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في بعض الحاالت، قد یتم تقریب بعض األرقام لغرض ھذا العرض
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QNB بنك قوي ویتمتع بتصنیف مرتفع مع تواجد دولي متزاید

 31شبكة دولیة مع تواجد في أكثر من 
بلداً 

دوالر أمریكيملیار  0.99

أمریكيدوالر  0.10

ملیار دوالر أمریكي 58.5

دوالر أمریكيملیار  304.5

2 صافي األرباح

ربحیة السھم

القیمة السوقیة

الموجودات

Aa3

A+

A

AA-

مودیز

فیتش

زبور آندستاندرد 

إنتلجنسكابیتال 

تصنیفات ائتمانیة قویة مركز مالي قوي

قیا البنك األول في الشرق األوسط وأفری
بحسب كافة المقاییس المالیة

موظف یعملون من خالل أكثر  27,000
موقع 1000من 

رق العالمة المصرفیة األعلى قیمة في الش
یار دوالر لم 7.1األوسط وأفریقیا، بقیمة 

1أمریكي

نقاط القوة الرئیسیة

مركز مالي متنوع 
 ً جغرافیا

مركز مالي متنوع 
 ً جغرافیا

تواجد إقلیمي رائدتواجد إقلیمي رائد

التعرض لمعامالت 
ذات قیمة كبیرة

التعرض لمعامالت 
ذات قیمة كبیرة

دعم قوي من 
الحكومة القطریة
دعم قوي من 

الحكومة القطریة

 تصنیفات ائتمانیة
قویة

 تصنیفات ائتمانیة
قویة

تواجد محلي رائدتواجد محلي رائد

فریق إداري یتمتع 
بخبرة كبیرة

فریق إداري یتمتع 
بخبرة كبیرة

أداء تشغیلي ومركز 
مالي قوي

أداء تشغیلي ومركز 
مالي قوي

2022التقریر المالي، مارس : المصدر
2022براند فاینانس  1
الربح العائد إلى مساھمي البنك 2
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  QNBالتواجد الدولي لمجموعة 

من الشركات التابعة والزمیلةالتمثیلیة المكاتب / الفروعیضم : 1
غیر نشط: 2
2021دیسمبر  31معلومات الفروع الخاصة بإیكو بنك ھي كما في : 3

)فرع واحد(: فرنسا

)فرع) 1 1(+ 1(: المملكة المتحدة

)سویسرا QNBفي  100% مكتب واحد، حصة(: سویسرا

في البنك  40.0% فرع، حصة) 1 1(+ 7(: اإلمارات
)  التجاري الدولي

)فرع  واحد(: السعودیة

)2مكتب تمثیلي واحد (: إیران

)فرع 51(: قطر

)فرع واحد(: الیمن

 QNBفي  50.8% حصةفرع، ) 1 29(+ 15( :سوریا
)  سوریا

 مصرففي  54.2% حصةفرع، ) 1 1(+ 8(: العراق
)المنصور

)فرع واحد(: الكویت

)فرع واحد(: لبنان

)فرع) 1 1(+ 1 1(: البحرین

)فروع 5(: عمان

)فرع 1 15( :فلسطین

الشرق األوسط

باوأور

فاینانس  QNBفي  99.88% حصة، فرع 444( :تركیا
)  بنك

بنك في  38.6% حصة، فرع) 1 3(+ 2 115( :األردن
)اإلسكان للتجارة والتمویل

)مكتب تمثیلي واحد(: فیتنام

  QNBفي  95.0% حصة، فرع 231( :مصر
)  األھلي

)فرع واحد(: الھند

فرع  ،تمثیلي واحدمكتب (: ھونغ كونغ/ الصین
)واحد

)فرع واحد(: سنغافورة

  QNBفي  92.48%حصة فرع،  17( :إندونیسیا
)  إندونیسیا

آسیا

جنوب الصحراء - أفریقیا

)مكتب تمثیلي 1 1( :لیبیا

 QNBفي  99.99% حصة، فرع 34( :تونس
)  تونس

)فرع واحد(: جنوب السودان

شمال أفریقیا

)فروع 3(: السودان

)فروع 1 7(: الجزائر

)فرع واحد(: موریتانیا

)  إیكو بنكفي  20.1%حصة ، 3 فرع 671( :توغو

)مكتب تمثیلي واحد(: میانمار



في قطر ومنطقة QNBمقارنة وضع 
وأفریقیااألوسط  الشرق
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2021دیسمبر  –مدرجة محلیة بنوك  5أكبر 
التمیز في السوق المحلیة QNBواصل 

القروضالموجودات

صافي األرباحالودائع

جمیع المبالغ بملیار دوالر أمریكي: مالحظة
، أو البیانات المالیة، إن وجدت2021دیسمبر البیانات الصحفیة للبنوك في : المصدر
المدرجة في بورصة قطر فقطالبنوك 

300.2

53.3 47.8 45.5
27.8

209.8

35.3 33.1 26.9 17.2

215.8

36.0 29.4 22.5 13.8

3.63

0.98
0.63 0.47

0.28



2021دیسمبر  –بنوك مدرجة في الشرق األوسط وأفریقیا  5أقوى 
على مركزه الریادي كأكبر بنك في المنطقة بجمیع المقاییس QNBحافظ 

القروضالموجودات

صافي األرباحالودائع

جمیع المبالغ بملیار دوالر أمریكي: مالحظة
8، غیر شاملة، إن وجدت المالیةأو البیانات ، 2021دیسمبر البیانات الصحفیة للبنوك في : المصدر

300.2
272.3

243.5

187.2 176.4

209.8

132.1
120.6 118.1 111.7

215.8

167.3 156.3
136.4

124.3

3.93
3.63

3.41 3.37

2.53



9 2022براند فاینانس لعام : المصدر

المؤشرات الرئیسیةریةأكبر بنوك الشرق األوسط وأفریقیا من حیث قیمة العالمة التجا

4.279

3.585

7.056

3.312

2.347

المؤسسة المالیة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وأفریقیا من حیث قیمة العالمة التجاریة 

)2021دیسمبر  31ملیار دوالر أمریكي كما في (قیمة العالمة التجاریة

•QNB  وسط ھي العالمة التجاریة األكثر قیمة في منطقة الشرق األ
وأفریقیا

لتصل الى  ارتفعت قیمة العالمة التجاریة 2022كما في ینایر •
ملیار دوالر أمریكي 7,056

83الى  QNBمؤشر قوة العالمة التجاریة لمجموعة  ارتفع•

في جداول تصنیف  45الى المرتبة  48من المرتبة  QNBانتقل •
2022العالمات التجاریة المصرفیة العالمیة لعام 

 305الى المرتبة  2021في عام  322من المرتبة  QNBانتقل •
2022لعام ) جمیع الفئات( Global 500 Brandsوفقاً لقائمة 



