحواالت

2019 2020

على أساس سنوي% 39زیادة كبیرة في استخدام العمالء، مع ارتفاع بنسبة  الحواالتتضاعف حجم 

39%
(على أساس سنوي)108%

( أساس سنويعلى )



استمرار التركیز على االمتثال 
والحكم الرشید

تجربة العمیل
كعامل تفاضل رئیسي

في الخدمات المصرفیّةالریادة

 لألفراد أفضل بنك للخدمات المصرفیّة-السنة الرابعة على التوالي
(Asian Banker)في قطر 

 طر أفضل بنك في إدارة النقد في ق-السنة الرابعة على التوالي
(Asian Banker)

 أفضل خدمة مصرفیّة في قطر(Asian Banker) 
 أفضل إدارة نقد عبر اإلنترنت-السنة الثانیة على التوالي

(Global Finance)
 أفضل خدمة لتمویل األعمال-السنة الثانیة على التوالي

(Global Finance)
 أفضل عرض للمنتجات عبر اإلنترنت(Global Finance)

 أفضل منتج وخدمة تحویل لألموال في
 (Asian Banker)قطر 

 طبیق أفضل ت-السنة الثانیة على التوالي
Global)للخدمات المصرفیّة عبر الجوال 

Finance)
ر أفضل خدمة في التسویق والخدمات عب

وسائل التواصل االجتماعي 
Global Finance)(

ر أفضل تطبیق للخدمات المصرفیّة عب
الجوال

(International Finance Magazine)

 في قطرحوكمةأفضل(World 
Finance)

الجوائز التي حاز علیھا البنك

 في الشرق األوسط الریادةالتمیز في
(Euromoney)

أفضل بنك رقمي للعمالء في قطر
(Global Finance)

 البنك الرقمي األكثر ابتكاًرا(Global 
Finance & International Finance 

Magazine)
 أفضل بنك رقمي في قطر

(AsiaMoney Magazine)

الرقمیّة في الخدمات الریادة
المصرفیّة
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)The Banker( 2020أفضل بنك أداًء في قطر لعام 



2.2% 2.2%
2.1%

2.5%

2.3%
2.4%

2016 2017 2018 2019 9m 2019 9m 2020

صافي ھامش الفائدة الربحیّة

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

2020سبتمبر 30عن األشھر التسعة المنتھیة في –أداء األرباح 

1,942
2,204 2,335

3,119 

2,029 
2,307

2016 2017 2018 2019 9m 2019 9m 2020
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فيقطريلایرملیون2,323.6إلى%19.8بنسبةالفوائدإیراداتصافيارتفع
.2019مناألولىالتسعةباألشھرمقارنةّ 2020مناألولىالتسعةاألشھر
مقابل2020مناألولىالتسعةاألشھرفي%2.4إلىالفائدةھامشصافيارتفع

.2019مناألولىالتسعةاألشھرفي2.3%

 ّقطرمنلٍ كفيالتمویللتكلفةاالستباقیةاإلدارةنتیجةھوالھوامشارتفاعإن
.وتركیا

مقارنةً قطريلایرملیون751.0إلىالفوائدمنالمتأتیةغیراإلیراداتانخفضت
.2019مناألولىالتسعةاألشھرفيقطريلایرملیون914.2بمبلغ

لایرملیون99.1بمقداراالستثماریةاألنشطةمنیراداتاإلصافيانخفض
االستثمارإلیراداتالسوقسعربحسبقةمحقّ غیرةسلبیّ حركةجّراءمنقطري

.ةالعالمیّ األسواقفيالمسبوقةغیرللتقلباتنتیجةً تداولوال
قطريلایرملیون77.3بمقداروالعموالتالرسومإیراداتصافيانخفض

