


 مرفق  نموذج االفصاح:

 
 2022من عام للربع الثالث المالية  بياناته عن يفصح بنك قطر الدولي اإلسالمي

 
للفترة المنتهية في  المراجعة المالية بياناته عنبنك قطر الدولي اإلسالمي  أفصح

 839.8 لایر قطري مقابل صافي الربح مليون 902.0  ، حيث بلغ صافي الربح30/09/2022

 .لایر قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقهمليون 

 
مقابل العائد  )2022من العام ( الربع الثالثلایر قطري في  0.60كما بلغ العائد على السهم  

 .لایر قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه 0.55على السهم  

 
 

 

Disclosure Form: 

 

QIIB DISCLOSES ITS FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 3RD QUARTER OF 

2022 

QIIB disclosed  its reviewed financial statements for the period ended 

on 30.09.2022. The  statement  shows  that  the net profit  is QR 902.0 

million Compared to net profit amounting to QR 839.8 million For the 

same period of the previous year. 

Earnings per Share  (EPS) amounted  to QR 0.60 For  the period ended 

September 30, 2022  compared to EPS amounted  to QR 0.55  for  the 

same period of the previous year. 
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ان  : ب   صح

  2022أكتوبر  26الدوحة: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية بتاريخ  الدولي اإلسالمي يعلن عن نتائج أعماله

 %7.4بنسبة نمو ومليون لایر  902يصل إلى صافي األرباح  -
 
  لایر. مليار 57.7األصول يبلغ إجمالي  -

 
  لایر0.60 ، والعائد على السهم مليار لایر 1.9التشغيلية إلى  إيرادات األنشطةارتفاع  -
 

نعمل لتحقيق أفضل النتائج والتصنيفات االئتمانية تؤكد :  سعادة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاني:
  المركز القوي للبنك 

لتمويل مختلف األعمال قطاعات التركيز على السوق المحلي والتعاون مع نواصل الشيبي: 
 المشاريع

  

أعلن سعادة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني رئيس :  2022 أكتوبر 26الدوحة: 
والتي ، 30/9/2022مجلس إدارة الدولي اإلسالمي نتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 

 .تقدماً ونمواً بالنسبة لمختلف أنشطة الدولي اإلسالمي أظهرت

وجاء إعالن النتائج بعد اجتماع مجلس إدارة الدولي اإلسالمي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور /خالد  
والتي  30/9/2022الربع الثالث المنتهية بتاريخ بن ثاني خصص لمناقشة البيانات المالية عن فترة 

بالفترة % مقارنة 7.4 مليون لایر، أي بنسبة نمو 902ربح بلغ  البنك لصافيقيق أسفرت عن تح
 .2021العام  المقابلة من
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إنه ألمر طيب  قائالً: " الربع الثالثإعالن نتائج  بمناسبةثاني سعادة الشيخ الدكتور/خالد بن وصرح 
وما تحقق اليوم هو نتيجة العمل المتواصل والجهود  الثالث،أن نعلن عن نتائج إيجابية لفترة الربع 

وبما ينسجم مع قوة  ،بما يعزز المركز المالي للبنك ،الدؤوبة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة
االقتصاد القطري الذي يشهد نهضة شاملة بفضل توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ 

 تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى".

 المؤشرات المالية واإلشرافية سالمي مستمر بتحقيق أفضل أن الدولي اإل تؤكد النتائج وأضاف:"
مع القدرة على االستجابة  ،المطبقة بالصناعة المالية وتنفيذ خططه وبرامجه وفق أفضل المعايير

وعوامل المنافسة، األمر الذي نشهد انعكاساته في مختلف بنود  ،بطريقة شاملة لتحديات األسواق
  ".اليوم  الميزانية التي افصحنا عنها

الدولي اإلسالمي استطاع أن يحافظ على مركز ريادي في السوق المحلية  : "أنأشار سعادته إلىو
عالمية حيث أشادت تقارير وكاالت التصنيف االئتمانية ال،وحظي بتصنيفات ائتمانية مرتفعة 

 ،مؤكدة على وجه الخصوص بإن الدولي اإلسالمي يتميز بجودة األصول،ك بالمركز الراسخ للبن
  ."والتمويل والسيولة المستقر،ورأس المال األساسي الكافي 

ونوه سعادة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاني :" بالجهود الكبيرة التي تم بذلها في الدولي اإلسالمي من 
وجعلها عند المستويات  ،التشغيل ،األمر الذي انعكس بشكل جلي على التكلفةأجل تعزيز كفاءة 

