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 نموذج اإلفصاح عن بيانات مالية

 (بنوك)

  بيانات البنك  في نهاية الفترة المالية المعلنة:

 لاير قطري 2,362,932,000:  فوعرأس مال البنك المصدر و المد

 سهم  2,362,932,000عدد األسهم: 

 ال يوجد عدد أسهم الخزينة و تاريخ شرائها:
 

 مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و المديرين التنفيذيين

نسبة  المنصب اإلسم
 المساهمة

التغير عن الفترة 
 المقابلة

 ثاني آل جبر بن جاسم حمد بن بن جاسم الشيخ
 شركة المرقاب كابيتال( )يمثل

 - %4.60 االدارة مجلس رئيس

 محمود  عبدهللا آل بن اللطيف السيد/ عبد
 )يمثل دار الشرق للطباعة و النشر و التوزيع(

 - %0.14 االدارة مجلس نائب رئيس

 السيد/ محمد بن عيسى المهندي 
 االدارة مجلس عضو 

0.11% - 

 السيد/ عبدالرحمن عبدهللا آل عبدالغني
 االدارة مجلس عضو 

0.11% - 

 السيد/ منصور محمد عبدالفتاح المصلح
 االدارة مجلس عضو 

0.16% - 

 الشيخ / عبدهللا بن خالد بن ثاني آل ثاني 
 )يمثل شركة النائرة لتجارة مواد البناء(

 - %0.11 االدارة مجلس عضو 

 *السيد/ عبدهللا سعيد العيدة

 - %0.58 االدارة مجلس عضو  عقاري()يمثل شركه الزباره لالستثمار ال

 السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي
 )يمثل مجموعة آل سريع القابضة(

 - %0.11 االدارة مجلس عضو 

 الشيخ/ علي بن غانم بن علي آل ثاني
 )يمثل مجموعة علي بن غانم آل ثاني(

 - %0.11 االدارة مجلس عضو 

 

 مصرف قطر اإلسالميإسم البنك:  

الربع   
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

 سنة مالية

 31/03/2020 إلى:          1/01/2020من  الفترة المالية
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                                      2020 مارس 31 فيالمنتهية المالية  السنةنات المالية التي تخص االبي

 بأالف الرياالت القطرية 

 النمو 
 البيان

 الفترة الحالية
 المنتهية في 

 2020مارس  31

 الفترة السابقة
 المنتهية في 

 2019مارس  31

 نقد وودائع لدى بنوك مركزية

 

11,543,659 5,599,417 106.2% 

  موجودات تمويل

 

 113,987,328   106,305,671  7.2% 

 إستثمارات مالية
 33,012,167   31,647,855  4.3% 

 إجمالي الموجودات
 166,052,320   155,338,222  6.9% 

 حسابات البنوك
 17,281,552   11,561,064  49.5% 

 إجمالي قيمة ودائع العمالء
 110,241,005   107,759,078  2.3% 

   مطلوبات أخرى 
 3,382,759   3,919,769  -13.7% 

 رأس المال المدفوع
 2,362,932   2,362,932  0.0% 

 إجمالي الحقوق العائدة للمساهمين في البنك
 16,269,881   14,912,158  9.1% 

  حقوق غير مسيطر عليها 
 1,006,966   1,316,415  -23.5% 

  صافي إيرادات أنشطة التمويل
 1,508,633   1,448,728  4.1% 

 المساهمين في البنك  صافي الربح للفترة العائد إلى
 687,505   685,232  0.3% 

صافي الربح )الخسارة( للفترة العائد إلى حقوق 
 غير مسيطرة عليها

 (44,401)  (11,133) 298.8% 

 صافي الربح للفترة
 643,104   674,099  -4.6% 

    

 النمو % لاير قطري 

 %0.3 0.29 0.29 م من صافي األرباحنصيب السه

 %9.1 6.31 6.89 القيمة الدفترية للسهم

 
 

 األحداث الالحقة )بعد إنتهاء الفترة المالية(:

  دـــــــيوج  ال
 تعليق اإلدارة على نشاط البنك خالل الفترة:
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مليون لاير قطري عن الربع   687.5حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة  2020ارس م 31أعلن مصرف قطر اإلسالمي "المصرف" عن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .2019، عند مستوى نفس الفترة من عام 2020األول 

ً نمواً بنسبة  مليار لاير   166.1ليصل إلى  2019مقارنة مع ديسمبر %1.5، وبنسبة 2019مقارنة مع مارس  %6.9كما إرتفع إجمالي موجودات المصرف محققا

 مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل و اإلستثمار. قطري

مليار لاير قطري  مسجلة نمواً  110.2بالمقارنة مع مارس. كما بلغت ودائع العمالء  %7.2مليار لاير قطري محققاً نمواً بنسبة   114و بلغ إجمالي موجودات التمويل