التاوالحرسومعنوالتنازلاإلنفاقانخفاضجّراءمنرئیسيٍ بشكلٍ وذلك
.االئتمانبطاقاتورسوم

الربح التشغیلي



45.7%

37.5%

33.4%

28.3% 28.9%
26.4%

2016 2017 2018 2019 9m 2019 9m 2020*

نسبة التكلفة إلى الدخل الموّحدة نفقات التشغیل

تحّسن نسبة التكلفة إلى الدخل من جّراء استمرار تدابیر كفاءة التكلفة

تمثّل نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة2020األشھر التسعة األولى من * 
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مقارنةً %2.5بنسبةأي)%25.0عنھاالمعلنالفعلیّةالنسبة(%26.4إلىالدخلإلىالتكلفةنسبةانخفضت
.ق.رملیون279بقیمةالتشغیليالدخلنموإلىرئیسيٍ بشكلٍ یعودوذلك،2019مناألولىالتسعةباألشھر

.مطبّعأساسعلى
أنّ إالّ )%15.3عنھاالمعلنالفعلیّةالنسبة(%3.9بنسبةالموظفینتكالیفانخفاضمنالّرغمعلى

فياستثمارنااستمرارمعملیون32بلغتإذ%19.8بنسبةتقابلھاالتشغیلیّةالتكالیففيزیادة
.والعملیّاتالتكنولوجیا

للنفقاتالمشّددةواإلدارةالرقمیّةالعملیّاتعلىالمستمرالتركیز.
22.5إلى2019مناألولىالتسعةاألشھرفي%25.7منالدخلإلىالتكلفةنسبةتحّسنتقطر،في%

.2020مناألولىالتسعةاألشھرفي)%20.9عنھاالمعلنالفعلیّة(

نسبة التكلفة إلى الدخل المحلي

40.2%

33.0%

28.5%
25.3% 25.7%

22.5%

2016 2017 2018 2019 9m 2019 9m 2020*
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2020سبتمبر -تفصیل دفتر القروض حسب الفئة

2020سبتمبر –تفصیل دفتر القروض حسب القطاع 

تحّسن ھیكلیّة دفتر القروض

االستھالك
13%

العقارات
15%

الخدمات
17%

التجارة
13%

المقاوالت
3%

الوكاالت الحكومیّة
وشبھ الحكومیّة

31%

قطاعات أخرى
1%

الصناعة
2%

خارج قطر
5%

 2019مقارنةً بشھر سبتمبر %1.5، بزیادة .ق.رملیار  90.5للعمالءبلغت القروض

 القطاع التجارينمو في
 في قطاعّي العقارات والمقاوالتانخفاض
تنّوع دفتر القروض حسب القطاعات
 من إجمالي دفتر القروض%79.1من الشركات العمالء یمثّل
 العامیستمّر التركیز على تحسین حّصة السوق في قطاع الحكومة والقطاع

رصدة یستمر قطاع الحكومة والقطاع العام في النمو ولكّن ھذا یقابلھ انخفاض في األ
2020الحكومیّة بعد اإلصدار السیادي في النصف األول من 

 ق.رملیار 0.7نمو في برنامج الضمانات الوطني لالستجابة بقیمة.

ملّخص

2020سطس أغ–تفصیل التسھیالت االئتمانیّة المصرفیّة القطریّة حسب القطاع 

قطر المركزيمصرف: المصدر

2019سبتمبر   2020سبتمبر  القطاع

14% 14% الحكومة والقطاع العام

9% 9% الصناعي

12% 15% التجاري

30% 30% الخدمات

5% 4% المقاوالت

22% 20% العقارات

7% 7% االستھالك

1% 1% أخرىقطاعات

100% 100%

الشركات
79%

األفراد
21%



)ملیون لایر قطري(صافي مخّصصات خسائر القروض 

71.2%
78.9% 81.0% 78.6%

95.2% 94.5%

2016 2017 2018 2019 9m 2019 9m 2020

انخفاض في مخّصصات خسائر القروض: 2020سبتمبر 30–جودة األصول 

)یوًما90على أساس (نسبة القروض المتعثّرة 
وصاعًدا تشمل الخسائر االئتمانیّة المتوقّعة2018من  * 
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 ملیون لایر قطري في األشھر 585.9ملیون لایر قطري مقابل 487.1انخفاض صافي خسائر القروض بقیمة
2019التسعة األولى من 

189.7 لألعمال. ق.رملیون
187.3 لألفراد. ق.رملیون
110.1 ألترناتیفلبنك . ق.رملیون

 2019في األشھر التسعة األولى من %4.9من %4.8انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى

مناألولىالتسعةاألشھرفيأساسنقطة110منأساسنقطة121إلىللمخاطراإلجمالیّةالتكلفةارتفعت
األشھرفيأساسنقطة89بـمقارنةً أساسنقطة73إلىانخفضفقدالمخاطرتكلفةصافيأنّ إالّ ،2019
.كبیرةمبالغاستردادبسبب2019مناألولىالتسعة

2019سبتمبرفي%95.2مقابل%94.5إلىالقروضتغطیةانخفضت.