مشيداً في هذا الجانب بالدور الكبير الذي تم تحقيقه في مجال التحّول الرقمي الذي ساهم  ،المستهدفة
ويدفع  ربحية البنكوهو األمر الذي يعزز من  ،بشكل حاسم في تخفيض هام في التكلفة التشغيلية

  مو قدماً إلى األمام".نسب الن

جهودهم التي لإلدارة التنفيذية ولجميع العاملين في البنك على  والتقدير "الشكرعن  سعادته: عبّرو
بما يكفل مواصلة الدولي اإلسالمي تعزيز  ،أفضل أداءللوصول إلى نها وعلى تفانيهم في العمل يبذلو

 للعمالء ويعزز العائد للمساهمين".يقدم أفضل تجربة مصرفية و ،حضوره في السوق المحلية

السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي اإلسالمي النتائج المالية  فّصلمن جانبه 
إيرادات البنك جمالي إ لقد بلغ" قائالً: 30/9/2022الربع الثالث المنتهية بتاريخ للبنك عن فترة 

 58.8مليار لایر مقارنة ب 57.7، فيما بلغ إجمالي األصول مليار لایر 1.9الربع الثالث بنهاية 
  . "الماضيمن العام الفترة المقابلة  في نهايةمليار لایر 
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 39.3مليار لایر مقارنة مع  37.0بنهاية الربع الثالث بلغت  أرصدة ودائع العمالءأن :" شار إلى وأ
مقارنة  مليار 8.9فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الربع الثالث  مليار لایر خالل الفترة المقابلة،

  ". %4.3يمثل نسبة نمو  خالل الفترة المقابلة وهو مامليار  8.6مع 

وأوضح الرئيس التنفيذي بأن:" كفاءة التشغيل في الدولي اإلسالمي واصلت تحقيق أرقام متميزة 
ً وهو ما يعتبر من أفضل النس %18.8عند نسبة   كفاية رأس المالبالنسبة ل ودولياً، أماب محليا

، األمر الذي يؤكد المركز هو ما يفوق الحد التنظيمي و% 17.06 فوصلت إلى III“  بازل”|
  ".مخاطر بكفاءةمختلف النجاحه في إدارة يشير إلى  والراسخ للدولي اإلسالمي 

وترجمة التوجهات التي  ،مجلس اإلدارةلقد بذلنا جهوداً كبيرة لتنفيذ الخطط المقررة من  " :وتابع
التوجهات العامة لعمل مختلف  والمخاطر  إدارةتضمنتها سواء تعلق األمر باألداء التشغيلي أو 

  حيث كان هناك تركيز استثنائي على تعزيز كفاءة التشغيل خالل لفترة الماضية". ،البنكقطاعات 

التحول الرقمي في الدولي اإلسالمي شهد خالل الفترة الماضية نقلة كبيرة جداً  أن“على: وشدد 
وقد انعكس ذلك بشكل جلي في تقليل  ،توفير معظم الخدمات رقمياً عبر قنوات مختلفةتمثلت في 

وتوسع قاعدة عمالء البنك من الطامحين إلى االستفادة من خدماتنا المتقدمة  ،التكلفة وتعزيز األداء
نافسية التي استجبنا فيها لمتطلبات العمالء و تحديات السوق ، ونحن عازمون على مواصلة والت

إلى أحدث التكنولوجيا المستخدمة  عالميا واستناداتنفيذ التحول الرقمي وفق أفضل المعايير المعتمدة 
  في القطاع المصرفي".

وأضاف السيد الرئيس التنفيذي:" إننا نواصل التركيز على السوق المحلية واالهتمام بالفرص 
ً لقطاع ،المحلية والتعاون مع جميع القطاعات لتمويل مختلف المشاريع  ً خاصا وقد أولينا اهتماما

عين وشهد العام الجاري افتتاح فر،الشركات سواء منها الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة 
حيث  ،منطقة الصناعة الجديدةالجديدين لخدمات الشركات األول فرع طريق سلوى والثاني في 

ً بالتوازي مع تطويرنا المتواصل لقاعدة خدماتنا  أردنا أن نقترب من عمالء هذه الفئة الهامة جدا
ايا التي الرقمية للشركات والتي شهدت بدورها قفزة نوعية لمس نتائجها عمالؤنا وأثنوا على المز

  توفرها".