في المؤشرات المالیة كما 
2022مارس  31
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2021نمو مقارنة بمارس نسبة ال 

ً نمواً  QNBحقق  مستداما
2022مارس  31في كما المالیة المؤشرات 

2.49%2 صافي ھامش الفائدة•

20.8%التكلفة إلى الدخل                            معّدل•

دوالر أمریكي 0.10 السھم                          عائد•

2.3%)     من إجمالي القروض نسبة(القروض المتعثرة •

123%                      3 نسبة التغطیة•

96.8%                      نسبة القروض إلى الودائع•

2022التقریر المالي، مارس : المصدر
البنكمساھمي إلى  عائدةأرباح : 1
للفائدة لمدرةاالموجودات صافي ھامش الفائدة محتسب كصافي دخل الفائدة على متوسط : 2
الخسائر االئتمانیة المتوقعة مخصصاتمن  3بناء على المرحلة : 3

ملیار دوالر أمریكي   0.99•

موجوداتملیار دوالر أمریكي ك 304.5•

%6+ملیار دوالر أمریكي كقروض 209.6•

ملیار دوالر أمریكي كودائع 216.5•
+5%

%5+حقوق ملكیةملیار دوالر أمریكي ك 26.9•
نسبة كفایة رأس المال بموجب متطلبات                            •

18.9%               3مصرف قطر المركزي ولجنة بازل 

1 األرباح
+9%

الموجودات

التمویل

الملكیةحقوق 

+6%
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2021بمارس نمو مقارنة نسبة ال

QNB األھلي
2022مارس  31المؤشرات المالیة كما في 

5.12%                      :  2 صافي ھامش الفائدة•

%24.5                     :التكلفة إلى الدخل  معّدل•

%3.5  :) نسبة من إجمالي القروض(القروض المتعثرة •

110%                                       :3 نسبة التغطیة•

%60.6  :            نسبة القروض إلى الودائع•

تقاریر المالیة لل الدولیة معاییرلاألھلي وفقاً ل QNB: المصدر
البنكمساھمي إلى  عائدةأرباح : 1
للفائدة لمدرةاالموجودات على متوسط صافي ھامش الفائدة محتسب كصافي إیرادات الفوائد : 2
الخسائر االئتمانیة المتوقعة مخصصاتمن  3بناء على المرحلة : 3

ملیون دوالر أمریكي 125.9•
  )ملیار جنیھ مصري 2.0(

ملیار دوالر أمریكي كموجودات 21.6•
)ملیار جنیھ مصري 393.5(    

ملیار دوالر أمریكي كقروض 10.7•
) مصريملیار جنیھ  194.3(    

+11%
(+28%)

-1%
(+15%)

ملیار دوالر أمریكي كودائع 17.6•
)ملیار جنیھ مصري 320.6(

+12%
(+30%)

حقوق ملكیةملیار دوالر أمریكي ك 2.6•
)ملیار جنیھ مصري 46.6(    

+1%
(+17%)

%22.5):                 2بازل (نسبة كفایة رأس المال •

%16+1 األرباح
(+19%)

الموجودات

التمویل

حقوق الملكیة
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2021بمارس نمو مقارنة نسبة ال

QNB فاینانس بنك
2022مارس  31المؤشرات المالیة كما في 

6.29%                    :   2 صافي ھامش الفائدة•

%28.3                    :التكلفة إلى الدخل  معّدل•

%2.6     :)من إجمالي القروض نسبة(القروض المتعثرة •

129%                                 :3 نسبة التغطیة•

%99.2 :          نسبة القروض إلى الودائع•

تقاریر المالیة للالدولیة  معاییرلوفقاً لفاینانس بنك  QNB: المصدر
البنكمساھمي إلى  عائدةأرباح : 1
للفائدة لمدرةالموجودات اصافي ھامش الفائدة محتسب كصافي إیرادات الفوائد على متوسط : 2
المتوقعةالخسائر االئتمانیة  مخصصاتمن  3بناء على المرحلة : 3

ملیون دوالر أمریكي  170.7•
  )لیرة تركیةملیار 2.4(

ملیار دوالر أمریكي كموجودات 30.6•
)ملیار لیرة تركیة 449.2(    

ملیار دوالر أمریكي كقروض 17.9•
) لیرة تركیةملیار  263.2(  

-4%   
(+69%)

-8%
(+61%) 

ملیار دوالر أمریكي كودائع  18.1•
)لیرة تركیةملیار  265.3(

-3%
(+72%)

حقوق ملكیةكملیار دوالر أمریكي  1.8•
)لیرة تركیةملیار  26.4(    

-24%
(+35%)

%15.3):                 3بازل (نسبة كفایة رأس المال •
                    BRSA(12.1%(عقب تسھیالت تدابیر 

%93+1 األرباح
(+264%)

الموجودات

التمویل

حقوق الملكیة
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 0.05انخفضت األرباح من العملیات الدولیة بمبلغ •
إلى  2020من عام ) 18%(ملیون دوالر أمریكي 

2022

الودائع القروض صافي األرباح1

2022إلى  2020من عام ) 5%(ملیار دوالر أمریكي  2.5انخفضت القروض من العملیات الدولیة بمبلغ •

2022إلى  2020عام من ) 11(%ملیار دوالر أمریكي  9.1ارتفعت الودائع من العملیات الدولیة بمبلغ •

حصة العملیات الدولیة كنسبة من المجموع%

زیادة التنویع الجغرافي بشكل إیجابي في نمو المجموعةیساھم 
مارس 31المساھمة حسب التوزیع الجغرافي كما في 

أمریكي ملیار دوالر

2022التقریر المالي، مارس : المصدر
البنكمساھمي إلى  عائدةأرباح : 1

أمریكي ملیار دوالر أمریكي ملیار دوالر

دوليمحلي

31% 20% 25%25% 24% 22%43% 44% 43%

0.30
0.18

0.25

0.68

0.73

0.74

2020 2021 2022

0.98
0.91

0.99

48.5 47.8 46.0

146.0 150.2 163.6

20222020 2021

194.5 198.0
209.6

84.2 90.1 93.3

109.8
115.8

123.2

2022

194.0

2020 2021

205.9
216.5
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إلى  2017 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •
2%یبلغ  2022

من مارس16%ارتفعت اإلیرادات التشغیلیة بنسبة •

2021   

إلى  2017 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •
7%یبلغ  2022

من  16% بنسبة الفوائد إیراداتارتفعت صافي •
2021مارس 

 بقیمة موجوداتصافي ھامش فائدة قوي مع إجمالي •
ملیار دوالر أمریكي  300أكثر من 

نسبة الدخل إلى التكلفة

صافي إیرادات الفوائد 3 2 ةالتشغیلی اإلیرادات  1 صافي األرباح

تواصل الربحیة و ترشید التكالیف
)أمریكيملیار دوالر (مارس  31تفاصیل بیان الدخل كما في 

