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QNBلمحة عن 1.

في قطر ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا  QNBمقارنة وضع 2.

2020ديسمبر  31المؤشرات المالية كما في 3.

االستدامة4.

نظرة اقتصادية عامة5.

:مالحظات

لایر قطري 3.6405= دوالر أمريكي  1: بالدوالر األمريكي تم تحويلها من الريال القطري بناء على سعر الصرف التالي جميع األرقام

في بعض الحاالت، قد يتم تقريب بعض األرقام لغرض هذا العرض

المحتوى
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QNBلمحة عن 



QNB بنك قوي ويتمتع بتصنيف مرتفع مع تواجد دولي متزايد

2020التقرير المالي، ديسمبر : المصدر
2020براند فاينانس  1
الربح العائد إلى مساهمي البنك 2

 31شبكة دولية مع تواجد في أكثر من 
بلداً 

دوالر أمريكيمليار  3.30

أمريكيدوالر  0.33

مليار دوالر أمريكي 45.2

دوالر أمريكيمليار  281.6

2 صافي األرباح

ربحية السهم

القيمة السوقية

الموجودات

Aa3

A+

A

AA-

موديز

فيتش

زبور آندستاندرد 

إنتلجنسكابيتال 

تصنيفات ائتمانية قوية مركز مالي قوي

قيا البنك األول في الشرق األوسط وأفري
بحسب كافة المقاييس المالية

 20 أكثر من موظف يخدمون 28,000
مليون عميل

رق العالمة المصرفية األعلى قيمة في الش
يار دوالر لم 6.0األوسط وأفريقيا، بقيمة 

1أمريكي

نقاط القوة الرئيسية

مركز مالي متنوع 
 ً جغرافيا

مركز مالي متنوع 
 ً جغرافيا تواجد إقليمي رائدتواجد إقليمي رائد

التعرض لمعامالت 
ذات قيمة كبيرة

التعرض لمعامالت 
ذات قيمة كبيرة

دعم قوي من 
الحكومة القطرية
دعم قوي من 

الحكومة القطرية
 تصنيفات ائتمانية

قوية
 تصنيفات ائتمانية

قوية

تواجد محلي رائدتواجد محلي رائد

فريق إداري يتمتع 
بخبرة كبيرة

فريق إداري يتمتع 
بخبرة كبيرة

أداء تشغيلي ومركز 
مالي قوي

أداء تشغيلي ومركز 
مالي قوي
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  QNBالتواجد الدولي لمجموعة 

من الشركات التابعة والزمیلةالتمثیلیة المكاتب / الفروعیضم : 1
غیر نشط: 2
2020سبتمبر  30معلومات الفروع الخاصة بإیكو بنك ھي كما في : 3

5

)فرع واحد(: فرنسا

)فرع) 1 1(+ 1(: المملكة المتحدة

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

في البنك التجاري  40.0% فرع، حصة) 1 1(+ 8(: اإلمارات
)  الدولي

)فرع  واحد(: السعودیة

)2مكتب تمثیلي واحد (: إیران

)فرع 53(: قطر

)فرع واحد(: الیمن

 QNBفي  50.8% حصةفرع، ) 1 30(+ 15( :سوریا
) سوریا

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

)فرع 2(: الكویت

)فرع واحد(: لبنان

)فرع) 1 1(+ 1 1(: البحرین

)فروع 6(عمان 

)فرع 1 15( :فلسطین

الشرق األوسط

باوأور

)  فاینانس بنك QNBفي  99.88% حصة، فرع 474( :تركیا

بنك في  38.6% حصة، فرع) 1 3(+ 2 118( :األردن
)اإلسكان للتجارة والتمویل

)مكتب تمثیلي واحد(: فیتنام

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

)فرع واحد(: الھند

تمثیلي مكتب  ،واحدفرع (: 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 733( :توغو

)مكتب تمثیلي واحد(: میانمار



 الشرقفي قطر ومنطقة QNBمقارنة وضع 
األوسط وأفريقيا



3.30

0.84
0.60

0.36
0.26

2020دیسمبر  –بنوك محلیة  5أكبر 
التمیز في السوق المحلیة QNBواصل 

281.6

47.9 42.2 33.3 28.4

القروضالموجودات

صافي األرباحالودائع

جمیع المبالغ بملیار دوالر أمریكي: مالحظة
، أو البیانات المالیة، إن وجدت2020دیسمبر  البیانات الصحفیة للبنوك في: المصدر

198.8

32.7 26.6 23.6 18.0

202.9

32.5
20.8 18.9 15.1
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2020دیسمبر  –بنوك في الشرق األوسط وأفریقیا  5أقوى 
على مركزه الریادي كأكبر بنك في المنطقة بجمیع المقاییس QNBحافظ 

القروضالموجودات

صافي األرباحالودائع

202.9

147.3
126.4

111.0 106.0

198.8

123.2
105.3

92.4
84.2

جمیع المبالغ بملیار دوالر أمریكي: مالحظة
وجدت، إن المالیةأو البیانات ، 2020دیسمبر البیانات الصحفیة للبنوك في : المصدر
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281.6
250.2

