
.(ق.ع.م.ش)اإلسالمي مصرف قطر 
عرض تقديمي للمستثمرين

2021يونيو 



2مصرف قطر اإلسالمي صفحة

1
المقدمة

2
البيئة التشغيلية

3
لمحة عن أعمال المصرف

5
الملحق

4
لمحة عن األداء المالي للمصرف

الفهرس



3مصرف قطر اإلسالمي صفحة

.  م.م.قطر القابضة ذ
(هيئة قطر لإلستثمار)

%16.7

%83.3أخرون

المقدمة صورة عن األداء المالي

وحدات األعمال بالمصرف

اإلرتباط الحكومي القوي / هيكلية المساهمين

إسالميةماليةمؤسسةكأول1982عامفي"(المصرف"أو)اإلسالميقطرمصرفتأسس

.قطرفي

فيالمدرجةاإلسالميةالبنوكموجوداتإجماليمن٪49حوالييمثل)إسالميبنكأكبر

يصافوالتمويلموجوداتو،الموجوداتإجماليحيثمنقطرفيبنكأكبرثانيو(قطر

.2021مارس31فيكماالربح

يونيو30فيكماآليإيداعآليصرافجهاز172منوأكثرومكتبافرعا22تضمشبكة

2021.

ليالدوالصعيدعلىواضحةبصمةوإنتقائيبحضورمدعومةمحليا  رائدةتجاريةعالمة

.لبنانوالسودانوالمتحدةالمملكةفيباستثمارات

المخاطرإلدارةقويإطارمعاألخيرةالسنواتفيالنمواستمرارمعقويماليوضع.

إئتمانيتصنيفA1موديزمن"Moody"،وAفيتشمن"Fitch"،وA+قبلمن

Capital"إنتيليجنسكابيتال Intelligence"وA-بورزآندستاندردمن"S&P".

.مدرجة في بورصة قطرالمصرف أسهم •

"(  هيئة قطر لإلستثمار)"م.م.قطر القابضة ذ•

.أكبر مساهم بمفرده في المصرفهي 

ت من من أفراد وعائالباقي المساهمين يتكون •

.ومؤسسات قطرية بارزة

البيانات المالية للمصرف: المصدر

كنسبة من صافي موجودات التمويل(1)

أصحاب حسابات االستثمار المطلق حقوق + حسابات العمالء الجارية (2)

العائد إلى حقوق المساهمين في البنك(3)

مصرف قطر المركزيبناء  على تعليمات 3احتساب النسبة وفق ا إلرشادات بازل يتم (4)

(3)2021يونيو 30من صافي الربح عن الفترة المنتهية في % 92٪ من صافي الدخل التشغيلي و91

للشركاتالخدمات المصرفية 

وحدات المجموعة األخري

الخدمات المصرفية ألفراد

الشركات التابعة

المقدمة

2021يوينو 30كما في : ملحوظة

2019ديسمبر 2020ديسمبر 2021يونيو .ق.مليون ر

183,824174,356163,519إجمالي الموجودات

127,045119,072113,754إجمالي موجودات التمويل

125,405118,144111,621(2)إجمالي الودائع 

19,00118,30417,133(3)حقوق الملكية العائدة للمساهمين في المصرف 

23,72223,20622,159حقوق الملكية

1,5953,0653,055(3)المصرفصافي ربح الفترة العائد إلى المساهمين في 

%1.3%1.4%1.4)%(( 1)نسبة التمويل المتعثر 

%101.9%100.8%101.3)%((2)نسبة التمويل إلى الودائع 

%19.5%19.4%18.4(  )%(4)نسبة كفاية رأس المال

40,85540,43036,224رسملة السوق
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ن أول وأكبر بنك إسالمي في قطر م

الموجوداتحيث إجمالي 

عالمة تجارية قوية في مجال 

الخدمات المصرفية اإلسالمية 

المبتكرةوتقديم المنتجات 

من يعمل في نظام إقتصادي يعتبر

نموا في العالمأقوى االقتصادات 

ثاني أكبر بنك في قطر من حيث

الموجودات  والتمويل  إجمالي 

وصافي األرباح

كفاءة تشغيلية عالية

برنامج التحول الطموح

تركيز على قطر مع حضور دولي 

انتقائي

بإعتبار هيئة دعم حكومي قوي 

في كأكبر مساهم قطر لإلستثمار

المصرف

وجودة قوي المال وضع رأس 

الموجودات

قة يحافظ على مستوى ربحية متس

و متماسكة

نقاط القوة االئتمانية الرئيسية
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"(قطر)"نظرة عامة على دولة قطر  واحدة من أكبر احتياطيات الهيدروكربون في العالم

الشرق األوسط

:التصنيف اإلئتماني

مستقر/ Moody’s(: Aa3(موديز 

مستقر/ -S&P(: AA(ستاندرد آند بورز 

مستقر/ -Fitch(: AA(فيتش 

دوالرمليار 146(: 2020)الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

دوالر93,508(: 2020)دخل الفرد 

مليون2.8(: 2020): السكانعدد 

قطرالقوة االئتمانية لدولة أبرز مالمح  توليد ثروة قوية
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الواليات 
المتحدة 
األمريكية

الكويت اإلمارات 
العربية 
المتتحدة

العراق قطر السعودية فينزويال إيران روسيا

البترول الغاز

(مليار برميل)والغاز البترول إجمالي احتياطي 

وزارة ،حصاءواإلوزارة التخطيط التنموي الدولية، مؤسسة التنمية الدولي، صندوق النقد بتروليوم، بريتيش بلومبرج، توقعات : المصادر