2022التقریر المالي، مارس : المصدر
البنكمساھمي إلى  عائدةأرباح : 1
اإلیرادات التشغیلیة تشمل الحصة من نتائج الشركات الزمیلة: 2
للفائدة المنتجة الموجوداتعلى متوسط إیرادات الفوائد یحتسب صافي ھامش الفائدة كصافي : 3

2صافي ھامش الفائدة % %

%7: سنوات 5
8: %سنوات 5

%2: سنوات 5

27.8 25.9 25.6 23.4 20.82.64 2.60 2.56 2.48 2.49

0.94
0.98 0.98

0.91
0.99

2018 2019 2020 2021 2022

1.67 1.71
1.84 1.83

2.12

20212018 2019 2020 2022

1.28 1.32
1.48 1.48

1.72

2018 20202019 2021 2022
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228.6
242.3

264.9
286.4 286.4

2017 2018 2019 20212020

8%: سنوات 5

2021من مارس  6%بنسبة  لموجوداتانمت •

8%یبلغ  2022إلى  2017 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

لموجوداتتطور إجمالي ا

اسيمدفوع بأنشطة اإلقراض باللایر القطري و الدوالر األمریكي بشكل أس للموجوداتنمو جید 
مارس 31كما في  لموجوداتتحلیل ا

2022مارس  31 التقریر المالي،: المصدر
تضم االستثمارات في األوراق المالیة والشركات الزمیلة: 1

ملیار دوالر أمریكي
حسب العملة حسب النوع

لموجوداتمن إجمالي ا%69تمثل القروض والسلف •

لموجوداتامن إجمالي %68تمثل عمالت الدوالر األمریكي واللایر القطري •

23.5

100.0

44.0

2.7

10.6

6.2

5.2

7.8

اإلجمالي

لایر قطري

لیرة تركیة

دوالر أمریكي

یورو

أخرى

جنیھ مصري

جنیھ استرلیني

(%) 2022 الموجوداتتوزیع 

7.3

100.0

8.5

68.9

13.5

1.8

رصدة لدىأنقد و
البنوك المركزیة

لدى بنوكأرصدة 

قروض وسلف

1ستثماراتإ

ثابتة موجودات  
و أخرى

اإلجمالي
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نمو جید للقروض
مارس 31تحلیل القروض كما في 

20212018 2019 2020 2022

2021مارس من  6%نمت القروض بنسبة •

7%یبلغ  2022إلى  2017 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

تطور إجمالي القروض

ملیار دوالر أمریكي

2022التقریر المالي، مارس : المصدر
بناء على إجمالي القروض: 1

1حسب القطاع 

(%) 2022توزیع القروض 

األفراد

اإلجمالي

التجارة/ الخدمات

الصناعة

والمقاوالت اإلسكان

أخرى

مؤسسات حكومیة و 
شبھ حكومیة

7%: سنوات 5

من إجمالي القروض63%القروض بالدوالر األمریكي تمثل •

من التركز على الحكومة وھیئات القطاع  36%تتمیز القروض بجودة عالیة مع نسبة •
العام 

78.0

100.0

8.8

5.1

2.6

1.8

0.6

3.1

قطر

أمریكا الشمالیة

تركیا

أخرى

مصر

باوأور

مجلس التعاون
الخلیجي 

جمالياإل

حسب المنطقة الجغرافیة

36.0

100.0

40.2

5.7

9.8

8.0

0.3

163.8
172.5

194.5 198.0
209.6
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القروض المتعثرة حسب الفئة

زیادة مخصصاتھ  QNBواصل •

مي للوضع االقتصادي العال إستجابةً 

19 - كوفیدنتیجة وباء 

ة في ظلت نسبة التغطیة لدى البنك قوی•

 ظل التباطؤ االقتصادي، حیث بلغت

مارس  31كما في  123%النسبة 

2022

 المستحقات المتأخرة تصبح قروض•

یوماً على تاریخ  90متعثرة بعد مرور 

التخلف عن الدفع

ھناك احتیاطي مخاطر إضافي بمبلغ •

ملیون دوالر أمریكي، وھو  2,747

المطلوبة  2.5%أكبر من نسبة 

بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي

1,258 1,295 1,334

دیسمبر 2020 دیسمبر2021 مارس2022

2.3% 2.1%

107%117%

397 435 633

إجمالي القروض المتعثرة

الشركات 
الصغیرة 
والمتوسطة

الشركات

األفراد

2.3%

123%

الجودة العالیة لمحفظة اإلقراض تتجلى في انخفاض نسبة القروض المتعثرة
مارس 31كما في  موجوداتتحلیل جودة ال

2022التقریر المالي، مارس : المصدر
إجمالي القروض مننسبة القروض المتعثرة : 1
)فقط 3المرحلة (قروض المتعثرة لل لمخصصاتانسبة : 2

ملیون دوالر أمریكي

5,039 4,3455,046

x

القروضنسبة 
1المتعثرة 

2نسبة التغطیة

3,391 3,309
2,378
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التكلفة المطفأة 

رةتنوع جید بین االستثمارات المالیة بمعدالت الفائدة الثابتة والمتغی•

دیون سیادیة أخرى

 الدین السیادي
لدولة قطر

أوراق دین أخرى

أوراق الدین للشركات و
المؤسسات المالیة في

مجلس التعاون الخلیجي 

سعر ثابت

سعر متغیر

سیادیةأو  AAاألوراق المالیة مصنفة من %66محفظة استثماریة ذات جودة عالیة، مع 
)أمریكيملیون دوالر ( 2022مارس  31االستثمارات كما في تحلیل 

  QNBو 2022التقریر المالي، مارس : المصدر

خراآلشامل الدخل الالقیمة العادلة من خالل 

4,474

2,823

508

353

69

0

الدین السیادي 
لدولة قطر

0

الصنادیق واألسھم

دیون سیادیة أخرى

0

أوراق دین أخرى

مدرجة

غیر مدرجة

من االستثمارات المالیة المدرجة %99تشكل األوراق المالیة المدرجة •
خراآلشامل الدخل الالعادلة من خالل بالقیمة 

5,977

10,947

622

180

1,424

11,418

0

0
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تطور إجمالي ودائع العمالء

8%: سنوات 5

والتمویلنمو قوي في ودائع العمالء 
مارس 31تحلیل التمویل كما في 

2021من مارس  5%نمت الودائع بنسبة •

 2017 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •
8%ھو  2022 ىإل

ملیار دوالر أمریكي

2022التقریر المالي،  مارس : المصدر

(%) توزیع الودائع 2022

حسب القطاع

24.6

100.0

58.8

األفراد16.6

الشركات

جمالياإل

حسب النوع

76.0

100.0

3.1

20.9

الودائع ألجل

الحسابات الجاریة
والودائع تحت الطلب

حسابات التوفیر

اإلجمالي

الحكومة والھیئات
الحكومیة

البنك المفضل لدى القطاع العام QNBیظل •

على التوالي من إجمالي  3%و  7% ،45%تشكل الودائع بالدوالر األمریكي والجنیھ المصري واللیرة التركیة نسبة •
الودائع