190.1
172.5 159.8

3.30
3.00 2.90 2.80

1.90



2020براند فاينانس لعام : المصدر

القيمة السوقيةأكبر بنوك الشرق األوسط وأفريقيا من حيث يةأكبر بنوك الشرق األوسط وأفريقيا من حيث قيمة العالمة التجار

4.13

4.03

6.03

3.51

2.67

المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا من حيث قيمة العالمة التجارية 
)2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في (قيمة العالمة التجارية

9

•QNB   سط األوالشرق في منطقة العالمة التجارية األكثر قيمة هي
وأفريقيا

الى لتصل  19.6%بمعدل  2020ارتفعت قيمة العالمة التجارية لعام •
مليار دوالر أمريكي 6,028

82الى  79من  QNBلمجموعة  التجاريةارتفع مؤشر قوة العالمة •

الى عام  2019من عام  52الى المرتبة  61من المرتبة  QNBانتقل •
مية جداول تصنيف العالمات التجارية المصرفية العالفي  2020

في  342الى المرتبة  2019في  405من المرتبة  QNBانتقل •
2020لعام   Global 500 Brandsوفقاً لقائمة  2020



2020ديسمبر  31المؤشرات المالية كما في 



2019نمو مقارنة بديسمبر نسبة ال 

ً نمواً  QNBحقق  مربحاً ومستداما
2020ديسمبر  31في كما المالية المؤشرات 

2.49%2 صافي هامش الفائدة•
24.3%التكلفة إلى الدخل                              معّدل•
أمريكيدوالر  0.33                              السهم   عائد•
           1.22% العائد على متوسط الموجودات  معّدل•

2.1)      %من إجمالي القروض نسبة(القروض المتعثرة •

107%                          3 نسبة التغطية•

98.0%                      نسبة القروض إلى الودائع•

2020التقرير المالي، ديسمبر : المصدر
البنكمساهمي إلى  عائدةأرباح : 1
للفائدة لمدرةاالموجودات صافي هامش الفائدة محتسب كصافي دخل الفائدة على متوسط : 2
المتوقعةالخسائر االئتمانية  مخصصاتمن  3بناء على المرحلة : 3
افية األولى من رأس المال اإلضيحيشمل متوسط حقوق الملكية باستثناء احتياطي القيمة العادلة وأرباح األسهم المقترحة و حقوق غير المسيطرين واألدوات المالية ضمن الشر متوسط   حقوق الملكيةمعدل العائد على: 4

مليار دوالر أمريكي   3.30•

موجوداتمليار دوالر أمريكي ك 281.6•

مليار دوالر أمريكي كقروض 198.8•

+9%

+7%

مليار دوالر أمريكي كودائع 202.9•
+8%

%2+حقوق ملكيةمليار دوالر أمريكي ك 26.6•

15.4%  4 حقوق الملكيةالعائد على متوسط  معّدل•

كفاية رأس المال بموجب متطلبات                            نسبة •
19.1%                3مصرف قطر المركزي ولجنة بازل 
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1 األرباح
-16%

الموجودات

التمويل

الملكيةحقوق 



2019بديسمبر نمو مقارنة نسبة ال

QNB األهلي
2020ديسمبر  31المؤشرات المالية كما في 

5.55%                            :2 صافي هامش الفائدة•
%28.1                       :التكلفة إلى الدخل  معّدل•
         2.5%       : الموجوداتالعائد على متوسط  معّدل•

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

140%                          :3 نسبة التغطية•

%72.4  :            نسبة القروض إلى الودائع•

تقارير المالية لل الدولية معاييرلاألهلي وفقاً ل QNB: المصدر
البنكمساهمي إلى  عائدةأرباح : 1
للفائدة لمدرةاالموجودات على متوسط صافي هامش الفائدة محتسب كصافي إيرادات الفوائد : 2
المتوقعةالخسائر االئتمانية  مخصصاتمن  3بناء على المرحلة : 3
يشمل متوسط حقوق الملكية باستثناء احتياطي القيمة العادلة وأرباح األسهم المقترحة و حقوق غير المسيطرين متوسط   حقوق الملكيةالعائد علىمعدل : 4

مليون دوالر أمريكي 444.2•
  )مليار جنيه مصري 7.0(

مليار دوالر أمريكي كموجودات 18.6•
)مليار جنيه مصري 291.6(    

مليار دوالر أمريكي كقروض 10.7•
) مصريمليار جنيه  168.0(    

+8%
(+6%)

+8%
(+6%)

مليار دوالر أمريكي كودائع 14.8•
)مليار جنيه مصري 232.0(

+14%
(+12%)

حقوق ملكيةمليار دوالر أمريكي ك 2.6•
)مليار جنيه مصري 40.2(    

+20%
(+17%)

19.1        % :4 العائد على متوسط حقوق الملكية معّدل•

%21.9):                    2بازل (كفاية رأس المال نسبة •
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%2+1 األرباح
(- 4%)