.2018ديسمبر 30الوطني بنك قطر المركزي ومجموعة بنك قطر المالية، 

84
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(تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

(٪)معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

(IMF)صندوق النقد الدولي : المصدر

...والقوي قصة النمو المستدام -دولة قطر 

(IMF)صندوق النقد الدولي : المصدر

وأكبر(العالمياإلجماليمن٪13حوالي)(1)العالمفيللغازاحتياطيأكبرثالث•

.المسالالطبيعيللغازمصدر

.قويةنموإمكاناتمعالعالمفياالقتصادياتأغنىبينمن•

العجزإلىلتانتقالتيوالخارجيةالماليةالحساباتمنكلفيتاريخياكبيرةفوائض•

أنقعالمتومن.النفطأسعارانخفاضمعفيهاالتحكميمكنمستوياتعندالمالي

.طالنفأسعارارتفاعخلفيةعلىالمقبلينالعامينفيفائضاالدولةتسجل

.خارجيةسيولةضغطوجودعدممعالسياديةالديونمستوىانخفاض•

.الماليةالسياساتووضعبالحكمةتتسمالتيللموازنةحافلسجل•

.القطريةاالستثمارهيئةإستثماراتتدعمهاالسياديةالماليةالقوةأنذلكإلىيضاف•

.التشغيليةالناحيةمنجاذبةومستقرةسياسيةبيئة•
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(مليار دوالر أمريكي)الناتج المحلي اإلجمالي االسمي مقابل الدين الحكومي 

.قطر المركزي وصندوق النقد الدوليلمصرف  التقرير السنوي : المصدر

المؤشرات االقتصادية

.الدوليالتقرير السنوي لمصرف  قطر المركزي وصندوق النقد : المصدر

.النقد الدوليصندوق : المصدر .النقد الدوليصندوق : المصدر
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ضصقويةبيئة تشغيلية -القطاع المصرفي القطري 
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(الودائع)الحصة من السوق 

(QAR ) (%)

لمحة عامة

البنوك المدرجة-( 2021مارس )الموجودات إجمالي 

الشريعةعمالمتوافقالتمويلتوفيرالتقليديةالبنوكعلىالمركزيقطربنكيحظر•

:بنًكا18منالقطريالمصرفيالقطاعيتكون-اإلسالمية

ً )إسالميةمحليةبنوكأربعة– (حصريا

محليةتقليديةتجاريةبنوكستة–

أجنبيةبنوكسبعة–

واحدتنميةبنك–

الخاضعةالمدرجةالبنوك)قطريلايرمليار1,793بقيمةالموجوداتإجمالي–

بيئةمع2021مارس13فيكما(المركزيقطرمصرفقبلمنللرقابة

وسليمةقويةتنظيمية

الرأسماليةاألعباءذلكفيبما٪14.5بنسبةالمالرأسكفايةلنسبةاألدنىالحد–

األعباءو"ICAAP"المالرأسلكفايةالداخليالتقييمإجراءاتمنكللمتطلبات

.”DSIB“الماليالنظامعلىالهامالتأثيرذاتبالبنوكالمتعلقةالرأسمالية

واحتياطياتهالبنكمالرأسمن٪20بنسبةالواحدللعميلاألقصىاالئتمانحد–

طوال األزمةالقوة الداعمة قطر ظلت حكومة دولة 

البنوك المدرجة-( 2021مارس )إجمالي التمويل والودائع 

ق.مليار ر .

ا

أكتوبر 2008

اء  أعلنت هيئة االستثمار القطرية عن خطط لشر

ي البنوك 
 
حصص ملكية األسهم بنسبة تصل إىل 20٪ ف

ي بورصة قطر
 
المحلية المدرجة ف

مارس 2009
اء محافظ األسهم المحلية لسبعة  حت الحكومة شر اقتر

ي البورصة
 
من البنوك التسعة المدرجة ف

يونيو 2009
ت الحكومة ما قيمته 2.7 مليار دوالر من التمويل  اشتر

العقاري والتعرضات األخرى للمصارف القطرية

2010 و 2011

 وسندات بقيمة 16.4 مليار 
ً
أصدرت الحكومة صكوكا

ي القطاع 
 
دوالر أمريكي الستيعاب السيولة الفائضة ف

ي القطري
 
المرصف

يونيو 2017

ي النظام 
 
تم توفتر التمويل لدعم متطلبات السيولة ف

ي الذي تأثر بسبب سحب األموال من قبل 
 
المرصف

ة الدول المحاِصر

2020

حوافز مالية واقتصادية بقيمة 75 مليار ريال قطري، 6 

أشهر تجميد أقساط التسهيالت للقطاعات المتأثرة، 

ة والمتوسطة المتأثرة. كات الصغتر برنامج ضمان للشر
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نمو متواصل–القطاع المصرفي القطري 

912 1,001 1,016
1,120 1,199

2016 2017 2018 2019 2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

871
976 988 1,083 1,151

2016 2017 2018 2019 2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

.ق.مليار ر

.ق.مليار ر:لوائح رئيسية مختارة من تعليمات البنوك

1,313 1,445 1,485 1,623 1,743
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.ق.مليار ر

(2)الموجودات (2)التمويل

(2)الودائع للبنوكو اإلشرافي التحوطي اإلطار التنظيمي 

(.صكوك مصدرة+ودائع العمالء ( / )قبوالت( + أرباح غير مسحقة+ أرباح معلقة + مخصصات خاصة)-إجمالي التسهيالت : )اإلحتساب وفق ا لمصرف قطر المركزيطريقة ( 1)

.قطربورصة -البنوك القطرية المدرجة ( 2)

صندوق النقد الدوليمصرف قطر المركزي و: المصدر

قطرالبيانات المالية للبنوك من بورصة : المصدر البيانات المالية للبنوك من بورصة قطر: المصدر

البيانات المالية للبنوك من بورصة قطر: المصدر

رأس المال

ي ذلك أعباء 
 
الحد األدن  لنسبة كفاية رأس المال لعام 2019 بموجب بازل 3 هو 13.5 ٪ بما ف

متطلبات إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ولكن باستثناء األعباء الرأسمالية لمتطلبات 

.)DSIB( البنوك ذات األهمية النسبية للتأثتر عل النظام الماىلي

السيولة
الحد األدن  لإلحتياطي النقدي اإللزامي المطلوب اإلحتفاظ به لدى مرصف قطر المركزي 4.5 ٪ 

من إجماىلي ودائع البنك.

