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نظرة عامة على البنك واستراتيجيته

الجزء األول
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كات قطاع الشر

قطاع الخزينة 
واألستثمارات

قطاع األفراد

البنكيقطاعات األعمال فـ

هيكل المساهمي   

ي  يعتب  جهاز قطر لألستثمار اكب  مس▪
 
اهم ف

بنسبة مساهمة بنك قطر الدولي األسالمي 

%17تبلغ 

كات القطرية ▪ من % 63يمتلك األفراد والشر

أسهم البنك

المقدمة

.1991يناير 1بدأ بنك قطر الدولي األسالمي عملياته في , بموجب مرسوم أميري1990تأسس بنك قطر الدولي األسالمي في عام 

ي بورصة قطر من بي   جميع البنوك األسالمية المدرجة قيمةثالث أكب  
 
ريال 10.40) مليار ريال قطري15.7سوقية تبلغ قيمة بـو سوقية ف

ي قطري لـكل سهم
 
(.2022ديسمب  31كما ف

ي قطر تضم 
 
ة ف ي رصاف الي 82فرعا و17يمتلك شبكة كبب 

 
.2022ديسمب  31كما ف

اكمي معدل النمو السنوي بلغ  انية العمومية للبنك البر 2022-2018السنوات المالية بي   % 2.9نسبة للمب  

نظرة عامة عىل البنك

Page 5.

الدول الخليجية 
ي دول العالم

وبافر

20%
17%

جهاز قطر لألسثمار

كات القطرية %63األفراد والشر
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نظرة عامة للبيانات المالية

Dec - 18 Dec - 19 Dec -20 Dec -21 Dec-22
مليون ريال قطري

50,260 56,831 61,314 61,792 56,393 اجمالي األصول

27,991 37,011 40,514 37,031 35,022 اجمالي التمويل

2.0% 1.9% 1.6% 2.6% 2.8% نسبة التمويل المتعب  

31,130 31,229 36,352 38,646 36,706 ودائع العمالء

882 927 938 1003 1,075 ي الربــح
 
صاف

0.55 0.58 0.55 0.59 0.64 (الريال القطري)الربحية للسهم 

16.4% 18.5% 16.6% 16.7% 17.7% (lll) كفاية رأس المال 

مليار ريال قطري 15.7 ( ي ديسمب  
 
2022كما ف ) القيمة السوقية

(  مستقر) A2و موديز ( مستقر)-Aفيتش 
التقييمات



نظرة عامة عىل اعمال البنك
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نظرة عامة عىل قطاعات األعمال

oستثمارصناديق اإلاإلستثمارفي األسهم، الشركات و

oستثمار في الصكوكاإل

oالتمويل الدولي والقروض المشتركة

oسالميةمنتجات وخدمات الخزينة اإلال

o صراف الي في جميع انحاء دولة 82فرعا و14شبكة واسعة للخدمات المصرفية لألفراد مع

قطر

o عالمة تجارية قوية

o محدده بناء على تصنيف العميلخدمات تصنيف العمالء لتقديم

oالفروع و الصرافات اآللية اتشبكو التوزيع األمثل لالحفاظ على النمو

oالتركيز على المبيعات وجودة الخدمات المقدمة

oالقطاعات الرئيسية التي يتم خدمتها تشمل الحكومة والنفط والغاز والتجارة والمقاوالت

oالشريك الرئيسي للقطاع العام واالستمرار في جذب قاعدة ودائع قوية والحفاظ عليها

o التمويل التجاري،تمويل التجارة الخارجية،االستصناع،المضاربة،االجارة،المرابحة: المنتجات الرئيسية تشمل

o3 فروع مخصصة بالكامل لخدمة عمالء الشركات

oتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع الحكومة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة واألستثمارات

قطاع األفراد

يراداتاإل

27%

39%

35%
34%

45%

21%

الموجودات

2022ديسمبر 



األداء المالي

الجزء الثاني
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البنكموجودات وتمويالت

اكمي معدل النمو السنوي بلغ  انية العمومية للبنك البر -2018السنوات المالية بي   % 2.9نسبة للمب  
.عىل الرغم من تباطؤ البيئة األقتصادية،2022

