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لقد تعزز حضور التمويل اإلسالمي يف دولة قطر يف العام 2019 باكتامل أول 
اندماج مرصيف يف دولة قطر بني بنك بروة وبنك قطر الدويل يف ظل إجراءات 
وقد  املركزي،  قطر  ملرصف  واإلرشايف  الرقايب  النظام  مرونة  أثبتت  ناجحة 
حققت املصارف اإلسالمية بفضل هذا االندماج معدالت نمو مرتفعة خالل 
العام. كام شهد العام املنرصم نجاًحا للمصارف اإلسالمية يف دولة قطر عىل 
املستوى الدويل متثل يف نجاح إدراج صكوكها يف البورصات العاملية مما عكس 

حجم الثقة باالقتصاد القطري واملرصفية اإلسالمية. 
اعتامد  استقراره ونموه، بفضل  النظام املرصيف يف دولة قطر حمافًظا عىل  ظل 
عىل  قدرته  وضامن  املرصيف  القطاع  قوة  تعزيز  إىل  اهلادفة  الرقابية  املعايري 
امتصاص الصدمات، ورغم ما شهده العام املنرصم من أحداث أثرت عىل 
وآمًنا  زال سلياًم  قطر ال  دولة  املايل واملرصيف يف  القطاع  أن  إال  العاملي  النمو 

ومتيًنا، وقد حقق معدالت نمو إجيابية.
تعيد  قد  اليوم  نعيشها  التي  املتسارعة  وتطوراهتا  املايل  واالبتكار  الرقمية  إن 
تشكيل املشهد املرصيف يف العامل، األمر الذي يتطلب مواكبة هذه املستجدات 
بمزيد من األطر التنظيمية والتطوير املستمر للترشيعات، وهو ما حيرص عليه 
مرصف قطر املركزي ضمن خطته االسرتاتيجية. ويف هذا اإلطار يتم حالًيا 
االستعداد إلطالق اسرتاتيجية التكنولوجيا املالية وتدشني )Sandbox(. كام 
املالية واملرصفية توجيه جهودها نحو تطوير اخلدمات  جيب عىل املؤسسات 

واملنتجات التي تقدمها للعمالء وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية.  
إن مستقبل القطاع املايل واملرصيف املرتكز عىل التكنولوجيا واإلبداع يتطلب 
واألكاديمية،  البحثية  واملؤسسات  املالية  املؤسسات  بني  التنسيق  من  مزيًدا 
بنتائج  املالية واملرصفية  الصناعة  املتخصصة ورفد  البحثية  الدراسات  لدعم 
املعرفة  دائرة  اسرتاتيجيات سليمة وتوسيع  بناء  بام يضمن  الدراسات،  تلك 

املالية.

سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني
                                             حمافظ مرصف قطر املركزي 

كلمة سعادة حمافظ مرصف قطر املركزي
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* سعادة الشيخ عبد اهلل بن سعود آل ثاين
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وصحبه  وآله  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أمجعني، وبعد:

تقريرنا  وخارجها  قطر  دولة  يف  واملهتمني  الباحثني  جلميع  نقدم  أن  فيرسنا 
السنوي الثالث، الذي يناقش أداء مؤسسات ومنتجات التمويل اإلسالمي 
يف دولة قطر للعام 2019م، والذي يتضمن سبعة أقسام متثل أهم قطاعات 
ورشكات  اإلسالمية،  املصارف  لتشمل  قطر،  دولة  يف  اإلسالمي  التمويل 
االستثامر  ورشكات  اإلسالمية،  التمويل  ورشكات  التكافيل،  التأمني 
اإلسالمية، وصناديق االستثامر اإلسالمية، باإلضافة إىل الصكوك اإلسالمية 

والسوق املالية اإلسالمية. 
قطاع  عن  والتقارير  الدراسات  هذه  تقديم  عىل  املشورة  بيت  يف  حرصنا  إن 
خالهلا  من  نسعى  التي  رسالتنا  من  نابع  قطر،  دولة  يف  اإلسالمي  التمويل 
وخدمة  وخارجها،  قطر  دولة  داخل  اإلسالمية  املالية  الصناعة  ثقافة  لنرش 
فيه، كام  التنموي واستعراض تطورات األداء  بإبراز دوره  املهم  القطاع  هذا 
نعتربه خدمة للمجتمع من أفراد ومؤسسات وتوفري قاعدة بيانات للباحثني 