حسب المنطقة الجغرافیة

54.7

100.0

3.0

18.2

7.9

7.3

0.5

8.4

 الشرق األوسط
 وشمال أفریقیا

اإلجمالي

مصر

قطر

 مجلس التعاون
الخلیجي

أوروبا

تركیا

أخرى

20182017 2019 20212020

165.9
175.3

194.0
205.9

216.5
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مصادر السیولة

مطلوبات أخرى

من بنوك أرصدة

ودائع عمالء

سندات الدین

أخرى قروض

إجمالي المطلوبات

صالبة وضع السیولة
مارس 31تحلیل السیولة كما في 

نسبة من إجمالي المطلوبات

2022مارس  -التقریر المالي: المصدر
، والمستحق من بنوك و االستثمارات المالیةةالمركزی البنوكالسائلة على أنھا مجموع النقد واألرصدة لدى  موجوداتیتم احتساب ال:  1

تطور نسبة القروض إلى الودائع

تطور الموجودات السائلة 1

87.0 80.3
62.6 61.4 55.4

2021 201920202022 2018

ي الموجوداتالحصة من إجمال

96.8 96.1 100.2 98.4 98.7

2022 2021 2020 2019 2018

%

ملیار دوالر أمریكي

25%28%29%

%

24% 24%

12.8

100.0

78.0

4.0

2.5

2.7
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Basel III Capital Adequacy Ratio

)2019ینایر  1تطبق من (%2.5بنسبة   DSIBھامش تحوط شاملة  3ولجنة بازل نسبة كفایة رأس المال أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي •

18.9

إجمالي نسبة كفایة رأس المال

(مصرف قطر المركزي) 16.0

17.7

رأس المال األساسي

(مصرف قطر المركزي) 13.0

%

13.7

رأس المال األساسي العام

(مصرف قطر المركزي) 11.0

الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفایة رأس المال

  3زل بامتطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة نسبة قویة لكفایة رأس المال أعلى من حافظ البنك على 
مارس 31في كما رأس المال تحلیالت 

  3للجنة بازل نسبة كفایة رأس المال 

اإلجمالي ICAAP رسوم DSIB رسوم ھامش تحوط رأس المال بدون ھوامش تحوط %

11.0 - 2.5 2.5 6.0 نسبة كفایة رأس المال األساسي العام

13.0 - 2.5 2.5 8.0 نسبة كفایة رأس المال األساسي

16.0 1.0 2.5 2.5 10.0 إجمالي نسبة كفایة رأس المال

2022مارس  -التقریر المالي: المصدر



23

خدمات الشركات 
للمجموعة

الخدمات المصرفیة 
االستھالكیة 
للمجموعة

إدارة األصول 
 والثروات للمجموعة

الدخل التشغیليقطاعات األعمال

83

5

13

الودائعالقروض

93

3

4

82

4

13

تنویع مزیج األعمال سیعزز النمو المستدام
)2022مارس  31الحصة كما في (% إسھام مزیج األعمال 

QNB: المصدر
البنكمساھمي إلى  عائدةأرباح : 1

ق المحافظة على الحصة المسیطرة في السو•
المحلیة

ةالدولی لمساھمةزیادة ا•

طردعم الشركات الصغیرة والمتوسطة في ق•

ضمان المحافظة على وضع البنك الرائد •
للخدمات المصرفیة الخاصة في قطر

صنادیق مدیرضمان المحافظة على وضع •
قطرفي الرائد األموال 

الوسیط المفضل بین مؤسسات الوساطة•

المحافظة على الحصة السوقیة المحلیة•

المنتجات المقدمةمواصلة تعزیز •

ر التوسع االنتقائي في عروض األفراد عب•
شبكة المجموعة الدولیة

  1صافي الربح 

84

6

8
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)  الدیون المتعثرة( 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2022مارس  31كما في 

- 0.4% 0.1% ةالمركزی البنوكمن البنوك واألرصدة لدى  األرصدة

122.8% 6.7% 0.2% القروض

100.0% 13.8% 0.1% االستثمارات

ھامش إضافي الستقرار العائدات طویة األجل: 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المركزي قطر مصرف توجیھات إلى استناداً  2018 ینایر 1 من اعتباراً  9 رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار تطبیق تم•

• ً  )2( ضافياإل األساسي المال رأس ضمن المتوقعة یةاالئتمان خسائرال تأثیر ادراج تم المركزي، قطر مصرف لتعلیمات وفقا
االنتقال تاثیر اطفاء بدون المال رأس كفایة نسبة احتساب ألغراض

ثار المالیةاأل

QNB: المصدر
یتم احتساب نسبة التغطیة بقسمة مخصصات خسائر القروض على إجمالي التعرضات وفقاً لخسائر االئتمان المتوقعة:  1
احتساب تكلفة المخاطر على أنھا خسائر االئتمان المتوقعة السنویة المحتسبة على القروض والسلف مقسومة على متوسط إجمالي القروض یتم :  2

1نسبة التغطیة 

تكلفة المخاطر2

اإلجمالي
الدیون ( 3المرحلة 

)المتعثرة
2المرحلة  1المرحلة  2022مارس  31

سیةنقطة أسا 97 سیةساأنقطة  73 نقطة أساسیة 16 سیةأسا اطنق 8 تكلفة المخاطر
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البیانات المالیة

األھلي QNB مساھمة%

QNBالبیانات المالیة لمجموعة 
2022مارس  31سیة كما في یالرئالبیانات 

ملیار دوالر أمریكي

7.1% 5.1%

2022التقریر المالي، مارس : المصدر
البنكمساھمي إلى  عائدةأرباح : 1

إجمالي الموجودات القروض والسلف ودائع العمالء

QNB  ًشامالQNB فاینانس بنك QNB  ًشامال  QNB  األھلي QNB

األرباح1

8.1%

فاینانس بنك % QNB مساھمة  

17.2% 10.0% 8.6% 8.4%

11.8%

التواجد

الفروع الموظفون

النسب

القروض المتعثرةنسبة التغطیة

0.71

0.82

0.99

252

181 181

274

192 198

304

210 217

123.3% 122.8%
122.2%

2.2% 2.3%2.3%

335

7,557

562 1,006

27,471

14,533



االستدامة



2واإلفصاحاتالتقاریر  االلتزامات الخارجیة

الشركات وحوكمةالبیئیة واالجتماعیة  الحوكمةممارساتھا في مجال بتعزیز   QNBمجموعةتلتزم 