نسبة تغطیة القروضالموجز

843 805 839 983 971 1,093

927 713 483 480 404

517 725 726 927 760

3,219 

3,025 2,825 
2,295 2,174 2,218

4.2%

5.0%

5.6%

4.9% 4.9% 4.8%

2016 2017 2018 2019 Sep 2019 Sep 2020

Retail UHNW SME Corporate Gross NPLs / Gross Loans

1,268

1,697

927 

594 586
487

1.67% 2.20%
1.36%

0.94%
1.10% 1.21%

1.64%

2.03%

0.96% 0.68% 0.89% 0.73%

2016 2017 2018 2019 9m 2019 9m 2020

Cost of Risk (%) - gross Cost of Risk (%) - net
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51%

15%

11%

18%
5%

ودائع العمالء

إجمالي حقوق المساھمین

سات المتوّجبات للبنوك والمؤسّ 
المالیّة

سندات دین وقروض أخرى

مطلوبات أخرى

2020سبتمبر 30–إجمالي مزیج التمویل 

تصنیف اعتماد البنك التجاري

االستمرار في بناء مصادر تمویل متنوعة: التمویل

الموجز

الدین الصادر واألموال المقترضة األخرى

 مقارنةً بشھر ملیار لایر 73.1إلى %1.6العمالء بنسبة انخفضت ودائع
.العمومیّةمن إجمالي المیزانیة %51.1أي ما یمثل ، 2019سبتمبر 

دوالرملیون500بقیمةمضمونةغیرممتازةدینسنداتبنجاحالبنكأصدر
لمبلغاالسنداتھذهفياالكتتابعملیّةتجاوزت.سنواتخمسلمّدةأمریكي

لقبمندوریّةً فائدةً اإلصداراتأدنىمنوكانأضعاف3.8بمقدارالمطلوب
.عمومیّةصفقةفيقطریّةمالیّةإصدارجھة

 تمویل متنّوع جیًدامزیج
 من مزیج التمویل%15.2یمثّل إجمالي حقوق الملكیّة

وكالة 
التصنیف

یة بالعمالت األجنبالودائع
 /IDRالتاریخالتوقّعقّوة البنك

LTST

Moody’sA3Prime 2ba1 ّأغسطس مستقر
20

FitchAF1bb+ ّنوفمبر مستقر
19 

S&PBBB+A-2bb+ ّ20یونیومستقر

سبتمبر
2019

سبتمبر
2020

.)ق.رملیون (اإلصدار نوع

3,472 1,076 ثانویّةسندات دین

6,390 9,540 جلسندات الدین األوروبیّة المتوّسطة األ

608 101 السندات الممتازة

10,819 15,746 )ةبما فیھا األوراق التجاریّ (قروض أخرى 

21,289 26,463 المجموع



)ملیون لایر قطري(ودائع العمالء  الموجز

2020سبتمبر –الودائع حسب نوع العمالء  2020أغسطس –تفصیل الودائع المصرفیّة القطریّة حسب القطاع 

بشھرمقارنةً قطريلایرملیار73.1إلى%1.6بنسبةالعمالءودائعانخفضت
.2019سبتمبر

والشركات،%19.4بنسبةحكومیّةوشبھحكومیّةوكاالتمعمتنّوعودائعمزیج
.%33.6بنسبةواألفراد%28.3بنسبة

 ّقاعدةمن%37.3عندھوالتوفیروحساباتالجاریةالحساباتودائعتكوینإن
.الودائع

18.7ھوقطرفيالمقیمینغیرودائعمزیج%.