التمويل
ي ذلك ديون طويلة األجل( بحد 

 
الحد األقىص المطلوب لنسبة التمويل إىل الودائع )بما ف

. نسبة 90٪)1( و سقف نسبة التمويل العقاري بحد أقىصي 150٪ من حقوق المساهمير 

ي البنوك المدرجة تصل إىل 49 ٪.حقوق الملكية
 
نسبة الملكية المسموح بها لألجانب ف

المخصصات
ة حسب  احتياطيات المخاطر 2.5٪ من إجماىلي التسهيالت االئتمانية باإلضافة إىل القروض المتعتر

تصنيف التمويل.
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اإلستثمارات العقارية
82.61 %

لمحة عامة عن المصرف

المساهمات الرأسمالية المحلية

تنويع المنتجات والتنوع الجغرافي -مصرف قطر اإلسالمي 

على الصعيد الدوليالمساهمات الرأسمالية 

، إال أن مصرف قطر اإلسالمي قد وّسع منصته للخدمات المصرفية 2021يونيو 30للمجموعة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في من صافي الدخل التشغيلي ٪ 91في حين ساهمت العمليات المصرفية في قطر بأكثر من 
.خالل السنوات األخيرة

الخدمات المصرفية اإلستثمارية التمويل التأمين

المصرف في تم إدراج 

.قطربورصة 

مليون دوالر750طرح مصرف قطر اإلسالمي صكوك بقيمة : 2010

(مليون دوالر أمريكي649)مليون لاير قطري 2،362زيادة رأس المال المدفوع إلى : 2011

مليار دوالر أمريكي1.5تم إنشاء برنامج صكوك بقيمة : 2012

تم إفتتاح فرع المصرف بالسودان: 2013

٪50.13زيادة نسبة اإلستثمار في كيوانفست إلى : 2014

من الصكوك الدائمة اإلضافية للشريحة ( مليار دوالر أمريكي1.1)مليارات لاير قطري 4إصدار : 2015/2016

.األولى من رأس المال

مليارات دوالر4زيادة حجم برنامج الصكوك إلى : 2017

.بيع حصة المصرف في بنك التمويل اآلسيوي: 2018

.نتجت من اعادة شراء األسهم% 64.7زيادة حصة المصرف في كيوانفست الى : 2020

ربي تم تأسيس بيت التمويل الع

٪ مملوك من 37)في بيروت 

(.قبل مصرف قطر اإلسالمي

تأسست شركة الجزيرة 

ر يمتلك مصرف قط)للتمويل 

(٪30اإلسالمي 

تأسس مصرف قطر اإلسالمي

مليون 25برأس مال مدفوع 

6.9ما يعادل )لاير قطري 

(مليون دوالر أمريكي

1982 1983 1989 1996 1998 2000 2003 2005 - 2009 2010 - 2021

ي تم افتتاح أول فرع للعمالء ف

1983يوليو عام 

زيادة رأس المال المدفوع إلى 

ما )مليون لاير قطري 200

مليون دوالر 54.9يعادل 

(.أمريكي

تم تأسيس شركة عقار 

قبل من ٪ 49مملوكة بنسبة )

(.مصرف قطر اإلسالمي

مليون دوالر182؛ زيادة رأس المال المدفوع إلى 8عدد فروع المصرف : 2005

(٪ مملوكاً من قبل مصرف قطر اإلسالمي21)تأسس بنك التمويل اآلسيوي : 2007

مليون دوالر327زيادة رأس المال المدفوع إلى . قام مصرف قطر اإلسالمي بتغيير هويته: 2006

(٪ من مصرف قطر اإلسالمي25مملوكة بنسبة )تأسيس كيوإنفت : 2007

(قطر اإلسالميلمصرف ٪ مملوكاً 60( )المملكة المتحدة)تأسس المصرف : 2008

(اإلسالميقطر٪ من مصرف 25مملوكة بنسبة )بيمه –تأسست شركة الضمان للتأمين اإلسالمي : 2009

إنشاء البنك: 1المرحلة  في المجال المصرفيإنشاء منصة قوية : 2المرحلة 

64.68% 30.0% 25.0%
99.7%

99.99%

=نسبة الملكية 

49.0%

شركة بوابة الشمال العقارية

25%

http://www.rsgqatar.com/index.php
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الخدمات/ المنتجات

