
 
 

 

اجتواع الجوعيت العاهت لبنك بروة 

 2013 استورار زخن النوو في عام

  

١ٔٛ٠ٛ ٚاٌزٞ رّذ اٌّٛافمخ ف١ٗ ػٍٝ شٙش   األٚي ِٓ اٌغٕٛٞ اٌؼبَ فٟاجزّبػٗ ػمذ ثٕه ثشٚح  –2014يونيو،  8– الدوحت 
 .2013إٌزبئج اٌّب١ٌخ ٌؼبَ 

عؼبدح اٌش١خ ِحّذ ثٓ حّذ ثٓ جبعُ آي ثبٟٔ، سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح، ثؼشض رمش٠ش ِفصً ػٓ األٔشطخ ٚإٌزبئج ٚلبَ 
 .2013اٌّب١ٌخ، ٍِم١ًب اٌضٛء ػٍٝ أُ٘ إٌزبئج اٌزٟ حممٙب اٌجٕه فٟ ػبَ 

 لٍبلغ٪ 46 بٌسبت 2013لؼام  صافً الزبخح١ث اسرفغ ، رباحواأل الوزكش الوالً فً كل هي ًوىًا قىًٌا الوجوىػت سجلج
 ػبئذاد ٚأسثبح الٌخائج أظهزث هذٍٚ. 2012 ١ٍِْٛ س٠بي لطشٞ فٟ ػبَ 345.2ِمبسًٔخ ِغ   رٌال قطزيهلٍىى 503.9

إٌزاداث  كاى لجىدة هحفظت الخوىٌل حأثٍزًا رئٍسًٍا ػلى. الوخىافقت هغ الشزٌؼت الوجوىػت الوصزفٍت  خاللهيأوثش رٛاصًٔب 

 . الخشٌٌت واالسخثوارلقطاع األداء الوخوٍش هاسيػشوساهن فً ث أػوال الوجوىػت الوصزفٍت،

 2013السواث والوالهح الرئيسيت لنتائج  العام 

 

 ال يسال البنك األسرع نووًا في قطر

٪ فٟ ِحفظخ اٌز٠ًّٛ 26لطشٞ، ٚرٌه ٔز١جًخ ٌٍّٕٛ ثٕغجخ س٠بي  ١ٍِبس 33.6٪ ١ٌصً إٌٝ 33اسرفغ إجّبٌٟ األصٛي ثٕغجخ 
١ٍِبس س٠بي لطشٞ إٌٝ  14.8 لطشٞ، ِغ اسرفبع ٚدائغ اٌؼّالء ِٓس٠بي ١ٍِبس  ١ٍِ19.3بس س٠بي لطشٞ إٌٝ  15.3 ِٓ 

، 2013 س٠بي لطشٞ فٟ ػبَ 1.68 س٠بي لطشٞ إٌٝ 1.17ٌغُٙ اٌٛاحذ ِٓ ٚاسرفؼذ سثح١خ ا. لطشٞس٠بي  ١ٍِبس 21.2
فشٚع اٌفش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب فٟ اي  شجىخوّب ػضص اٌجٕه حضٛسٖ ٚخذِبرٗ فٟ لطبع األفشاد ِٓ خالي. ٪43 ثٕغجخ رحغٓ ثٍغذ

 . ػ١ًّ خالي اٌؼبَ رجبٚص ػذد اٌؼّالء أسثؼخ ػشش أٌف.اٌذٚحخ

 

 هلف الدخل الوتوازى

خالي ٔشبط لطبع اٌششوبد،  ِٓ ح١ث رحممذ أسثبح ِٛثٛلخ ٚج١ذح :ٌٍّف اٌذخً" رٛاصًٔب" ظٙٛسًا أوثش 2013شٙذ ػبَ 
ٚرحغًٕب وج١شًا فٟ أداء سأط اٌّبي اٌجششٞ،  ٌالعزثّبس اٌىج١ش فٟ ًاأؼىبطٚ ،اٌخض٠ٕخلطبع ِغبّ٘خ ل٠ٛخ جذًا ِٓ ة ٚاعزىّباًل

 .خذِبد األفشادلطبع 

 

 والتقدير بناء العالهت التجاريت

ػزشاف ٚرمذ٠ش وج١ش٠ٓ ػٍٝ اٌصؼ١ذ٠ٓ اٌّحٍٟ ٚاإلل١ٍّٟ؛ ٚ٘ٛ رطٛس اخالي اٌؼبَ، حبصد اٌؼالِخ اٌزجبس٠خ ٌجٕه ثشٚح ػٍٝ 
ٔجبصاد إٚأثشص . أؼىظ فٟ اٌؼذد اٌّزضا٠ذ ٌٍؼّالء ٚحصٛي اٌجٕه ػٍٝ ػذد ِٓ اٌجٛائض اٌّشِٛلخ فٟ اٌمطبع اٌّصشفٟ