 .  2019مقارنة مع مارس  %2.3قوياً بنسبة 

مليون ر.ق. عن   1,849مقارنة بمبلغ  %5.1مليون ر.ق. مسجالً نسبة نمو   1,944مبلغ  2020مارس  31لي الدخل عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في كما بلغ اجما

مارس  31مليون ر.ق. بنهاية فترة الثالثة أشهر المنتهية في  1,727لتصل إلى  %3.1تمويل واإلستثمار نمواً بنسبة ، حيث حققت ايرادات ال2019نفس الفترة من عام 

 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في األنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. 1,675مقارنة مع  2020

. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، ونمو اإليرادات، إلى 2020مارس  31مليون ر.ق. لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  271ف بلغ إجمالي المصاري

 . 2020% للربع األول من عام 22.7تعزيز الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 

مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف واإلدارة الفعالة  %1.3بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند كما تمكن المصرف من اإلحتفاظ 

طر . َضِمَن إطار إدارة المخا2020بنهاية مارس  %100للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 

(. ومع ذلك ، 19-بشكل جوهري باألحداث المتعلقة بـوباء كورونا )كوفيد 2020مارس  31الفعال الذي يقوم به مصرف قطر اإلسالمي عدم تأثر نتائج الفترة المنتهية في 

. 2019ن لاير قطري مقارنة بالفترة نفسها من عام مليو 74مليون لاير قطري و الذي يمثل زيادة قدرها  276فقد إتبع البنك سياسة حكيمة بأخذ إجمالي مخصصات بقيمة 

 ويواصل البنك اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لضمان سالمة موظفيه وعمالئه ومساهميه.

أعلى من الحد  3بات بازل وفقاً لمتطل 2020كما بنهاية مارس  %18.9مليار ر.ق. كما بلغت النسبة اإلجمالية لكفاية رأس المال   16.3وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 

 األدنى للنسبة اإلشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي و مقررات لجنة بازل.

مع نظرة مستقبلية مستقرة. و في -A " " قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى 2020وتجدر اإلشارة إلى أنه في أبريل 

 2019مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ديسمبر  A"ت وكالة التصنيف االئتمانية العالمية "فيتش" بتصنيف المصرف االئتماني طويل األجل عند "، قام2019نوفمبر 

قامت وكالة  2019مع نظرة مستقبلية مستقرة.  وفي مايو A1" قامت وكالة التصنيف الدولية "موديز" بتصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى "

 مع نظرة مستقبلية مستقرة. "Aالتصنيف الدولية "كابيتال إنتيليجنس" بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى "+

ئز عالمية ، سبع جوا2020م وباعتباره رائد الصيرفة اإلسالمية في قطر، وتكريماً لجهوده المستمرة في تطوير القطاع المصرفي، حصد المصرف خالل الربع االّول من عا

سطة على مستوى مرموقة، حيث نال جائزة "أفضل بنك إسالمي في الشرق األوسط"، و" أفضل بنك إسالمي في قطر"، و"أفضل بنك إسالمي للشركات الصغيرة والمتو

وال مصرفي في قطر" من مجلة "ذا أسيت" العالم"، من مجلة " غلوبال فاينانس". كما حصد المصرف أيضاً جائزة "أفضل بنك رقمي في قطر" وجائزة " أفضل تطبيق ج

راء مجلة أخبار التمويل الرائدة في مجال النشر المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وحاز المصرف ايضاً على جائزة "أفضل مصرف إسالمي في قطر" من استطالع ق

لك جائزة "أفضل مصرف إسالمي في قطر" ضمن جوائز الخدمات المصرفية في منطقة المطبوعة العالمية، الرائدة في مجال الصيرفة اإلسالمية، وكذ"  IFNاالسالمي "

 فاينانس"، المجلة الرائدة المتخصصة في القطاع المالي في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا. EMEAالشرق األوسط التي تنظمها مجلة "

ً بالتقدم الكبير الذي حققه المصرف في ترسي خ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في منطقة الشرق األوسط، وتعزيز موقعه الريادي في دولة قطر تعد هذه الجوائز اعترافا

    مجتمعه المحلي. 

 

 تعهد بصحة البيانات:
البيانات الواردة أعاله و  بصحة كافة) المخول بالتوقيع  على البيانات المالية(   الرئيس التنفيذي للمجموعة ،باسل جمالأتعهد أنا  

و ال تعتبر تلك البيانات بديالً عن القوائم   31/03/2020  إلى   01/01/2020 تمثل األداء المالي للبنك خالل الفترة  من التي 
 المالية للشركة و اإليضاحات المتممة لها.

 


