
 

 يعلن البنك التجاري )ش.م.ع.ق(

 2021مارس  31مليون لاير قطري للربع المنتهي في  602.7بقيمة ح اربأصافي عن 

 

: أعلن البنك التجاري )ش.م.ع.ق( )"البنك"( وشركاته التابعة والزميلة ، الدوحة، قطر2021أبريل  25

صافي عن المجموعة أعلنت و .2021 مارس 31)"المجموعة"( اليوم عن نتائجه الماليّة للربع المنتهي في 

نفسها لفترة عن امليون لاير قطري  402.1بصافي أرباح بقيمة  مليون لاير قطري مقارنة   602.7بقيمة ح اربأ

 .2020من 

 

 2020بالفترة نفسها من  رات المالي ة للمجموعة مقارنة  أبرز المؤش  

 50.0بنسبة زيادة  مليون لاير قطري، مسّجال   602.7األرباح  يصاف.% 

 (.معلنة% +28.0)% 8.4بنسبة  زيادة  مسّجال  مليون لاير قطري،  1,086.5 المطبَع الدخل التشغيلي 

  8.8قطري، مسّجلة  زيادة  بنسبة مليون لاير  795.0األرباح التشغيليّة%. 

 (19.5معلنة ) %27.1%(، منخفضة  من 31.5 معلنة) %26.8 المطبّعة نسبة التكلفة إلى الدخل%. 

  2020% في مارس 16.6نسبة ب % مقارنة  18.3مال الة رأس يكفال ةقويّ نسبة. 

  أساسيٍ بشكٍل % 28.7مليون لاير قطري، مسّجال  زيادة بنسبة  275.3 مخّصصات القروضإجمالي

استرداد عمليّات تمّ تعويض ذلك من خالل غير المنتظمين. ارتفاع مخّصصات قروض العمالء من جّراء 

زيادة بأي مليون لاير قطري،  212.5صافي مخّصصات للقروض والسلف للعمالء بقيمة أدّت إلى مبالغ 

 .%12.9بنسبة 

  11.4بنسبة  مليار لاير قطري، مسّجال  زيادة   163.1إجمالي األصول.% 

  12.0بنسبة  مليار لاير قطري، مسّجلة  زيادة   99.4القروض والسلف للعمالء.% 

  مليون دوالر  500بقيمة  المال رأس من اإلضافيّة األولى الشريحة ضمن لسنداتناجح دولي إصدار

 .2021في مارس أمريكي 

  فاينانس لوبالجمن " 2021"أفضل بنك في قطر جائزة. 

 ة الخدمات المصرفيّ مجال في  "إدارة البيانات واألمن" جائزةأصحاب األعمال" و خدمة" جائزة

 .يورو موني قبلمن  2021الخاصة وإدارة الثروات في قطر 
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  ّالتصنيف ة يا يشير إلى إمكانيّة ترقالنظرة المستقبليّة إلى "إيجابيّة" ممّ  لت شركة ستاندرد آند بورزعد

 .مقبلةال 24إلى  12األشهر في 

 

 ص رح الشيخ عبدهللا بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك التجاري:

 

-جائحة كوفيدنتجت عن خالل التحدّيات التي  وشعبها واقتصادهاتمي ز البنك التجاري بقدرته على دعم قطر 

. فقد نفّذنا تدابير عدّة لتخفيف الضغوط الماليّة على عمالئنا، منها تأجيل دفع أقساط القروض ومدفوعات 19

ا الفائدة، وتوفير أسعار فائدة ميّسرة للشركات والمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة في القطاعات المتضّررة وكنّ 

 .19-كوفيد جائحة لالستجابة لتداعياتمن أكبر المشاركين في برنامج الضمانات الوطني 

 

"إنّنا ملتزمون بالمساهمة في نجاح قطر من خالل تقديم حلوٍل مصرفيٍّة مبتكرة ذات مستوى عالمي في البالد. 