//:htmlenesgreportsanddisclosures.en/page/qnbqatar/qnb/sites/com/qnb.www.https: ، وإطار السندات الخضراء واالجتماعیة والمستدامة، والوثائق ذات الصلةQNBتقاریر االستدامة الخاصة بمجموعة .  2المتحدةاالتفاق العالمي لألمم  .1
.  //:enESRMen/document/qnbqatar/qnb/sites/com/qnb.www.https:إطار إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة. 3
سنوات 5في شكل سندات ممتازة غیر مضمونة مع مدة استحقاق تبلغ  2020سبتمبر  15تم إصدارھا بتاریخ . 4

QNBتحلیالت : المصدر

QNBاالستدامة في مجموعة  حوكمةوضع استراتیجیة وسیاسة وإطار 
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االستدامة إصدار تقریر 
قاریر السنوي وفقاً لمبادرة الت
العالمیة مع تأكید مستقل

)2020(قطر وھي أول سندات خضراء یتم إصدارھا في  4أمریكيملیون دوالر  600بقیمة خضراء سندات إصدار أول -
)EBRD )2021فاینانس بنك و QNBبین أول عملیة طرح خاص للسندات الخضراء -
)2021(قطر دولة خضراء في اتفاقیة إعادة الشراء أول  فيشریك -

 2030رؤیة قطر الوطنیة 

أھداف التنمیة
المستدامة لألمم 

المتحدة

األداء المـالـي المســتـدام 

االلتزامات غیر المصرفیةالعملیات المستدامةالتمویل المستدام

مي االتفاق العالإلى االنضمام 
وااللتزام  1لألمم المتحدة

بالتعاون متعدد األطراف

3إطار إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة

إطار السندات الخضراء واالجتماعیة 
2والمستدامة

في " AA"تصنیف 
 البیئیة للحوكمة MSCIمؤشر 

الشركات  وحوكمةواالجتماعیة 

ئیة البی الحوكمةاإلفصاح الكامل عن بیانات 
رالشركات لبورصة قط وحوكمةواالجتماعیة 

ل مراجعة طرف ثالث لمحفظة المشاریع المؤھلة قب
)  Sustainalyticsمن قبل (اإلصدار 

اإلدراج 
ببورصة 

لندن

ار ثاٍن بشأن إططرف الحصول على رأي 
QNB  الخضراء واالجتماعیة للسندات

والمستدامة

 األسواقب المستدام التمویل تقدیم في التمیز
الناشئة

ضراءالخ السندات إصدار في والتمیز الریادة

 رائد سوق السندات
قطر -الخضراء 

أحد مكونات مؤشر
 FTSE4Good



:  یتألف إطار االستدامة الخاص بنا من ثالث ركائز

ة  الشركات في أنشط وحوكمةالبیئیة واالجتماعیة  الحوكمةھو إدماج معاییر " التمویل المستدام"
QNB  التمویلیة لتحقیق الربح الھادف .

یات الشركات في عمل وحوكمةالبیئیة واالجتماعیة  الحوكمةھي دمج معاییر " العملیات المستدامة"
. أعمالنا وعبر سلسلة التورید

مارسھا تشیر إلى أنشطة المسؤولیة االجتماعیة للشركات التي ت وھي" االلتزامات غیر المصرفیة"
.  في المجتمعات التي تزاول فیھا أعمالھا  QNBمجموعة

في تحقیق األداء المالي المستدام عن طریق تقلیل المخاطر  QNBتدعم ھذه الركائز ھدف مجموعة 
.  وإتاحة فرص عمل جدیدة وتقویة عالمتنا التجاریة

األخالقیة تقدیم قیمة طویلة األمد في الجوانب المالیة والبیئیة واالجتماعیة وبأنھا االستدامة  QNBیُعّرف 
.لصالح عمالئنا ومساھمینا

28

التواصل مع أصحاب المصلحةQNBإطار االستدامة الخاص بمجموعة 

2020في   QNBفيأبرز المعلومات المرتبطة باالستدامة 

QNBالموجود على الموقع اإللكتروني لمجموعة  2020تقریر االستدامة لعام في  2020في عام المعلومات المرتبطة باالستدامة أبرز تم نشر 

نسبة النساء في اإلدارة التنفیذیة للمجموعة: 29%•

المالیة المستدامة  والخدماتعدد المنتجات : 32•

2017منذ ) الكربون لكل موظفثاني أكسید (انخفاض في كثافة انبعاثات الكربون : 18%•

تناھیة قیمة محفظة القروض للشركات الصغیرة والمتوسطة والمشروعات م: ملیار لایر قطري 22.9•
الصغر

نسبة المعامالت المنفذة عبر القنوات الرقمیة 69.2%:•

االستثمار المجتمعي كنسبة من األرباح قبل الضریبة: 3.2%•

العمالء
شركات وأفراد من

ات التواصل عبر استطالع رضا العمالء، ومركز رعایة العمالء، والخدم•
المصرفیة عبر الجوال وعبر اإلنترنت، وإدارة الشكاوى

المستثمرون
جھاز قطر % 50

%  50/ لالستثمار 
القطاع العام

مرین التقاریر العامة، والمكالمات ربع السنویة، وجوالت إرشاد المستث•

ل االحتیاجات استطالع ارتباط الموظفین، وبرامج التعلّم والتطویر، وتحلی•
التدریبیة

الموظفون
28,000

الجھات التنظیمیة 
والحكومة

االلتزام الصارم بالقوانین واللوائح•
)الحوكمةمثل التقریر السنوي وتقریر (العامة  اإلفصاحات•

سؤولیة المنتجات والخدمات ذات الفوائد البیئیة أو االجتماعیة وأنشطة الم•المجتمع
االجتماعیة 

الموردون
 3,000أكثر من 

مورد

تقدیم مناقصات عادلة وشفافة•
الدفع في الموعد وتدقیق الموردین•



الخضراء واالجتماعیة والمستدامة للسندات  QNBمقدمة حول إطار 
تحدید إطار طموح متوافق مع أفضل الممارسات والمعاییر

29

مسوغات اإلصدار 

والمعاییر الدولیة اتباع أفضل الممارسات 

 المال باالستدامة متوافق مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات االجتماعیة وإرشادات السندات المستدامة للرابطة الدولیة ألسواق رأسالخاص   QNBإطار

:إلى QNBیھدف 

 المتعلقة ھاستراتیجیت مع باالستدامة الخاصة استراتیجیتھ مواءمة•
بالتمویل

مستدامة مالیة سوق تطویر عملیة دعم•

  المستدامة للتنمیة المتحدة األمم أھداف تحقیق في المساھمة•

 مع ستدامة،م نتائج تحقیق في الراغبین المستثمرین قاعدة تنویع•
الحالیین المستثمرین مع العالقة تعزیز

:QNBإطار 

 ومبادئ الخضراء، السندات مبادئ مع بالكامل متوافق•
 طةللراب المستدامة السندات وإرشادات االجتماعیة، السندات
المال رأس ألسواق الدولیة