ن الدولي اإلسالمي وإن كان يركز أوفيما يتعلق باالستثمارات الخارجية أوضح السيد الشيبي :" 
يهمل االستثمار الخارجي في فرص ذات جدوى مرتفعة  على السوق المحلية بشكل رئيسي فإنه ال

وقد أعلن ،حيث واصل البنك العمل على االستفادة من فرص كثيرة ،ووفق دراسة مخاطر وافية 
كل من شركة أطالنطا للتأمين  معبالشراكة ،مؤخرا عن اتفاقية لتأسيس الشركة التكافلية للتأمين 

وبنك القرض السياحي والعقاري المغربي والشركة اإلسالمية القطرية للتأمين، حيث يشكل تأسيس 
، كما يساهم ن إضافة نوعية الستثمارات الدولي اإلسالمي في المملكة المغربيةالشركة التكافلية للتأمي
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فرعاً منتشرة في مختلف مناطق  48بنك أمنية المغربي الذي وصل عدد فروعه حالياً إلى البنك في 
  ومدن المغرب".

ك مؤخراً فقد ذّكر الرئيس التنفيذي:" أنه ومع النتائج المتميزة واألداء االستثنائي الذي حققه البنو
ً واستحسانا من مؤسسات مرموقة عديدة ،وحصل على جائزة أفضل بنك إسالمي في  نال تقديرا

، حيث االتحاد الدولي للمصرفيين العرب من 2022دولة في قطر في مجال الخدمات الرقمية لعام 
كبيرة التي استناداً إلى اإلنجازات الاستحق الدولي اإلسالمي هذه الجائزة بحسب الجهة المانحة 

حققها في مجال التحول الرقمي خالل الفترة الماضية، والتطور االستثنائي الذي طرأ على قائمة 
الخدمات والمنتجات التي أتاحها رقميا لعمالئه وفق أفضل المعايير، فضالً عن جهوده الكبيرة في 

نجاحاته إلى أسواق تطوير الصيرفة اإلسالمية، واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال لنقل خبراته و
  ."جديدة

ً أشار الرئيس التنفيذي إلى :" منح   سيتي بنكوفي مجال التقدير على خلفية األداء المتميز أيضا
) للدولي STPنيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (

به الدولي اإلسالمي مع المدفوعات  اإلسالمي تعبيراً عن تقديره للمستوى المتقدم الذي يتعامل
 ً نوعياً بالنسبة  الخارجية والتي تضاهي أفضل المعايير العالمية في هذا المجال وهذا يعتبر تكريما

للدولي اإلسالمي ألنه يشير إلى قوة األداء التشغيلي وتقدم التكنولوجيا المالية التي يستخدمها في 
  مختلف معامالته".

الدولي اإلسالمي يولي عناية خاصة لالهتمام ن إ:" قال السيد الشيبي شرية الموارد البوعلى صعيد 
 ً ً وتأهيالً وتدريبا حتى تكون قادرة على القيام ،بالكوادر القطرية وتمكينها واالهتمام بها استقطابا

في إدارات وقطاعات البنك، وبما يكفل تطورها المهني وصوالً إلى أهم  ،بجميع المهام المسندة إليها
المناصب القيادية في البنك، مشيراً في هذا الجانب إلى أن الدولي اإلسالمي وعلى خلفية اهتمامه 
بالكوادر الوطنية حظي بتكريم رفيع المستوى خالل الحفل الذي أقامته وزارة العمل للشركات 
والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ 

م لكون البنك إحدى الجهات األكثر تقديماً للتأهيل والتدريب يلمري وزير العمل، حيث جاء التكرا
للعمالة الوطنية والتي حققت نسبة عالية في إحالل وتوطين الوظائف واالعتماد على العمالة الوطنية 

   بمعدالت مرتفعة". 

:" بأن الدولي اإلسالمي واصل خالل  أما على صعيد المسؤولية االجتماعية فقد أكد الرئيس التنفيذي
الفترة الماضية دعم العديد من المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع القطري حيث قدم الرعاية 

ذلك من األغراض بما يحقق  وغيرجتماعية االو الرياضيةالتعليمية و من الفعالياتلمجموعة والدعم 
  هدف البنك في القيام بواجبه تجاه المجتمع".