الموجودات

التمويل

حقوق الملكية



2019بديسمبر نمو مقارنة نسبة ال

QNB فاينانس بنك
2020ديسمبر  31المؤشرات المالية كما في 

3.88%                   :   2 صافي هامش الفائدة•
%40.5                     :التكلفة إلى الدخل  معّدل•
1.2%      : العائد على متوسط الموجودات معّدل•

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

101%                                  :3 نسبة التغطية•

%112.6  :          نسبة القروض إلى الودائع•

تقارير المالية للالدولية  معاييرلوفقاً لفاينانس بنك  QNB: المصدر
البنكمساهمي إلى  عائدةأرباح : 1
للفائدة لمدرةالموجودات اصافي هامش الفائدة محتسب كصافي إيرادات الفوائد على متوسط : 2
المتوقعةالخسائر االئتمانية  مخصصاتمن  3بناء على المرحلة : 3
المسيطرينيشمل متوسط حقوق الملكية باستثناء احتياطي القيمة العادلة وأرباح األسهم المقترحة و حقوق غير  متوسط   حقوق الملكيةمعدل العائد على:4

مليون دوالر أمريكي  393.2•
  )ليرة تركيةمليار 2.8(

مليار دوالر أمريكي كموجودات 32.4•
)مليار ليرة تركية 241.3(    

مليار دوالر أمريكي كقروض 20.6•
) ليرة تركيةمليار  153.4(  

+0%   
(+25%)

+0%
(+25%)

مليار دوالر أمريكي كودائع  18.3•
)ليرة تركيةمليار  136.2(

-4%
(+21%)

حقوق ملكيةكمليار دوالر أمريكي  2.6•
)ليرة تركيةمليار  19.3(    

-8%
(+15%)

14.3         %: 4 العائد على متوسط حقوق الملكية معّدل•

%13.8):                     3بازل (نسبة كفاية رأس المال •
                         BRSA(15.5%(عقب تسهيالت تدابير 
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%22-1 األرباح
(-4%)

الموجودات

التمويل

حقوق الملكية



 502.9انخفضت األرباح من العمليات الدولية بمبلغ •
إلى  2018من عام ) 36%(مليون دوالر أمريكي 

2020

الودائع القروض صافي األرباح1

2020إلى  2018من عام ) 0.3 %(مليار دوالر أمريكي  0.1القروض من العمليات الدولية بمبلغ  ارتفعت•
2020إلى  2018من عام ) 12%(مليار دوالر أمريكي  9.0ارتفعت الودائع من العمليات الدولية بمبلغ •

48.9 49.4 49.0

120.6
137.0 149.8

20202018 2019

169.5
186.4

198.8

حصة العمليات الدولية كنسبة من المجموع%

زيادة التنويع الجغرافي بشكل إيجابي في نمو المجموعةيساهم 
ديسمبر 31المساهمة حسب التوزيع الجغرافي كما في 

أمريكي مليار دوالر

44% 46% 41% 29% 27% 25%

2020التقرير المالي، ديسمبر : المصدر
البنكمساهمي إلى  عائدةأرباح : 1 14

أمريكي مليار دوالر

2018 20202019

37% 35% 27%

أمريكي مليار دوالر

1.39 1.36
0.89

2.40 2.58

2.41

3.79

3.30

3.94

74.4 86.3 83.4

96.1
101.7 119.5

2018

188.0

2019

170.5

2020

202.9

دوليمحلي



  2020إلى  2015 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •
1%يبلغ 

بة ترشيد التكاليف أدى الى انخفاض مستمر في نس•
التكلفة الى الدخل

إلى  2015 من سنةمعدل النمو السنوي المركب  •
10%يبلغ  2020

من ديسمبر  4%بنسبة  الفوائد إيراداتصافي  تارتفع•
2019

بقيمة  موجوداتصافي هامش فائدة قوي مع إجمالي •
مليار دوالر أمريكي  280أكثر من 

3.40
3.61 3.79 3.94

3.30
6.29 6.26

6.61 6.93 6.99

2016 20192017 2018 2020 201920182016 2017 2020

%1: سنوات 5

نسبة الدخل إلى التكلفة
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صافي إيرادات الفوائد ةالتشغيلي اإليرادات  1 صافي األرباح

تواصل الربحية و ترشيد التكاليف
)أمريكيمليار دوالر (ديسمبر  31تفاصيل بيان الدخل كما في 

2020ديسمبر التقرير المالي، : المصدر
البنكمساهمي إلى  عائدةأرباح : 1
للفائدة المنتجة الموجوداتعلى متوسط إيرادات الفوائد يحتسب صافي هامش الفائدة كصافي : 2

30.4 29.1 25.8 25.9

%

24.32.89 2.65 2.61 2.57 2.49

2صافي هامش الفائدة  %

%10: سنوات 5

4.91 4.91
5.23

5.55 5.77

2016 20182017 2019 2020

10%: سنوات 5

15.420.221.021.121.0



197.7
222.8

236.8
259.5

281.6

2016 2017 20192018 2020

14%: سنوات 5

2019ديسمبر من  9%بنسبة  لموجوداتانمت •
14%يبلغ  2020إلى  2015 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

