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 (أعلن البنك التجاري )ش.م.ع.ق

 2020 ديسمبر 31في  ةالمنتهي للسنةمليون لاير قطري  1,301.2 بقيمة صافي أرباحعن 

 

أعلن البنك التجاري )ش.م.ع.ق.( )"البنك"( وشركاته التابعة والزميلة  الدوحة، قطر: – 2021يناير 27

أعلنت المجموعة عن فقد . 2020 ديسمبر 31 في ةالمنتهي للسنة)"المجموعة"( اليوم عن نتائجه الماليّة 

مليون عن الفترة  2,021.0مليون لاير قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة  1,301.2صافي أرباح بقيمة 

 .2019نفسها من 

-لاير قطري للسهم الواحد أي بنسبة  0.1مجلس اإلدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة وصى أ

 سمية للسهم.من القيمة اال% 10

 

وتخضع البيانات المالية والتوصية المتعلقة بتوزيع األرباح النقدية لموافقة مصرف قطر المركزي والمصادقة 

 عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك.

 

 2019رات المالي ة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من أبرز المؤش  

  35.6مليون لاير قطري، مسّجالً انخفاًضا بنسبة  1,301.2صافي األرباح.% 

 مليون لاير قطري، مسّجالً  4,237.1التشغيلي  الدخل  ً رتفاعاً ا)ولكن سجل  %2.5بنسبة  انخفاضا

 .عة(% على أساس النسبة المطبّ 9.9بنسبة 

  طبّعة الم% )النسبة 0.7 مسّجلةً زيادةً بنسبةمليون لاير قطري  3,140.8األرباح التشغيلية

+14.1)%. 

  النسبة المطبَعة  %28.3%(، منخفضةً من 26.0 ةطبّعمالنسبة ال) %25.9نسبة التكلفة إلى الدخل(

28.7)%. 

  2019% في سنة 16.4% مقارنةً بنسبة 17.8كفاية رأس المال قويّة نسبة. 

  اء % من جرّ 51.6مليون لاير قطري، مسّجالً زيادة بنسبة  1,236.4إجمالي مخّصصات القروض

تعويض ذلك من خالل  تمّ وعة. ة المتوقّ في الخسائر االئتمانيّ  19-بكوفيد النموذج المرتبطزيادات 

مليون لاير  836.4لقروض والسلف للعمالء بقيمة لصات نتج عنها صافي مخصّ مبالغ كبيرة استرداد 

 .%40.7بنسبة  بزيادةأي ، قطري
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  4.1ادة بنسبة زيمسّجالً ، مليار لاير قطري 153.6إجمالي األصول%. 

 9.9زيادة بنسبة مسّجلةً ، مليار لاير قطري 96.7سلف للعمالء القروض وال%. 

  مليون دوالر أمريكي لمدّة خمس سنوات.  500ناجح لسندات دين ممتازة غير مضمونة بقيمة إصدار

أضعاف وكان من أدنى  3.8تجاوزت عمليّة االكتتاب في هذه السندات المبلغ المطلوب بمقدار 

 .إلصدارات سعًرا من قبل جهة إصدار ماليّة قطريّة في صفقة عموميّةا

 آشيان بانكرذا  "من  2020في قطر للعام  وفي الخدمات المصرفية نقدالإدارة  بنك في جائزة أفضل". 

  الملتقى اإلعالمي العربيمن "المسؤولية االجتماعية جائزة".    

 ذا بانكر"من  ٢٠٢٠للعام  جائزة أفضل بنك أداًء في قطر". 

  أفضل تطبيق مصرفي للهاتف جائزة و ،البنك األكثر ابتكاراً في الخدمات المصرفية الرقميةجائزة

 ."إنترناشيونال فاينانس"من  2020للعام  الجوال في قطر

 يوروموني"من  2020للعام  جائزة التميّز في القيادة على مستوى الشرق األوسط". 

  ّأفضل منتج جائزة و ،للعام الرابع على التوالي ة لألفراد في قطرجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفي

آشيان ذا "من  2020للعام  في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا رقمي لإليداع

 ."بانكر

 

"لقد أظهرت قطر مرةً  الشيخ عبد هللا بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: صرح

، وذلك بفضل جهود قيادتنا واإلجراءات التي تم تنفيذها من 19-مهارتها في حسن إدارتها لجائحة كوفيد أخرى

لذلك، توقع صندوق النقد الدولي  أجل التخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية للوباء على البلد. ونتيجةً 

(IMF أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر بنسبة )كما أشار صندوق النقد 2021٪ في عام 2.7 .

