
نتائج بنك قطر الدولي اإلسالمي التعقيب على 
2021للعام 



7بلغتنمووبنسبة،2020للعامريالمليون 973.7معمقارنةريالمليون 1003.3بحوالي2021العامعنربحصافياإلسالميالدوليحقق%،
ً
عائدوبلغتقريبا

.ريال0.55نظيرريال0.59(EPS)السهم

قدكانتالثالثالربعأرباحأنيذكر.%6.8نموبنسبة،2020عاممنالربعلنفسريالمليون 153.1نظيرريالمليون 163.5نحوالرابعالربعأرباحبلغت
،ريالمليون 296الىوصلت

ً
 متعارفهووكماأنهإالتقريبا

ً
.املخصصاتمناألكبرالجزءالرابعالربعبتحميلالبنوكتقومماغالبا

ومنهااألرباحإرتفاعفيساهمتعواملعدةأنإال،%2.5بنسبةللبنكواإلستثماريةالتمويليةاألنشطةإيراداتإجماليإنخفاضمنالرغمعلى:

 ريالمليون 48بمبلغوالعموالتالرسومإيرادصافيتحسن1.
ً
.تقريبا

،وذلكريالمليون 20بمبلغالزميلةالشركاتخسائرمنالبنكحصةإنخفاض2.
ً
مليون 7.1بمبلغالقابضةمكينخسائرمنالبنكحصةتسجيلبعدتقريبا

 ريال،مليون 28.7بحواليخسارةمعمقارنةريال
ً
54.3مبلغبمكينشركةفياإلستثمارقيمةإنخفاضمخصصبتسجيلالفترةخاللقامالبنكبأنعلما

.ريالمليون 
 ريالمليون 56بمبلغاألموالمصادرمقابلالبنكيدفعهاوالتيالتمويلمصاريفتراجع3.

ً
.تقريبا

األمرريال،مليون 56بمبلغالبندلنفس2020العامفيمخصصإستدراكمقابلريال،مليون 20بمبلغامليزانيةخارجإئتمانمخصصبعكسالبنكقيام4.
.العامينبينمقارنةريالمليون 76بحواليوفرأحدثالذي



 هذا اإلنخفاض ناجم عن تراجع أرصدة  %8.6، متراجعة بنسبة 2020مليار ريال نهاية 40.51مليار ريال مقارنة مع 37.03بلغت املوجودات التمويلية حوالي ،
.مليار ريال خالل الفترة5.56التسهيالت اإلئتمانية الحكومية بمبلغ 

بمبلغالعاملةغيرالديون أرصدةزيادةنتيجةوذلك،2020للعام%1.56مقابلالتمويليةاملوجوداتإجماليمن%2.57نحواملنتظمةغالديون نسبةبلغت
مليون 457.6مقابلريالمليون 737حواليالثالثةللمرحلةالديون مخصصاتبلغتالتمويلية،كمااملوجوداتأرصدةلتراجعباالضافةريال،مليون 335
.2020للعامريال

 95.8الودائع  الى نحو / مليار ريال، ولتصل نسبة القروض 38.65لتبلغ % 6.3فيما يتعلق بودائع العمالء وأصحاب حسابات اإلستثمار، فقد إرتفعت بحوالي  %
.2020عام % 111.4مقارنة مع 

 15.2مرة، ويبلغ العائد على حقوق املساهمين نحو 2.29قيمة دفترية بنحو /ريال ويتداول على مضاعف سعر 4.37لسهم البنك تبلغ القيمة الدفترية.%

 مرة 16.95يتداول السهم على مكرر أرباح.

 ريال، 0.375من القيمة اإلسمية للسهم وبواقع % 37.5أوص ى مجلس اإلدارة لجمعيته العمومية املقرر عقدها في التاسع من مارس القادم توزيع مانسبته
 % 3.75عائد التوزيع )2021كأرباح  نقدية عن عام 

ً
.2020كأرباح نقدية عن عام % 32.5، يذكر أن البنك قام بتوزيع (تقريبا



• The information contained was obtained from various public sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. 
Wasata Financial Securities makes no representations or warranties (express or implied) regarding the data and information 
provided and Wasata Financial Securities does not represent that the information content of this document is complete, or free 
from any error, not misleading, or fit for any particular purpose. This report document provides general information only. Neither 
the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to make an offer, to buy or sell any securities or 
other investment products related to such securities or investments.

• This report document contained is subject to change without prior notice. Wasata assumes no responsibility to update the 
information in this report document. 
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