الودائع•

الحسابات الجاري•

التسهيالت اإلئتمانية•

التمويل التجاري•

إدارة النقد•

نظام حماية األجور•

القطاعات

الكيانات الحكومية•

المؤسسات المالي•

المقاوالت و العقارات•

القطاع التجاري•

العامةوالتغطية قطاع عقارات األفراد •

والمتوسطةالشركات الصغيرة •

قطاعات خارجية والنفط والغاز•

18.6%

33.8%

39.1%

8.5%

36.3%

33.4%

21.6%

8.6%

.ق.مليون ر 1,595(1)صافي األرباح

.ق.مليون ر3,059(2)صافي الدخل التشغيلي

و األرباحتنويع اإليرادات -وحدات األعمال عن عامة لمحة 

الخزينة

سهممحفظة استثمارات الصكوك المحلية واأل•

خدمات الخزينة والمبيعات•

إدارة السيولة•

اإلستثمارات

الشركات الزميلة•

الجزيرة للتمويل

 بيمه–الضمان للتأمين اإلسالمي

بوابة الشمال العقارية

.العقارات و اإلستثمارات الدولية•

الخدمات/ المنتجات

الودائع•

الحسابات الجارية•

التمويل اإلستهالكي•

البطاقات•

الحوالات•

التكافل•

القطاعات

األفراد•

أصحاب الثرولت•

العمالء األثرياء•

الشركات التابعة المحلية

كيوانفست•

عقار•

درة الدوحة•

الشركات التابعة الخارجية

(المملكة المتحدة)المصرف •

بيت التمويل العربي•

.2021مارس 31األسهم لفترة الثالثة  أشهر المنتهية في صافي الربح العائد لمساهمي : صافي الربح(1)

.2021مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة  الدخل من العمليات الغير مستمرة لفترة + إجمالي الدخل الصافي من األرباح حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق وحصة ربح حاملي الصكوك : صافي الدخل التشغيلي(2)

وحدات المجموعة األخرى شركات تابعة محلية ودولية

الخدمات المصرفية لألفرادالخدمات المصرفية للشركات
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لجان مجلس اإلدارة

اإلدارةمجلسرئيس،ثانيآلجابربنجاسمبنحمدبنجاسمالشيخ

رئيًساوأصبح،2004يونيومنذاإلسالميقطرمصرفإدارةمجلسفيعضو

فيالعسكريةساندهيرستكليةفيتخرج.2005أبريلفياإلدارةلمجلس

ً وتلقى،المتحدةالمملكة يسرئوهو.اإلدارةمجالفيالمستوىرفيعتدريبا

لسمجرئيسوقطرفيإسالمياستثماريبنكأول-كيوانفستإدارةمجلس

للتأمينالضمانشركة)بيمهشركةإدارةمجلسرئيسومالحةشركةإدارة

.للتأمينقطرشركةإدارةمجلسفيعضوأنهكما.(قطرفياإلسالمي

مجلس اإلدارة

الرقابة من قِبَل مجلس اإلدارة الفعالة

يلتزم مصرف قطر اإلسالمي بممارسات حوكمة الشركات القوية ، حيث يجتمع مجلس إدارته ست مرات على األقل في السنة

لجنة السيسات واإلجراءات
أربعة أعضاء

دراسة وإعداد وتطوير •

االستراتيجيات واألهداف

والسياسات واألنظمة 

والخطط والميزانيات 

وإجراءات العمل

مراقبة الممارسات واألداء •

مقابل معايير العمل 

المعتمدة واالستراتيجية

.والموازنات

والمكافآتلجنة الترشيحات 

ثالثة أعضاء

امتيازاتومكافآت تحديد •

الموظفينكبار 

لحنة الزكاة
ثالثة أعضاء

ل بين تعزيز الترابط والتكام•

أفراد المجتمع المسلم من 

خالل توجيه مساهمات 

الزكاة

يدة القيام بتطوير عالقات ج•

مع مؤسسات ومؤسسات 

المساعدات اإلنسانية 

الخيرية واإلشراف على 

صرف زكاة / تحصيل

.مصرف قطر اإلسالمي

الللجنة التنفيذية
ستة أعضاء

مناقشةوالتابعةوالشركاتاألقسامجميعأنشطةتنسيق•

.مياإلسالقطربمصرفالمتعلقةالمشتركةالقضايا

ورؤيتهالمصرفاستراتيجيةتنفيذدعم•

فيخلتدالتيالسقوفواالئتمانيةالتسهيالتاعتماد•

السلطاتنطاق

لجنة التدقيق و المخاطر واإلمتثال
ثالثة أعضاء

روإطاالداخليةوالرقابةالماليةالرقابةأنظمةمراجعة•

المخاطرإدارة

اليةاإلجمالمحفظةومراقبةالمخاطرةفيالرغبةتحديد•

/للقوانيناالمتثاللرصدالنظامفعاليةمراجعةمع

.اللوائح

بما)والخارجيةالداخليةالتدقيقعملياتعلىاإلشراف•

.قالتدقيعمليةعسيرو(الماليةالبياناتذلكفي

المنصبأسماء أعضاء مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ عبد اللطيف بن عبدهللا آل محمود

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ محمد بن عيسى المهندي

عضو مجلس اإلدارةالشيخ/ علي بن غانم بن علي آل ثاني

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عبدالرحمن عبدهللا عبدالغني آل عبدالغني

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح

عضو مجلس اإلدارةالشيخ / عبدهللا بن خالد بن ثاني آل ثاني

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عبدهللا بن سعيد العيده

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ ناصر راشد سريع الكعبي
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هيمانيجورانج 