لموجوداتتطور إجمالي ا

اسيمدفوع بأنشطة اإلقراض بالريال القطري و الدوالر األمريكي بشكل أس للموجوداتنمو جيد 
ديسمبر 31كما في  لموجوداتتحليل ا

2020ديسمبر  31 التقرير المالي،: المصدر
تضم االستثمارات في األوراق المالية والشركات الزميلة: 1

مليار دوالر أمريكي

16

حسب العملة حسب النوع

لموجوداتمن إجمالي ا%71تمثل القروض والسلف •
لموجوداتامن إجمالي %70تمثل عمالت الدوالر األمريكي والريال القطري •

28.1

100.0

42.1

3.6

11.7

5.0

4.5

5.0

لایر قطري

دوالر أمريكي

جنيه استرليني

ليرة تركية

يورو

جنيه مصري

أخرى

اإلجمالي

(%) الموجوداتتوزيع  2020

8.0

100.0

6.4

70.6

12.7

2.3

1ستثماراتإ

رصدة لدىأنقد و
البنوك المركزية

لدى بنوكأرصدة 

قروض وسلف

اإلجمالي

ثابتة موجودات  
و أخرى



نمو جيد للقروض
ديسمبر 31تحليل القروض كما في 

143.0
160.5

169.5
186.4

198.8

2018 20202016 2017 2019

2019ديسمبر من  7%نمت القروض بنسبة •
13%يبلغ  2020إلى  2015 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

تطور إجمالي القروض
مليار دوالر أمريكي

2020التقرير المالي، ديسمبر : المصدر
بناء على إجمالي القروض: 1

1حسب القطاع 

(%) 2020توزيع القروض 

34.8

100.0

38.1

6.0

10.2

10.5

0.4

التجارة/ الخدمات

الصناعة

األفراد

والمقاوالت اإلسكان

أخرى

اإلجمالي
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مؤسسات حكومية و 
شبه حكومية

%13: سنوات 5

من إجمالي القروض%55القروض بالدوالر األمريكي تمثل •
من التركز على الحكومة وهيئات القطاع %35تتميز القروض بجودة عالية مع نسبة •

العام 

75.2

100.0

10.2

5.4

3.2

2.0

0.6

3.4

قطر

أمريكا الشمالية

تركيا

أخرى

مصر

باوأور

مجلس التعاون
الخليجي 

جمالياإل

حسب المنطقة الجغرافية



القروض المتعثرة حسب الفئة

زيادة مخصصاته  QNBواصل •
مي للوضع االقتصادي العال إستجابةً 

19 - كوفيدنتيجة وباء 

ة في ظلت نسبة التغطية لدى البنك قوي•
ظل التباطؤ االقتصادي، حيث بلغت 

ديسمبر  31كما في  107%النسبة 
2020

 المستحقات المتأخرة تصبح قروض•
يوماً على تاريخ  90متعثرة بعد مرور 
التخلف عن الدفع

هناك احتياطي مخاطر إضافي بمبلغ •
مليون دوالر أمريكي، وهو أكبر  2,472

المطلوبة بموجب  2.5%من نسبة 
متطلبات مصرف قطر المركزي

1,334 1,293 1,260

2020 2019 2018

1.9% 1.9%

104%100%

633 767 706

2,378

1,467 1,382

إجمالي القروض المتعثرة

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الشركات

األفراد

2.1%

107%

الجودة العالية لمحفظة اإلقراض تتجلى في انخفاض نسبة القروض المتعثرة
ديسمبر 31كما في  موجوداتتحليل جودة ال

2020التقرير المالي، ديسمبر : المصدر
إجمالي القروض مننسبة القروض المتعثرة : 1
)فقط 3المرحلة (قروض المتعثرة لل لمخصصاتانسبة : 2

مليون دوالر أمريكي

,3 527 3,3484,345

x

18

القروضنسبة 
1المتعثرة 

2نسبة التغطية



التكلفة المطفأة 

حكومة المطفأة مضمونة من قبل الالمدرجة بالتكلفة معظم االستثمارات المالية •

3,741

9,779

263

189

1,211

8,530

الدين السيادي 
لدولة قطر

ديون سيادية أخرى

أوراق الدين للشركات و
المؤسسات المالية في

مجلس التعاون الخليجي 

أوراق دين أخرى
0

0

سعر ثابت
سعر متغير

سياديةأو  AAاألوراق المالية مصنفة من %71محفظة استثمارية ذات جودة عالية، مع 
)أمريكيمليون دوالر ( 2020ديسمبر  31االستثمارات كما في تحليل 

QNB  19و 2020التقرير المالي، ديسمبر : المصدر

خراآلشامل الدخل الالقيمة العادلة من خالل 

5,980

3,305

432

311

73
الصناديق واألسهم

الدين السيادي 
لدولة قطر

ديون سيادية أخرى

0

0

أوراق دين أخرى

0

مدرجة
غير مدرجة

من االستثمارات المالية المدرجة بالقيمة %99تشكل األوراق المالية المدرجة •
خراآلشامل الدخل الالعادلة من خالل 



