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ان  : ب   صح

  2022يوليو  25الدوحة: 

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

 2022األول من عام  لفترة النصفالدولي اإلسالمي يعلن عن نتائج أعماله 

  5مليون لایر بنسبة نمو  571صافي األرباح% 

  مليار لایر . 39.3والودائع الى مليار لایر  63.2 صل الى يل األصوإجمالي 

 لایر. 0.38، والعائد على السهم مليار لایر 1.2التشغيلية  إيرادات األنشطة إجمالي 
 

سعادة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاني: حققنا نسبة النمو المستهدفة بفضل الفرص الغنية التي يوفرها 
  االقتصاد القطري.

 سوق الشيبي: جهودنا المكثفة تركز على تعزيز األداء التشغيلي والتالؤم مع مستجدات األ

  

أعلن سعادة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني رئيس مجلس  :2022يوليو  25الدوحة: 
، والتي أكدت بأن 30/6/2022إدارة الدولي اإلسالمي نتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 

ً في تنفيذ البنك يعزز مركزه المالي بالنسبة لمختلف المؤش طه وخط أهدافهرات، ويمضي قدما
 اإلستراتيجية الطموحة .

 

وجاء إعالن النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة الدولي اإلسالمي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور /خالد بن  
والتي بينت تحقيق البنك  2022ثاني خصص لمناقشة البيانات المالية عن فترة النصف األول من عام 

 .2021مقارنة بنفس الفترة من العام % 5مليون لایر، أي بنسبة نمو  571 تح بلغأربا صافي
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قائالً: " لقد حققنا نسبة النمو  2022وصرح سعادته بمناسبة إعالن نتائج النصف األول من العام 
بفضل الجهود التراكمية المبذولة وأيضاً بفضل الفرص الغنية والمتميزة التي يوفرها  المستهدفة، وذلك

  عات بما فيها القطاع المصرفي".االقتصاد القطري، والتي تشمل مختلف القطا

وأضاف:" لقد واصل الدولي اإلسالمي ترسيخ مركزه المالي وتحقيق استقرار متميز بالنسبة لمختلف 
يحافظ  المنافسة، بماإلى مستوى  األسواق، واالرتقاءمؤشراته، واستطاع االستجابة لمختلف تحديات 

  على الموقع الريادي للبنك ".

اإلدارة: "بأن البنك مستمر بالتركيز على تعزيز حضوره في السوق المحلية  وأكد سعادة رئيس مجلس
عبر تمويل مختلف المشاريع السيما التي تقدم قيمة مضافة لالقتصاد القطري كمشاريع البنية التحتية 
ً مشاريع  الكبرى، دون أن ننسى إعطاء االهتمام الالزم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا

وهنا ننوه بتوقيع الدولي  ال التي تمثل أحد الوجوه المشرقة لنهضة االقتصاد القطري،رواد األعم
اإلسالمي وبنك قطر للتنمية على اتفاقية برنامج الضمين المحدّث وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات 
 على إطالق هذا البرنامج الذي أثبت نجاحه وحقق نتائج متميزة ،ولطالما كان الدولي اإلسالمي أحد

  رواد تطبيقه في القطاع المصرفي المحلي".

وأعرب سعادة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاني "عن ثقته بأن النقلة النوعية التي شهدها الدولي اإلسالمي 
مجال التحّول الرقمي سوف  إنجازه فيخالل الفترة الماضية، وعلى وجه التحديد التطور الذي تم 

ً جيدة في نتائج البنك  ستنعكس في تحقيق النتائج المأمولة من الخطط  مستقبالً، كماتنعكس أرقاما
  االستراتيجية والمرحلية المقررة".