Sustainalytics من( ثانٍ  طرف رأي على بنجاح حصل •

&S ومن 2020 في P Global 2021 في(

 ینالتقنی الخبراء مجموعة تقریر مسودة توصیات یتبع•
األوروبي االتحاد تصنیف حولاألوروبیین

الحالیة والمعاییر الممارسات أفضل یعكس•

الخضراء واالجتماعیة والمستدامة للسندات  QNBوصف إطار 

استخدام
العائدات 

ستتم إدارة صافي عائدات السندات بنھج إدارة المحافظ   •

تقییم واختیار 
المشاریع

التقاریر

المراجعة الخارجیة

السندات الخضراء واالجتماعیة بموجب ھذا اإلطار، یمكن إصدار •
أو /ویة القروض ذات الفائدة البیئ) أو إعادة تمویل(لتمویل والمستدامة 
االجتماعیة

جتماعیة یتم وفقاً لمعاییر األھلیة ومن قبل لجنة السندات الخضراء واال•
والمستدامة  

امل تقاریر التخصیص سنویاً حتى التخصیص الكیتم تقدیم •
بعدهتقاریر األثر عند اإلصدار أو  یتم تقدیم•
  QNBیتم نشر التقاریر السنویة في موقع مجموعة •

)S&P Global  )2021أخذ رأي طرف ثاٍن من•
Sustainalyticsمراجعة طرف ثالث قبل اإلصدار من قبل •
 S&P، وھي جزء منTrucostتقریر أثر من طرف ثالث صادر عن •

Global  )2021(ل ، وتقریر تخصیص مؤكد بشكل مستقل من قب
Deloitte & Touche (M.E.) (2021)

إدارة العائدات



30

واالجتماعیة السندات الخضراء " استخدام عائدات"
االجتماعیة أو /وتطبیق معاییر أھلیة صارمة عند اختیار المشاریع الخضراء 

المباني الخضراء
المباني الجدیدة والمباني 

أفضل القائمة المعتمدة، 
في % 15المباني بكفاءة 

ة استخدام الطاقة، مباني مجدد
مع تحسین كفاءة استخدام 

%  30الطاقة بنسبة 

الطاقة المتجددة 
طاقة الریاح، والطاقة 

المائیة، الشمسیة، والطاقة 
والطاقة الحیویة، والطاقة 
الحراریة األرضیة، وطاقة 
األمواج، وشبكات توصیل 

الطاقة المتجددة

وسائل نقل منخفضة 
االنبعاثات

مركبات ذات انبعاثات 
ات السیار(كربونیة منخفضة 

الكھربائیة والھجینة 
یة ، ودعم البن)والھیدروجینیة

قال لالنتالتحتیة ذات الصلة 
إلى وسائل نقل مستدامة

اإلدارة البیئیة المستدامة 
للموارد الطبیعیة الحیة 

واألراضي 
 المزارع والغابات والمصائد

دةالسمكیة المستدامة والمعتم

اإلدارة المستدامة للمیاه 
ومیاه الصرف الصحي
معالجة میاه الصرف 

الصحي، شبكات الصرف 
الصحي المستدامة في 

 المناطق الحضریة، تحسین
البنیة التحتیة للمیاه

ھمنع التلوث والسیطرة علی
ر، إدارة النفایات وإعادة التدوی
ة، وتحویل النفایات إلى طاق
ض والتكنولوجیات التي تخف

االنبعاثات  

كفاءة استخدام الطاقة
تدفئة وتبرید المناطق، 
ة، والشبكات والعدادات الذكی
ل والتحسینات في كفاءة نق

الكھرباء

استخدام عائدات السندات الخضراء 

التقدم والتمكین االجتماعي 
االقتصادي

قروض للشركات الصغیرة 
والمتوسطة والتمویل متناھي 
الصغر، وتمویل العمالء رواد 

األعمال 

المساكن االجتماعیة
تطویر وتشیید وتشغیل 

وصیانة المساكن قلیلة التكلفة 
واالجتماعیة 

استخدام عائدات السندات االجتماعیة 

الوصول للخدمات األساسیة
الخدمات العامة أو غیر 
الربحیة أو المجانیة أو 
المدعومة، مثل الرعایة 

الصحیة والتعلیم

البنیة التحتیة األساسیة
المیسرة

بما في ذلك میاه الشرب
النظیفة والمجاري والصرف

الصحي والنقل والطاقة

االستجابة لألوبئة
البحث والتطویر وتشغیل
وإنتاج اإلمدادات لمكافحة
انتشار األوبئة وعواقبھا



مالمح اقتصادیة



راتیجي بین وتتمیز بموقعھا االست) حقل الشمال(تمتلك دولة قطر أكبر حقل للغاز غیر المصاحب في العالم 
.  أوروبا وآسیا

QNBتحلیالت : المصادر32

 ھيو العربي الخلیج في تقع جزیرة شبھ ھي قطر•
.الخلیجي التعاون مجلس في عضو

.نسمة ملیون 2.8 حوالي قطر سكان عدد یبلغ•

 في لغازوا النفط احتیاطیات من الفرد نصیب یُعتبر•
.العالم مستوى على األعلى قطر

 في یةالھیدروكربون احتیاطیاتھا بمعظم قطر تحتفظ•
  في مصاحب غیر غاز حقل أكبر وھو الشمال، حقل

 .العالم

 في الالمس الطبیعي لغازا ُمصدري أكبر بین من قطر•
.العالم

تعلیقات



 توحقق الصادرات خالل من كبیرة ثروة بناء من قطر دولة تمّكنت والغاز، النفط من إنتاجھا بفضل
الجاري الحساب في ضخمة فوائض

33

فائض الحساب الجاريإنتاج النفط والغاز

تراكمي، ملیار دوالر أمریكيملیون برمیل نفط مكافئ
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QNBصندوق النقد الدولي، تحلیالت : المصادر



إن تطویر قطر الحتیاطیات ضخمة من النفط والغاز یجعلھا إحدى أغنى دول العالم 

34

)2021(نصیب الفرد من احتیاطات النفط والغاز 

ة تزید بمعدالت االستخراج الحالیة، ستدوم احتیاطیات قطر المؤكدة من الغاز لمد
عن مائة عام 

ألف برمیل نفط مكافئ

كندا

روسیا

الكویت

قطر

فنویال

لیبیا

اإلمارات

السعودیة

العراق

إیران

كازاخستان

QNBتحلیالت للطاقة، بریتش بترولیوم، صندوق النقد الدولي، قطر : المصادر

)2021(نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

تطویر قطاع النفط والغاز جعل قطر إحدى أغنى دول العالم

ألف دوالر أمریكي، من حیث تعادل القوة الشرائیة

127

111

108

100

78

74

70

69

66

45

النرویج

اإلمارات

لوكسمبورغ

سویسرا

إیرلندا

سنغافورة

قطر

الوالیات المتحدة

بروناي

الكویت

144

24

12

14

10

9

5

4

4

2
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ةالمعرفإلى اقتصاد قائم على البالد تحویل التي تھدف إلى  2030رؤیة قطر الوطنیة أطلقت دولة قطر 