تطور إجمالي ودائع العمالء

139.2

160.8
170.5

188.0
202.9

20202016 2017 2018 2019

13%: سنوات 5

والتمويلنمو قوي في ودائع العمالء 
ديسمبر 31تحليل التمويل كما في 

2019من ديسمبر  8%نمت الودائع بنسبة •
 2015 من سنةمعدل النمو السنوي المركب •

13%هو  2020 ىإل

مليار دوالر أمريكي

2020التقرير المالي،  ديسمبر : المصدر 20

(%)توزيع الودائع  2020

حسب القطاع

23.3

100.0

57.2

األفراد19.5

الشركات

جمالياإل

حسب النوع

79.2

100.0

3.1

17.7

اإلجمالي

الحسابات الجارية
والودائع تحت الطلب

الودائع ألجل

حسابات التوفير

الحكومة والهيئات
الحكومية

البنك المفضل لدى القطاع العام QNBيظل •
على التوالي من إجمالي  4%و  6% ،44%تشكل الودائع بالدوالر األمريكي والجنيه المصري والليرة التركية نسبة •

الودائع

حسب المنطقة الجغرافية

55.4

100.0

2.5

17.9

8.6

6.4

1.3

أخرى7.9

قطر

 الشرق األوسط
 وشمال أفريقيا

تركيا

 مجلس التعاون
الخليجي

أوروبا

مصر

اإلجمالي



2020مصادر السيولة لعام 

9.5

100.0

79.6

4.6

3.0

3.3

سندات الدين

ودائع عمالء

أخرى قروض

من بنوك أرصدة

مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات

صالبة وضع السيولة
ديسمبر 31تحليل السيولة كما في 

نسبة من إجمالي المطلوبات

2020ديسمبر  -التقرير المالي: المصدر
، والمستحق من بنوك و االستثمارات الماليةةالمركزي البنوكالسائلة على أنها مجموع النقد واألرصدة لدى  موجوداتيتم احتساب ال:  1

2020نسب السيولة لعام 

164%:                      نسبة تغطية السيولة•

%104:              صافي نسبة التمويل المستقرة•

21

تطور نسبة القروض إلى الودائع

تطور الموجودات السائلة 1

74.2
65.2 58.7 53.2 46.4

20192020 2018 2017 2016

ي الموجوداتالحصة من إجمال

98.0 99.2 99.4 99.8 102.7

2020 2019 2018 2017 2016

%

مليار دوالر أمريكي

24%25%24%

%

25% 23%



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 •

19.1

إجمالي نسبة كفاية رأس المال

(مصرف قطر المركزي) 16.0
18.1

رأس المال األساسي

(مصرف قطر المركزي) 13.0

%

14.0

رأس المال األساسي العام

(مصرف قطر المركزي) 11.0

الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال

 3ل بازمتطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة نسبة قوية لكفاية رأس المال أعلى من حافظ البنك على 
ديسمبر 31في كما رأس المال تحليالت 

22

  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

2020ديسمبر  -التقرير المالي: المصدر



خدمات الشركات 
للمجموعة

الخدمات المصرفية 
االستهالكية 
للمجموعة

إدارة األصول 
 والثروات للمجموعة

الدخل التشغيليقطاعات األعمال

76

8

19

الودائعالقروض

90

5

5

79

5

13

تنويع مزيج األعمال سيعزز النمو المستدام
)2020ديسمبر  31الحصة كما في (% إسهام مزيج األعمال 

QNB: المصدر
البنكمساهمي إلى  عائدةأرباح : 1

ق المحافظة على الحصة المسيطرة في السو•
المحلية

ةالدولي لمساهمةزيادة ا•
ردعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قط•

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 

76

10

14

23



) الديون المتعثرة( 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2020ديسمبر  31كما في 

- 1.7% 0.04% المركزية البنوكمن البنوك واألرصدة لدى  األرصدة

107.2% 7.4% 0.2% القروض

106.8% 16.8% 0.1% االستثمارات

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

المركزي قطر مصرف توجيهات إلى استناداً  2018 يناير 1 من اعتباراً  9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق تم•
• ً  )2( ضافياإل األساسي المال رأس ضمن المتوقعة يةاالئتمان خسائرال تأثير ادراج تم المركزي، قطر مصرف لتعليمات وفقا

االنتقال تاثير اطفاء بدون المال رأس كفاية نسبة احتساب ألغراض
ثار الماليةاأل

24
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 

تكلفة المخاطر2

اإلجمالي )الديون المتعثرة( 3المرحلة  )مجمعة( 2و المرحلة  1المرحلة  2020ديسمبر  31

سيةنقطة أسا 80 سيةساأنقطة  62 سيةأسا اطنق 18 تكلفة المخاطر



البيانات المالية

  )IFRS(تم إصدار النتائج وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية •
19.1: %نسبة كفاية رأس المال•