مصرف قطر المركزي: المصدر

محفظة الودائع المتنوعة
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2016 2017 2018 2019 Sep-19 Sep-20

Time Deposits
Savings Deposits
Demand & Call Deposits

70,924 77,633 76,297
71,786

74,294 73,125

الشركات
28.3%

األفراد
33.6%

ودائع غیر 
المقیمین

18.7%

ة الوكاالت الحكومیّ 
وشبھ الحكومیّة

19.4%

الشركات
20%

األفراد
24%

غیر المقیمین
24%

ة الوكاالت الحكومیّ 
وشبھ الحكومیّة 

32%



15,377
19,629

22,206 
26,844 27,034 25,787

12%
14%

16%
18% 19% 18%

2016 2017 2018 2019 Sep 2019 Sep 2020
Investment securities % of Total Assets

المحفظة االستثماریّة حسب التصنیف االئتماني

من المحفظة %86جودة أصول عالیة مع استثمار : 2020سبتمبر 30–المحفظة االستثماریّة 
HQLAفي السندات الحكومیّة من األصول السائلة العالیة الجودة 

)ملیون لایر قطري(تطّور المحفظة االستثماریّة 

وزن المحفظة تصنیف االئتمان

86% AAA+  إلىA-

5% BBB+  إلىBB-

7% B+  إلىB-

2% من دون تصنیف

2020سبتمبر 2019سبتمبر 
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الموجز
2019سبتمبر 30مقابل 2020سبتمبر 30–المحفظة االستثماریّة 

مقارنةً قطريلایرملیار25.8إلى%4.6بنسبةاالستثماریّةالمحفظةانخفضت
:2019سبتمبربشھر

 ٍمدفوعة باستحقاق سندات سیادیّة ذات تصنیف عال.
االستقرارالعاليالتصنیفذاتالسیادیّةالسنداتفياالستثماراتتوفّر

.تقلبًاأقلّ وتجعلھاللمحفظة
84.4%سندات حكومیّة.
86.0% أوراق مالیّة مصنّفةAAA+ إلىA-.

األسھم
1.7%

سندات حكومیّة
83.6%

صنادیق 
االستثمار

0.1%

سندات دیون 
األسھم%14.6أخرى

2.2%

سندات حكومیّة
84.4%

صنادیق 
االستثمار

0.1%

سندات دیون أخرى
13.3%



0.3

0.1
0.15

0.2

0.05

2015 2016 2017 2018 2019

توزیع األرباح نقًدا أسھم مجانیّة

.)ق.رملیون (إجمالي حقوق الملكیّة  الموجز

.)ق. ر(توزیع األرباح عن كّل سھم  )3بازل (نسبة كفایة رأس المال 

2020سبتمبر 30–الرسملةمستویات 

من2019دیسمبرعن%0.2بنسبةقطريلایرملیار21.8إلىالملكیّةحقوقإجماليانخفض
:جّراء

لایرملیار0.4بمقداراألخرىواالحتیاطیاتاألجنبیّةالعمالتصرففياالنخفاض
.التواليعلىلایرملیار%0.6وقطري
األشھرأرباحجّراءمنقطريلایرملیار1بمقدارالمستبقاةاألرباحفياالرتفاع

.2019أرباحبدفعتعدیلھابعد2020مناألولىالتسعة
3بازل(%17.4ھيالمالرأسكفایةنسبة(.
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9.
7% 11

.2
%

10
.5

%

11
.1

%

10
.9

%

11
.6

%

13
.1

%

14
.5

%

14
.0

%

14
.4

%

14
.2

%

15
.2

%

15
.2

%

16
.1

%

15
.5

%

16
.4

%

16
.1

%

17
.4

%

2016 2017 2018 2019 Sep-19 Sep-20

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

2016 2017 2018 2019 Sep-19 Sep-20

Reserves AT1 Equity

19,301
21,021 19,856

21,75621,756 21,791
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المیزانیّة العمومیّة 

رأس المال

2020سبتمبر 30عن األشھر التسعة المنتھیة في –األداء المالي للبنك التجاري 
)محلّیًا(

