
 

 يعلن البنك التجاري )ش.م.ع.ق(

 2021 يونيو 30المنتهي في السنة نصف مليون لاير قطري ل 1,327.3بقيمة ح اربأصافي عن 

 %100التوصية بعقد جمعية عمومية غير عادية لزيادة نسبة التملك األجنبي الى و

 

: أعلن البنك التجاري )ش.م.ع.ق( )"البنك"( وشركاته التابعة والزميلة ، الدوحة، قطر2021يوليو  27

عن المجموعة أعلنت و .2021 يونيو 30المنتهي في السنة  لنصف)"المجموعة"( اليوم عن نتائجه الماليّة 

عن مليون لاير قطري  901.2بصافي أرباح بقيمة  مليون لاير قطري مقارنة   1,327.3بقيمة ح اربأصافي 

 .2020من نفسها لفترة ا

 

 2020بالفترة نفسها من  رات المالي ة للمجموعة مقارنة  أبرز المؤش  

 %.47.3بنسبة زيادة  مليون لاير قطري، مسّجال   1,327.3األرباح  يصاف •

على % +22.5)% 9.9بنسبة  زيادة  مسّجال  مليون لاير قطري،  2,283.9المطبّع الدخل التشغيلي  •

 (.أساس مسّجل

 .%11.6مليون لاير قطري، مسّجلة  زيادة  بنسبة  1,705.0األرباح التشغيليّة  •

 .%(23.5)مسّجلة  %26.5من بانخفاض %(، 30.3مسّجلة ) %25.3 المطبّعة نسبة التكلفة إلى الدخل •

 .2020 يونيو% في 17.3نسبة ب % مقارنة  18.3مال الة رأس يكفال ةقويّ نسبة  •

بشكٍل ويرجع ذلك % 50.2مليون لاير قطري، مسّجال  زيادة بنسبة  444.6مخّصصات القروض صافي  •

% ونسبة 5.0نسبة  مقارنة ب %4.1نسبة القروض المتعثّرة  .إلى استمرار التخصيص الحذرأساسيٍ 

 .السنة السابقة% في 90.0نسبة مقابل % 112.1تغطية القروض 

 %.12.8بنسبة  زيادة  مسجال  مليار لاير قطري،  162.1إجمالي األصول  •

 %.15.6بنسبة  مليار لاير قطري، مسّجلة  زيادة   100.6القروض والسلف للعمالء  •

مليون دوالر أمريكي لمدة  700غير مضمونة بقيمة ممتازة دين  لسندات 2021في مايو ناجح إصدار  •

 .خمس سنوات

 مجلّة غلوبال فاينانس العالميّة." من 2021"أفضل بنك في قطر جائزة  •

 من مجلة يوروموني. 2021“جائزة "أفضل بنك في قطر لعام  •

ا "جائزة  •  .مجلة إنترناشونال فاينانسمن  2021لعام العمالء"  ةخدمفي البنك األكثر ابتكار 
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، "من المتوقع أن يدخل اقتصاد قال الشيخ عبد هللا بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري

ا بسياسية استجابة قوية من الحكومة للتخفيف من التأثير السلبي على قطر في فترة من  النمو المتسارع، مدعوم 

، ومن ثّم توسيع القدرة اإلنتاجية للغاز الطبيعي الُمسال، وبطولة كأس 19 -االقتصاد من جراء جائحة كوفيد

 العالم المقبلة لكرة القدم.

لتكون موقع ا للحلول المصرفية العالمية المبتكرة في المنطقة.  "نحن ملتزمون في البنك التجاري بدعم مكانة قطر

" وجائزة "البنك 2020جائزة "فيزا العالمية لجودة الخدمات لعام  2021وقد تلقينا خالل الربع الثاني من العام 

ا في خدمة العمالء" في قطر للعام  الريادي من مجلة إنترناشونال فاينانس على دور البنك  2021األكثر ابتكار 

 في مجال االبتكار الرقمي على مستوى خدمة العمالء.

