
 +BBBمن  -A إلى البنك التجاري  تصنیفترفع  ستاندرد آند بورز
 

للبنك تصنیفھا االئتماني  ستاندرد آند بورزوكالة التصنیف العالمیة رفعت  :2022نوفمبر  9، الدوحة، قطر
إن النظرة   األجل للبنك. قصیر A-2على تصنیف  وأكدت+  BBBمن  طویل األجل -A إلى التجاري 

 المستقبلیة مستقرة. 

اإلئتمانیة المستقلة بالتزامن مع  قوتھنحن نؤمن أن البنك التجاري قد قام بتعزیز " :وبحسب ما ذكرتھ الوكالة
بخطورة  تتسماألصول والتقلیص من التعرض للقطاعات والمناطق الجغرافیة التي  محفظة تحسین جودة

 ".عالیة

، على الدور األساسي الذي تضطلع بھ السلطات القطریة في تقدیم الدعم للبنكوسلّطت وكالة التصنیف الضوء 
تؤدي إلى فرص إقراض أدنى معدل الدین إن الخطة التي تنتھجھا الحكومة لتقلیص " :كما ورد في التقریر

للبنوك. في الوقت عینھ، نحن نرى أن المؤشرات المتعلقة بجودة األصول ستبقى مستقرة على معدالت 
  ".2023مضمونة خالل العام 

 ا التقدم على مستوى التصنیفھذ إن، الرئیس التنفیذي لمجموعة البنك التجاري: "براھاماجوزیف وصّرح 
مع العمومیة استراتیجیة البنك التجاري لتقلیص المخاطر على المیزانیة عكس ی ستاندرد آند بورز قبل من

یعكس تحسن أداء البنك على مستوى تولید  اندرد آند بورزستالحفاظ علىى استقرار رأس المال. إن تصنیف 
 ."   ةاالستراتیجیة الخمسیز لخطتنا المركّ  التنفیذمال البنك وسیولتھ، و اإلیرادات، وصالبة رأس

 مع Fitch من )F2/-Aو( s’Moody من )A2/P-1( تبلغ قویة ائتمانیة بتصنیفات التجاري البنك یتمتع
   الجھتین. من مستقرة مستقبلیة نظرة

 

  -انتھى-

 

 

 

 

 

 

 

 



S&P upgrades Commercial Bank’s rating to A- from BBB+ 
  
Doha, Qatar, November 09, 2022: S&P Global Ratings have raised their long-term issuer credit 
rating on the Commercial Bank to 'A-' from 'BBB+' and affirmed the 'A-2' short-term rating. The 
outlook is stable. 
 
According to S&P, “We believe that Commercial Bank's stand-alone credit worthiness has 
strengthened, given improved asset quality and lower exposure to high-risk sectors and 
geographies.” 
 
The ratings agency also highlighted the key role of the Qatari authorities in providing support to 
the Bank, as stated in the report: “The government's plan to reduce its debt ratios implies lower 
lending opportunities for the banking system. At the same time, we believe that systemwide 
asset-quality indicators will remain stable at contained levels over 2023.” 
 
Joseph Abraham, Group Chief Executive Officer of Commercial Bank said: “This upgrade in 
Commercial Bank’s rating by S&P reflects the Bank’s strategy in continuing to reduce risks on its 
balance sheet while maintaining strong capitalization. For Commercial Bank, S&P’s stable 
outlook reflects the Bank’s improved quality of earnings generation, strong capital and liquidity 
and the focused execution of our five-year strategic plan.”  
  
Commercial Bank is also rated by Moody’s at A2/P-1 and Fitch at A-/F2, both with stable outlook. 
 
-Ends- 

 

 