 جلوبال فاينانس " من قبل2021خالل هذا الربع، كان لنا شرف الحصول على جائزة "أفضل بنك في قطر 

ا على جائزتي " ألصحاب األعمال" و"أفضل إدارة  أفضل الخدمات المقدّمة للمّرة الثانية. كما وحصلنا أيض 

 من قبل يوروموني. 2021وأمن للبيانات" في الخدمات المصرفيّة الخاصة وإدارة الثروات في قطر للعام 

 

اتّخذتها القيادة القطريّة في سبيل تأمين استقرار االقتصاد خالل "لقد أتاحت اإلجراءات السريعة والحاسمة التي 

لدولة قطر تحقيق انتعاٍش مستداٍم وقويٍ مدعوٍم ببرنامج التطعيم الناجح في قطر واستثمار  19-جائحة كوفيد

يع مليار دوالر أمريكي لتوس 28الحكومة المستمر في البنية التحتية، بما في ذلك خّطة قطر الطموحة بقيمة 

 طاقتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز مكانتها كأكبر موّرٍد في العالم."

 

: "يواصل البنك التجاري جذب الثقة أضاف السي د حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري

التي نتجت عن جائحة القويّة للمستثمرين، وقد أظهر مرونة  في أعماله، حيث نجحنا في التغلّب على التحدّيات 

من خالل االستفادة من التكنولوجيا والمحافظة على مقاربةٍ حصيفةٍ إلدارة المخاطر. وظهر هذا األمر  19-كوفيد

ضمن  سنوات 5إصدار السندات الدائمة القابلة لالسترداد بعد من خالل التسعير الجذّاب واالكتتاب الزائد في 

لسندات المؤّهلة أكبر إصدار لوهو مليون دوالر أمريكي  500ال بقيمة الشريحة األولى اإلضافيّة من رأس الم
 ."خارج قطر ضمن الشريحة األولى اإلضافيّة من رأس الماللإلدراج 

 

 

 31مليون لاير قطري للربع المنتهي في  795.0فبلغت % 8.8 للمجموعة بنسبة األرباح التشغيلي ةارتفعت 

 .2020من نفسها في الفترة  قالمحقّ مليون لاير قطري  730.4مبلغ ب ، مقارنة  2021مارس 

 

مليون لاير قطري  856.0فبلغ  %7.4بنسبة  المطبَعة الفوائدإيرادات المجموعة المتأتية من صافي ارتفع 

الفترة مليون لاير قطري محقّق في  796.7 بمبلغ مقارنة   2021مارس  31للربع المنتهي في  (معلنة% 5.9+)
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مارس  31للربع المنتهي في % 2.6هامش الفائدة إلى صافي ارتفع على أساٍس مطبّعٍ، و. 2020نفسها من 

، األصول عوائد انخفاض. وعلى الّرغم من 2020المحقّقة في الفترة نفسها من  %2.5 نسبةبمقارنة   2021

 .التمويل لتكلفةفعّالة ال اإلدارة إلى أساس ا الهوامش في الزيادةتُعزى 

 

مليون لاير  230.5وبلغت % 12.3بنسبة  تارتفعفللمجموعة  المطبَعة غير المتأتية من الفوائداإليرادات أّما 

 محققمليون لاير قطري  205.2مبلغ ب مقارنة   2021مارس  31( للربع المنتهي في معلنة% 210.3قطري )+ 

حّسن إلى ت أساسيٍ  بشكلٍ اإليرادات غير المتأتية من الفوائد إجمالي زيادة . يُعزى 2020من نفسها في الفترة 

 المقارنفترة الرت سلب ا على بات غير المسبوقة في األسواق العالميّة التي أثّ التقلّ بعد التجارة واالستثمار إيرادات 

 .19-كوفيدبسبب جائحة  2020في الربع األول من بها 

 

( معلنة %107.3+لاير قطري )مليون  291.6 وبلغ  %7.4 بنسبةالمطبَعة  إجمالي النفقات التشغيلي ة ارتفع

  . 2020 مننفسها  الفترة في قطري لاير مليون 271.5مبلغ ب مقارنة   2021 مارس 31 في المنتهي للربع

 