المدير العام، المجموعة المالية

خبرةسنة25أكثر من •

هندي•

البنك السعودي الفرنسي•

ستاندرد تشارترد•

برايس ووترهاوس كوبرز•

كونستانتينيدسكونستانتينوس 

المدير العام، مجموعة اإلستراتيجية

خبرةسنة25أكثر من •

قبرصي يوناني•

مصرف الراجحي•

أكسنتشر•

سانجافيراكيش

المدير العام ، مجموعة المخاطر

خبرةسنة31أكثر من •

هندي•

البنك االهلي المتحد•

ارنست ويونغ•

جمالباسل 

الرئيس التنفيذي للمجموعة

أنانددوراي 

العام، مجموعة الخدمات المصرفية لألفرادالمدير 

خبرةسنة30أكثر من •

هندي•

مصرف الراجحي•

سيتي بنك•

فوزيطارق يوسف 

اتالمدير العام، مجموعة الخدمات المصرفية للشرك

خبرةسنة37أكثر من •

مصري•

بنك المشرق•

بنك برقان•

الوطني العمانيالبنك •

إدارة تنفيذية من ذوي الخبرة

خبرةسنة25أكثر من •

مصري•

مجموعة البنك األهلي المتحد•

بنك تشيس الوطني•

المسلمخليفة 

رئيس مجموعة الموارد البشرية

خبرةسنة19أكثر من •

قطري•

اتش اس بي سي•

الخليجي•
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.عامكلاألقلعلىمراتأربعحاليا  الشرعيةالرقابةهيئةتجتمع

مصرفالعملياتامتثالمراقبةعنأساسيبشكلمسؤولةالشرعيةالرقابةهيئة

هيئةبةبمثاوهي.المقدمةوالمنتجاتالعملياتومراجعةاإلسالميةالشريعةلمبادئ

مسؤولةعيةالشرالرقابةهيئة.المعامالتفقهفيالمتخصصينالفقهاءمنمستقلة

:يليماعن

قطرمصرفإدارةطلبحسباإلسالميةوالتوجيهاتالمشورةتقديم

.اإلسالمي

بالغوإاإلسالميةالشريعةألحكاموفق االحساباتمدققيتقاريرمراجعة

.الموضوعبهذااألعضاء

وافِقت  التيالفتاوىوإصدارالمقترحةالمصرفوأنشطةمعامالتمراجعة

حكامألإمتثالهامنللتأكدالمقترحةاألنشطةأوالمعامالتهذهمثلترفضأو

امالتوالمعالعقودكانتإذاماتحديدإلىباإلضافةهذا.اإلسالميةالشريعة

.اإلسالميةالشريعةمعمتوافقةالهيئةإلىالمقدمةوالمعامالت

رعيةالشالرقابةهيئةإلىالمقدمةالتسويقيةالمصرفموادعلىالموافقة.

ائلبوسأومصادرمنالمحققةاألرباحجميعبأنالممكنةبالوسائلالتأكد

.ةخيريألسبابمنهاالتخلصيتماإلسالميةالشريعةبموجبمحظورة

لتدقيقلمخصصةإدارةالمصرفلدىيوجدالشرعية،الرقابةهيئةإلىباإلضافة

أنشطةعنرتقاريوتقديمومراقبةبفحصباستمرارتقوموالتيالداخلي،الشرعي

.اإلسالميةالشريعةألحكاماالمتثالأجلمنالمصرف

ولـيد بن هـادي/ فضيلة الشيخ الدكتور

رئيس هيئة الرقابة الشرعية

عبدالعزيز خليفة القصار/ فضيلة الشيخ الدكتور

عضو هيئة الرقابة الشرعية

محمد أحمين/ فضيلة الشيخ الدكتور

عضو هيئة الرقابة الشرعية

أعضاء  هيئة الرقابة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية

.رةفي نجاحه إلى مبادئ سليمة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ، تحت إشراف هيئة رقابة من ذوي الخبيستند يتمتع مصرف قطر اإلسالمي بإرث إسالمي قوي 
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1
المقدمة

2
البيئة التشغيلية 

3
لمحة عن أعمال المصرف

5
الملحق

4
لمحة عن األداء المالي للمصرف

الفهرس
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الربحية

الموجوداتإجماليبلغمستقرنحوعلىالعموميةالميزانيةنمو•

في٪6.6و2021عامفي٪5.4بنموقطريلايرمليار184

.2020عام

عامفي٪6.7بنموقطريلايرمليار127بلغتالتمويلموجودات•

.2020عامفي٪4.7و2021

نسبةالمخاطرإلدارةالحكيمةوالسياسةالموجوداتجودةفيقوة•

عندالمتعثرالتمويلتغطيةونسبة٪1.4عندالمتعثرالتمويل

95.2٪.

بنسبة2021عامفيقطريلايرمليار125بلغتالعمالءودائع•

.2020عامفي%5.8نموو%6.1نمو

بنسبةقطريلايرمليون1,595عندالربحبصافيمستقرةربحية.•

.2021عامفي%11.8نمو

بنموقطريلايرمليون3,059عندقويالتشغيليالدخلصافي•

.2020في٪12.6بمقارنة2021عامفي17.4٪2021

٪17.5إلىالدخلإلىالتكلفةنسبةتحسنت:التشغيليةالكفاءة•

القطاعفياألقلوهي2020األولالنصففي٪21.1معمقارنة

.القطريالمصرفي

3لبازلوفقا  ٪18.4المالرأسكفايةنسبةبلغتكافيةرسملة•

األدنىالحدعنمريحبشكلأعلىوهي،2021يونيوفيكما

يمالتقيإجراءاتمتطلباتأعباءذلكفيبما٪14.5البالغالمطلوب

يرالتأثذاتالبنوكمتطلباتأعباءوالمالرأسلكفايةالداخلي

.الماليالنظامعلىالهامالمالي

لمحة عن األداء المالي للمصرف

المركز المالي المؤشرات الرئيسية

البيانات المالية مصرف قطر اإلسالمي: المصدر

.البنكالمساهمين في إلى حقوق صافي ربح السنة العائد (1)

.مستمرةدخل من العمليات الغير+ إجمالي الدخل الصافي من األرباح لحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق وحصة أرباح حاملي الصكوك : صافي الدخل التشغيلي(2)

