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QNBبنك قوي ويتمتع بتصنيف مرتفع مع تواجد دولي متزايد

31شبكة دولية مع تواجد في أكثر من 
بلدا  

دوالر أمريكيمليار 2.82

أمريكيدوالر 0.28

مليار دوالر أمريكي48.6

دوالر أمريكيمليار 297.7

2صافي األرباح

ربحية السهم

القيمة السوقية

الموجودات

Aa3

A+

A

AA-

موديز

فيتش

زبورآندستاندرد 

إنتلجنسكابيتال 

تصنيفات ائتمانية قوية مركز مالي قوي

قيا البنك األول في الشرق األوسط وأفري
بحسب كافة المقاييس المالية

موظف يعملون من خالل أكثر 28,000
موقع1000من 

رق العالمة المصرفية األعلى قيمة في الش
يار دوالر لم6.1األوسط وأفريقيا، بقيمة 

1أمريكي

نقاط القوة الرئيسية

مركز مالي متنوع 

جغرافيا  
تواجد إقليمي رائد

التعرض لمعامالت 

ذات قيمة كبيرة

دعم قوي من 

الحكومة القطرية

تصنيفات ائتمانية

قوية

تواجد محلي رائد

فريق إداري يتمتع 

بخبرة كبيرة

أداء تشغيلي ومركز 

مالي قوي

2021التقرير المالي، سبتمبر : المصدر

2021براند فاينانس 1

الربح العائد إلى مساهمي البنك2



5

QNBالتواجد الدولي لمجموعة 

من الشركات التابعة والزميلةالتمثيلية المكاتب / الفروعيضم : 1

غير نشط: 2

2021يونيو 30معلومات الفروع الخاصة بإيكو بنك هي كما في : 3

(فرع واحد): فرنسا

(فرع( 11)+1): المملكة المتحدة

(سويسراQNBفي 100%مكتب واحد، حصة): سويسرا

في البنك 40.0%فرع، حصة( 11)+7): اإلمارات

(  التجاري الدولي

(فرع  واحد): السعودية

(2مكتب تمثيلي واحد ): إيران

(فرع53): قطر

(فرع واحد): اليمن

QNBفي 50.8%حصةفرع، ( 301)+15):سوريا

(  سوريا

مصرففي 54.2%حصةفرع، ( 11)+8): العراق

(المنصور

(فرع واحد): الكويت

(فرع واحد): لبنان

(فرع( 11)+11): البحرين

(فروع6)عمان 

(فرع151):فلسطين

الشرق األوسط

باوأور

فاينانس QNBفي 99.88%حصة، فرع465):تركيا

(  بنك

بنك في 38.6%حصة، فرع( 31)+1142):األردن

(اإلسكان للتجارة والتمويل

(مكتب تمثيلي واحد): فيتنام

QNBفي 95.0%حصة، فرع231):مصر

(  األهلي

(فرع واحد): الهند

فرع ،تمثيلي واحدمكتب ): هونغ كونغ/ الصين

(واحد

(فرع واحد): سنغافورة

QNBفي 92.48%حصة فرع، 17):إندونيسيا

(  إندونيسيا

آسيا

جنوب الصحراء-أفريقيا

(مكتب تمثيلي11):ليبيا

QNBفي 99.99%حصة، فرع37):تونس

( تونس

(فرع واحد): جنوب السودان

شمال أفريقيا

(فروع3): السودان

(فروع71): الجزائر

(فرع واحد): موريتانيا

(  إيكو بنكفي 20.1%حصة ، 3فرع690):توغو

(مكتب تمثيلي واحد): ميانمار

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_Kuwait.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/f/fa/20091103090801!Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Flag_of_Singapore.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tunisia.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sudan.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Flag_of_Mauritania.svg


في قطر ومنطقةQNBمقارنة وضع 
وأفريقيااألوسط الشرق
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2021سبتمبر  –محلیة مدرجة بنوك  5أكبر 
التمیز في السوق المحلیة QNBواصل 

القروضالموجودات

صافي األرباحالودائع

جمیع المبالغ بملیار دوالر أمریكي: مالحظة
أو البیانات المالیة، إن وجدت، 2021سبتمبر البیانات الصحفیة للبنوك في : المصدر
المدرجة في بورصة قطر فقطالبنوك 

297.7

51.1 45.4 34.3 28.4

210.5

34.9 27.8 23.9 17.8

215.3

35.4
22.2 21.5 16.5

2.82

0.69 0.59 0.47
0.24

http://www.dohabank.com.qa/engSite/emain.asp
http://www.dohabank.com.qa/engSite/emain.asp
http://www.dohabank.com.qa/engSite/emain.asp
http://www.dohabank.com.qa/engSite/emain.asp


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

القروضالموجودات

صافي األرباحالودائع

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

2021لعدم توفر النتائج المالیة كما في سبتمبر  2021النتائج المالیة لستاندرد بنك ھي كما في یونیو 
8

297.7
267.6

240.7

190.3 177.3

210.5

134.3
122.2 112.2 109.9

215.3

165.0 157.1

127.5 127.0

2.86 2.82
2.51 2.48

1.98

http://www.google.com.qa/url?q=http://testhouse.fairlady.com/review/standard-bank-blue/&sa=U&ei=N9keU-3fLMKTtAaeyYHwCg&ved=0CDwQ9QEwCA&sig2=QN-RbladYqsHQUZiVcMdYw&usg=AFQjCNEN1LbK0_uL4yGA_o9_bWsGSBNF9A


9 2021براند فاينانس لعام : المصدر

المؤشرات الرئيسيةريةأكبر بنوك الشرق األوسط وأفريقيا من حيث قيمة العالمة التجا

3.73

3.62

6.10

3.44

2.44

المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا من حيث قيمة العالمة التجارية 