مليون لاير قطري للربع  212.5% إلى 12.9بنسبة  صات المجموعة للقروض والسلفصافي مخص  ارتفع 

. وتعزى الزيادة في 2020من نفسها مليون لاير قطري في الفترة  188.2، من 2021مارس  31المنتهي في 

غير انخفضت نسبة القروض و. غير المنتظمينلعمالء لصات إلى ارتفاع المخصّ  أساسيٍ  صات بشكلٍ المخصّ 

ة . وبلغت نسبة تغطي2020من نفسها % في الفترة 5.0 نسبة  مقارنة ب 2021مارس  31% في 4.2إلى المنتظمة 

 .2021مارس  31% في 105.9القروض 

 

مليار  163.1إجمالي األصول وبلغ  2021مارس  31% في 11.4الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة ارتفعت 

إلى  أساسيٍ  الزيادة بشكلٍ هذه عزى . وتُ 2020مليار لاير قطري في مارس  146.4مبلغ ب لاير قطري مقارنة  

 ات من البنوك.والمستحقّ  والسلفالقروض 

 

 2021مارس  31في  قطري لايرمليار  99.4 فبلغت %12.0 بنسبة قروض وسلف المجموعة للعمالءارتفعت 

 قطاعاليٍ في أساستت الزيادة بشكٍل . وأ2020الفترة نفسها من في مليار لاير قطري  88.8مقارنة  بمبلغ 

 االستهالكي. القطاعوالحكومي والقطاع العام 
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مارس  31مليار لاير قطري في  25.5فبلغت  %2.9 للمجموعة بنسبة ةاالستثماري  ة األوراق المالي  انخفضت 

إلى  أساسيٍ  االنخفاض بشكلٍ  ودويع. 2020من نفسها الفترة في مليار لاير قطري  26.2مبلغ ب مقارنة   2021

 .الحكوميةاستحقاقات السندات 

 

، 2021مارس  31مليار لاير قطري في  81.8فوصلت إلى % 5.8المجموعة بنسبة  ودائع عمالءارتفعت 

بنسبة  الودائع المنخفضة التكلفةارتفعت . و2020من نفسها مليار لاير قطري في الفترة  77.4مبلغ ب مقارنة  

 بنك.التي يقدّمها العة والمنتجات الرقميّة مبادرات إدارة النقد المتنوّ من جّراء % 26.6

 

دت التصنيف وأكّ " إيجابيّة" إلىللبنك من "مستقّرة"  المستقبليّة النظرة شركة ستاندرد آند بورز لتعدّ 

"BBB+/A-2" دت وكالة موديز . أكّ المقبلة 24إلى  12األشهر في التصنيف ة ييشير إلى إمكانيّة ترق، ما

 ."مستقرةنظرة المستقبليّة "وفيتش تصنيفات البنك وال تزال ال

 

"حقّق البنك التجاري مجموعة   :قائال  السي د جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري  علّق

ا صافية  موّحدة  بقيمة 2021إيجابيّة  للغاية من النتائج في الربع األول من   602.7. فقد سّجلت المجموعة أرباح 

بالفترة نفسها من السنة السابقة. وتعكس إنجازات % مقارنة  50.0لاير قطري للفترة مع ارتفاع بنسبة  مليون

المجموعة على الرغم من بيئة السوق الصعبة، التنفيذ القوي لخّطتنا االستراتيجيّة الخمسيّة التي بلغت اآلن السنة 

 األخيرة من التنفيذ.

 

مليون  856.0لغ % فب5.9بنسبة  2021للربع األول من ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد "

 %7.4نسبة الفوائد بيرادات المتأتية من وارتفع صافي اإللاير قطري مقارنة  بالفترة نفسها من السنة السابقة. 