.تشمل االستثمارات استثمارات األوراق المالية واالستثمارات في الشركات الزميلة واالستثمارات العقارية(3)

2021يونيو .ق.مليون ر
ديسمبر 

2020
2021النمو 

ديسمبر 

2019
2020النمو 

6.6%5.4163,519%183,824174,356إجمالي الموجودات

4.7%6.7113,754%127,045119,072إجمالي موجودات التمويل

5.8%6.1111,621%125,405118,144إجمالي الودائع

3.5%0.635,992%37,48537,244(3)اإلستثمارات

6.8%3.817,133%19,00118,304(1)إجمالي الحقوق العائدة للمساهمين في البنك

4.7%2.222,159%23,72223,206إجمالي حقوق الملكية

1.1%-102%1.0%-100.8%101.3%)%(نسبة التمويل إلى الودائع 

0.1%-19.5%1.0%-19.4%18.4%)%(نسبة كفاية رأس المال 

7.7%-100%3.1%92.3%95.2%)%(نسبة تغطية التمويل المتعثر 

.ق.مليون ر
النصف 

األول 

2021

النصف 

األول 

2020

النمو20202019النمو

12.6% 4,830 17.45,439% 2,607 3,059(2)صافي األرباح التشغيلية

0.9%-(1,101)(1,092)2.8%-(551)(535)إجمالي المصروفات

102.4%(624)(1,263)51.9%(602)(915)مخصصات التمويل

79.5%(733)(1,316)37.5%(665)(914)إجمالي المخصصات

ر صافي الربح قبل الضريبة و حقوق غير مسيط

عليها
1,610 1,391 %15.83,032 2,996 %1.2

0.3% 3,055 11.83,065% 1,427 1,595(1)صافي الربح

0.3%11.81.211.21%0.680.60.(ق.ر)العائد على السهم 

2.7%-22.8%20.1%3.6%-21.1%17.5%نسبة التكلفة إلى الدخل

0.51%0.55%1.06%0.4%1.07%1.44%(على أساس سنوي)تكلفة المخاطرة 
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5% 5%

69%

18%

2% 1%

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى البنوك

موجودات تمويل

استثمارات مالية

إستثمارات أخرى

موجودات أخرى

الملخص (مليار لاير قطري)في الموجودات نمو ثابت 

حسب النوع الموجودات تركيبة  حسب النوع الجغرافي الموجودات تركيبة 

150.4 153.2 163.5 174.4 183.8

2017 2018 2019 2020 21-يوينو

 -

 40

 80

 120

 160

.البيانات المالية لمصرف قطر اإلسالمي: المصدر

النمو المستمر في الميزانية العمومية

قطرعلى دولة  نمو قوي في الميزانية العمومية مدفوًعا بالنمو في التمويل الذي يركز 

92%

1%
5% 1% 1%

قطر

دول مجلس التعاون الخليجي

أوروبا

أمريكا الشمالية

أخرى

.النمو المستمر في الميزانية العمومية


.الموجودات/ من المنتجات المتعددة بالفئات النمو مدفوعاً 


.التركيز من حيث التعرضات على دولة قطر في المقام األول
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الملخص

محفظة تمويل متوازنة 

(مليار لاير قطري)محرك النمو الرئيسي -التمويل 

(قطريمليون لاير )موجودات التمويل المتعثر 

.البيانات المالية لمصرف قطر اإلسالمي: المصدر

.يوما  90التمويل المتأخرة لمدة موجودات جميع تشمل      *

إجمالي موجودات التمويل/ إجمالي موجودات التمويل النتعثر    **

.2021يونيو كما فيمليون لاير قطري 2,654بقيمة  9هذا البند ال يشمل مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ***

قوة جودة الموجودات و المخصصات

20%

8%

6%

11%

8%5%

19%

22%

2% حكومة و مؤسسات حكومية

ةمؤسسات مالية غير بنكي

صناعة

تجارة

خدمات

مقاوالت

عقارات

أفراد

أخرى

.مخصصات مريحةالموجودات و مستويات على الرغم من النمو القوي ، حافظ مصرف قطر اإلسالمي على جودة 

.محفظة تمويلية متنوعة بشكل جيد و تتمتع بالنمو


.قوة جودة الموجودات و مخصصات متحفظة


.تعكس اإلطار القوي إلدارة المخاطر


102.6 102.2

113.8
119.1

125.1

2017 2018 2019 2020 21-يونيو

 95

 105

 115

 125

1209 1261
1515

1752 1885

1291 1261
1515 1618

1795107%
100% 100%

92.3%

92.3%

1.2% 1.2%

1.3%

1.4% 1.4%

2017 2018 2019 2020 21-يونيو

*موجودات التمويل المتعثر **األرباح المعلقة + المخصصات 

نسبة تغطية التمويل المتعثر **نسبة التمويل المتعثر 



20مصرف قطر اإلسالمي صفحة

(1)الجودةعالية ودائع 

ملخص مصادر أموال متنوعة 

16.6 15.4 15.0 17.4 17.9

85.2 85.2 96.6 100.7 107.5

101.8 100.6
111.6

118.1
125.4

2017 2018 2019 2020 21-يوينو

حسابات جارية حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

(1)نمو الودائع بشكل قوي

قاعدة تمويل سليمة مدفوعة بالنمو القوي للودائع

.تمكن مصرف قطر اإلسالمي من تحقيق هذا النمو من خالل قدرته على الحصول على التمويل، وبشكل أساسي على شكل ودائع