واملختصني داخلًيا وخارجًيا لالعتامد عليها يف بحوثهم ودراساهتم.
ونود يف هذا املقام أن نتقدم بالشكر والعرفان لراعي هنضتنا حرضة صاحب 
ورعاه«،  اهلل  »حفظه  املفدى  البالد  أمري  ثاين،  آل  محد  بن  متيم  الشيخ  السمو 
تنظيم  يف  كبري  دور  من  به  يقوم  ملا  املركزي  قطر  ملرصف  اجلزيل  والشكر 
التمويل  مؤسسات  نشكر  كام  املرصيف،  القطاع  إستقرار  وضامن  وحتديث 
وتوفري  تعاوهنا  عىل  األخرى  اإلرشافية  واجلهات  قطر،  دولة  يف  اإلسالمي 
املعلومات وتفاعلها يف الرد عىل االستفسارات، سائلني اهلل تعاىل مزيًدا من 
رب  هلل  واحلمد  قطر،  دولة  يف  اإلسالمية  املالية  للصناعة  والتطور  التقدم 

العاملني.

براهيم السليطي   د. خالد  بن إ
نائب رئيس جملس إدارة بيت املشورة لالستشارات املالية

تقديم

*  د. خالد  بن إبراهيم السليطي
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مالحظات ارشادية

ملاحظات إرشادية:
 -  2015( سنوات  خلمس  تراكمية  دراسة  مع   2019 العام  نتائج  يستعرض  التقرير   -

.)2019

الفصلية  النرشات  حسب  اإلسالمية  للمصارف  اإلمجالية  اإلحصاءات  اعتامد  تم   -
للمصارف  التفصيلية  لإلحصاءات  وبالنسبة  املركزي،  قطر  مرصف  عن  الصادرة 
الفروقات  تنشأ بعض  قد  لذا  املدققة،  املالية  البيانات  االعتامد عىل  تم  فقد  اإلسالمية 

البسيطة. 
-تم اعتامد البيانات املعدلة للعام 2018 لبعض الرشكات وفق البيانات املالية الصادرة 

عنها للعام 2019.
- قد تنشأ بعض الفروقات بسبب فروق التقريب لألعداد. 

إخلاء مسؤولية:
مصادرها  من  منها  والتحقق  مجعها  تم  التقرير  يف  الواردة  املعلومات 
ناجتة  مسؤولية  أية  املصدرة  اجلهة  تتحمل  وال  التقرير،  يف  إليها  املشار 
عن استخدامها يف اختاذ القرارات، وما قد ينتج عن ذلك من أرضار أو 

خسائر.
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دولة  يف  اإلسالمي  التمويل  قطاع  أن  إال   2019 العام  شهده  الذي  االقتصاد  تباطؤ  رغم 
اندماج بنك  اكتامل  القطاع  نتائج إجيابية، ففي قطاع املصارف اإلسالمية شهد  قطر حقق 
بروة مع بنك قطر الدويل مما عزز من أداء املصارف اإلسالمية بشكل الفت خالل العام، 
بنمو  18.8 % مقارنة  املرتفع لألصول املرصفية اإلسالمية بمعـــدل  النمو  حيث لوحظ 
التمويالت  15.9 %، وزادت  بنسبة  الودائع  التقليدية، كام نمت  التجارية  للبنوك   %  6.2

بنسـبة 22.2 % متجهة بشكل أكرب نحو القطاع االستهالكي والعقاري، وقد حققت هذه 
املصارف أرباًحا خالل العام بلغت تقريًبا 7 مليار ريال بمعدل نمـو 6 %، مدفوعة بإيرادات 

بلغ نموها 15.4 % مقارنة بالعام 2018.
التكافيل  التأمني  رشكات  يف  الوثائق  محلة  موجودات  نمت  التكافيل،  التأمني  قطاع  ويف 
5.5 %، كام حققت أغلب  التكافيل بمعدل  التأمني  7.7 %، كام زادت اشرتاكات  بمعدل 