األهلي QNB مساهمة%

QNBالبيانات المالية لمجموعة 
2020ديسمبر  31سية كما في يالرئالبيانات 

مليار دوالر أمريكي

6.6% 5.4%

2020التقرير المالي، ديسمبر : المصدر
البنكمساهمي إلى  عائدةأرباح : 1

236

168 170

253

179 185

282

199 203

إجمالي الموجودات القروض والسلف ودائع العمالء

QNB  ًشامالQNB فاينانس بنك QNB  ًشامال  QNB  األهلي QNB

2.51

2.92

3.30

األرباح1

7.3%

فاينانس بنك % QNB مساهمة  

11.9% 11.5% 10.4% 9.0%

12.8%

25

التواجد

339

8,547

570 1,045

28,135

الفروعالموظفون

15,231

النسب

109%

نسبة التغطية

106% 107%

القروض المتعثرة

2.1%
1.8% 1.9%



االســتــدامــة



الشركات وحوكمةالبيئية 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      
العالمي 

واإلفصاحاتالتقارير 

تقرير االستدامة السنوي
في إطار مبادرة التقارير

العالمية 

في لوحة % 100معدل إفصاح 
ئية بيانات االستدامة والحوكمة البي
واالجتماعية وحوكمة الشركات

الخاصة ببورصة قطر 

في  ”A“تصنيف 
  MSCIمؤشر 

أحد مكونات مؤشر
  FTSE4Good

الخضراء واالجتماعية لسندات اإطار 
والمستدامة

 االستعانة بوجهة نظر طرف ثاني في
الخضراء للسندات  QNBإطار 

واالجتماعية والمستدامة

السندات إلطار المؤهلة  مراجعة للمحافظ
والمستدامة قبل الخضراء واالجتماعية 

اإلصدار 

QNBتحليالت : المصدر27

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   √



2019في  QNBأبرز المعلومات المرتبطة باالستدامة في 

التواصل مع أصحاب المصلحةQNBإطار االستدامة الخاص بمجموعة 

العمالء
عميل مليون  24

وفردشركة 

، وتحليل استطالع ارتباط الموظفين، وبرامج التعلّم والتطوير•
االحتياجات التدريبية

المستثمرون
قطر جهاز  %50

 50%/ لالستثمار 
العامالقطاع 

الموظفون
ألف  29حوالي 

الجهات التنظيمية 
والحكومة

المجتمع

نسبة النساء في اإلدارة التنفيذية للمجموعة: 29%•
تصاد مثل تسهيالت تمويل االق(عدد المنتجات المالية المستدامة والخدمات المقدمة للعمالء : 23•

)األخضر
2015منذ ) ثاني أكسيد الكربون لكل موظف(انخفاض في كثافة انبعاثات الكربون : %20•
ات قيمة محفظة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروع: مليار لایر قطري 21.1•

الصغرمتناهية 
الرقميةنسبة المعامالت المنفذة عبر القنوات  41:%•
االستثمار المجتمعي كنسبة من األرباح قبل الضريبة: %2.8•

: يتألف إطار االستدامة الخاص بنا من ثالث ركائز
نشطة  الشركات في أ وحوكمةالبيئية واالجتماعية  الحوكمةهو إدماج معايير " التمويل المستدام"

QNB  التمويلية لتحقيق الربح الهادف  .
عمليات  الشركات في وحوكمةالبيئية 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
اطر في تحقيق األداء المالي المستدام عن طريق تقليل المخ QNBمجموعة هدف تدعم هذه الركائز 

.  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•

جتماعية االستدامة على أنها تقديم قيمة طويلة األمد في الجوانب المالية والبيئية واال QNBيُعّرف 
ومجتمعاتناواألخالقية لصالح عمالئنا ومساهمينا وموظفينا 

28

:اإللكترونيعلى موقعنا  2019االطالع على تقرير االستدامة لعام يمكن 

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



29

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

:إلى QNBيهدف 
 يجيتهاسترات مع باالستدامة الخاصة استراتيجيته مواءمة•

بالتمويل المتعلقة
مستدامة مالية سوق تطوير عملية دعم•
 للتنمية المتحدة األمم أهداف تحقيق في المساهمة•

  المستدامة
 تائجن تحقيق في الراغبين المستثمرين قاعدة تنويع•

ينالحالي المستثمرين مع العالقة تعزيز مع مستدامة،

:QNBإطار 
 السندات ومبادئ الخضراء، السندات مبادئ مع متوافق•

 وليةالد للرابطة المستدامة السندات وإرشادات االجتماعية،
  المال رأس ألسواق

 نيينالتق الخبراء مجموعة تقرير مسودة توصيات يتبع•
األوروبي االتحاد تصنيف حولاألوروبيين

الحالية والمعايير الممارسات أفضل يعكس•

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  •

Sustainalyticsأخذ رأي طرف ثاٍن وتأكيد قبل اإلصدار من شركة •
تأكيد بعد اإلصدار بشأن تقرير التخصيص من قبل مدقق خارجي •

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 



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 
أقل (الشمسية، والطاقة المائية 