ي تسهيالت التمويل األسالمية 
 
واالستثمارات المالية ( IFFS)كان هذا النمو مدفوعا بالزيادة القوية ف

.المقدمة من البنك

مليار ريال قطري 35بلغت محفظة تمويل متنوعه وبقيمة إجماليةسالمي يمتلك الدولي ال 

.البنكموجوداتمن أجمالي % 62وهو ما يمثل ،2022

(مليون ريال قطري ) البنك موجوداتنمو 

تركيبة الموجودات حسب النوع توزيعة محفظة التمويل حسب القطاع

50,260 
56,831 

61,314 61,792 
56,393

 -

 15,000

 30,000

 45,000

 60,000

2018 2019 2020 2021 2022

2% 1%

17%

5%

7%

21%

47%

1%

هيئات حكومية ومنشات ذات صلة صناعة تجارة خدمات  مقاوالت  عقارات شخصي  اخرى

12%
1%

16%

3%

9%

19%

39%

1%

2021ديسمبر 
2022ديسمبر 

4%

17%

62%

14%

2%
نقد و ارصدة لدى مرصف قطر المركزي

أرصدة مستحقة من البنوك

موجودات التمويل

موجودات األستثمار

اخرى

2022ديسمبر 
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ملخص 



الموجوداتجودة 

الموجوداتملخص جودة 

ةالتمويالتنسبةاستقرت ي كما %2.8بنسبةالمتعب 
 
معبالمقارنة2022ديسمب  31ف

2021ديسمب  

ةالتمويالتنسبةتبلغ ي المتعب 
 
ةويالتالتمنسبةمتوسطضمنمنالبنكف المتعب 

قطرفيالعاملةللبنوك

ة لتصل إل عزز البنك ي 75.2٪ من 93.4نسبة تغطية التمويالت المتعب 
 
٪ كما ف

كما % 3.2من % 4.1، وارتفعت نسبة التغطية الجمالية للتمويالت إل 2021ديسمب  
ي 
 
2021ديسمب  31ف

ي يتلقاها البنك , ضافة ال ذلكبال 
جودة ت التمويال مقابلتعزز توافر الضمانات التر

القوية للبنكالموجودات

الموجوداتنسب جودة 

ةموجودات التمويل الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك المتعبر

2018 2019 2020 2021 2022

2.0% 1.9% 1.6% 2.6% 2.8% ةن  (1)سبة التمويالت المتعبر

96.6% 99.0% 134.4% 128.8% 154.8%
نسبة تغطية التمويالت 

ة (2)المتعبر

ي نهاية (1)
ة ف  ةموجوداتجمالي إ/ التمويالت المتعب  ي نهاية الفبر

التمويل كما ف 
ةوالفوائد المعلقة إجمالي مخصصات التمويالت (2) ي نهاية الفبر

ة كما ف  عىل التمويالت المتعب 
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598.3
716.6 645.6