(2020ديسمبر 31مليار دوالر أمريكي كما في )قيمة العالمة التجارية

•QNB وسط هي العالمة التجارية األكثر قيمة في منطقة الشرق األ

وأفريقيا

لتصل الى 2021ارتفعت قيمة العالمة التجارية للمجموعة لعام •

مليار دوالر أمريكي6,107

82عند QNBاستقر مؤشر قوة العالمة التجارية لمجموعة •

في جداول تصنيف 48الى المرتبة 52من المرتبة QNBانتقل •

2021العالمات التجارية المصرفية العالمية لعام 

321الى المرتبة 2020في عام 344من المرتبة QNBانتقل •

2021لعام ( جميع الفئات)Global 500 Brandsوفقاً لقائمة 



في المؤشرات المالية كما 

2021سبتمبر 30
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2020نمو مقارنة بسبتمبر نسبة ال

مستداما  نموا  QNBحقق 
2021سبتمبر 30في كما المالية المؤشرات 

2.45%2صافي هامش الفائدة•

22.5%التكلفة إلى الدخل                           معّدل•

دوالر أمريكي0.28السهم                         عائد•

2.3%(     من إجمالي القروضنسبة)القروض المتعثرة •

112%3نسبة التغطية•

97.8%نسبة القروض إلى الودائع•

2021التقرير المالي، سبتمبر : المصدر

البنكمساهمي إلى عائدةأرباح : 1
للفائدةلمدرةاالموجودات صافي هامش الفائدة محتسب كصافي دخل الفائدة على متوسط : 2
الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصصاتمن 3بناء على المرحلة : 3

مليار دوالر أمريكي  2.82•

موجوداتمليار دوالر أمريكي ك297.7•

مليار دوالر أمريكي كقروض210.5•

+10%

+7%

مليار دوالر أمريكي كودائع215.3•
+10%

%8+حقوق ملكيةمليار دوالر أمريكي ك27.8•
نسبة كفاية رأس المال بموجب متطلبات                            •

18.6%3مصرف قطر المركزي ولجنة بازل 

1األرباح
+8%

الموجودات

التمويل

الملكيةحقوق 
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2020بسبتمبر نمو مقارنة نسبة ال

QNBاألهلي
2021سبتمبر 30المؤشرات المالية كما في 

%5.29: 2صافي هامش الفائدة•

%28.1:التكلفة إلى الدخل معّدل•

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

%3:102نسبة التغطية•

%63.6:             نسبة القروض إلى الودائع•

تقارير المالية للالدوليةمعاييرلاألهلي وفقاً لQNB: المصدر

البنكمساهمي إلى عائدةأرباح : 1
للفائدةلمدرةاالموجودات على متوسط صافي هامش الفائدة محتسب كصافي إيرادات الفوائد : 2
الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصصاتمن 3بناء على المرحلة : 3

مليون دوالر أمريكي343.8•

(مليار جنيه مصري5.4)

مليار دوالر أمريكي كموجودات21.5•

(مليار جنيه مصري337.9)

مليار دوالر أمريكي كقروض11.1•

( مصريمليار جنيه 173.8)

+16%

(+15%)

+4%

(+3%)

مليار دوالر أمريكي كودائع17.4•

(مليار جنيه مصري273.5)

+18%

(+18%)

حقوق ملكيةمليار دوالر أمريكي ك2.8•

(مليار جنيه مصري43.5)
+13%

%22.8(:                   2بازل )نسبة كفاية رأس المال •(12%+)

%10األرباح

(-1%)

الموجودات

التمويل

حقوق الملكية
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2020بسبتمبر نمو مقارنة نسبة ال

QNBفاينانس بنك
2021سبتمبر 30المؤشرات المالية كما في 

%3.33: 2صافي هامش الفائدة•

%39.1:التكلفة إلى الدخل معّدل•

%3.9:(من إجمالي القروضنسبة)القروض المتعثرة •

%3:100نسبة التغطية•

%104.0:           نسبة القروض إلى الودائع•

تقارير المالية للالدولية معاييرلوفقاً لفاينانس بنك QNB: المصدر

البنكمساهمي إلى عائدةأرباح : 1
للفائدةلمدرةالموجودات اصافي هامش الفائدة محتسب كصافي إيرادات الفوائد على متوسط : 2
المتوقعةالخسائر االئتمانية مخصصاتمن 3بناء على المرحلة : 3

مليون دوالر أمريكي 327.4•

(ليرة تركيةمليار2.7)

مليار دوالر أمريكي كموجودات32.4•

(مليار ليرة تركية288.5)

مليار دوالر أمريكي كقروض20.3•

( ليرة تركيةمليار 180.9)

+4%   

(+19%)

+5%

(+20%) 

مليار دوالر أمريكي كودائع 19.5•

(ليرة تركيةمليار 173.9)
+9%

(+25%)

حقوق ملكيةكمليار دوالر أمريكي 2.4•

(ليرة تركيةمليار 21.7)
+6%

(+22%)

%14.6(:                 3بازل )نسبة كفاية رأس المال •

                    13.2%(BRSA)عقب تسهيالت تدابير 

%7+1األرباح

(+29%)

الموجودات

التمويل

حقوق الملكية
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452.6انخفضت األرباح من العمليات الدولية بمبلغ •

إلى 2019من عام ( 43)%مليون دوالر أمريكي 

2021

الودائع القروض 1صافي األرباح

2021إلى 2019من عام ( 0.2)%مليار دوالر أمريكي 0.1انخفضت القروض من العمليات الدولية بمبلغ •

2021إلى 2019عام من ( 14)%مليار دوالر أمريكي 11.9ارتفعت الودائع من العمليات الدولية بمبلغ •

حصة العمليات الدولية كنسبة من المجموع%

زيادة التنويع الجغرافي بشكل إيجابي في نمو المجموعةيساهم 

سبتمبر30المساهمة حسب التوزيع الجغرافي كما في 

أمريكيمليار دوالر

2021التقرير المالي، سبتمبر : المصدر

البنكمساهمي إلى عائدةأرباح : 1

أمريكيمليار دوالر أمريكيمليار دوالر

دوليمحلي

1.05
0.73 0.60

2.03

1.88 2.22

20212019 2020

3.08

2.61
2.82

34% 28% 21%

48.7 47.4 48.6

130.7
149.4

161.9

2019 2020 2021

179.4

196.8
210.5

27% 24% 23%

83.1 84.6 94.9

98.9
111.8

120.4

2019 20212020

182.0
196.4

215.3

46% 43% 44%
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إلى 2016من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