 

: "ما زالت ثقة المستثمرين في أعمالنا البنك التجاري مجلس إدارة  وأضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس

إحسان ا قوية. وإن مرونة استراتيجيتنا التجارية وتركيزنا المستمر على إدارة المخاطر بطريقة حكيمة قد القيا 

" بالنسبة للودائع الطويلة األجل مع توقعات مستقبلية مستقرة A3لدى شركة مودي التي أعادت تأكيد تصنيفنا "

على المدى الطويل. ونتطلع إلى أن نرى الطلب المتزايد للمستثمرين في المنطقة مع استمرار انتشار اللقاحات 

 وعودة استقرار األسواق إلى المستويات العادية".

 

المنتهي السنة  لنصفمليون لاير قطري  1,705.0فبلغت % 11.6 للمجموعة بنسبة األرباح التشغيلي ةارتفعت 

 .2020من نفسها في الفترة  قالمحقّ مليون لاير قطري  1,527.2مبلغ ب ، مقارنة  2021 يونيو 30في 

 

مليون لاير قطري  1,779.0فبلغ  %14.1بنسبة المطب عة  الفوائدإيرادات المجموعة المتأتية من صافي ارتفع 

مليون لاير  1,558.8 بمبلغ مقارنة   2021 يونيو 30المنتهي في السنة  لنصف (مسّجل أساس على% 13.3+)

 لنصف% 2.6هامش الفائدة إلى صافي ارتفع على أساٍس مطبّعٍ، و. 2020الفترة نفسها من محقّق في القطري 

. وعلى الّرغم من 2020المحقّقة في الفترة نفسها من % 2.4مقارنة  بنسبة  2021 يونيو 30المنتهي في السنة 

 .التمويل لتكلفةفعّالة ال اإلدارة إلى أساس ا الهوامش في الزيادةتُعزى ، األصول عوائد انخفاض

 

مليون لاير  505.0وبلغت % 2.8بنسبة نخفضت اف المطب عة غير المتأتية من الفوائدالمجموعة إيرادات أّما 

مليون  519.3مبلغ ب مقارنة   2021 يونيو 30المنتهي في السنة  لنصف( سّجلم% على أساس 56.4قطري )+ 
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 بشكلٍ اإليرادات غير المتأتية من الفوائد إجمالي انخفاض يُعزى . 2020من نفسها في الفترة  محققاللاير قطري 

لظروف نتيجة  ل بنك الترناتيف التابعة تناشركالتداول في إيرادات ة والعمالت األجنبيّ تدنّي إيرادات إلى  أساسيٍ 

بات غير المسبوقة التقلّ بعد االستثمار إيرادات انتعاش تعويض ذلك جزئي ا من خالل  وقد تمّ . الصعبة في تركيا

األول من  النصففي بها  المقارنفترة الرت سلب ا على التي أثّ  19-كوفيدفي األسواق العالميّة بسبب جائحة 

2020. 

 

على أساس  %57.6)+مليون لاير قطري  578.9 وبلغ %5.1 بنسبة المطب عة إجمالي النفقات التشغيلي ة ارتفع

نفسها  الفترة في قطري لاير مليون 550.9مبلغ ب مقارنة   2021 يونيو 30 في المنتهيالسنة  لنصف( سّجلم

 التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة التشغيليّة.وذلك من جّراء االستثمار المستمر في ، 2020 من

 

 لنصفمليون لاير قطري  415.2% إلى 84.4بنسبة  صات المجموعة للقروض والسلفصافي مخص  ارتفع 

. وتعزى الزيادة 2020من نفسها مليون لاير قطري في الفترة  225.2، من 2021 يونيو 30المنتهي في السنة 

إلى  رةالمتعثّ انخفضت نسبة القروض و. الحذرةصات المخصّ استمرار إلى  أساسيٍ  صات بشكلٍ في المخصّ 