الربحیّة

نسب األداء

أشھر من9ملیون لایر قطري

2020

أشھر من9

2019

%

%0.3-128,568128,945إجمالي األصول

%79,85977,0683.6والسلفالقروض

%7.2-24,21526,083األوراق المالیّة االستثماریّة

%64,53364,2640.4ودائع العمالء

%21,48121,2701.0حقوق الملكیّةإجمالي

أشھر من9ملیون لایر قطري

2020

أشھر من9

2019

األصول ذات المخاطر 
المرّجحة

94,08197,204

س نسبة الشریحة األولى من رأ
المال األساسي

11.8%11.3%

%15.8%17.2إجمالي نسبة رأس المال

أشھر من9ملیون لایر قطري

2020

أشھر من9

2019

%

%2,0881,70422.5الفوائدصافي إیرادات

%15.2-640755غیر الفوائداإلیرادات من

%10.0-(633)(570)إجمالي التكالیف

%1.5(464)(471)صافي المخّصصات

%1,6871,36223.9صافي الربح

أشھر من9

2020

أشھر من9

2019

ل العائد على متوّسط األصو
ROAA

1.7%1.4%

%2.2%2.5صافي ھامش الفائدة

إلى الدخل نسبة التكلفة
)مطبّعة(

22.5%25.7%



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

2020سبتمبر 30–أداء الشركات الزمیلة 

المتّحدالعربيالبنك )ملیون درھم إماراتي(أداء البنك العربي المتّحد 

2020مناألولىالتسعةاألشھرعنإماراتيدرھمملیون364.9الخسارةصافيبلغ،
.2019مناألولىالتسعةاألشھرعنإماراتيدرھمملیون63قدرهخسارةبصافيمقارنةً 
ملیون415.1مقابلدرھمملیون302.5إلى%27.1بنسبةالتشغیليالدخلصافيانخفض

.2019مناألولىالتسعةاألشھرعندرھم
درھمملیون224.5إلى%25.5بنسبةالفوائدإیراداتصافيانخفض
درھمملیون78إلى%31.5بنسبةالفوائدغیرمناإلیراداتانخفضت

التسعةاألشھرعندرھمملیون245.5مقابلدرھمملیون468.8إلىالمخّصصاتارتفعت
.2019مناألولى
2019سبتمبربشھرمقارنةً درھمملیار10إلى%13.5بنسبةالقروضدفترانخفض.
2019سبتمبربشھرمقارنةً درھمملیار11.2إلى%--بنسبةالعمالءودائعارتفعت.

22

56.0بنسبةانخفاًضامسّجًال عماني،لایرملیون16.9الضرائببعدالربحصافيبلغ%
.2019مناألولىالتسعةباألشھرمقارنةً 

عن%9.8بنسبةانخفاًضامسّجًال عماني،لایرملیون88.2التشغیليالدخلصافيبلغ
.2019مناألولىالتسعةاألشھر
عمانيلایرملیون67.9إلى%5.7بنسبةالفوائدإیراداتصافيانخفض
عمانيلایرملیون20.3إلى%21.2بنسبةالفوائدغیرمناإلیراداتانخفضت

230.1بنسبةزیادةمسّجًال عماني،لایرملیون20.0إلىالمخّصصاتصافيارتفع%
.2019مناألولىالتسعةاألشھرعن

سبتمبربشھرمقارنةً عمانيلایرملیار2.9إلى%4.6بنسبةالقروضمحفظةارتفعت
2019.

2019سبتمبرعنعمانيلایرملیار2.6إلى%2.3بنسبةالعمالءودائعارتفعت.

136 132 129 128

98 88

56
44 51 51

38
17

2016 2017 2018 2019 9m 2019 9m 2020

الدخل التشغیلي الربح

861
677 647

545
415

303

-523

17 77

-471

-63

-365

2016 2017 2018 2019 9m 2019 9m 2020

الدخل التشغیلي الربح
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المستدامباألداءمرتبطةالمكافأة•
معةالتنفیذیّ لإلدارةمؤّجلةمكافآتیقدّمقطرفيبنكأّول•

.)clawback)2018واالستردادmalusالخصممخّصصات
:الماليالشمولیعّزز2020عامجدیدرقميمنتجإطالقتمّ •