1%يبلغ 2021

سبة ترشيد التكاليف أدى الى انخفاض مستمر في ن•

التكلفة الى الدخل

إلى 2016من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

3%يبلغ 2021

من سبتمبر 7%بنسبةالفوائدإيراداتارتفعت صافي •

2020

بقيمةموجوداتهامش فائدة قوي مع إجمالي صافي •

مليار دوالر أمريكي 290أكثر من 

نسبة الدخل إلى التكلفة

3إيرادات الفوائدصافي  2ةالتشغيلياإليرادات 1صافي األرباح

تواصل الربحية و ترشيد التكاليف
(أمريكيمليار دوالر )سبتمبر 30تفاصيل بيان الدخل كما في 

2021التقرير المالي، سبتمبر : المصدر
البنكمساهمي إلى عائدةأرباح : 1
اإليرادات التشغيلية تشمل الحصة من نتائج الشركات الزميلة: 2
للفائدةالمنتجةالموجوداتعلى متوسط إيرادات الفوائد يحتسب صافي هامش الفائدة كصافي : 3

2صافي هامش الفائدة % %

%3: سنوات5
4: %سنوات5

%1: سنوات5

2.82
2.97

3.08

2.61
2.82

20192017 202120202018

4.66
5.02

5.24 5.28
5.69

202020192017 2018 2021

29.0 26.2 25.7 24.2 22.5

3.63
3.88

4.10
4.32

4.63

2017 20192018 2020 2021

2.67 2.61 2.58 2.49 2.45
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217.6
233.9

250.5
270.9

297.7

2017 2018 2019 20212020

9: %سنوات5

2020من سبتمبر 10%بنسبة لموجوداتانمت •

9%يبلغ 2021إلى 2016من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

لموجوداتتطور إجمالي ا

اسيمدفوع بأنشطة اإلقراض باللاير القطري و الدوالر األمريكي بشكل أسللموجوداتنمو جيد 

سبتمبر30كما في لموجوداتتحليل ا

2021سبتمبر 30التقرير المالي،: المصدر

تضم االستثمارات في األوراق المالية والشركات الزميلة: 1

مليار دوالر أمريكي
حسب العملة حسب النوع

لموجوداتمن إجمالي ا%71تمثل القروض والسلف •

لموجوداتامن إجمالي %68تمثل عمالت الدوالر األمريكي واللاير القطري •

27.2

100.0

40.7

3.9

10.1

6.4

4.8

6.9

اإلجمالي

لاير قطري

ليرة تركية

دوالر أمريكي

يورو

أخرى

جنيه مصري

جنيه استرليني

)%(الموجوداتتوزيع 2021

7.3

100.0

6.0

70.7

14.1

1.9

رصدة لدىأنقد و

البنوك المركزية

لدى بنوكأرصدة 

قروض وسلف

1ستثماراتإ

ثابتة موجودات

و أخرى

اإلجمالي



17

نمو جيد للقروض

سبتمبر30تحليل القروض كما في 

20202017 2018 2019 2021

2020سبتمبر من 7%نمت القروض بنسبة •

9%يبلغ 2021إلى 2016من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

تطور إجمالي القروض

مليار دوالر أمريكي

2021التقرير المالي، سبتمبر : المصدر

بناء على إجمالي القروض: 1

1حسب القطاع 

)%(2021توزيع القروض 

األفراد

اإلجمالي

التجارة/ الخدمات

الصناعة

والمقاوالتاإلسكان

أخرى

مؤسسات حكومية و 

شبه حكومية

9: %سنوات5

من إجمالي القروض58%القروض بالدوالر األمريكي تمثل •

من التركز على الحكومة وهيئات القطاع 36%تتميز القروض بجودة عالية مع نسبة •

العام 

76.7

100.0

9.8

5.2

2.7

1.8

0.6

3.2

قطر

أمريكا الشمالية

تركيا

أخرى

مصر

باوأور

مجلس التعاون

الخليجي

جمالياإل

حسب المنطقة الجغرافية

36.2

100.0

39.0

5.9

10.0

8.7

0.2

159.0
166.8

179.4

196.8
210.5



18

القروض المتعثرة حسب الفئة

زيادة مخصصاته QNBواصل •

مي للوضع االقتصادي العالإستجابة  

19-كوفيدنتيجة وباء 

ة في ظلت نسبة التغطية لدى البنك قوي•

ظل التباطؤ االقتصادي، حيث بلغت

سبتمبر 30كما في 112%النسبة 

2021

المستحقات المتأخرة تصبح قروض•

يوما  على تاريخ 90متعثرة بعد مرور 

التخلف عن الدفع

هناك احتياطي مخاطر إضافي بمبلغ •

مليون دوالر أمريكي، وهو 2,472

المطلوبة 2.5%أكبر من نسبة 

بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي

1,371 1,334 1,293

2021 2020 2019

2.1% 1.9%

100%107%

553 633 767

3,124 2,378

1,467

إجمالي القروض المتعثرة

الشركات 

الصغيرة 

والمتوسطة

الشركات

األفراد

2.3%

112%

الجودة العالية لمحفظة اإلقراض تتجلى في انخفاض نسبة القروض المتعثرة

سبتمبر30كما في موجوداتتحليل جودة ال

2021التقرير المالي، سبتمبر : المصدر
إجمالي القروضمننسبة القروض المتعثرة : 1
(فقط3المرحلة )قروض المتعثرة لللمخصصاتانسبة : 2

مليون دوالر أمريكي

4,345 3,5275,048

x

القروضنسبة 

1المتعثرة

2نسبة التغطية
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التكلفة المطفأة 

رةتنوع جيد بين االستثمارات المالية بمعدالت الفائدة الثابتة والمتغي•

ديون سيادية أخرى

الدين السيادي 

لدولة قطر

أوراق دين أخرى

أوراق الدين للشركات و

المؤسسات المالية في

مجلس التعاون الخليجي 

سعر ثابت

سعر متغير

سياديةأو AAاألوراق المالية مصنفة من %69محفظة استثمارية ذات جودة عالية، مع 
(أمريكيمليون دوالر )2021سبتمبر 30االستثمارات كما في تحليل 