الدولي إلى أن القرارات الحكيمة التي اتخذتها البالد فيما يتصل بالميزانية من شأنها أن تعمل على إبقاء الفجوة 

 المالية تحت السيطرة.

 

"خالل هذه األوقات العصيبة، كانت األولوية الرئيسية لدى البنك التجاري لدعم اقتصاد البالد من خالل تأجيل 

أقساط القروض ومدفوعات الفائدة، وتزويد الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات 

المتضررة بأسعار فائدة ميسرة والمشاركة في برنامج ضمان االستجابة الوطنية. هذا وال يزال البنك التجاري 

ً باستخدام موارده لتقديم حلول مصرفية عالمية المستوى ومنتجات مبتكرة إلى قطر لدعم القطاع  ملتزما

 الخاص".

 

"إن تنفيذ الخطة االستراتيجية الخمسية التي  وأضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس البنك التجاري:

. وبفضل استثماراتنا في 19-وضعها البنك التجاري زّودنا بمنصة قوية لالستجابة من خاللها لوباء كوفيد

ل بسالسة إلى العمل من المنزل أثناء فرض القيود على الحركة، مع تزويد التكنولوجيا، تمّكنّا من االنتقا
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عمالئنا بإمكانية الوصول دون انقطاع إلى خدماتنا من خالل الخدمات الرقمية المحسنة. وعالوة على ذلك، 

 للمخاطر بإدارة ملف المخاطر الخاص بنا خالل هذه األوقات غير الناجحةسمح لنا التركيز على اإلدارة 

أكدت وكالة "فيتش" قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل عند درجة حيث العادية 

"A.مع توقعات مستقبلية مستقرة "" 

 
 

مليون  3,140.8 بلغتو( مطبّععلى أساس  %+14.1)% 0.7 للمجموعة بنسبة األرباح التشغيلي ة ارتفعت

ع )مطب   مليون لاير قطري 3,118.6بمبلغ  ، مقارنةً 2020مبر ديس 31لاير قطري للسنة المنتهية في 

 .2019نفسها من سنة مليون لاير قطري( في الفترة  2,752.8

 

 مليون لاير قطري 3,100.1 ليصل إلى% 4.6بنسبة للمجموعة  صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد رتفعا

مليون لاير  2,963.2 مبلغب مقارنةً  2020ر ديسمب 31( للسنة المنتهية في عمطب   أساس على %+17.7)

% للسنة 2.4فبلغ ، ارتفع صافي هامش الفائدة ع  طب  م . على أساس  2019نفسها من سنة قطري في الفترة 

. على 2019نفسها من سنة في الفترة ( %2.5 معلنة) %2.3نسبة مقارنة ب 2020ديسمبر  31المنتهية في 

إلى اإلدارة االستباقيّة لتكلفة  أساسي   الهوامش بشكل  في زيادة رجع التالرغم من انخفاض عائدات األصول، 

 .التمويل

 

 مليون لاير قطري 1,137.0فبلغت % 17.8 للمجموعة بنسبة اإليرادات غير المتأتية من الفوائدت انخفض

 قطري مليون لاير 1,383.5 مبلغب مقارنةً  2020ديسمبر  31( للسنة المنتهية في عمطب   أساسعلى  %-6.8)

بشكل  من الفوائد يرادات غير المتأتية في اإلجمالي االنخفاض اإليعود هذا . 2019سنة من نفسها في الفترة 

إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق إليرادات االستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير أساسي  

 .2020 سنةالمسبوقة في األسواق العالميّة في النصف األول من 

 

 أساس على %-0.6قطري ) لاير مليون 1,096.4إذ سّجل % 10.7 بنسبةة التشغيلي  نفقات إجمالي الانخفض 

 نفسها من الفترة في قطري لاير مليون 1,228.0 بمبلغ مقارنةً  2020 ديسمبر 31 فيية المنته للسنة( عمطب  

 .2019سنة 

 

مليون لاير قطري  836.4 ليصل إلى %40.7 بنسبة صات المجموعة للقروض والسلفصافي مخص   ارتفع