Household Worker PayCard.
معماشىیتبماوالمتوسطةالصغیرةالشركاتقطاعبتطویرااللتزام•

للشركاتالمصرفیّةالخدماتعبر2030الوطنیةقطررؤیة
القنواتعبراألفرادالعمالءمعامالتمن%95منأكثرإجراءتمّ •

الرقمیّة
)2019(محلیّینموّردینعلىاإلنفاقمن%87تمّ •
)2019(المجتمعفيالضرائبقبلاألرباحمن%2.76استثمارتمّ •
كیّةالبالستیالمواداستخداممنوالحدالورق،تدویرإعادةبرنامج•

تقدیمھاتمّ التيLEDالطاقةتوفیرومبادراتواحدة،مّرةالمستھلكة
.2019عام

العمالءاستقصاءات حول مشاركة•
مركز االتصال وآلیة حل الشكاوى•

العمالء

مساھم3000أكثر من •
لمحللینااجتماعویومسنویةربعاجتماعات•

السنويالمالیین

المستثمرون

)2019(بدوام كامل افً موظّ  2,320•
ةادقیالعلى برنامج التنمیة الوطنیة والتدریب •
ریاضيٍ ناٍد وفین للموظّ جدید نادٍ •

الموّظفون

بھااالمتثال للقوانین واللوائح المعمول •
وتقریرقطربورصةعبرالعامةاإلفصاحات•

السنويالتقریرو،ةلشركلالسنويالحوكمة

ةالناظمالھیئات

CSRاالجتماعیّة للشركةللمسؤولیّةشامل برنامج•
يعلى المجتمع المحلّ یرّكز 

المجتمع

د نشطمورّ 600حوالى•
دینالمورّ الختیار دقّقةومشفافة اتعملیّ •

الموّردون

والمجتمع والحوكمةالممارسات المراعیة للبیئة
مشاركة أصحاب المصلحة

مةأبرز األنشطة المتعلّقة بالبیئة والمجتمع والحوك



الھدف االستراتیجي
المؤّشرات الموّحدة واألداء الموّحد
 الترناتیفأداء بنك
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التضّخم

المؤّشرات الرئیسیّةیقّوض االستقرارVاالنتعاش على شكل 
لناتجاانكماشحصرإلىالماليوالدعمالقروضخاللمنالتحفیزأّدى•

الناتجیتقلّصلنحیث،2020منالثانيالربعفياإلجماليالمحلّي
.%1.8-1.5بنسبةإالّ اإلجماليالمحلّي

التطبیعةعملیلكنّ المالي،االستقرارعدمإلىالزائدالتحفیزأّدىوقد•
القطاعضوابطمنوالتخفیفالنقدیّةالسیاسةتشدیدیرافقھاالتي

.اآلنالمخاطرھذهتقلیلعلىتعملالمصرفي
دوالرملیار34إلى)CAD(الجاريالحسابعجزیرتفعأنالمتوقعمن•

.%12إلى)CPI(المستھلكأسعارومؤشرأمریكي
التمویلطمتوسّ وزادالفائدةأسعاربرفعالمركزيتركیامصرفبدألقد•

مع،أكثرالفائدةأسعاررفعالظروفتستدعيوقد.%7.5من%12إلى
.األمریكیّةواالنتخاباتكورونافیروسبشأنالشكوكتزاید

.المالياالستقرارعلىللحفاظحاسمةاالحتیاطيإدارةستكون•

عجز الحساب الجاري

%10.8-: الصادرات
%1.0+: الواردات

الحساب الجاري عجز *
ا��ي لمدة  .2020أشهر 9ال�ت

تركیا-الكلياالقتصاد
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القطاع المصرفي التركي

ي التباطؤ منالرغمع�•
ي تار�خهحىت السنةبدا�ةمنالقروضنمو وصلالثالث،ال��ــع�ف

ا ،%32إ�القطاع�ف العامةالبنوكمنرئ��ي� �شكٍل مدفوع�

 ع� جانب األصول ع� الرغم من التعامل بالدوال•
ً
انّ�ات العمومّ�ة االنخفاض، خاصة ف ي الم�ي