QNBو2021التقرير المالي، سبتمبر : المصدر

خراآلشامل الدخل الالقيمة العادلة من خالل 

5,264

3,686

455

331

74

0

الدين السيادي 

لدولة قطر

0

الصناديق واألسهم

ديون سيادية أخرى

0

أوراق دين أخرى

مدرجة

غير مدرجة

من االستثمارات المالية المدرجة %99تشكل األوراق المالية المدرجة •

خراآلشامل الدخل الالعادلة من خالل بالقيمة 

5,195

11,934

223

209

1,310

11,237

0

0
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تطور إجمالي ودائع العمالء

9: %سنوات5

والتمويلنمو قوي في ودائع العمالء 

سبتمبر30تحليل التمويل كما في 

2020من سبتمبر 10%نمت الودائع بنسبة •

2016من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

9%هو 2021ىإل

مليار دوالر أمريكي

2021التقرير المالي،  سبتمبر : المصدر

)%(توزيع الودائع 2021

حسب القطاع

23.7

100.0

58.8

األفراد17.5

الشركات

جمالياإل

حسب النوع

76.0

100.0

3.2

20.8

الودائع ألجل

الحسابات الجارية

والودائع تحت الطلب

حسابات التوفير

اإلجمالي

الحكومة والهيئات

الحكومية

البنك المفضل لدى القطاع العامQNBيظل •

على التوالي من إجمالي 4%و 7%،45%تشكل الودائع بالدوالر األمريكي والجنيه المصري والليرة التركية نسبة •

الودائع

حسب المنطقة الجغرافية

54.5

100.0

2.2

18.3

8.7

6.8

1.3

8.2

الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا 

اإلجمالي

مصر

قطر

مجلس التعاون 

الخليجي

أوروبا

تركيا

أخرى

157.8
169.9

182.0
196.4

215.3

20182017 2019 20212020
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2021مصادر السيولة لعام 

10.6

100.0

79.8

4.0

2.8

مطلوبات أخرى2.8

من بنوكأرصدة

ودائع عمالء

سندات الدين

أخرىقروض

إجمالي المطلوبات

صالبة وضع السيولة

سبتمبر30تحليل السيولة كما في 

نسبة من إجمالي المطلوبات

2021سبتمبر -التقرير المالي: المصدر

، والمستحق من بنوك و االستثمارات الماليةةالمركزيالبنوكالسائلة على أنها مجموع النقد واألرصدة لدى موجوداتيتم احتساب ال: 1

2021نسب السيولة لعام 

165%:          نسبة تغطية السيولة•
(%100متطلبات الحد األدنى         )

%104:              صافي نسبة التمويل المستقرة•
(%100متطلبات الحد األدنى         )

تطور نسبة القروض إلى الودائع

1السائلةلموجوداتتطور ا

79.5
65.8 63.4 56.6

49.4

2020 201820192021 2017

ي الموجوداتالحصة من إجمال

97.8 100.2 98.6 98.2 100.8

2021 2020 2019 2018 2017

%

مليار دوالر أمريكي

24%24%27%

%

25% 23%
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Basel III Capital Adequacy Ratio

(2019يناير 1تطبق من )%2.5بنسبة  DSIBهامش تحوط شاملة 3ولجنة بازل نسبة كفاية رأس المال أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي •

18.6

إجمالي نسبة كفاية رأس المال

(مصرف قطر المركزي) 16.0

17.5

رأس المال األساسي

(مصرف قطر المركزي) 13.0

%

13.5

رأس المال األساسي العام

(مصرف قطر المركزي) 11.0

الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال

3زل بامتطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة نسبة قوية لكفاية رأس المال أعلى من حافظ البنك على 

سبتمبر30في كما رأس المال تحليالت 

3للجنة بازل نسبة كفاية رأس المال 

اإلجمالي ICAAP رسوم DSIB رسوم هامش تحوط رأس المال بدون هوامش تحوط %

11.0 - 2.5 2.5 6.0 نسبة كفاية رأس المال األساسي العام

13.0 - 2.5 2.5 8.0 نسبة كفاية رأس المال األساسي

16.0 1.0 2.5 2.5 10.0 إجمالي نسبة كفاية رأس المال

2021سبتمبر -التقرير المالي: المصدر
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خدمات الشركات 

للمجموعة

الخدمات المصرفية 

االستهالكية 

للمجموعة

إدارة األصول 

والثروات للمجموعة 

الدخل التشغيليقطاعات األعمال

78

6

18

الودائعالقروض

92

3

5

81

4

13

تنويع مزيج األعمال سيعزز النمو المستدام
(2021سبتمبر 30الحصة كما في )% إسهام مزيج األعمال 

QNB: المصدر

البنكمساهمي إلى عائدةأرباح : 1

ق المحافظة على الحصة المسيطرة في السو•

المحلية

ةالدوليلمساهمةزيادة ا•

طردعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ق•

ضمان المحافظة على وضع البنك الرائد •

للخدمات المصرفية الخاصة في قطر

صناديق مديرضمان المحافظة على وضع •

قطرفي الرائد األموال 

الوسيط المفضل بين مؤسسات الوساطة•

المحافظة على الحصة السوقية المحلية•

المنتجات المقدمةمواصلة تعزيز •

ر التوسع االنتقائي في عروض األفراد عب•

شبكة المجموعة الدولية

1صافي الربح 

83

6

11
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(  الديون المتعثرة)3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2021سبتمبر 30كما في 

- 0.6% 0.07% ةالمركزيالبنوكمن البنوك واألرصدة لدى األرصدة

111.7% 7.0% 0.2% القروض

100.0% 13.8% 0.1% االستثمارات

هامش إضافي الستقرار العائدات طوية األجل: 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المركزيقطرمصرفتوجيهاتإلىاستنادا  2018يناير1مناعتبارا  9رقمالماليةللتقاريرالدوليالمعيارتطبيقتم•

(2)ضافياإلاألساسيالمالرأسضمنالمتوقعةيةاالئتمانخسائرالتأثيرادراجتمالمركزي،قطرمصرفلتعليماتوفقا  •

االنتقالتاثيراطفاءبدونالمالرأسكفايةنسبةاحتسابألغراض

ثار الماليةاأل

QNB: المصدر

يتم احتساب نسبة التغطية بقسمة مخصصات خسائر القروض على إجمالي التعرضات وفقاً لخسائر االئتمان المتوقعة: 1