وتعود . 2019سنة من نفسها مليون لاير قطري في الفترة  594.4 ، من2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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-كوفيدمن جّراء عة نموذج الخسائر االئتمانيّة المتوقّ في تغييرات الإلى  أساسي   صات بشكل  الزيادة في المخصّ 

% في الفترة 4.9نسبة ب مقارنةً  2020ديسمبر  31% في 4.3 إلىرة المتعثّ قروض انخفضت نسبة الوقد . ١٩

زيادة  وتعزى .2020ديسمبر  31% في 101.6 . وبلغت نسبة تغطية القروض2019سنة من نفسها 

 .19-كوفيدإلى تأثير عة األساسيّة صات الخسائر االئتمانيّة المتوقّ مخصّ 

 

 153.6 إجمالي األصول، إذ بلغ 2020ديسمبر  31% في 4.1 ة بنسبةللمجموع الميزانيّة العموميّة ارتفعت

إلى  أساسي   الزيادة بشكل  ود . وتع2019ليار لاير قطري في ديسمبر م 147.5مبلغ ب لاير قطري مقارنةً  مليار

 .القروض والسلف

 

 سمبردي 31 في قطري مليار لاير 96.7 بلغتو %9.9بنسبة  للعمالءها وسلفالمجموعة قروض  ارتفعت

الزيادة بشكل  رئيسي  في وأتت . 2019سنة مليار لاير قطري في الفترة نفسها من  88.0 مبلغب ، مقارنةً 2020

 .القطاعات التجاريّة والحكوميّة

 

 31 في قطري مليار لاير 25.8 فبلغت %4.0بنسبة للمجموعة  األوراق المالي ة االستثماري ة انخفضت

االنخفاض ود ويع. 2019من سنة  نفسها الفترة في قطري لاير مليار 26.8 بمبلغ مقارنةً ، 2020 ديسمبر

 .إلى استحقاقات السندات الحكوميّة أساسي   بشكل  

 

، 2020 ديسمبر 31 في قطري ليار لايرم 75.8 مسّجلةً  %0.7بنسبة  ودائع عمالء المجموعةانخفضت 

إلى  أساسي   االنخفاض بشكل  يعود . 2019سنة  من نفسها الفترة في قطري لاير مليار 76.3 بمبلغ مقارنةً 

مبادرات إدارة من جّراء  %24.8 بنسبةفقد ارتفعت الودائع الجارية والودائع االدخاريّة ، إالّ أّن الودائع ألجل

 .مها البنكيقدّ المختلفة التي رقميّة المنتجات الالنقد و

 

 .المستقبليّة له ال تزال "مستقّرة" أّن تصنيفات البنك التجاري والنظرة وكاالت التصنيف الثالثأّكدت 
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"كانت بيئةً مليئةً بالتحديات  قائالً:براهام االسي د جوزيف  ،عل ق الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري

، لكّن البنك أظهر مرونةً على مستوى األعمال والدخل التشغيلي نتيجةً للتنفيذ ١٩-من جّراء جائحة كوفيد

 تنا اإلستراتيجيّة الخمسيّة، ما سمح لنا بالتكيّف بسرعة مع بيئة العمل التشغيلية الجديدة.القوي لخطّ 

 

% 14.1، بزيادة 2020مليار لاير قطري في العام  3.1عةً بقيمة "لقد سّجلت المجموعة أرباًحا تشغيليّة مطب  

لفوائد الموّحدة. على أساس  فعلي ، ارتفع مقارنةً بالسنة السابقة، مدفوعةً بتحّسن صافي اإليرادات المتأتية من ا

مليار لاير  1.3% فبلغ 35.6%. وانخفض صافي الربح الموّحد بقيمة 0.7الربح التشغيلي الموّحد بمقدار 

، ١٩-قطري، متأثًرا بانخفاض قيمة شريكنا البنك العربي المتّحد وزيادة المخّصصات بسبب جائحة كوفيد

 تركيا التي أثّرت على الترناتيف بنك. فضالً عن ظروف السوق الصعبة في

 

مليار لاير قطري  3.1% فبلغ 4.6بقيمة  2020"وارتفع صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد للمجموعة لسنة 

 2020مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. وارتفع صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد للسنة المالية 

. ويُعزى التحّسن إلى 2عديل من جّراء تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليّة رقم % بعد الت17.7بقيمة 