 
 

Press Release  
Date: 26 October 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QIIB announces its financial results for the period ending September 30, 2022 

 Net profit QR 902.0 million with a growth rate of 7.4%  

 Total assets stand at QR 57.7 billion  

 Total Income grew to QR 1.9 billion, EPS stood at QR 0.60  

 

H.E. Sheikh Dr. Khalid bin Thani: We continue to achieve outstanding results, which has 

been affirmed by international rating agencies. 

Dr Al‐Shaibei: We continue to focus on the Qatari market, cooperate with all business 

sectors to finance various projects 

DOHA,  October  26,  2022:  H.E.  Sheikh  Dr  Khalid  bin  Thani  bin  Abdullah  Al‐Thani, 

Chairman  of QIIB  Board  of Directors,  announced  the  bank’s  financial  results  for  the 

period ending on September 30, 2022, which presented progress and growth in various 

banks’ activities . 

The results announcement followed QIIB Board meeting chaired by H.E. Sheikh Dr. 

Khalid bin Thani, which was held to discuss the third quarter (Q3) financial results for the 

period ending on September 30, during which the bank achieved a net profit of QR 902.0 

million with a growth rate of 7.4% compared to the same period of 2021 

H.E. Sheikh Dr Khalid bin Thani stated: “It is good to announce positive results for 

the third quarter of the year. What has been achieved today is the result of continuous 

work and tireless efforts to reach the best possible results, in a way that enhances the 

financial performance of  the bank, and  in  line with  the  strength of Qatar’s economy, 

which is witnessing a boom by virtue of the directives and care of His Highness the Emir 

of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al‐Thani.” 



"The results we have disclosed confirm  that QIIB continues  to achieve  the best 

financial and regulatory  indicators,  implement  its plans and programmes according to 

the best standards applied in the financial industry, with the ability to comprehensively 

respond  to any new  challenges  and  competition  in  the market. This also, have been 

positively reflected on the various key financial performance indicators disclosed today." 

His Excellency pointed out, "QIIB was able to maintain a  leading position  in the 

local market and  received high credit  ratings, as  reports of  international  credit  rating 

agencies  praised  the  bank's  firm  position,  stressing  in  particular  that QIIB  has  been 

characterised  by  the  quality  of  its  assets,  sufficient  capital,  and  stable  funding  and 

liquidity. 

“Also,  the  strong  Islamic deposits,  support  the bank’s  funding profile, which  is 

largely made up of local retail deposits with a very low reliance on external funding when 

compared to the market”. 

H.E. Sheikh Dr Khalid bin Thani noted: “The great efforts that QIIB made in order 

to  enhance  its  efficiency were  clearly  reflected  on  the  operating  costs, which were 

sustained within the targeted levels.” 

His Excellency, praised  the great strides that have been achieved  in  the  field of 

digital  transformation, which contributed decisively  to a major  reduction  in operating 

cost. Which in return enhanced the bank’s profitability and pushed up the growth rates”. 

His  Excellency,  expressed  gratitude  and  appreciation  to  QIIB’s  Executive 

Management,  and  all  the bank’s employees,  for  their effort  and dedication  to work. 

Those efforts helped the bank achieve its best performance and targeted growth figures 

in a way that ensures that QIIB continues to enhance  its presence  in the  local market, 

provides  the  best  banking  experience  for  customers  and  enhances  returns  to 

shareholders”. 

 Commenting  on  the  third  quarter  results,  QIIB  Chief  Executive  Officer  Dr 

Abdulbasit Ahmed al‐Shaibei  said,  “The bank’s  total  revenues at  the end of Q3‐2022 

amounted to QR 1.9 billion, while total assets stood at QR 57.7 billion, compared to QR 

58.8 billion at the end of same period of last year. 

He pointed out: "Customer deposits reached QR 37.0 billion, compared to QR 39.3 

billion during the corresponding period, while the total equity by end of Q3‐2022 grow 

to QR 8.9 billion represents a growth rate of 4.3%". 



"QIIB’s operating efficiency continued to achieve more enhancements at 18.8%, 

which  is considered outstanding. As for capital adequacy ratio under “Basel  III”,  it has 

reached 17.1%, which exceeds the regulatory required limit, confirming the firm position 

of QIIB, and indicating its coherent management of different types of risks efficiently”. 

"QIIB's results in the third quarter has shown progress in various items. Not only 

that,  we  are  working  effortlessly  to  achieve  more  growth,  based  on  the  many 

opportunities presented in different sectors of the Qatari economy." 