ي البالدتواصل حّصة العمالت األجنبّ�ة �ف
ر �ف

ي المالّ�ةاألوراقحّصةارتفعت•
انّ�ة�ف ف المالّ�ةاألوراقع�د العوائارتفاع�سببالقروضمنأ��� االستثماراتمحفظةنمتح�ثالعمومّ�ةالم�ي

اتجاهات
ي 

القطاع �ف
2020

نمو األصول المحّددة منذ بدایة السنة لغایة تاریخھ

لمختارة\

المصرفي التركياألرقام الرئیسیّة للقطاع

2020لغایة أغسطس *ھیئة التنظیم المصرفي والرقابة، :المصدر

.نشطة جًدایتمتّع القطاع المصرفي التركي بھیكلیّة صحیّة ومتینة مع وجود ھیئة تنظیمیّة
تضمن ھیكلیّة رأس المال القویّة وجودة األصول والموارد البشریّة ذات الخبرة والتطویر التكنولوجي للقطاع بشكل خاص 

.نسبًا مالیة قریبة من القطاع المصرفي األوروبي

نمو المطلوبات المحّددة منذ بدایة السنة لغایة تاریخھ

ي 
2020سبتم�ب  25�ف ة تركّ�ة( )مل�ار ل�ي

54 عدد المصارف

5,058 *حجم األصول اإلجما�ي 

3,522 حجم القروض

3,428 حجم الودائع

26

37%
51%

26%
35%

-4% -6% -3%
-15%

58%

84%

36% 33%
17% 17% 17%

27%

Sector Public Banks Private Banks Alternatif Bank

TL Loans FX Loans
Securities Non-Cash Loans

26%

49%

7% 12%9%
20%

4%

-7%

16%

-9%

32%

-72%
Sector Public Banks Private Banks Alternatif Bank

TL Deposits FX Deposits TL Bond Issuances



الحضور في السوق–الترناتیفبنك 

تّم احتساب رقم *سبتمبر، حّصة السوق بین البنوك الخاصة 25البیانات األسبوعیّة لھیئة التنظیم المصرفي والرقابة في تركیا، : المصدر
.2020باالستناد إلى الرقم المسّجل عن األشھر الثمانیة األولى من 2020األشھر التسعة لسنة  

2.4% 3.0%

10.0%

2018 2019 3Q20

حصة السوق في المجاالت الرئیسیّة

حصة السوق في الصادرات إلى قطر

نات�فبنكيتمّتع ةبحصةال�ت ي كب�ي
ي السوق�ف

الرئ�سّ�ةاالت المجكلّ �ف
ببينما ،%1تتجاوز ي حصتنا تق�ت

ي %2.0منالسوق�ف
ائح�ف ال�ش

.النقدّ�ةغ�ي والقروضالتجارّ�ةالقروضمثلالمركزةوالمنتجات

ل
�
 التجارةتم��ل�شك

ً
ا مجا�

�
ا مستهدف ات�ج�� نالبنكآخر اس�ت .ت�فال�ت

ك�ا الخارجّ�ةالتجارةمنالسوقّ�ةحّصتنا تبلغ حصتنا بلغتبينما ،%1حوا�ي ل�ت
ي السوقّ�ة

ي %10قطرإ�الصادرات�ف
بفضل2020مناألو�التسعةاألشهر �ف

.القطريالتجاريالبنكمعالقويتحالفنا 

.بین بنوك القطاع الخاص من حیث حجم األصول12في المرتبة الترناتیفإّن بنك 
.من القطاع الخاص%45یشّكل إجمالي حصص البنوك الخمسة األولى في السوق 

27

1.58%

1.67%

1.26%

1.37%

1.72%

1.58%

1.21%

1.55%

القروض غ�ي النقدّ�ة

القروض التجارّ�ة

القروض

الودائع ألجل

3Q20 2019



2020من شھر التسعة األولى لألالبیانات المالیّة –الترناتیفبنك 

ال��حّ�ة

ا إ� الب�انات المالّ�ة الموّحدة 2020سبتم�ب 30لغا�ة استناد�

انّ�ة ف الم�ي

نت�جة للنمو القوي %18نمو األصول من أّول السنة حىت تار�خه بنسبة •
.%21للقروض بنسبة 