هذه الرشكات فوائض تأمينية بلغت 29.7 مليون ريال.
ويف قطاع رشكات التمويل اإلسالمية، تراجعت موجوداهتا بمعدل بلغ )3.2 %(، إال أن 
إيرادات األنشطة التمويلية هلذه الرشكات ارتفعت بنسبة 2 %، وتفاوتت نتائج أعامهلا بني 
ريال  مليون   96 بلغ  أرباح  من  القطاع  هذا  حققه  ما  جممل  وكان  وخسائر،  أرباح  حتقيق 

بانخفاض بلغ )9 %(
ويف رشكات االستثامر اإلسالمية، نمت أصول رشكة املستثمر األول بنسبة 1.3 %، وحققت 

أرباًحا بمبلغ 8.3 مليون ريال.
ويف جمال الصكوك، شهد العام 2019 زيادة الفتة يف إصدارات الصكوك حيث بلغت 19.1 
%، وقد زادت إصدارات املصارف اإلسالمية من الصكوك   51.8 مليار ريال بنسبة نمو 
بنسبة 115 %، والصكوك احلكومية بنسبة 24.4 %، كام أدرجت بعض هذه الصكوك يف 

بورصات عاملية. 
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ملخص تنفيذي

ملخص تنفيذي
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903 مليون ريال، وكان غالب أداء هذه  ويف الصناديق االستثامرية بلغ إمجايل موجوداهتا 
الصناديق إجيابًيا خالل العام. ويف السوق املالية سجل مؤرش بورصة قطر الريان اإلسالمي 

ارتفاًعا بمقدار 65.97  نقطة بنسبة 1.70 %  ليغلق يف هناية السنة عند 3,950.88   نقطة.

19

ملخص تنفيذي
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منظر عام ملدينة الدوحة 
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لمحة عن اقتصاد دولة قطر 2019
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والسياسية،  اجلغرافية  والتوترات  الصاعدة  الضغط يف األسواق  التجارية وعوامل  النزاعات  بسبب 
النمو  عىل  أثر  مما  الطاقة،  عىل  الطلب  يف  وضعًفا  العاملي  االقتصاد  نمو  يف  تباطًؤا   2019 العام  شهد 
االقتصادي لدولة قطر. ورغم ارتفاع الناتج املحيل للقطاع غري التعديني، فقد انخفض الناتج املحيل 
للقطاع التعديني بنسبة )1.8 %( عن العام 2018. إال أن السياسات املالية الرشيدة وإجراءات الضبط 
املايل  املتبعة عىل االستقرار  النقدية  السياسات  العامة، كام حافظت  امليزانية  فوائض يف  لتحقيق  أدت 
وتوفري هوامش أمان كبرية. وقد أثبتت جهات التصنيف االئتامنية قوة االقتصاد القطري بتأكيدها عىل 
التصنيف السيادي للدولة بنظرة مستقبلية مستقرة. ويف القطاع املايل واملرصيف ومع الرتكيز عىل حتسني 
املالية واملرصفية معدالت نمو إجيابية، واستمر معدل االئتامن يف  القطاعات  جودة األصول حققت 
النمو، مع نمو الودائع يف اجلهاز املرصيف، وحققت املؤسسات املالية واملرصفية أرباًحا مدفوعة بنمو 

من اإليرادات.

الناتج المحلي
بلغ إمجايل الناتج املحيل للعام 2019 )باألسعار اجلارية( حسب تقديرات جهاز التخطيط واإلحصاء يف دولة 
قطر 667.8 مليار ريال قطري بانخفاض بلغ )4.1 %( عن العام 2018، وحسب األسعار الثابتة )2013( 
انخفض الناتج املحيل يف العام 2019م بمعدل طفيف )0.2 %( حيث بلغ 819.4 مليار ريال، ويتوقع أن 

يستمر االنخفاض يف العام 2020 ليصل عند مستوى )- 3.5 %(.
وقد ارتفعت حصة قطاع األنشطة املالية والتأمني يف الناتج املحيل بنسبة 6.9 % مقارنة بالعام 2018، حيث 

بلغت 55.5 مليار ريال قطري يف العام 2019.