10%

62%

13%

9%

8%
2%

14%

18%

68%

حسابات جارية

تحت الطلب و توفير

ودائع ثابتة

القدرة على الحصول على تمويل من مصادر متنوعة


.قاعدة الودائع ذات والء و المتنوعة


.تمويل مستقر من ودائع مستقرة


.البيانات المالية لمصرف قطر اإلسالمي: المصدر

.الحسابات الجارية و حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق(1)

.تشمل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق و تحت الطلب و التوفير والودائع الثابتة(2)

76%, داخل قطر

24%, خارج قطر

داخل قطر

خارج قطر
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ملخص (2)نسبة التمويل إلى الودائع

(1)داعمةالسائلة الموجودات نسبة 

60.1

35.1 40.2
48.4

92.9

45.1

14.0
8.0

(32.8)
(10.0)

26.2 

40.4 

شهور3حتى  سنة1شهور إلى 3من  سنوات3إلى 1من  سنوات3فوق الـ 

الموجودات
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق و حقوق الملكية

100.8% 101.6%
101.9%

100.8% 101.3%

2017 2018 2019 2020 21-يونيو

نسبة التمويل إلى الودائع

.البيانات المالية للمصرف ، البيانات المالية المقدمة لإلدارة: المصدر

.جميعها تقل عن سنة واحدة( استثمارات األوراق المالية+ موجودات التمويل + مستحق من البنوك + النقد واألرصدة لدى البنك المركزي : )السائلةالموجودات (1)

.المطلقحقوق أصحاب حسابات االستثمار + الحسابات الجارية للعميل : إجمالي الودائع(2)

إدارة الموجودات و المطلوبات 

الموجودات و المطلوباتإدارة 

إدارة نمو مصرف قطر اإلسالمي ضمن إطار واضح إلدارة المخاطرتمت لقد 

نسبة التمويل إلى الودائع ضمن الحدود التنظيمية المقبولة


موقف سيولة قوي يتيح إدارة ضغط السوق


النهج المحافظ الشامل إلدارة المخاطر


43.2%
45.2%

49.5% 50.2% 51.8%

2017 2018 2019 2020 21-يونيو
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ملخص

(2)التمويل صافي هامش  (%)قوية عوائد 

15.3%

17.4%
18.1%

16.7%
16.2%

1.6%

1.8%

2.0%

1.8% 1.8%

2017 2018 2019 2020 21-يونيو

ةمتوسط العائد على حقوق الملكي

متوسط العائد على الموجودات

(1)نسبة كفاية رأس المال 

3.1% 3.2% 3.0%
3.3% 3.5%

2017 2018 2019 2020 21-يونيو

للمصرفالبيانات المالية : المصدر

ا ( 1) .2السنوات السابقة حسب بازل . 3و ما بعده، نسبة كفاية رأس المال وفق ا إلرشادات بازل 2014من عام اعتبار 

(صافي متوسط   موجودات التمويل( / )حصة أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة في الربح-الدخل من أنشطة التمويل ، صافي = )هامش التمويل صافي ( 2)

رسملة قوية وربحية مستمرة

العوائد الداعمة/ يتمتع المصرف بمنصة مثالية للنمو في المستقبل ، بما في ذلك الرسملة القوية والهوامش 

.التنظيمية و اإلشرافيةنسب رأس المال أعلى بكثير من المتطلبات 


إستقرار العائد على السهم


مستويات العائد على الموجودات


.يتم احتساب  متوسط العائد على حقوق الملكية بعد تخفيض توزيعات األرباح الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي للشريحة األولى

17.3%
18.8% 19.5% 19.4% 18.4%

14.50%

13.2% 13.9% 14.7% 14.9% 14.0%

9.50%

2017 2018 2019 2020 21-يونيو

اإلجمالي الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال الشريحة األولى لألسهم العادية شريحة راس المال الثانية
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ملخص

(مليون لاير قطري)نظرة عامة على الربحية  (نسبة التكلفة إلى الدخل ، ٪)الكفاءة التشغيلية 

(مليون لاير قطري( )1)اإليراداتتوزيع 

البيانات المالية للمصرف: المصدر

صافي الربح ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وحصة أرباح حاملي الصكوك(: صافي)الدخل من األنشطة التمويلية  (1)

االستهالك واإلطفاء-المصاريف العمومية واإلدارية -حصة أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة -حصة حاملي الصكوك في الربح -الدخل من العمليات غير المستمرة + إجمالي الدخل : الربح التشغيلي قبل انخفاض القيمة (2)

صافي ربح السنة العائد للمساهمين (3)

سجل أرباح مستقر ومتنوع

أثناء األزمة المالية العالميةمصرف قطر اإلسالمي محققاً لألرباح حتى لقد ظل 

.مستمرةإيرادات التمويل واالستثمار 


.األزمةاستمرار الربحية خالل 


.فعالقاعدة التكلفة تدار بشكل 


2,850 2,948 2,959
3,438

861 974

575 673
1,063

1,208

355 278

518
576

693

661

176 169

2017 2018 2019 2020 2020يونيو  2021يونيو 
صافي إيرادات أنشطة التمويل صافي إيرادات صافي إيرادات أنشطة اإلستثمار صافي إيرادات رسوم و عموالت

3,054 
3,358 

3,729 

4,348 

2,056 

2,524 2,405 
2,755 

3,055 3,065 

1,427 
1,595 

2017 2018 2019 2020 2020يونيو  2021يونيو 

(1)الربح التشغيلي قبل مخصصات إنخفاض القيمة  (2)صفي الربح 

26.6%
25.4%

22.8%

20.1%
21.1%

17.5%

2017 2018 2019 2020 2020يونيو  2021يونيو 
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1
المقدمة

2
البيئة التشغيلية 

3
لمحة عن أعمال المصرف

5
الملحق

4
لمحة عن األداء المالي للمصرف

الفهرس
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بيان المركز المالي الموحد

ديسمبر 2019ديسمبر 2020يونيو 2021مليون ر.ق.