احتساب تكلفة المخاطر على أنها خسائر االئتمان المتوقعة السنوية المحتسبة على القروض والسلف مقسومة على متوسط إجمالي القروض يتم : 2

1نسبة التغطية 

2تكلفة المخاطر

اإلجمالي (الديون المتعثرة)3المرحلة  (مجمعة)2و المرحلة 1المرحلة  2021سبتمبر 30

سيةنقطة أسا80 سيةساأنقطة 67 سيةأسااطنق13 تكلفة المخاطر
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البيانات المالية

(IFRS)تم إصدار النتائج وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية •

18.6: %نسبة كفاية رأس المال•

األهليQNBمساهمة%

QNBالبيانات المالية لمجموعة 
2021سبتمبر 30سية كما في يالرئالبيانات 

مليار دوالر أمريكي

7.2% 5.3%

2021سبتمبر التقرير المالي، : المصدر

البنكمساهمي إلى عائدةأرباح : 1

إجمالي الموجودات القروض والسلف ودائع العمالء

QNB  شامالQNBفاينانس بنك QNB  شامالQNB األهلي QNB

1األرباح

8.1%

فاينانس بنك% QNB مساهمة

11.4% 10.9% 9.7% 9.1%

12.0%

التواجد

الفروع الموظفون

النسب

القروض المتعثرةنسبة التغطية

2.24

2.54

2.82

250

179 178

269

190 196

298

211 215

2.15%
2.05% 2.30%

115.4%
111.7%

114.0%

336

8,562

567 1,033

28,083

15,356



االستدامة



27

الشركاتوحوكمةالبيئية واالجتماعية الحوكمةبتعزيز ممارساتها في مجال QNBتلتزم مجموعة 

QNBاالستدامة في مجموعة حوكمةوضع استراتيجية وسياسة وإطار 

االلتزامات الخارجية

2030رؤية قطر الوطنية 

أهداف التنمية

المستدامة لألمم 

المتحدة

االتفاق االنضمام إلى

اون وااللتزام بالتعالعالمي 

متعدد األطراف

1واإلفصاحاتالتقارير 

تقرير االستدامة السنوي

في إطار مبادرة التقارير

العالمي

إطار إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية 

(ESRM)2

في لوحة % 100إفصاح معدل 

والحوكمةاالستدامة بيانات 

وحوكمةالبيئية واالجتماعية 

رقطببورصة الشركات الخاصة 

في ”AA“تصنيف 

MSCIمؤشر 

أحد مكونات مؤشر

FTSE4Good

الخضراء واالجتماعية لسندات اإطار 

1والمستدامة

إطار االستعانة برأي طرف ثاني في 

QNB الخضراء واالجتماعية للسندات

(2020,2021)والمستدامة 

ر اإلصداأخذ رأي طرف ثالث وتأكيد قبل 

شركة للمحافظ المؤهلة من 

Sustainalytics

مدرجة في بورصة لندن

فيالسوق األخضر رائد 

قطر

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/page/en/enesgreportsanddisclosures.html:لالستدامة واطار السندات الخضراء واالجتماعية والمستدامة والمستندات ذات الصلة QNBتقرير : 1

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/document/en/enESRM: (ESRM)إطار إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية : 2

QNBتحليالت : المصدر

بنجاح من إصدار أول سندات خضراء للمجموعة وهي أول سندات خضراء يتم اصدارها في قطراإلنتهاء  √

سنوات 5في شكل سندات ممتازة غير مضمونة مع مدة استحقاق تبلغ 2020سبتمبر 15مليون دوالر أمريكي بتاريخ 600إصدار سندات بقيمة  √
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2020في QNBأبرز المعلومات المرتبطة باالستدامة في 

التواصل مع أصحاب المصلحةQNBإطار االستدامة الخاص بمجموعة 

العمالء

عميل مليون 25

وفردشركة 

، وتحليل استطالع ارتباط الموظفين، وبرامج التعلّم والتطوير•

االحتياجات التدريبية

المستثمرون

قطر جهاز %50

50%/ لالستثمار 

العامالقطاع 

الموظفون

ألف 28حوالي 

الجهات التنظيمية 

والحكومة

المجتمع

نسبة النساء في اإلدارة التنفيذية للمجموعة: 29%•

عدد المنتجات المالية المستدامة والخدمات المقدمة للعمالء : 32•

2017منذ ( الكربونأكسيد انبعاثات ثاني )انخفاض في كثافة انبعاثات الكربون : %18•

عات قيمة محفظة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشرو: مليار لاير قطري22.9•

الصغرمتناهية 

الرقميةنسبة المعامالت المنفذة عبر القنوات 69.2:%•

االستثمار المجتمعي كنسبة من األرباح قبل الضريبة: %3.2•

: يتألف إطار االستدامة الخاص بنا من ثالث ركائز

نشطة  الشركات في أوحوكمةالبيئية واالجتماعية الحوكمةهو إدماج معايير " التمويل المستدام"

QNB التمويلية لتحقيق الربح الهادف  .

عمليات الشركات فيوحوكمةالبيئية واالجتماعية الحوكمةهي دمج معايير " العمليات المستدامة"

.  التوريدأعمالنا وعبر سلسلة 

ي تمارسها إلى أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات التتشير وهي" االلتزامات غير المصرفية"

.  في المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها QNBمجموعة

في تحقيق األداء المالي المستدام عن طريق تقليل QNBمجموعة هدف تدعم هذه الركائز 

.  المخاطر وإتاحة فرص عمل جديدة وتقوية عالمتنا التجارية

ء، التواصل عبر استطالع رضا العمالء، ومركز رعاية العمال•

والخدمات المصرفية عبر الجوال وعبر اإلنترنت، وإدارة 

الشكاوى

التقارير العامة، والمكالمات ربع السنوية، وجوالت إرشاد•

المستثمرين 

االلتزام الصارم بالقوانين واللوائح•

(مةالحوكمثل التقرير السنوي وتقرير )العامة اإلفصاحات•

أنشطة المنتجات والخدمات ذات الفوائد البيئية أو االجتماعية و•

المسؤولية االجتماعية 

الموردون

3,000أكثر من 

مورد

تقديم مناقصات عادلة وشفافة•

الدفع في الموعد وتدقيق الموردين•

االستدامة على أنها تقديم قيمة طويلة األمد في الجوانب المالية والبيئية QNBيُعّرف 

ومجتمعاتناواالجتماعية واألخالقية لصالح عمالئنا ومساهمينا وموظفينا 

:اإللكترونيعلى موقعنا 2020االطالع على تقرير االستدامة لعام يمكن 

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/page/ar/aresgreportsanddisclosures.html