980.9 1022.1

2.0%
1.9%

1.6%

2.6%
2.8%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

2018 2019 2020 2021 2022
الديون المتعثرة نسبة الديون المتعثرة

خسائر اإلئتمان المتوقعه لحسابات 

خارج الميزانية العمومية
موجودات التمويل

خسائر اإلئتمان المتوقعه للبنك

QR000s

31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-21 31-Dec-22

التعرضات 32,463,270 33,951,584 14,922,455 13,908,164
المرحلة األولى

ةالخسائر اإلئتمانية المتوقع 312,356 213,797 99,527 84,101

0.6% 0.7% 0.6% 1.0% نسبة التغطية

التعرضات 3,100,946 3,362,018 555,751 441,114
المرحلة الثانية

ةالخسائر اإلئتمانية المتوقع 242,636 256,780 9,662 3,272

0.7% 1.7% 7.6% 7.8% نسبة التغطية

التعرضات 1,022,100 980,939 2,911 6,634
المرحلة الثالثة

- - ةالخسائر اإلئتمانية المتوقع 954,290 737,424

0.0% 0.0% 75.2% 93.4% نسبة التغطية

التعرضات 36,603,465 38,294,541 15,481,117 14,355,912
المجموع

ةالخسائر اإلئتمانية المتوقع 1,509,282 1,208,001 109,189 87,373

0.6% 0.7% 3.2% 4.1% نسبة التغطية



يةاستمرار الربحية وكفاءة التشغيل

نسبة التكلفة اىل الدخلالموجوداتالعائد عىل متوسط حقوق الملكية 

(مليون ريال قطري ) اإليرادات التشغيليةتوزيــــع (مليون ريال قطري ) مستمرةربحية 

1586 1728 1846 1834 1792

370
510 396 354 507129

181 203 250
2986 

19 
62

0

1000

2000

3000

2018 2019 2020 2021 2022
ايرادات انشطة التمويل ايرادات انشطة األستثمار ايرادات رسوم وعموالت  ايرادات اخرى

882.1 927.0 937.7 
1,003.3 

1,075.2 

 -

 200.0

 400.0

 600.0

 800.0

 1,000.0

 1,200.0

2018 2019 2020 2021 2022

14.2% 14.7% 13.5% 13.9% 14.2%

1.8%
1.7%

1.6% 1.6%

1.8%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2018 2019 2020 2021 2022

متوسطة العائد عىل حقوق الملكية متوسط العائد عىل الموجودات

24.9% 24.1%

20.3%
18.8% 18.7%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2018 2019 2020 2021 2022
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(مليون ريال قطري ) حقوق الملكية  نسبة كفاية رأس المال

ملخص(مليون ريال قطري ) هيكل رأس المال  

6,830 

8,160 
8,324 

8,703 
9,075 

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

2018 2019 2020 2021 2022
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رسملة قوية 

5,945 
7,230 7,373 7,682 7,989 

261 

311 426 563 693 

 -
 1,000
 2,000
 3,000
 4,000
 5,000
 6,000
 7,000
 8,000
 9,000

 10,000

2018 2019 2020 2021 2022

Tier 2

+21.5%

+5.7%

+3.4%

Tier 1

.يتم حساب النسبة المئوية للتغيب  عىل إجماىلي حقوق الملكية*

+5.3%

ة2بازلمتطلباتأصبحت للتدقيق3بازلو ICAAPمتطلباتجميعخضوعمع2014يناير1مناعتبارا سارية(ICAAP)2الركب  

ي  ي الرشاديةالقواعد تحديثتم.الخارج 
 
ي البياناتعىلالمدقققبلمنالتحفظيتملمو ،2016مارسف

.البنكلقبمنتقديمها تمالتر

حد %1والمتحفظاألمانهامش%2.5الضافةبال %10تبلغالمالرأسكفاية3بازلنسبةأنالمركزيقطر رصفمتعليماتتنص

بالضافة،2016عاممنابتداءا وذلك"ICAAP"المالرأسلكفايةالداخليالتقييملعمليةوفقاالثانيةالركيزةمنالمالرأستكلفةادن  

ي المالرأسإل
 
ي مالرأسيلزمال فإنهاألسالمي الدولي بنكبخصوص،%3.5و%0.5بي   DSIB““األضاف

 
."DSIB"إضاف

ي كما 
 
ي بما ،%17.7المالرأسكفايةجمالي إبلغ،2022ديسمب  ف

 
ي صدار ال ذلكف

 
يحةمناألضاف وقطريريالمليار 1)األولالشر

ي أصدرا نالذيو (امريكي دوالر مليون300
 
.التوالي عىل2019ونوفمب  2016اغسطسف

2021 2022

 
 