. ويُعزى التحّسن إلى اإلدارة الفعّالة 2بعد التعديل من جّراء تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليّة رقم 

 . هامش الفائدةصافي  تحسينلتكلفة التمويل لدينا ل

 

مليون لاير قطري مسّجال  زيادة   230.5، 2021ي الربع األّول من إجمالي الرسوم واإليرادات األخرى فوبلغ "

العمالت من جّراء انتعاش إيرادات سنة السابقة، فترة نفسها من العلى أساس مطبّعٍ مقارنة  بال% 12.3بنسبة 

بعد تعاظم التقلّبات في األسواق الماليّة العالميّة التي أثّرت سلب ا على  ثماردخل االستواألجنبيّة والدخل التجاري 

. ونتيجة  لذلك، ارتفع الربح التشغيلي في 19-كوفيدبسبب جائحة  2020الفترة المقارن بها في الربع األول من 

بالفترة نفسها من مليار لاير قطري، مقارنة  1.1% على أساس مطبّع فبلغ 8.4بنسبة  2021الربع األول من 

 السنة السابقة.

 

 السنة السابقةالفترة نفسها من مقارنة  ب 2021الربع األّول من % في 8.8ارتفع الربح التشغيلي الموّحد بنسبة "

الفائدة وزيادة في مجموع الرسوم واإليرادات بتحّسن صافي هامش ، مدفوع ا مليون لاير قطري 795.0فبلغ 

% في 26.8بلغت لتكلفة إلى الدخل ل جيدةنسبة وعة، حافظ البنك التجاري على األخرى. وعلى مستوى المجم

% من 22.2، بينما حّسنت العمليّات الداخليّة في قطر نسبة التكلفة إلى الدخل لديها إلى 2021الربع األّول من 
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الل تعزيز % في الفترة السابقة المقارن بها حيث يواصل البنك التركيز على زيادة الكفاءات من خ23.3

 التكنولوجيا.

 

فترة نفسها من % مقارنة  بال28.7بنسبة  2021في الربع األّول من   القروضمخّصصات إجمالي "كما ارتفع 

وتّم تعويض ذلك جزئي ا من خالل  ويعود ذلك الى ارتفاع مخصصات العمالء غير المنتظمين. ،السابقةالسنة 

 2021عمليّات استرداد قوية خالل الفترة، فارتفع بالتالي صافي مخّصصات القروض في الربع األول من 

 مليون لاير قطري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. 212.5% إلى 12.9بنسبة 

 

، مسّجلة  زيادة بنسبة 2021الربع األّول من لاير قطري في نهاية مليار  99.4"بلغت قروض المجموعة وسلفها 

مليار لاير  81.8 % فبلغت5.8بنسبة ودائع العمالء رتفعت % مقارنة  بالفترة نفسها من السنة السابقة. وا12.0

ضة ، في حين استمّر تركيزنا على الودائع المنخفضة التكلفة في تحقيق نتائج، مع نمو الودائع المنخفقطري

 % خالل هذه الفترة، ما ساهم في تحسين صافي هامش الفائدة.26.6التكلفة الموّحدة بنسبة 

 

بزيادة سعر الفائدة وتقلّبات العملة في السوق التركيّة.  2021الربع األّول من "تأثّر أداء بنك الترناتيف خالل 

 24.6مليون لاير قطري خالل الربع مقارنة بأرباح قدرها  20.7الترناتيف خسارة  صافية  قدرها سّجل بنك 

مليون لاير قطري للفترة نفسها من السنة السابقة. ما زلنا إيجابيّين بشأن النظرة المستقبليّة لبنك الترناتيف للسنة 

ا كبيرة لتحقيق األرباح على المدى الطويل.  بأكملها، ونحن ملتزمون بأعمالنا في تركيا ونرى فرص 

 

همت الشركتان الزميلتان البنك الوطني العماني والبنك العربي المتّحد إيجابي ا في أرباحنا في الربع األول من سا

ا في الربع األّول مقارنة  بخسارة في السنة السابقة. ويستمر البنك  2021 حيث سّجل البنك العربي المتّحد ربح 

في إجمالي الدخل من الشركات الزميلة. ونواصل التركيز الوطني العماني في عمان في المساهمة بشكٍل إيجابيٍ 

 على تحسين أداء شركاتنا الزميلة من خالل دفع الكفاءات التشغيليّة."

 