ٌُ ٠ىٓ اٌحصٛي ػٍٝ ". أفضً ثٕه"اٌجٕه وبْ حصٌٛٗ ػٍٝ جٛائض ِجٍخ اٌز٠ًّٛ ٚاألػّبي اإلعال١ِخ ح١ث حصً ػٍٝ ٌمت 
 أ١ّ٘خ ثبٌغخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ، ٠ٚؼزجش أثشص اإلٔجبصاد اٌزٟ ٠فخش اِجشد إٔجبص ِحٍٟ أٚ إل١ٍّٟ ثً وبْ ر" أفضً ثٕه"

  .ثٙب ج١ّغ أفشاد فش٠ك ثٕه ثشٚح

 

  تطوير البنيت التحتيت

 االعزشار١ج١خ ٌٍّٕٛ، ثّب فٟ رٌه االعزثّبس اٌّغزّش فٟ رم١ٕخ  اٌجٕه اٌج١ٕخ اٌزحز١خ اٌزٟ رذػُ خطظرط٠ٛشاعزّش اٌجٕه فٟ 
 .2014 ِٓ ػبَ ثبٟٔ خالي إٌصف ايِٓ اٌّمشس افززبح فشػ١ٓ ١ِّض٠ٓ،  ٚإٔشبء اٌفشٚعاٌّؼٍِٛبد

 

 

 



 
تعسيس عوليت دهج فروع الوجووعت 

. جبسحاألٌٚٝ ٌإلٚششوخ  األٌٚٝ ٌٍز٠ًّٛٚششوخ  ،اٌّغزثّش األٚيٚششوخ  ثٕه ثشٚح،:  واًل ِٓٔه ثشٚحةِجّٛػخ رضُ 
 ٠ٓػّالء اٌّشزشنايٌالعزفبدح ِٓ رآصس اٌذخً ػجش فٟ ػ١ٍّبد اٌذِج ٚاٌزىبًِ ث١ٓ ششوبرٙب رمذَ ايٚرٛاصً اٌّجّٛػخ 

 إداسح اٌششوخ لبدسح دٚوبْ. ٠شادارٙبإحصزٙب فٟ اٌغٛق ٚص٠بدح ػٍٝ حبفظذ ششوخ األٌٚٝ ٌٍز٠ًّٛ . ٚرؼظ١ُ وفبءح اٌزشغ١ً
 ٚثبٌّثً، وبْ أداء اٌششوبد األخشٜ ٌٍّجّٛػخ ج١ذًا خالي .ػٍٝ اٌحذ ثشىً وج١ش ِٓ ِغزٜٛ األصٛي اٌّزؼثشح خالي اٌؼبَ

 .اٌؼبَ

 

التقطير 

 ٔغجخ ثٍغذٚلذ . سأط اٌّبي اٌجششٞفٟ أُ٘ األصٛي ٌذ٠ٗ،  ٠ٛاصً ثٕه ثشٚح االعزثّبس ثبإلضبفخ إٌٝ األٔظّخ ٚاٌفشٚع،
ٚاألُ٘، ٚاصً اٌجٕه اعزمطبة ِصشف١١ٓ لطش١٠ٓ ١١ِٕٙٓ ثبسص٠ٓ . ٪ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّجّٛػخ25اٌزمط١ش إٌٝ ِب ٠ض٠ذ ػٓ 

 .خطظ إٌّٛ االعزشار١جٟ ٌٍّجّٛػخ٠شأعْٛ ػذدًا ِٓ إٌّبصت اٌم١بد٠خ اٌشئ١غ١خ ٠ٚمِْٛٛ ِٓ خالٌٙب ثم١بدح ٚرٕف١ز 

 

 :ى الجددوى االستراتيجيوالوساهن

ٚصٕذٚق ِّثٍخ ثصٕذٚلٟ اٌّؼبشبد  أْ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزمبػذ ٚاٌزؤ١ِٕبد االجزّبػ١خ اِخرُ اإلػالْ فٟ اجزّبع اٌجّؼ١خ اٌغ
٠ٚؼزجش ٘زا اٌزغ١١ش فٟ . ٪ ٌىً ِّٕٙب18.7ٍِى١خ ششوخ ثشٚح اٌؼمبس٠خ فٟ ثٕه ثشٚح ثٕغجخ  لذ اشزشد اٌّؼبشبد اٌؼغىشٞ

. االعزشار١ج١خ رحم١ك أ٘ذافٗ ٚخططٗ ػ٠ٍٝغبػذ طػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ، وّب ٌٍجٕه اٌٍّى١خ إ٠جبث١ًب ح١ث أٔٗ ٠مذَ دػًّب 