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/page/ar/aresgreportsanddisclosures.html
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تحديد إطار طموح متوافق مع أفضل الممارسات والمعايير

للسندات الخضراء واالجتماعية والمستدامة  QNBوصف إطار مسوغات اإلصدار 

اتباع أفضل الممارسات وأحدث المعايير في السوق

استخدام

العائدات

ستتم إدارة صافي عائدات السندات بنهج إدارة المحافظ   •

تقييم واختيار 

المشاريع

التقارير

المراجعة 

الخارجية

:إلىQNBيهدف 

يجيتهاستراتمعباالستدامةالخاصةاستراتيجيتهمواءمة•

بالتمويلالمتعلقة

مستدامةماليةسوقتطويرعمليةدعم•

المساهمة في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية •

المستدامة 

تائج تنويع قاعدة المستثمرين الراغبين في تحقيق ن•

ينمستدامة، مع تعزيز العالقة مع المستثمرين الحالي

:QNBإطار 

السنداتومبادئالخضراء،السنداتمبادئمعمتوافق•

دوليةالللرابطةالمستدامةالسنداتوإرشاداتاالجتماعية،

المالرأسألسواق

Sustainalyticsمن 2020)ثان  طرف رأي نجاح •

S&P Global)من 2021و 

نيين يتبع توصيات مسودة تقرير مجموعة الخبراء التق•

حول تصنيف االتحاد األوروبياألوروبيين

الحاليةوالمعاييرالممارساتأفضليعكس•

السندات الخضراء واالجتماعية بموجب هذا اإلطار، يمكن إصدار •

البيئيةالقروض ذات الفائدة ( أو إعادة تمويل)لتمويل والمستدامة 

واالجتماعية

تماعية يتم وفقاً لمعايير األهلية ومن قبل لجنة السندات الخضراء واالج•

والمستدامة  

تصدر تقارير التخصيص سنوياً حتى التخصيص الكامل •

تصدر تقارير األثر عند اإلصدار أو بعده •

:  التقارير السنوية تصدر في الرابط التالي•

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/page/en/en

esgreportsanddisclosures.html

من 2021و Sustainalyticsمن 2020)أخذ رأي طرف ثان  •

(S&P Global 

Sustainalyticsوتأكيد قبل اإلصدار من شركة ثالث أخذ رأي طرف •

ستقل ممدققتقرير األثر عند اإلصدار من طرف ثالث و تقرير تخصيص•

بعد سنة من االصدار 

للسندات الخضراء واالجتماعية والمستدامة QNBمقدمة حول إطار 

إدارة العائدات

س المال رأالخاص باالستدامة متوافق مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات االجتماعية وإرشادات السندات المستدامة للرابطة الدولية ألسواق QNBإطار 

https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/page/en/enesgreportsanddisclosures.html


30

استخدام عائدات السندات الخضراء 

استخدام عائدات السندات االجتماعية 

منع التلوث والسيطرة 

عليه

إدارة النفايات وإعادة 

ايات التدوير، وتحويل النف

ات إلى طاقة، والتكنولوجي

ات  التي تخفض االنبعاث

اإلدارة المستدامة للمياه 

ومياه الصرف الصحي
معالجة مياه الصرف 

الصحي، شبكات الصرف 

الصحي المستدامة في 

المناطق الحضرية، تحسين

البنية التحتية للمياه

اإلدارة البيئية المستدامة 

للموارد الطبيعية الحية 

واألراضي 

المزارع والغابات والمصائد

مدةالسمكية المستدامة والمعت

كفاءة استخدام الطاقة
تدفئة وتبريد المناطق، 

ة، والشبكات والعدادات الذكي

ل والتحسينات في كفاءة نق

الكهرباء

وسائل نقل منخفضة 

االنبعاثات
مركبات ذات انبعاثات 

رات السيا)كربونية منخفضة 

الكهربائية والهجينة 

والبنية ( والهيدروجينية

ارات القط)التحتية ذات الصلة 

الكهربائية، ومحطات شحن 

(السيارات الكهربائية

الطاقة المتجددة 
طاقة الرياح، والطاقة 

المائية، الشمسية، والطاقة 

والطاقة الحيوية، والطاقة 

الحرارية األرضية، وطاقة 

األمواج، وشبكات توصيل 

الطاقة المتجددة

المباني الخضراء
المباني الجديدة والمباني 

القائمة المعتمدة، أفضل 

في % 15المباني بكفاءة 

ة استخدام الطاقة، مباني مجدد

مع تحسين كفاءة استخدام

% 30الطاقة بنسبة 

الوصول للخدمات 

األساسية
الخدمات العامة أو غير 

الربحية أو المجانية أو 

المدعومة، مثل الرعاية 

والتعليمالصحية

التقدم والتمكين 

االجتماعي االقتصادي
قروض للشركات الصغيرة

هي والمتوسطة والتمويل متنا

اد الصغر، وتمويل العمالء رو

األعمال 

المساكن االجتماعية
تطوير وتشييد وتشغيل

كلفة وصيانة المساكن قليلة الت

واالجتماعية 

تطبيق معايير أهلية صارمة عند اختيار المشاريع الخضراء أو االجتماعية 

واالجتماعية السندات الخضراء " استخدام عائدات"