اإلدارة الفعّالة لتكلفة التمويل لدينا لضمان انخفاض تكلفة الودائع بشكل  أسرع من عائدات أصولنا. بالتالي، 

نفاق على بطاقات االئتمان وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الرسوم واإليرادات األخرى بسبب انخفاض اإل

ع . وعلى أساس  % على أساس مطب  9.9من جّراء انخفاض السفر الدولي، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 

مليار لاير قطري في السنة  4.3مليار لاير قطري مقارنةً بـ  4.2، 2020فعلي ، بلغ الدخل التشغيلي لسنة 

 .السابقة

 

مقارنةً بالسنة  2020ع  في % على أساس مطب  6.8رادات األخرى فانخفض بنسبة "أّما إجمالي الرسوم واإلي

السابقة، بسبب انخفاض اإلنفاق على البطاقة كما هو مذكور أعاله وكذلك االنخفاض في دخل االستثمار. لقد 

لتجاري تّم تعويض االنخفاض في دخل االستثمار جزئيًا من خالل المكاسب في العمالت األجنبيّة والدخل ا
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حيث استمّرت خدمات التحويالت والتجارة لدينا في التوّسع. على أساس  فعلي ، بلغ إجمالي الرسوم 

 مليار لاير قطري. 1.1 قيمة 2020واإليرادات األخرى لسنة 

 

مقارنةً بالسنة السابقة. وعلى أساس   2020% في سنة 14.1"وارتفع الربح التشغيلي الموّحد المطبّع بنسبة 

مليار لاير قطري. لقد كان النمو مدفوًعا بتحّسن صافي هامش  3.1استقّر الربح التشغيلي الموّحد عند  فعلي ،

الفائدة وتركيزنا على تحسين التكلفة. وبالفعل، تحّسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك التجاري من 

 لتكنولوجيا لتبسيط عملياتنا.%، وذلك مع مواصلتنا االستثمار في ا25.9% في السنة السابقة إلى 28.3

 

% مقارنةً بالسنة السابقة على الرغم من 56.6بنسبة  2020"كما ارتفع صافي مخّصصات القروض سنة 

على نماذج الخسائر االئتمانيّة  ١٩-استرداد مبالغ كبيرة، ما يعكس مقاربتنا الحكيمة في احتساب تأثير كوفيد

نقطة  95، أتت تكلفة المخاطر أعلى بمقدار ١٩-لمتزايدة لجائحة كوفيدالمتوقّعة لدينا. فبسبب هذه التأثيرات ا

% سنة 4.3. وتحّسنت نسبة القروض المتعثّرة لدينا فبلغت نقطة أساس 68التي بلغت السابقة أساس من السنة 

 % في السنة السابقة من جّراء حّل بعض الحاالت.4.9مقارنةً بـ  2020

 

% 9.9، مسّجلةً زيادة بنسبة 2020مليار لاير قطري في نهاية سنة  96.7"بلغت قروض المجموعة وسلفها 

مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة مدعومةً بقروض قويّة من القطاع العام. واستقّرت ودائع العمالء عند 

لمرجّوة، مليار لاير قطري، في حين استمّر تركيزنا على الودائع المنخفضة التكلفة في تحقيق النتائج ا 75.8

% خالل هذه الفترة، ما ساهم في تحسين صافي هامش 24.8مع نمو الودائع المنخفضة التكلفة الموّحدة بنسبة 

 الفائدة.

 

بتراجع االقتصاد التركي وانخفاض قيمة الليرة التركيّة خالل تلك  2020"تأثّر أداء الترناتيف بنك خالل سنة 

لاير  مليون 57.5هذه التحديات، سّجل الترناتيف بنك ربًحا قدره %. إنّما على الرغم من 18.5الفترة بنسبة 

% مع تركيز البنك على زيادة الكفاءة. وقد 11.0قطري خالل السنة مدعوًما بتحسن نفقات التشغيل بنسبة 

مليار لاير قطري وبلغت القروض والسلف للعمالء  8.9 قيمة 2020بلغت ودائع عمالء البنك في نهاية سنة 

 ار لاير قطري.ملي 11.6
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سلبيًا حيث سّجلنا انخفاًضا في القيمة الدفتريّة  2020"كان التأثير من حّصتنا من الشركات الزميلة في سنة 

 للبنك العربي المتّحد تماشياً مع توجيهاتنا لتقريب القيمة الدفتريّة لألصل من قيمته العادلة."

 

 

 