% في 112.1ة القروض . وبلغت نسبة تغطي2020يونيو % في 5.0 نسبة  مقارنة ب 2021 يونيو 30% في 4.1

 .2020% في يونيو 90مع ارتفاعٍ عن نسبة  2021 يونيو 30

 

مليار  162.1إجمالي األصول وبلغ  2021 يونيو 30% في 12.8الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة ارتفعت 

إلى  أساسيٍ  الزيادة بشكلٍ هذه عزى . وتُ 2020 يونيومليار لاير قطري في  143.7مبلغ ب لاير قطري مقارنة  

 .والسلفالقروض 

 

 يونيو 30في  قطري لايرمليار  100.6 فبلغت% 15.6 بنسبة قروض وسلف المجموعة للعمالءارتفعت 

يٍ في أساستت الزيادة بشكٍل . وأ2020الفترة نفسها من في مليار لاير قطري  87.0مقارنة  بمبلغ  2021

 .الحكومي والعام ينقطاعال

 

 يونيو 30مليار لاير قطري في  25.3فبلغت  %5.6 للمجموعة بنسبة ةة االستثماري  األوراق المالي  انخفضت 

إلى  أساسيٍ  االنخفاض بشكلٍ  ودويع. 2020من نفسها الفترة في مليار لاير قطري  26.8مبلغ ب مقارنة   2021

 .استحقاقات السندات الحكومية
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، 2021 يونيو 30مليار لاير قطري في  82.3فوصلت إلى % 6.0المجموعة بنسبة  ودائع عمالءارتفعت 

بنسبة المنخفضة التكلفة الودائع ارتفعت . و2020من نفسها مليار لاير قطري في الفترة  77.7مبلغ ب مقارنة  

 بنك.التي يقدّمها العة والمنتجات الرقميّة مبادرات إدارة النقد المتنوّ من جّراء % 23.1

 

 ".مستقّرة" مستقبليّة نظرةتصنيفات البنك التجاري مع  وكاالت التصنيف الثالثة كل ها لتعد  

 

تحقيق بالبنك التجاري "لقد استمّر  :أبراهام قائال  عل ق الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري السي د جوزيف 

مليار لاير  1.3 قدره اد  صافي ربح موحّ مسّجال   ،2021يونيو  30ألشهر الستة المنتهية في في اة نتائج إيجابيّ 

ا إيجابي ا لألعمال ، ما يعكس السابقةمن السنة بالفترة نفسها  مقارنة   %47.3 بزيادة ،عن تلك الفترةقطري  زخم 

 ترأثّ ة والتي الماضيسنة من ال بها في الفترة المقارنباإلضافة إلى الخسائر التي طالت البنك العربي المتّحد 

نسبة بارتفعت التي وصات ة قبل المخصّ انعكس النمو اإليجابي لألعمال في األرباح التشغيليّ وعلى النتائج. 

 .2021 سنةلنصف األول من عن الاير قطري مليار  1.7 إلى 11.6%

 

هذه مليار لاير قطري خالل  1.3فبلغت  %2.4نسبة ارتفعت األرباح قبل الشركات الزميلة والضرائب بو"

. ونواصل التركيز على تحسين أداء 2021سنة في أرباحنا للنصف األول من  إيجابيٍ  بشكلٍ  تساهمو ،الفترة

 .ةالكفاءات التشغيليّ تعزيز من خالل الزميلة نا تشركا

 

 مليار لاير قطري مقارنة   1.8 إلى% 13.3نسبة بصافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد ارتفع "كما 

ا بن التحسّ وكان هذا  .سابقةالسنة بالفترة نفسها من ال هوامش صافي نمو األصول وتركيز قوي على مدعوم 

 .بشكٍل خاٍص  لديناتمويل لتكلفة الالة اإلدارة الفعّ بفضل % 2.6% إلى 2.4التي استمّرت بالتحّسن من الفائدة 