، والطاقة )ميغاوات 25من 
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 

والتعليم الصحية

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"
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مالمح اقتصادية
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2019الطاقة في ديسمبر اإلعالن الصادر من وزارة أرقام احتياطي الغاز في قطر بشكل كبير بعد زادت  **

QNBبريتش بتروليوم، صندوق النقد الدولي، تحليالت : المصادر

)2019(نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

تطوير قطاع النفط والغاز جعل قطر إحدى أغنى دول العالم 

حيث تعادل القوة الشرائيةأمريكي، من دوالر ألف 

ثروة قطر من النفط والغاز تجعلها إحدى أغنى دول العالم 

)2019(من احتياطيات النفط والغاز نصيب الفرد 

برميل نفط مكافئألف 

ة تزيد بمعدالت االستخراج الحالية، ستدوم احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز لمد
عن مائة عام   
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لوكسمبورغ

سنغافورة

قطر

أيرلندا

سويسرا 

النرويج

الواليات المتحدة 

اإلمارات

بروناي

الكويت



ً  وتقوم والغاز النفط قطاع توسيع مرحلة خالل ضخمة احتياطيات مراكمة من قطر تمكنت  تخدامباس حاليا
   ضخمة استثمارات تنفيذ خالل من االقتصاد لتنويع االحتياطيات هذه

 QNB، جهاز التخطيط واإلحصاء، تحليالت هيفر: المصادر

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب القطاع 
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تهدف رؤية قطر الوطنية 
م إلى خلق اقتصاد قائ 2030

صادعلى المعرفة وتنويع االقت
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قطاع النفط والغاز سنوي، على أساس %القطاع غير النفطي

مرحلة توسيع قطاع النفط والغاز  

مرحلة التنويع



متينةتتميز دولة قطر بأسس اقتصادية 

QNBاإلحصاء، مصرف قطر المركزي، تحليالت و، جهاز التخطيط هيفر: المصادر

%)، 2019-2017(مؤشرات سالمة األوضاع المالية  

يظل النظام المالي يتسم بالصالبة وهو في وضع جيد •

2019تحسنت نسبة كفاية رأس المال وجودة األصول في •

34

الطرق التجارية   تنويعتم •

)مليار دوالر أمريكي(تجارة قطر 
2019 2018 2017 رأس المال كفاية

17.5 17 16.5 الموجودات المرجحة بالمخاطر \رأس المال األساسي

18.5 18 16.8 اطرالموجودات المرجحة بالمخ \الرقابية لرأس المال المتطلبات

جودة الموجودات

1.8 1.9 1.6 إجمالي القروض \المتعثرة القروض

السيولة

30.2 29.1 28.2 الموجودات إجمالي \الموجودات السائلة

120.1 114.1 108.8 إجمالي الودائع \إجمالي القروض

67.3 66.6 67.1 إجمالي الموجودات \إجمالي القروض

الربحية

1.6 1.6 1.5 العائد على الموجودات

15.8 15.3 13.9 العائد على السهم 0

1

2

3

4

5

6
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8

9

2017 2018 2019 2020

الصادرات الواردات



مدعومة ببرنامج ضخم لالستثمار في البنية التحتية  2030رؤية قطر الوطنية 

QNB 35، تحليالت بروجيكتس  MEED:المصادر

 يالذات االكتفاء لدعم جديدة استثمارية قطاعات فتح يجري•
األجل طويل والنمو

 البناءو النقل قطاعات باالستثمار الخاصة التركيز مجاالت تضم•
والتصنيع اللوجستية والخدمات

 ظهور المتوقع من االقتصادي، التنويع مرحلة مع بالتزامن•
 لطبيعيا الغاز إنتاج في للزيادة نتيجةً  جديدة استثمارية فرص

  المتوسط المدى على المسال

مالحظات

2020جدول المشاريع الكبيرة كما في سبتمبر 

االنتهاء

2022

2025

2024

2022

2023

2023

2022

2023

2026لةالمتكامشبكة سكك الحديد القطرية 

المشروع

المناطق االقتصادية الحرة

مالعب كأس العالم 

برنامج أشغال للطرق السريعة

معبر شرق

أشغال المرتبطة بالطرق مشاريع 
المحلية وشبكات الصرف الصحي

مطار حمد الدولي

اء
ــــ

نـــ
ـبـ

ال
ــل

قـــ
ــــ

ـنـ
ال

مشروع  لوسيل متعدد االستخدامات

حمد ميناء



ع من المقرر أن تزيد قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، مما سيدعم النمو المحلي م
المحافظة على مكانتها كأكبر ُمصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 
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252

372

7777
110126

202020252027تقديرات 2015

الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال

يةمرحلة التوسيع الثانمرحلة التوسيع األولى

حصة قطر الحالية والمتوقعة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال

مليون طن متري في السنة

مسال أكبر مصدر للغاز الطبيعي العالمياً، تعد قطر •
من إجمالي % 30و 20بحصة سوقية تتراوح بين 