الحد األدن

حسب مرصف 
قطر المركزي

11.35% 12.01% 6.00%

11.35% 12.01% 8.50%

15.60% 16.27% 10.50%

16.74% 17.68% 12.50%

16.74% 17.68% 13.50%

(3بازل ) كفاية رأس المال 

رأس المال األساسي بدون هامش األمان المتحفظ

رأس المال األساسي متضمن هامش األمان المتحفظ

شريحة نسبة رأس المال االولى متضمن هامش األمان المتحفظ

شريحة نسبة رأس المال االولى والثانية متضمن هامش االمان المتحفظ وهامش البنك

أجمالي رأس المال متضمن هامش األمان المتحفظ وهامش البنك وتكلفة رأس المال  

من الركيزة الثانية وفقا لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال



2022ملخص اداء العام 
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%التغب   31-Dec-21 31-Dec-22 ريال قطريمليون

8.7- % 61,792 56,393 جمالي األصولإ

-5.4% 37,031 35,022 ي التمويالت
صاف 

14.2- % 23,316 20,003 السائلةالموجودات

5.0- % 38,646 36,706 ودائع العمالء

%التغب   31-Dec-21 31-Dec-22

8.3% 2,457 2,660 أجمالي الدخل

7.2% 1,003 1,075 ي الدخل
صاف 

الودائع تشمل الحسابات الجارية للعمالء و حقوق الملكية ألصحاب حسابات األستثمار

الموجوداتأستقرار جودة 

قاعدة ودائع مستقرة

تحسين الدخل األجمالي 

لقاعدة رأس المالمريحهنسب

مستويات سيولة قوية



مصادر األموال

الجزء الثالث
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البنك و حقوق أصحاب حسابات الستثمار ومدعمه بقاعدة راس المال للبنك المصادر الرئيسية لتمويلودائع العمالءتمثل 

كاتوعالقاتالفروعشبكةلاألمثلالتوزيــــعخاللمناألسالمي الدولي استفاد  مناكب  بشكلدعمها وسيتمالعمالء،ودائعتنميةعىلالشر

ونيةالمرصفيةالخدماتخالل كاتاأللكبر للشر

يكاألسالمي الدولي أصبح ي الشر
 
كاتلألفراد المرصف ايد بـشكلالماليةوالمؤسساتوالشر يعةمعمتوافقةلولحعنيبحثونللذينمبر  الشر

سالميةال 

ي عملياتهاألسالمي الدولي يواصل
 
المستثمرينعالقاتإدارةتطوير خاللمنالمستثمرينقاعدةتوسيعف

ي ودائع العمالء  
 
تركيبة حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار( مليون ريال قطري ) النمو ف

تركيبة مصادر األموال للبنك

مصادر األموالنظرة عامة عىل 

ملخص

6,912 6,424 7,985 7,428 7,803 

24,218 24,805 

28,367 31,218 28,903 

الحسابات الجارية للعمالء حقوق أصحاب حسابات األستثمار
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7% 29%

64%

0.2%

ي ديسمبر 
 
2021كما ف ي ديسمبر 

 
2022كما ف

2021ديسمبر 

2022ديسمبر 

هيئات حكومية ومنشات ذات صلة أفراد الشركات مؤسسات مالية

أرصدة مستحقة الى بنوك ومؤسسات ماابة الحسابات الجارية للعمالء

التزامات اخرى حقوق أصحاب حسابات األستثمار

رأس المال

16%
12%

2%

51%

14%

5%

الصكوك

7% 31%

60%

2%

6%

14%
16%

2%

51%

12%



التصنيفات

الجزء الرابع
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التصنيفات االئتمانية

16.

فيتش

التاريخ النظرة المستقبلية ى تصنيف مستوى تقييم الجدو التصنيف قصير األجل التصنيف طويل األجل

2022سبتمبر  مستقرة bb+ F2 A-

كابيتال إنتلجنس

التاريخ النظرة المستقبلية التصنيف المستقل للبنك التصنيف قصير األجل التصنيف طويل األجل

2022مارس  مستقرة bbb+ A1 A

موديز

التاريخ النظرة المستقبلية التصنيف الممنوح إلئتمانات البنك لالتصنيف قصير األج التصنيف طويل األجل

2023يناير  مستقرة baa3 P-1 A2
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ستثمارأبرز مزايا ال 
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بالبورصهثالث أكبر بنك إسالمي مدرج  في قطر