 

بنسبة  بانخفاض ،مليون لاير قطري 505.0 للمجموعةالمطبّعة بلغ إجمالي الرسوم واإليرادات األخرى "و

التي  ويرجع ذلك أساس ا إلى ظروف السوق الصعبة في تركياسابقة السنة بالفترة نفسها من ال مقارنة   2.8%

 الترناتيف.بنك  التابعة تناشركأثّرت على 
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 مدفوعة   ،مطبّعفي إجمالي الرسوم واإليرادات األخرى على أساس % 15.3نسبة ي زيادة بالبنك المحلّ "وسّجل 

 .بتعافي دخل استثماراتنا

 

 2021النصف األول من في % 25.3فبلغت نت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة تحسّ  ، مطبّعٍ على أساٍس "

زيادة دخلنا مع الحفاظ على قاعدة تكلفة أتاح لنا ما  ،ةالماضيسنة من النفسها للفترة  %26.5 بنسبة مقارنة  

 .مستقرة

 

سنة بالفترة نفسها من ال مليون لاير قطري مقارنة   444.6 إلى%  50.2ة ارتفع بنسبفصات صافي المخصّ "أّما 

رة نسبة تغطية القروض المتعثّ ت إلى تحسين التي أدّ رة ذصات الحذلك أساس ا إلى استمرار المخصّ عود ويسابقة ال

على الرغم من انخفاض المبالغ المستردة في  ،بها لفترة المقارنفي ا %90.0نسبة ب مقارنة   %111.2 إلى

 .2020من بالنصف األول  مقارنة   2021 من النصف األول

 

النصف مليون لاير قطري في نهاية  100.6 نمو القروض والسلف التي بلغتعلى انعكس زخم األعمال "و

الطلب بسبب زيادة  ةالسابقسنة بالفترة نفسها من ال مقارنة  % 15.6ارتفاع ا بنسبة مسّجلة   ،2021األول من 

مليار  82.3إلى  %6.0نسبة ئنا بودائع عمالوارتفعت  .ء جدد وعمالئنا الحاليّينعمالعلى القروض من جانب 

منخفضة الالودائع ارتفعت ف ،تحقيق نتائجفي منخفضة التكلفة التركيزنا على الودائع استمّر في حين  ،لاير قطري

 .هامش الفائدةما ساهم في تحسين صافي  ،خالل الفترة %23.1بنسبة  دةالتكلفة الموحّ 

 

سنة في أرباحنا للنصف األول من  إيجابيٍ  بشكلٍ الوطني العماني والبنك العربي المتّحد الزميالن ساهم البنك "

 ة.الكفاءات التشغيليّ تحسين من خالل الزميلة نا تالتركيز على تحسين أداء شركا. ونواصل 2021

 

ى إلى خفض خسائر الربع األول ما أدّ  2021األرباح خالل الربع الثاني من تحقيق إلى الترناتيف  عاد بنك"

 13.8 هامقدار ب أسعار الفائدة إلى خسارة أقلمليون لاير قطري والتي نتجت عن تقلّ  20.7 البالغة 2021من 

 .2021مليون لاير قطري في النصف األول من 
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 %100التوصية بعقد جمعية عمومية غير عادية لزيادة نسبة التملك األجنبي الى 

 

 تخاذ قرار تبعا  إعن  2021 يوليو 27في االجتماع المنعقد في تاريخ  أعلن مجلس إدارة البنك التجاري

رفع بجانب في رأس مال الشركات المساهمة العامة للقوانين والقرارات المنظمة لتملك المستثمرين األ

التخاذ قرار بشأن تعديل النظام  الحقا   موعدها يحددتوصية للمساهمين النعقاد جمعية عامة غير عادية 

هات المختّصة والجمعيّة الج %، مع مراعاة موافقة100األساسي للبنك لزيادة نسبة تملك األجنبي إلى 

  .العموميّة غير العاديّة

 

 