ي االرتفاع كما كان الحال•
ي القروض �ف

ك�ة �ف ة ال�ت ي النصف استمّرت حصة الل�ي
�ف

 بنسبة %49(األول من السنة 
ً
ي د�سم�ب %43مقارنة

)2019�ف
ي االستثمارات �سبب العوائد األع�•

ز�ادة �ف

ي الودائع بنسبة •
%17نمو قوي �ف

فوق الحدود التنظ�مّ�ة1�سبة كفا�ة رأس المال و�سبة المستوى •

ةال��ادةأّدت• ي األخ�ي
ي الفوائد مصار�فارتفاعإ�المطل��ةاالحت�اطّ�ات�ف

الثالث،ال��ــع�ف
ي انخفضو�التا�ي 

 أ��ب �شكٍل الفوائد إيراداتصا�ف
ً

ا مسّج� بنسبةسنويأساسع�انخفاض�
8%.

ي سّجل•
ا الرسوممنالدخلصا�ف ا نمو� عملّ�اتع�للقيود كانأّنهإ�ّ ،%29بنسبةق���

ي تأث�ي المبادلة .الفوائدغ�ي منالدخلع�شد�د سلىب

انّ�ةمنوأدىف واسع� نطاٍق ع�مستقّرةً التكال�فبق�ت• ف الصارمةدارةاإل جّراءمنالم�ي
.االستباقّ�ةواإلجراءات

ي انخفضعام،�شكٍل •
ظروف�سبب%34بنسبةاألو�التسعةاألشهر عناألر�احصا�ف

عةغ�ي السوق
ّ
 األ��� والقيود المتوق

ً
.�امة

28

%30.09.202031.12.2019)ملیون لیرة تركیّة(

%35,53630,16918إجمالي األصول

%22,79418,85221إجمالي القروض

%5,3683,98235االستثمارات

%18,47315,83217إجمالي الودائع

%2,4231,99621حقوق المساھمین

%30.09.202030.09.2019)ملیون لیرة تركیة(

صافي إیرادات الفوائد
430469-8%

اإلیرادات من غیر الفوائد
202244-17%

%11-632713إجمالي الدخل التشغیلي

%7(273)(293)النفقات التشغیلیّة

%12-(250)(220)إجمالي المخّصصات

%48-(42)(22)نفقات ضریبة الدخل

%34-97148صافي الربح
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 الترناتیفأداء بنك
الملحق

29



سالمة العمالء 
والموّظفین

الخدمات 
الرقمیّة

الخدمات 
االستشاریّة

دعم 
عمالئنا

المخاطر

.)عشرین/ثمانون(20/80المنزلمنالعملنسبة•
ةاستمراریّ لضمانالمواقععبرالھامةالوظائفتقسیم•

األعمال
راءاتإجوتطبیقاإللكترونيالمواعیدنظاماعتماد:الفروع•

الوقائیّةالصحة

الفائدةومدفوعاتالقروضأقساطتسدیدتأجیل•
التمعدّ علىوالمتوّسطةالصغیرةالشركاتحصول•

المتأثرةالقطاعاتفيمیّسرةفائدة
اتلتداعیلالستجابةالوطنيالضماناتبرنامجدعم•

19كورونا
العمالءمعالتواصلتعزیز•

يفالتجّمعمنوالتخفیفالمخاطرتقلیل•
القطاعاتبعض

العاموالقطاعالحكومةعلىالتركیز•
حصیفةجدیدةتجاریةأعمالاستحداث•

الرقميالتحّولاستراتیجیّةتسریع•
إلىحاجةالمنتقلّلالتيالرقمیّةاألدواتعلىالتركیز•

البشريالتفاعل
جدیدةرقمیّةمنتجاتإطالق•

االفتراضیّةاالجتماعاتتقنیّاتتطبیق•
ةاستشاریّ أكثرالمصرفیّةالمعامالتأصبحت•

)الثرواتإدارة/المخاطرتوقّعات(
سعأوقاعدةإلىالعالقاتإدارةنموذجلتوسیعفرصة•

30

COVID-9استجابة البنك التجاري لتداعیات جائحة  



أسئلة وأجوبة
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