يةالبنية التحتية األساس

الميسرة
بما في ذلك مياه الشرب 

النظيفة والمجاري والصرف

الصحي والنقل والطاقة

االستجابة للوباء
البحث والتطوير وتشغيل

وإنتاج اإلمدادات لمكافحة 

انتشار األوبئة وعواقبها



مالمح اقتصادية



العالمقطر من النفط والغاز تجعلها إحدى أغنى دول احتياطيات 

كابيتالQNBبريتش بتروليوم، صندوق النقد الدولي، قطر للبترول، تحليالت : المصادر32

2020))نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

ألف دوالر أمريكي، من حيث تعادل القوة الشرائية

113

96

92

89

68

65

63

62

58

42

سويسرا

بروناي

النرويج

قطر

لوكسمبورغ

سنغافورة

إيرلندا

الواليات المتحدة

اإلمارات

الكويت

(2019)نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز 

ألف برميل نفط مكافئ

139

23

12

12

10

9

5

4

4

2

2

ليبيا

قطر

الكويت

العراق

كندا

فنزويال

السعودية

اإلمارات

إيران

كازاخستان

روسيا

بمعدالت االستخراج الحالية، ستدوم احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز لمدة تزيد 

عن مائة عام 
تطوير قطاع النفط والغاز جعل قطر إحدى أغنى دول العالم



يع االقتصاد لتنوباستخدامها ضخمة خالل مرحلة توسيع قطاع النفط والغاز وتقوم حاليا  ثروة تمكنت قطر من مراكمة 
2030رؤية قطر الوطنية من خالل 

كابيتالQNBتحليالت ، صندوق النقد الدولي: المصادر33

فائض الحساب الجاري إنتاج النفط والغاز

202020052000 20102005 20152000 2010

تراكمي، مليار دوالر أمريكيمليون برميل نفط مكافئ

مرحلة توسيع قطاع النفط والغازمرحلة توسيع قطاع النفط والغاز

2030رؤية قطر الوطنية 

مرحلة تنويع االقتصاد

إلى 2030رؤية قطر الوطنية تهدف 

ويع خلق اقتصاد قائم على المعرفة وتن
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من خالل التنمية البشرية اقتصاد قائم على المعرفة تحويل قطر إلى إلى 2030تهدف رؤية قطر الوطنية 
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية

كابيتالQNBجهاز التخطيط واإلحصاء، تحليالت : المصادر34

تعليقات 2030ركائز رؤية قطر الوطنية 

ية
شر
لب
ة ا
مي
تن
ال

اقتصاد متقدم

ية
ع
ما
جت
ال
ة ا
مي
تن
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ة 
دي
صا
قت
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ة ا
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تن
ال

ية
يئ
لب
ة ا
مي
تن
ال

التنمية البشرية

تمكين جميع األشخاص في قطر من الحفاظ على مجتمع مزدهر•

التنمية االجتماعية

ية عالية الحفاظ على مجتمع يتسم بالعدل والوعي ويستند إلى معايير أخالق•

وقادر على لعب دور بارز في الشراكة العالمية من أجل التنمية

التنمية االقتصادية 

أفراده، تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات جميع•

والمستقبلوتأمين مستوى معيشة مرتفع في الحاضر 

التنمية البيئية

يئةضمان المواءمة بين النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية وحماية الب•

اإلطار الخاص باستراتيجية التنمية الوطنية2030تشكل رؤية قطر الوطنية 

2018-2022لدولة قطر 



مدينة بروة

مشاريع البنية التحتية المادية الرئيسية

شبكة سكك الحديد القطرية المتكاملة

مطار حمد الدولي

مشاريع أشغال المرتبطة بالطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي

ميناء حمد

المدينة التعليمية

اللؤلؤة قطر

مشروع  لوسيل متعدد االستخدامات

2030ة إن البرنامج الضخم لالستثمار في البنية التحتية المادية واالجتماعية يضع األساس لرؤية قطر الوطني

كابيتالQNBتحليالت ، مييد، مشاريع التخطيط واإلحصاءوزارة المالية، مصرف قطر المركزي، جهاز : المصادر

مشروع أشغال للطرق السريعة 

المناطق االقتصادية بدولة قطر 

مشيرب قلب الدوحة 

مالعب كأس العالم لكرة القدم 

35

(مليار دوالر أمريكي)اإلنفاق على المشاريع الرئيسية 

14 14

19
17

14

27

24
21 22

17
20

2011 20172013 2015 2019 2021

مرحلة تنويع االقتصاد

عنبعيداً االقتصادتنويعإلى2030الوطنيةقطررؤيةتهدف•

اعالقطإسهامزيادةخاللمنوذلكالحكومةتقودهاالتيالمبادرات

الخاص

إلىعمالاألبيئةوتحسينالمباشراألجنبياالستثمارجذبسيؤدي•

ةالمعرفعلىقائماقتصادلتحقيقالخاصالقطاعتنويعدعم

تعليقات



(مليار دوالر أمريكي)نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب القطاع 

(دوالر أمريكي للبرميل)وأسعار النفط 

طريفي الحد من تأثير تقلب أسعار النفط على االقتصاد القوبرنامج االستثمار 2030رؤية قطر الوطنية نجحت 

كابيتالQNBجهاز التخطيط واإلحصاء، تحليالت : المصادر36
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قطاع النفط والغاز القطاع غير النفطي

مرحلة تنويع االقتصاد
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أسعار النفط
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سنوي مركب
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الصادرات

ب أسعار ظلت دولة قطر تحتفظ بفائض تجاري ضخم مع تجاوز الصادرات للواردات بفارق كبير على الرغم من تقل
النفط

كابيتالQNBجهاز التخطيط واإلحصاء، تحليالت : المصادر37

الواردات

(دوالر أمريكي للبرميل)النفط وأسعار ( دوالر أمريكيمليار )الفائض التجاري والصادرات والواردات 
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مرحلة تنويع االقتصاد



وبدء العمل في توسعة حقل الشمال إلى تعزيز النمو االقتصادي2022من المتوقع أن يؤدي كأس العالم لكرة القدم 
2022و2021في عامي 