ووجه سعادته: "الشكر لإلدارة التنفيذية ولجميع العاملين في البنك على جهودهم لتنفيذ الخطط وتحسين 
  اف المرجوة ".األداء وتقديم األفضل، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق األهد

من جانبه أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي اإلسالمي مفّصالً النتائج المالية 
 بنهاية النصفإيرادات البنك بلغت اجمالي : "إن 2022للبنك عن فترة النصف األول من عام 

في مليار لایر  62.5مليار لایر مقارنة ب  63.2، فيما بلغ إجمالي األصول مليار لایر  1.22األول
  من العام السابق.المقابلة الفترة  نهاية

مليار  39.3% لتبلغ 1.1" لقد حققت أرصدة ودائع العمالء بنهاية النصف األول نمواً بنسبة وأضاف:
كما واصلنا تحقيق كفاءة تشغيلية متميزة مقارنة  المقابلة،لایر خالل الفترة  مليار 38.8لایر مقارنة مع 

 .%"18.96بما هو معروف محلياً ودولياً، حيث بلغت بنهاية النصف األول 
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% 4.71وتابع السيد الرئيس التنفيذي: " إن إجمالي حقوق الملكية بنهاية النصف األول ارتفع بنسبة 
أما كفاية  2021ة النصف األول من عام بنهايمليار لایر  8.3مقارنة ب  مليار لایر 8.7ليصل إلى 

ما يشير إلى قوة  التنظيمي، وهو%، والتي تفوق الحد 16.24فاستقرت عند نسبة  III رأس المال بازل
 المركز المالي للبنك بمواجهة مخاطر السوق المحتملة".

  

ف األول من العام وأكد السيد الشيبي:" أن هذه النتائج وهذا األداء الذي تم اإلفصاح عنه بنهاية النص
إنما هو حصيلة جهود كبيرة تم بذلها لترجمة الخطط واالستراتيجيات التي أقرها مجلس اإلدارة،  2022

  وتحويلها إلى واقع ملموس األمر الذي انعكس أرقاماً ونمواً في مختلف بنود الميزانية".

ركزنا جهودنا  د، وقدللمزيوأضاف:" نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه في النصف األول ونطمح 
ونعتقد أن كل الظروف مالئمة لمواصلة  األسوق،على تعزيز األداء التشغيلي والتالؤم مع مستجدات 

البنك، تعزيز بيئة العمل في لونعمل على أكثر من صعيد  المقبلة،تحقيق نتائج طيبة في الفترة 
  لمختلف أنواع التحديات". واالستجابة

اقباالً متزايداً على مختلف خدمات البنك، وكان  بالتوسع، ولمسنامالء البنك وتابع:" لقد واصلت قاعدة ع
لتطور الخدمات الرقمية سواء لألفراد أو الشركات أثرها البالغ في ذلك، حيث رصدنا استجابة واسعة 
و من العمالء لالنتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات المصرفية التي نقدمها عبر الجوال أو اإلنترنت أ

ً لثقافة التحول إلى الخدمات  هناك انتشاراً وفي الواقع  األخرى،غيرها من القنوات الرقمية  استثنائيا
أمر يساعدنا كثيراً لتعزيز تجربة العمالء المصرفية وإغنائها  العمالء، وهذاالمصرفية الرقمية لدى 

  بأحدث االبتكارات ".

الذي أنجزه البنك خالل الفترة الماضية فقد واصل حصد وأشار السيد الشيبي إلى :" أنه بإزاء التقدم 
الدولي اإلسالمي جائزة   التقدير محلياً ودولياً ،حيث منحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية اإلسالمية 

 The Global Economics أفضل بنك إسالمي في مجال خدمات التجزئة ،كما منحت مؤسسة
كما حصل البنك على شهادة  في عروض بطاقات االئتمان، الدولي اإلسالمي جائزة أفضل بنك في قطر

العالمية المرموقة في مجال أمن المعلومات والتي تمنح للمؤسسات التي تحقق معايير  27001آيزو 
عالية في مجال حماية المعلومات والحفاظ على بيانات العمالء ،وبالتأكيد فإن التقدير الذي يحصده البنك 