 7,185                        8,357                        8,849                       نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 3,552                        6,913                        8,145                       أرصدة لدى البنوك

 113,754                    119,072                    127,045                   موجودات تمويل

 33,490                      33,248                      33,486                     استثمارات مالية

 545                            1,134                        1,139                       استثمارات في شركات زميلة

 2,175                        2,863                        2,860                       استثمارات عقارية

 452                            462                            445                           موجودات ثابتة

 400                            370                            361                           موجودات غير ملموسة

 1,966                        1,937                        1,494                       موجودات أخرى

 163,519                    174,356                    183,824                   إجمالي الموجودات

 14,355                      13,828                      17,163                     ارصدة من بنوك

 14,979                      17,416                      17,880                     حسابات العمالء الجارية

 10,934                      14,059                      14,061                     صكوك تمويل

 4,450                        5,120                        3,472                       مطلوبات أخرى

 44,718                      50,422                      52,577                     إجمالي المطلوبات

 96,641                      100,728                    107,525                   حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

 2,363                        2,363                        2,363                       رأس المال

 6,370                        6,370                        6,370                       إحتياطي قانوني

 2,380                        2,437                        2,437                       إحتياطي مخاطر

 82                              82                              82                             إحتياطي عام

 242                           (110)                         (0)                              إحتياطي القيمة العادلة

(316)                         (336)                         (467)                         إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

 217                            217                            217                           إحتياطيات أخرى

 1,241                        945                              -                              أرباح مقترح توزيعها

 4,554                        6,336                        8,000                       أرباح مدورة

 17,133                      18,304                      19,001                     إجمالي الحقوق العائدة للمساهمين في البنك

 4,000                        4,000                        4,000                       صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي

 1,026                        903                            722                           حقوق غير مسيطر عليها

 22,159                      23,206                      23,722                     إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق وحقوق الملكية
                   183,824                    174,356                    163,519 
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بيان الدخل الموحد

مليون ر.ق.
حتى تاريخه 

يونيو 2021

حتى تاريخه 

يونيو 2020
ديسمبر 2019ديسمبر 2019

5,867 5,956 2,984 2,997 صافي إيرادات أنشطة التمويل

1,063 1,208 573 546 صافي إيرادات أنشطة اإلستثمار

ي إيرادات أنشطة التمويل واإلستثمار
 
6,930 7,164 3,558 3,543 إجمالي صاف

869 817 417 484 إيرادات رسوم وعموالت

)176()156()78()100(مصروفات رسوم وعموالت

ي إيرادات رسوم وعموالت
 
693 661 339 384 صاف

59 76 37 142 صافي ربح عمليات النقد األجنبي

)1(3 6 17 الحصة من نتائج شركات زميلة

58 53 31 25 إيرادات أخرى

7,738 7,958 3,972 4,112 إجمالي اإليرادات

)640()657()327()326(تكاليف الموظفين

)83()95()44()45(اهاالك وإطفاء

)376()472()232()228(حصة حملة الصكوك من الربح

)377()339()180()164(مصروفات أخرى

)1,477()1,564()782()763(إجمالي المرصوفات

)94()22()29()6(صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

)624()1,263()602()915(صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات تمويل

-)22()22(0 اطفاء الشهرة

)15()9()11(6 رد - )خسائر( انخفاض أخرى

ي العائد عىل أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
 
5,528 5,078 2,525 2,434 ناقصا: صاف

)2,046()1,134()824(صافي العائد على أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
)2,532(

يبة ي الرب  ح للسنة قبل الرص 
 
2,996 3,032 1,391 1,610 صاف

)11()7()1()9(مصروف الضريبة

71 41 36 )6(حقوق غير مسيطر عليها

ي البنك
 
ي رب  ح السنة العائد إل حقوق المساهمي   ف

 
3,055 3,065 1,427 1,595 صاف
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أفضل بنك إسالمي في

2020قطر 

آخر الجوائز التى حاز عليها المصرف–الجوائز المصرف حائز على العديد من 

2021أفضل بنك رقمي لعام 

في قطر

عالمأفضل بنك إسالمي للشركات في ال

أفضل بنك إسالمي في قطر 

والسودان

2020أفضل بنك إسالمي في قطر 

األوسطإسالمي في الشرق بنكأفضل 

اتف أفضل تجربة مصرفية عبر اله

2021المحمول لألفراد في قطر 

2021في قطر للعام أفضل بنك إلدارة النقد 

للتطبيق المصرفي عن أفضل مبادرة 

2021في قطر طريق الجوال 

في قطر2021البنك الرقمي للعام 

رق أفضل بنك إسالمي في الش

2021األوسط  أفضل بنك إسالمي لألفراد 

2021والشركات في قطر 

للمجموعة لمصرف الرئيس التنفيذي 

50قائمة أفضل ضمن قطر اإلسالمي 

رئيس تنفيذي في الشرق األوسط

فضل بنك في التحول المصرفي و أأفضل 

2021في قطر رقمي مصرف إسالمي 

في قطر2020مصرف العام 

قطر
أالمصرف اإلسالمي للعام  في قطر

المملكة المتحدة

أالمصرف اإلسالمي للعام  في 

المتحدةالمملكة 

قمي للحساب الرالمبتكرينجائزة 

للعمالة المحلية

جائزة المبتكرين للخدمات 

ركاتالمتكاملة في نقاط البيع للش