كابيتالQNB، تحليالت إيكونوميكسكابيتال، إيكونوميكسفوكس : المصادر38

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

(توقعات)2022

متوسط

Ø 3.9

(توقعات)2021

Ø 2.7

قتصاد من المتوقع أن يكون التعافي االقتصادي مدفوعا  بإعادة افتتاح اال•

واالستعدادات النهائية الستضافة كأس العالم 

من المتوقع أن تؤدي استضافة كأس العالم لكرة القدم وبدء العمل في•

2022توسعة حقل الشمال إلى تحقيق نمو قوي في 

1.5

3.8

2.5

6.1



ظة على من المقرر أن تزيد قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، مما سيدعم النمو المحلي مع المحاف
للغاز الطبيعي المسال في العالممكانتها كأكبر ُمصدر 

39

ي ومن المقرر أن يتم استكمال الطاقة اإلنتاجية المتبقية ف. مليون طن متري، وتركز على المنطقة الشرقية من حقل الشمال32األولى على أربع محطات ضخمة جديدة إلنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقتها اإلجمالية التوسع تشتمل مرحلة 1

.الثانية، مع محطتين جديدتين إلنتاج الغاز الطبيعي المسال في إطار مشروع يركز على المنطقة الجنوبية من حقل الشمالالتوسع مرحلة 

QNB، قطر للبترول، تحليالتمكينزيوود : المصادر

حصة قطر الحالية والمتوقعة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال

الالمسالغاز الطبيعي الطلب العالمي على  الإنتاج قطر من الغاز الطبيعي المس

يالطبيعللغازُمصدرأكبرقطرتعدعالميا ،•

%30و20بينتتراوحسوقيةبحصةالمسال

المسالالطبيعيالغازصادراتإجماليمن

اإلنتاجتجميدرفعقطردولةقررت،2017في•

الشمالحقلمن

ازللغاإلنتاجيةطاقتهاقطرتزيدأنالمقررمن•

77مستوىمن%64بنسبةالمسالالطبيعي

عندمليون126إلىحاليا  متريطنمليون

سيحافظمماالثانية،التوسعمرحلة1استكمال

مسالالالطبيعيللغازُمصدركأكبرمكانتهاعلى

العالمفي

أنالمسالالطبيعيالغازقطاعتوسيعشأنمن•

أنحيثلإلنتاج،المتممةاألنشطةنمويعزز

قطاعلإيجابيا  عامال  تشكلاألوليةالموادوفرة

والتصنيعالبتروكيماويات

256

365

441

484

77 77

110
126

المرحلة 

األولى

المرحلة 

الثانية

ا  سنويمليون طن متري 

2015 2020 20251 20271



دمة تعد دولة قطر إحدى الدول األعلى تصنيفا  في العالم، حيث تتفوق على عدد كبير من االقتصادات المتق
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2021سبتمبر 25غير شاملة كما في 

QNB، تحليالت موديز، بلومبيرغ: المصادر
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AAA الواليات المتحدة، ألمانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، سويسرا، النرويج، السويد، الدنمارك، هولندا، لوكسمبورغ، سنغافورة

Aa1 النمسا، فنلندا

Aa2 فرنسا، كوريا الجنوبية، جزر فارو 

Aa3 ، جزيرة مانكيمان، المملكة المتحدة، بلجيكا، التشيك، هونغ كونغ، تايوان، مكاو، جزر قـطـر

A1 المملكة العربية السعودية، إستونيا ، الكويت، تشيلي، الصين، اليابان

A2 مالطاإيرلندا، برمودا، آيسالندا، سلوفاكيا، لتوانيا، بولندا، 

A3 سلوفينيا، بوتسواناالتفيا، ماليزيا، 

Baa1 بيروالمكسيك، إسبانيا، تايلند، بلغاريا، 

Baa2 إندونيسيا، أوروغواي، الفلبين، كولومبيا، موريشيوس، بنما، البرتغال، هنغاريا، كازاخستان،

Baa3 ، روسيارومانياالهند، إيطاليا، 

1موديزالتصنيف السيادي من قبل وكالة 

Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2

الدرجة غير االستثمارية

Caa3 Ca C



:يةالتالبالقيودااللتزامعلىتوافقفإنكالعرض،هذالصفحاتقراءتكخاللمنأوالعرضهذاتقديمفيهتمالذيالجتماعلبحضورك

مستقبليةطبيعةذاتاإلفاداتتلكوتعدمستقبليةوتوقعاتبأحداثتتعلقإفاداتعلىالموادهذهحتويت.

مشابهةداللةذاتوكلمات«ينتظر»و«يتوقع»مثلكلماتعلىبطبيعتهااإلفاداتهذهتحتوي.

أخرىوعواملوشكوكمعروفةوغيرمعروفةمخاطرعلىتنطويمستقبلية  إفادة  تاريخيةحقيقةعنتعبرالإفادةأيتعتبرالمواد،هذهفي

ضمنا  أوة  صراحمذكورةمستقبليةإنجازاتأوأداءأونتائجأيعنجوهريبشكلالفعليةإنجازاتناأوأدائناأونتائجنااختالفإلىتؤديقد

.المستقبليةاإلفاداتتلكفي

أومنية  ضإشارة  اعتبارهاعدميجبكماوعود،أوتنبؤاتأنهاعلىالعرضهذافيمذكورةمستقبليةتقديراتأوتوقعاتأيأخذعدمينبغي

فيأو،حصريةأوصحيحةافتراضاتهيالمستقبليةالتقديراتأوالتوقعاتتلكإعدادأساسهاعلىتمالتياالفتراضاتبأنضمانا  أوتأكيدا  

.العرضفيبالكاملمذكورةاالفتراضات،حالة

المستقبلياألداءعلىكدليلالسابقاألداءعلىاالعتماديمكنال.

فيغييراتالتأوالفعليةالنتائجتعكسلكيالوثيقةهذهفيالواردةالمستقبليةاإلفاداتبتحديثالتزاماتأيالبنكعاتقعلىتقعال

.اإلفاداتهذهعلىتؤثرالتيالعواملفيالتغييراتأواالفتراضات

إشعاردونللتغييرقابلةوهيالتقرير،هذاكتابةوقتفيجمعهاتمعامةمعلوماتعلىالعرضهذافيالمقدمةاآلراءتستند.

المعلوماتتلكاكتمالأودقةيضمنالولكنهموثوقةأنهايُعتقدمصادرمنعليهاالحصولتممعلوماتعلىالبنكيعتمد.

إخالء مسؤولية 
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