يقع مقرها في واحدة من أسرع األسواق نموا في العالم

1991عالمة تجارية قوية منذ عام 

فرعا17ثاني اكبر شبكة مصرفية أسالمية في قطر بـ 

الموجوداتمركز قوي لـرأس المال و جودة 

دعم حكومي قوي لـجهاز قطر لألستثمار باعتباره أحد أكبر 

مساهمي البنك

نمو طبيعي قوي 

(  مستقر) A2و موديز ( مستقر)-Aالتصنيف طويل األجل فيتش 



جهات األتصال
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:المكتب الرئيسي 
بنك قطر الدولي األسالمي 

قطر/ الدوحة
664ب .ص

:الموقع 
www.qiib.com.qa

:األيميل 
IR@qiib.com.qa

جهة األتصال
حسام خطاب/ السيد 

رئيس القطاع المالي 
hossamkhattab@qiib.com.qa
(+974) 44840180

:تطبيق الهاتف 
QIIB MOBILE

محمد غياث شيخه/ الدكتور 
مدير األستثمار
MohammedGhiyath@qiib.com.qa
(+974) 44840251

http://www.qib.com.qa/
mailto:IR@qiib.com.qa
mailto:hossamkhattab@qiib.com.qa
mailto:MohammedGhiyath@qiib.com.qa


ابراء ذمة

:يعتبر قبول أستالم نسخة من هذا المستند بـ مثابة أقرار واتفاق عىل مايىلي 

الذياألعتماد .مستنداللهذا اخرينمستلمي   او اطرافأيتجاهضمنيةاو رصيحةمسؤوليةايالبنكيتحملوال األسالمي الدولي قطر بنكقبلمنالمستند هذا أعداد تم
ي التحقيقاتباجراءقامانهوسيعتب  .المستندلهذا مستلمكلعىلوتجبتجاريحكممسألةهـيالوثيقةهذهعىليوضعانيمكن

الخاصةارائهلتكوينوريةرص  يراها التر
الوثيقةموضوعحول

ي المعلوماتالالمستند هذا استند 
مالنحو هذا وعىل,البنكقبلمنمستقلبـشكلمنها التحققيتملمولكنموثوقةانها يعتقد التر كفايةعنمسؤوليةبأيلبنكااليلبر 

ي الواردةبالمعلوماتيتعلقفيما ضمنيا او رصيــــحضماناو تمثيلاييقدموال للبياناتحداثةاو اكتمالاو دقةاو 
 
اسقاطاتاو معقوليةبيتعلقفيما او المستند هذا ف

المستندهذا عليها يحتوي

اماو مسؤوليةأياألسالمي الدولي بنكاليتحمل ي أياخطار تجاهالبر 
اتبأيمتلقر ي الواردةالمعلوماتعىلاضافاتأو تغيب 

 
الخر وقتمنللبنكيجوز ;المستندهذا ف

ي المتاجرة
 
ي األكتتاباو ,وسيطااو اصيال بصفتهسواءماليةأوراقأيف

 
ي األجلصب  قاو طويلمركز لهيكوناناو ,عمولةاو سمشةربــحاو ,ماليةاوراقاصدار ف

 
ايف

.ادواتاو ماليةاوراق

ي القانونيقيد قد 
 
ايالبنكاليتحمل,القبيلا هذمنقيود ايومالحظةانفسهمبابالغمطالبونبأنهمالمستلمونويتعهد ,المستندهذا توزيــــعالقضائيةالوالياتبعضف

ي المستند هذا بتوزيــــعيتعلقفيما شخصايتجاهمسؤولية
 
ي استخدامهاليجوز المستند وهذا ,قضائيةاختصاصاتف

 
ي التماساو عرضف

 
بهذا فيها اليرصحواليةايف

ي غب  امرا اللتماساو العرضهذا يعتب  شخصألياو األلتماساو العرض
قانون 

كاتالدولي السالمي قطر مرصفإلالمرصفيشب  التنصل،هذا ألغراض كاتلهالتابعةوالشر بشكلووكالئه،وموظفيههومسؤوليمديريهجانبإلبه،المرتبطةوالشر
.وفرديجماعي 
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