على أرض الواقع من تطور للخدمات والمنتجات والتقدم التكنولوجي الذي إنما هو صدى لما يحدث 
  .المستجدات المصرفية العالمية" ثنحرص على أن يواكب أحد
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وفيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية أوضح السيد الرئيس التنفيذي:" أن الدولي اإلسالمي استمر بتنفيذ 
حيث واصل تقديم الدعم والمساندة لعدد من الفعاليات  ،المجتمعرؤيته ومبادراته النشطة في مجال خدمة 

 مضافة، وتبرزالرياضية والتعليمية وأنشطة االبداع واالبتكار وغيرها من الفعاليات التي تقدم قيمة 
  أهمية الشراكة بين المؤسسات الربحية كالبنوك وبين مؤسسات المجتمع ذات األهداف غير الربحية".

وتمكين " أن البنك مستمر بسياسته المتمثلة باستقطاب ودعم فأكد:البشرية  أما فيما يتعلق بالموارد
توفير  البنك، مع، والحرص على أن يكون لهم دورهم األساسي في جميع إدارات الكوادر القطرية

أخذ بالعمل، واالمتيازات التي تشكل حافزاً لهم لالستمرار  لهم، ومنحهمأفضل فرص التدريب والتأهيل 
  في مجال تمكين الكوادر الوطنية". 2030يتوافق مع رؤية قطر الوطنية  بماالبنك  لقيادية فيامواقعهم 

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

  



 
 

Press Release  
Date: 25 July 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QIIB announces its results for the first half of 2022 

 Net profit reaches QR 571 million, reflecting a growth of 5% 

 Total assets stood at QR 63.2 billion, while Total Deposits reached QR 39.3 

billion.  

 Total Income grow to QR  1.22 billion, EPS stood at QR 0.38  

 

HE Sheikh Dr. Khalid bin Thani: We reached  the targeted growth rate thanks to the 

ample opportunities provided by the Qatari economy 

Dr  Al‐Shaibei:  Our  intensive  efforts  focused  on  enhancing  the  bank’s  operational 

performance and adapting to the latest market developments  

  

DOHA, July 25, 2022: QIIB Chairman HE Sheikh Dr. Khalid bin Thani bin Abdullah al‐Thani, 

announced the bank’s results for the period ending on June 30, 2022, which confirmed 

that the bank  is strengthening  its financial position  in terms of various  indicators, and 

moving forward in implementing its ambitious strategic goals and plans . 

The announcement of the results came after a QIIB Board Meeting chaired by HE Sheikh 

Dr. Khalid bin Thani to discuss the bank's financial statements for the first half (H1) of 

2022.  

The banks interim resulted marked a net profit of QR 571 million, with an overall growth 

of 5% compared to the same period in 2021. 

On  the occasion, HE Sheikh Dr Khalid  stated: “We achieved  the  targeted growth  rate 

thanks  to  the  collective  efforts made  and  the  rich  and  distinguished  opportunities 

provided by the Qatari economy to various sectors, banking in particular”. 



“QIIB continued to strengthen its financial position and achieve outstanding stability in 

terms of  its  various  indicators.  The bank was able  to  respond  to  the  various market 

challenges and rise to the level of competition, thus maintaining its leading position”. 

HE the Chairman affirmed, “The Bank continues to focus on enhancing  its presence  in 

the local market by financing various projects, especially those that provide added value 

to  the Qatari economy. These  include major  infrastructure projects, SMEs, especially 

entrepreneurial  projects  that  represent one of  the bright  facets of Qatar’s economic 

growth. In this context,  it  is worth mentioning that QIIB and Qatar Development Bank 

had  signed  the Al‐Dhameen updated programme agreement on  its 10th anniversary, 

which proved to be successful and to achieve outstanding results. QIIB has always been 

a pioneer implementing this programme within the local banking sector”. 

HE Sheikh Dr. Khalid bin Thani expressed his confidence that the great leap taken by QIIB 

during the last period, specifically in the field of digital transformation, will be reflected 

in the bank’s future results and  its capacity to achieve the desired outcomes from the 

approved strategic and interim plans”. 