35

میة عن النفط وتعزیز التنبعیداً إلى تشجیع التنویع  2030تھدف رؤیة قطر الوطنیة 
:البشریة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة

البشریةالتنمیة 

تمكین جمیع األشخاص في قطر من الحفاظ على مجتمع مزدھر•

التنمیة االجتماعیة

قادر على الحفاظ على مجتمع یتسم بالعدل والوعي ویستند إلى معاییر أخالقیة عالیة و•
لعب دور بارز في الشراكة العالمیة من أجل التنمیة

التنمیة االقتصادیة 

تأمین مستوى تحقیق اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبیة احتیاجات جمیع أفراده، و•
معیشة مرتفع في الحاضر والمستقبل

التنمیة البیئیة

ضمان المواءمة بین النمو االقتصادي والتنمیة االجتماعیة وحمایة البیئة•

تعلیقات

QNBجھاز التخطیط واإلحصاء، تحلیالت : المصادر

2030رؤیة قطر الوطنیة 
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2030رؤیة قطر الوطنیة 



 مدینة بروة

 مشاریع البنیة التحتیة الرئیسیة

شبكة سكك الحدید القطریة المتكاملة

مطار حمد الدولي

مشاریع أشغال المرتبطة بالطرق المحلیة وشبكات الصرف الصحي

میناء حمد

 المدینة التعلیمیة

 اللؤلؤة قطر

مشروع  لوسیل متعدد االستخدامات

وعملیة  2030إن البرنامج الضخم لالستثمار في البنیة التحتیة المادیة یضع األساس لرؤیة قطر الوطنیة 
تنویع االقتصاد 

QNBتحلیالت ، مییدبدولة قطر، مشاریع  وزارة المالیة: المصادر

مشروع أشغال للطرق السریعة 

المناطق االقتصادیة بدولة قطر 

مشیرب قلب الدوحة 

مالعب كأس العالم لكرة القدم 
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)ملیار دوالر أمریكي(اإلنفاق على المشاریع الرئیسیة 

14 14

19
17

14

27

24
21 22

17
20

2011 20172013 2015 2019 2021

مرحلة تنویع االقتصاد

 عن بعیداً  االقتصاد تنویع إلى 2030 الوطنیة قطر رؤیة تھدف•
 اعالقط إسھام زیادة خالل من وذلك الحكومة تقودھا التي المبادرات

الخاص

 إلى عمالاأل بیئة وتحسین المباشر األجنبي االستثمار جذب سیؤدي•
ةالمعرف على قائم اقتصاد لتحقیق الخاص القطاع تنویع دعم

تعلیقات



)لبرمیلدوالر أمریكي ل(وأسعار النفط ) دوالر أمریكيملیار (الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي حسب القطاع 

یر تأثأیضاً في تنویع االقتصاد وتقلیص  2030التحتیة ورؤیة قطر الوطنیة في البنیة یساعد االستثمار 
تقلبات أسعار النفط

37
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مرحلة التنویع
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سعر النفط

-4%

2%

معدل النمو 

السنوي المركب

(’11-’21)

QNBتحلیالت جھاز التخطیط واإلحصاء، : المصادر

مدینة بروة 

مشاریع البنیة التحتیة الرئیسیة 

شبكة سكك الحدید القطریة المتكاملة

مطار حمد الدولي

مشاریع أشغال المرتبطة بالطرق المحلیة وشبكات الصرف الصحي

میناء حمد

المدینة التعلیمیة 

اللؤلؤة قطر 

مشروع  لوسیل متعدد االستخدامات

مشروع أشغال للطرق السریعة 

المناطق االقتصادیة بدولة قطر 

مشیرب قلب الدوحة 

مالعب كأس العالم لكرة القدم 



الصادرات

م من ظلت دولة قطر تحتفظ بفائض تجاري ضخم مع تجاوز الصادرات للواردات بفارق كبیر على الرغ
النفط خالل مرحلة تنویع االقتصاد تقلب أسعار 

QNBتایمز، تحلیالت  فاینانشالجھاز التخطیط واإلحصاء، : المصادر

الواردات

)دوالر أمریكي للبرمیل(وأسعار النفط ) ملیار دوالر أمریكي(الفائض التجاري والصادرات والواردات 
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مرحلة تنویع االقتصاد
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العالمي دولة قطر إحدى الدول األعلى تصنیفاً فنظراً لما تتمتع بھ من ثروة كبیرة وتوقعات مستقرة، تعتبر 

39
2022أبریل  5شاملة كما في غیر  1

QNB، مودیز، تحلیالت بلومبیرغ: المصادر

یة
ار

ثم
ست

اال
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ج
در

ال

AAA الوالیات المتحدة، ألمانیا، كندا، أسترالیا، نیوزیلندا، سویسرا، النرویج، السوید، الدنمارك، ھولندا، لوكسمبورغ، سنغافورة

Aa1 النمسا، فنلندا

Aa2 فرنسا، كوریا الجنوبیة، جزر فارو 

Aa3 ، المملكة المتحدة، بلجیكا، التشیك، ھونغ كونغ، تایوان، مكاو، جزر كیمان، جزیرة مانقـطـر

A1 المملكة العربیة السعودیة، إستونیا ، الكویت، تشیلي، الصین، الیابان

A2 مالطاإیرلندا، برمودا، آیسالندا، سلوفاكیا، لتوانیا، بولندا، 

A3 سلوفینیا، بوتسواناالتفیا، مالیزیا، 

Baa1 بیروالمكسیك، إسبانیا، تایلند، بلغاریا، 

Baa2 إندونیسیا، أوروغواي، الفلبین، كولومبیا، موریشیوس، بنما، البرتغال، ھنغاریا، كازاخستان،

Baa3 ، روسیارومانیاالھند، إیطالیا، 

1مودیزالتصنیف السیادي من قبل وكالة 

Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2

الدرجة غیر االستثماریة

Caa3 Ca C



وھو في وضع جید المالي لدولة قطر بالصالبة ویتسم النظام المصرفي 

QNBمصرف قطر المركزي، تحلیالت : المصادر

%)، 2017-2020(مؤشرات سالمة األوضاع المالیة  

كفایة رأس المال

الموجودات المرجحة بالمخاطر/ رأس المال األساسي

الموجودات المرجحة بالمخاطر/ المتطلبات الرقابیة لرأس المال

جودة الموجودات

إجمالي القروض/ القروض المتعثرة

الربحیة

إجمالي الموجودات/ الموجودات السائلة

إجمالي الودائع/ إجمالي القروض

إجمالي الموجودات/ إجمالي القروض

السیولة

العائد على الموجودات

العائد على السھم

2017 2018 2019 2020

16.5 17.0 17.5 17.6

16.8 18.0 18.6 18.8

28.2 29.1 30.2 28.1

1.6 1.9 1.8 2.0

108.8 114.1 120.1 122.9

67.1 66.6 67.3 67.6

1.5 1.6 1.6 1.4

13.9 15.3 15.8 13.7
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كأكبر ، وستحافظ على مكانتھا %64بنسبة من المقرر أن تزید قطر إنتاجھا من الغاز الطبیعي المسال 
العالم، مما سیدعم جھود التنویع ُمصدر للغاز الطبیعي المسال في 