He  continued,  "We  have  made  tireless  efforts  to  implement  the  plans  and 

directions  approved by  the Board of Directors,  related  to  its business  segments,  risk 

management and other operational directions, where there lies an exceptional focus on 

enhancing operational efficiency during the past period." 

He stressed: “QIIB’s digital transformation has witnessed a great shift during the 

past  period,  which  is  witnessed  in  the  provision  of most  services  digitally  through 

different channels. This was clearly reflected on reducing costs, enhancing performance, 

and expanding the bank’s customer base, which aspires to benefit from our advanced 

and competitive services. We have responded to our customer needs along with market 

challenges, and we are determined to continue implementing digital transformation in 

accordance with the best international practises, and based on the latest technology in 

the banking sector.” 

The  CEO  stated,  “We  continue  to  focus  on  the  local  market,  seize  local 

opportunities, and cooperate with all sectors for funding various projects. We have paid 

special attention to the private sector, whether large, medium or small enterprises. This 

year, we have opened two new corporate services branches‐ the first one on Salwa Road 

and the second in the New Industrial Area. 

“Clearly, we targeted to  interact more closely with this  important segment, the 

private sector, which  is  in tandem with the continuous development of our corporate 

digital  services base, which  in  turn witnessed an exceptional  leap and had a positive 

outcome on our customers who praised the advantageous services that both branches 

is providing” 

With  regard  to  the external  investments, Mr. al‐Shaibei  stated:  “Although QIIB 

focuses mainly on the local market, it does not neglect external investment opportunities 

in highly  feasible areas based on adequate  risk/profitability studies. QIIB continues  to 

work on taking advantage of many opportunities, and recently announced an agreement 



to establish Takaful Insurance Company, in partnership with Atlanta Insurance Company, 

the Moroccan Tourism and Real Estate Loan Bank, and Qatar Islamic Insurance Company. 

This constitutes a new expansionary phase to QIIB’s expansion in the Kingdom of 

Morocco, as the bank contributes 40% of the capital of the Moroccan Umnia Bank, which 

currently has 48 branches across various regions and cities of Morocco”. 

The CEO noted, “With the distinguished results and exceptional performance that 

the bank achieved recently, it has won appreciation and approval from many prestigious 

institutions, and was awarded the ‘Best Islamic Bank in the State of Qatar’ in the field of 

digital services for the year 2022 from the World Union of Arab Bankers. 

“As per the World Union of Arab Bankers, the bank deserved this award in view of 

its great achievements in the field of digital transformation during the past period, and 

the exceptional development of its list of services and products that was made available 

digitally  to  its customers  in  line with the best standards, as well as  its great efforts  in 

developing  Islamic banking, and using  technology effectively  to  take  its expertise and 

successes to new markets”. 

With respect to the bank’s recognition due to its distinguished performance, the 

CEO pointed out: “Citibank New York has chosen QIIB for ‘Excellence in Straight through 

Processing – STP’ Award, in recognition of QIIB’s exceptional level of dealing with Straight 

through processing which is equal to the best international standards in this regard. This 

is  considered  an  exceptional  recognition  for  QIIB  as  it  highlights  the  bank’s  strong 

operational performance and the advanced financial technology that it uses in its various 

transactions”. 

As  for  Human  Resources, Mr.  Al‐Shaibei  said:  “QIIB  pays  special  attention  to 

empowering, attracting, qualifying and training Qatari cadres to be able to carry out all 

the tasks assigned in the bank’s different departments and at all managerial levels , in a 

manner  that  ensures  their  professional  development  in  order  to  reach  leadership 

positions in the bank. 

QIIB’s  special  attention  to  the  national  workforce  was  acknowledged  and 

honoured by the Ministry of Labour.  QIIB was honoured during a ceremony that was 

organised by the Ministry of Labour for companies and establishments  involved  in  job 

localisation  in  the  private  sector,  in  the  presence  of HE Dr. Ali  Smaikh  al‐Marri,  the 

Minister of Labour. 



“The  honour  came  as  a  result  of  the  bank  being  among  the  entities  that  are 

providing  the best  training programmes  suitable  for national employees, which have 

achieved a high percentage of  job  succession and  localisation and higher  reliance on 

national labour.” 

In regards to social responsibility, the CEO affirmed: “During the past period, QIIB 

continued to support many  initiatives that serve the Qatari community, as  it provided 

sponsorship and support for a range of educational, sports, and social events and other 

activities in order to achieve the bank’s objective in meeting its obligations towards the 

society". 

*********************************************************************** 
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