  

Sheikh Dr Khalid thanked the executive management and all the bank's employees for 

their efforts  to  implement  the plans,  improve  the performance and provide  the best 

services, calling on everyone to exert more efforts to achieve the desired goals”. 

For his part, QIIB CEO Dr Abdulbasit Ahmed al‐Shaibei explained  in details  the bank’s 

financial results for the first half of 2022. 

He said, “The bank’s total income  amounted to QR1.22 billion at the end of the first half 

of 2022,while the bank’s total assets stood at QR 63.2 billion, compared to QR 62.5 billion 

at the end of corresponding period of 2021 

He noted, “Customer deposits at the end of the first half achieved a growth rate of 1.1%, 

as they reached QR 39.3 billion compared to QR 38.8 billion for the corresponding period 

in 2021. We also maintained our distinguished operational efficiency ratio compared to 

the locally and internationally acceptable ratios, which reached 18.96% at the end of the 

first half. 

The CEO pointed out, “The total equity at the end of the first half rose by 4.7% to reach 

QR 8.7 billion compared to QR 8.3 billion at the end of the first half of 2021. As for the 

bank’s  capital adequacy under Basel  III,  it  remained  stable at 16.24%, which  is much 



higher  than  the  required  regulatory  limit,  thus  reflecting  the  strength  of  the  bank's 

financial position against any potential market risks”. 

“The results and the performance that were disclosed at the end of the first half of 2022, 

are the results of the great efforts made to translate the plans and strategies approved 

by the Board of Directors into a tangible reality, which are reflected in the numbers and 

growth rates achieved ". 

The CEO said, “We are pleased with the progress that have been made in the first half 

and we aspire to accomplish more. We focused our efforts on enhancing our operational 

performance  and  adapting  to  the  latest market  developments. We  believe  that  the 

circumstances are appropriate to continue achieving good results in the coming period. 

We  are  also working  at many  levels  to  enhance  the  bank’s work  environment  and 

respond to all kinds of challenges”. 

“The  bank's  customer  base  continued  to  expand,  and  we  witnessed  an  increasing 

demand  for the bank’s various services. The development of digital services, for retail 

and  corporate  customers, have had a great  impact, as we noted a great  shift by our 

customers  to  the new banking  services  that we provide via mobile,  Internet or other 

digital channels. In fact, our digital banking services has become exceptionally popular 

among  customers, which  helps  us  enhance  the  customers’  banking  experience  and 

enrich it with the latest innovations”. 

Dr al‐Shaibei  indicated, “Alongside  the progress achieved by  the Bank during  the  last 

period, QIIB continued to gain local and international appreciation and recognition.  

“The Islamic Retail Banking Awards Committee awarded QIIB the “Best Islamic Bank in 

Retail Services” award, while The Global Economics awarded it the “Best Bank in Qatar 

for  Credit  card  Offers”  award.  The  bank  also  obtained  the  respected  ISO  27001 

international  certificate  in  the  field  of  information  security,  which  is  granted  to 

institutions  that achieve high  standards  in  the  field of date protection  and  customer 

information preservation. Certainly,  the Bank’s appreciation and  recognition echo  the 

bank’s actual improvement of its services and products and technological advancement, 

which we are keen to keep aligned with the latest global banking developments”. 

With  regard  to  Corporate  Social  Responsibility,  the  CEO  noted,  “QIIB  continues  to 

implement  its  vision  and  take  community  service  initiatives,  providing  support  to  a 

number  of  events  and  activities  in  the  fields  of  sports,  education,  creativity  and 



innovation,  while  highlighting  the  importance  of  partnership  between  profitable 

institutions such as banks and non‐profit community institutions”. 

As  for human  resources, he affirmed, “The Bank continues  to  implement  its policy by 

attracting, supporting and empowering Qatari cadres, ensuring that they play a primary 

role in all the Bank’s departments. We continue to provide them the best training and 

work  related  qualification,  as  well  as  grant  them  privileges  that motivate  them  to 

continue working  for  the  bank  and  assuming  leadership  positions  in  line with Qatar 

National Vision 2030 in terms of empowering national cadres. 
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