صادرات الغاز الطبيعي المسال

رفع تجميد اإلنتاج من ، قررت دولة قطر 2017في •
حقل الشمال

اإلنتاجية للغاز طاقتها تزيد قطر من المقرر أن •
مليون  77من مستوى % 64الطبيعي المسال بنسبة 

 1عند استكمالمليون  126طن متري حالياً إلى 
ها مرحلة التوسيع الثانية، مما سيحافظ على مكانت
كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

حفز من شأن توسيع قطاع الغاز الطبيعي المسال أن ي•
ة ، حيث أن وفرالمتممة لإلنتاجنمو األنشطة أكثر 

المواد األولية تشكل عامالً إيجابياً لقطاع 
البتروكيماويات والتصنيع 

2020

حلة ومن المقرر أن يتم استكمال الطاقة اإلنتاجية المتبقية في مر. مليون طن متري، وتركز على المنطقة الشرقية من حقل الشمال 32تشتمل مرحلة التوسيع األولى على أربع محطات ضخمة جديدة إلنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقتها اإلجمالية  1
.التوسيع الثانية، مع محطتين جديدتين إلنتاج الغاز الطبيعي المسال في إطار مشروع يركز على المنطقة الجنوبية من حقل الشمال

   QNBبلومبيرغ، غولدمان ساكس، تحليالت : المصادر
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صادات تعد دولة قطر إحدى الدول األعلى تصنيفاً في العالم، حيث تتفوق على عدد كبير من االقت
المتقدمة 

ية
ار

ثم
ست

اال
جة 

در
ال

AAA الواليات المتحدة، ألمانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، سويسرا، النرويج، السويد، الدنمارك، هولندا، لوكسمبورغ، سنغافورة

Aa1 النمسا، فنلندا

Aa2 فارو  ، جزر كوريا الجنوبية ،فرنسا

Aa3 تايوان، مكاو، جزر كيمان، جزيرة مانكونغ، ، التشيك، هونغ المملكة المتحدة، بلجيكا، قـطـر

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

A2 ، مالطاأيرلندابرمودا، آيسالندا، سلوفاكيا، بولندا، بوتسوانا، 

A3 سلوفينيابيرو، التفيا، ليتوانيا، ماليزيا،  

Baa1 بلغاريا، المكسيك، إسبانيا، تايلند، موريشيوس، بنما

Baa2 إندونيسيا، أوروغواي، الفلبين، كولومبيا 

Baa3 الهند، إيطاليا، البرتغال، هنغاريا، كازاخستان، رومانيا، روسيا

1موديزالتصنيف السيادي من قبل وكالة 

C Ca Caa3 Caa2 Caa1 B3 B2 B1
الدرجة غير االستثمارية

Ba3 Ba2 Ba1

2020/10/04غير شاملة كما في  1
QNB، تحليالت موديز، بلومبرغ: المصادر



:التالية بالقيود االلتزام على توافق فإنك العرض، هذا لصفحات قراءتك خالل من أو العرض هذا تقديم فيه تم الذي الجتماعل بحضورك

مستقبلية طبيعة ذات اإلفادات تلك وتعد مستقبلية وتوقعات بأحداث تتعلق إفادات على المواد هذه حتويت.   

مشابهة داللة ذات وكلمات »ينتظر«و »يتوقع« مثل كلمات على بطبيعتها اإلفادات هذه تحتوي.   

قد أخرى واملوع وشكوك معروفة وغير معروفة مخاطر على تنطوي مستقبليةً  إفادةً  تاريخية حقيقة عن تعبر ال إفادة أي تعتبر المواد، هذه في  
ً ض أو صراحةً  مذكورة مستقبلية إنجازات أو أداء أو نتائج أي عن جوهري بشكل الفعلية إنجازاتنا أو أدائنا أو نتائجنا اختالف إلى تؤدي  تلك في منا

.المستقبلية اإلفادات

أو نيةً ضم إشارةً  اعتبارها عدم يجب كما وعود، أو تنبؤات أنها على العرض هذا في مذكورة مستقبلية تقديرات أو توقعات أي أخذ عدم ينبغي 
ً  أو تأكيداً   حالة في أو، صريةح أو صحيحة افتراضات هي المستقبلية التقديرات أو التوقعات تلك إعداد أساسها على تم التي االفتراضات بأن ضمانا

  .العرض في بالكامل مذكورة االفتراضات،

المستقبلي األداء على كدليل السابق األداء على االعتماد يمكن ال.  

أو االفتراضات في راتالتغيي أو الفعلية النتائج تعكس لكي الوثيقة هذه في الواردة المستقبلية اإلفادات بتحديث التزامات أي البنك عاتق على تقع ال 
  .اإلفادات هذه على تؤثر التي العوامل في التغييرات

إشعار دون للتغيير قابلة وهي التقرير، هذا كتابة وقت في جمعها تم عامة معلومات على العرض هذا في المقدمة اآلراء تستند.  

المعلومات تلك اكتمال أو دقة يضمن ال ولكنه موثوقة أنها يُعتقد مصادر من عليها الحصول تم معلومات على البنك يعتمد.

إخالء مسؤولية 
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