حصة قطر الحالیة والمتوقعة في السوق العالمیة للغاز الطبیعي المسال

256

365

441

484

77 77

110
126

2015 20272020 2025
الطلب العالمي على الغاز الطبیعي المسال إنتاج قطر من الغاز الطبیعي المسال

ً ملیون طن متري  سنویا

المرحلة األولى
المرحلة الثانیة

QNBتحلیالت ، قطر للطاقة، ماكینزيوود : المصادر41

 الالمس الطبیعي للغاز ُمصدر أكبر قطر تعد عالمیاً،•
 إجمالي من %30و 20 بین تتراوح سوقیة بحصة

المسال الطبیعي الغاز صادرات

 لحق من اإلنتاج تجمید رفع قطر دولة قررت ،2017 في•
الشمال

 سالالم الطبیعي الغاز إلنتاج جدیدة محطات ستة ستعمل•
 126 إلى %64 بنسبة لقطر اإلنتاجیة الطاقة زیادة على

 حقل توسعة مشروع ویتضمن .السنة في طن ملیون
:مرحلتین الشمال

 تاجإن وستزید شرقاً، التوسع مرحلة ھي األولى المرحلة–
 طن، ملیون 110 إلى طن ملیون 77 من السنوي قطر
 بعاألر الغاز محطات عبر دفعات أول بإنتاج توقعات مع

2025 بحلول

ً  التوسع مرحلة ھي الثانیة المرحلة–  إلنتاجا وستزید جنوبا
  2027 عام في الغاز إنتاج وستبدأ طن، ملیون 126 إلى

 یعزز أن المسال الطبیعي الغاز قطاع توسیع شأن من•
 المواد وفرة أن حیث لإلنتاج، المتممة األنشطة نمو

 اتالبتروكیماوی لقطاع إیجابیاً  عامالً  تشكل األولیة
 والتصنیع



ومشروع توسعة حقل الشمال إلى تعزیز النمو  2022من المتوقع أن یؤدي كأس العالم لكرة القدم 
  2022االقتصادي في عام 

42

)على أساس سنوي %(إجماع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي 

 2022توقعات 

متوسط جمیع التوقعات

2.5

6.1

Ø 4.2

QNB، تحلیالت إیكونومیكس كابیتال، إیكونومیكسساكس، أكسفورد  غولدمان، بلومبرغ: المصادر

أدنى توقع أعلى توقع



إخالء مسؤولیة  

43

 ھذا ویشمل ")QNB(" )ق.ع.م.ش( الوطني قطر بنك قبل من ")المعلومات(" المطبوعة ھذه في الواردة المعلومات إعداد تم :مسؤولیة إخالء
 ضمان أي یقدم ال QNB فإن ذلك ومع موثوقة، مصادر من علیھا الحصول تم قد المعلومات ھذه بأن یُعتقد .التابعة وشركاتھ فروعھ المصطلح

ً  كان سواءً  نوع، أي من تعھد أو إقرار أو  بأي المسؤولیة یتحمل ال كما موثوقیتھا أو اكتمالھا أو المعلومات بدقة یتعلق فیما ضمنیاً، أو صریحا
 كافة عن مسؤولیتھ صریح بشكل QNB یُخلي .المعلومات في نقصان أو أخطاء أي عن )بالتقصیر یتعلق ما ذلك في بما( األشكال من شكل

 ثالثة بأطراف خاصة یةإلكترون لمواقع الروابط بعض توفیر یتم .معین لغرض مالءمتھا أو بالمعلومات یتعلق فیما التسویق قابلیة أو الضمانات
 أو اقعالمو ھذه بدقة یتعلق فیما اعتماد أي للقارئ یقدم وال عنھ، مسؤوالً  یعتبر وال المواقع، ھذه محتوى QNB یؤید وال القارئ، لراحة فقط

ً  مستشاراً  بصفتھ QNB یتصرف وال .بھا الخاصة الحمایة ضوابط ً  خبیراً  أو مالیا  استشارات یقدم وال بالمعلومات یتعلق فیما وكیالً  أو استشاریا
ً  أو نصیحةً  تعتبر ال وھي عامة، طبیعة ذات المقدمة المعلومات إن .محاسبیة أو ضریبیة أو قانونیة أو استثماریة ً ترو أو عرضا ً  أو یجا  أو طلبا

 تقییم بإجراء یقومس المتلقي أن أساس على فقط المطبوعة ھذه تقدیم یتم .المطبوعة ھذه في مقدمة منتجات أو معلومات بأي یتعلق فیما توصیةً 
 استشارات على بالحصول المتلقي QNB یوصي .استثماري قرار أي التخاذ علیھا االعتماد یجوز وال .وحده مسؤولیتھ على للمعلومات مستقل

 المطبوعة ھذه في ةالوارد اآلراء .استثماري قرار أي اتخاذ قبل مستقلین محترفین مستشارین من محاسبیة أو ضریبیة أو قانونیة أو استثماریة
 .إشعار ودون وقت أي في معلومات أي تعدیل بحق یحتفظ الذي QNB آراء بالضرورة تعكس ال وھي .النشر تاریخ في كما المؤلف آراء ھي
 بطترت أو عن تنجم قد نفقات أو أضرار أو إصابة أو خسارة أي عن مسؤولیة أي وكالئھ أو ممثلوه أو موظفوه أو مدیروه أو QNB یتحمل ال

ً  المطبوعة ھذه توزیع یتم .المعلومات على شخص أي باعتماد األشكال من شكل بأي  إعادة وأ نشرھا أو تعدیلھا أو توزیعھا یجوز وال مجانا
ً  إنتاجھا إعادة أو نقلھا أو بیعھا أو استخدامھا إعادة أو نشرھا ً  أو كلیا  مراجعة تتم لم فإنھ ،QNB علم حد وعلى .QNB من إذن دون جزئیا

 واءً س استشاریة أو تنظیمیة أو حكومیة شبھ أو حكومیة جھة أي أو المالیة لألسواق قطر ھیئة أو المركزي قطر مصرف قبل من المعلومات
.بالمعلومات یتعلق فیما موافقة أي تلقي أو بطلب QNB یقم لم كما خارجھا، أو قطر داخل