ملحة عن اقتصاد دولة قطر 2019
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مالية الحكومة
واصلت امليزانية العامة حتقيقها فوائض مالية خالل هذه الفرتة، حيث بلغ فائض املوازنة يف العام 2019 مبلغ 
6.3 مليار ريال بام يشكل تقريًبا 1 % من الناتج املحيل، وقد بلغت اإليرادات 214.7 مليار ريال بزيادة بلغت 

3.3 % عن العام 2018، وذلك بفضل التوسع يف مرشوعات تصدير الغاز املسال، كام زادت النفقات بنسبة 

8.1 % عن العام 2018 حيث بلغت 208.4 مليار ريال.

يال قطري الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في قطر )2015 - 2019( مليار ر

املصدر: باالعتامد عىل النرشات اإلحصائية لـ: جهاز التخطيط واإلحصاء.

2018 2017 2016 20152019

49

53

49

550502

559

612

645

56
52

القطاعات األخرى األنشطة املالية والتأمني
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ملحة عن اقتصاد دولة قطر 2018

التضخم
تراجع معدل التضـــخم يف العـــام 2019 ليصل ألول مرة إىل املنطـــقة الســـالبة حيث انخفض ليصل 

إلـى  )- 0.8 %(، ويتوقع أن يصل إلــى  )-1.2 %( يف العــام 2020.

جدول مؤشرات الاقتصاد الكلي في دولة قطر 
2020)توقعات(20182019

-3.5-1.50.2نمو الناتج املحيل احلقيقي %

-1.2-0.30.8معدل التضخم %

2.20.95.2رصيد مالية احلكومة نسبة للناتج اإلمجايل %

)املصدر: تقارير: جهاز التخطيط واإلحصاء، ومرصف قطر املركزي، ووزارة املالية، وصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل(

يل الإسلامي في دولة قطر التمو
يتنوع القطاع املايل اإلسالمي يف دولة قطر يف أربعة قطاعات رئيسة تتمثل يف: املصارف اإلسالمية، ورشكات 
منتجات  إىل  باإلضافة  اإلسالمية،  االستثامر  ورشكات  اإلسالمية،  التمويل  ورشكات  التكافيل،  التأمني 
التمويل اإلسالمي املتمثلة بالصكوك وصناديق االستثامر واملؤرشات اإلسالمية. وهذه املؤسسات العاملة 
بعض  لوجود  باإلضافة  املركزي؛  قطر  مرصف  قبل  من  املبارش  لإلرشاف  ختضع  املالية  القطاعات  هذه  يف 

املؤسسات املالية التي متارس أنشطة التمويل اإلسالمي ضمن إطار مركز قطر للامل.
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ملخص تنفيذي

مسجد كتارا
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منظر عام ملسجد املدينة التعليمية 
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قطاع المصارف الإسلامية
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قطاع المصارف الإسلامية
يضم القطاع املرصيف يف دولة قطر أربعة مصارف إسالمية من جمموع سبعة عرش مرصًفا منها مخسة مصارف 
حملية جتارية تقليدية، ومرصف متخصص )بنك قطر للتنمية(، وسبعة فروع ملصارف أجنبية تقليدية. هذا 

باإلضافة إىل وجود مكتب متثيل ألحد البنوك األجنبية.
تعمل املصارف اإلسالمية القطرية من خالل شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرًعا ومكتًبا، 
وتستحوذ هذه املصارف اإلسالمية عىل أكثر من ربع احلصة السوقية للقطاع املرصيف يف دولة قطر، كام أن 

هذه املصارف تصنف ضمن أكرب املصارف اإلسالمية يف العامل.

املصدر: باالعتامد عىل التقارير املالية السنوية للبنوك )2019م(

المصارف الإسلامية العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي
الإسلامي )QIB(: ُأنشئ مرصف قطر اإلسالمي )املرصف( عام 1982 كأول مرصف  1 - مصرف قطر 
املصارف  أكرب  ورابع  قطر،  يف  اإلسالمية  املصارف  أكرب  حالًيا  املرصف  هذا  وُيعد  قطر.  دولة  يف  إسالمي 
اإلسالمية يف العامل بإمجايل أصول بلغت 163.5 مليار ريال قطري يف 2019 وبحصة سوقية بلغت 40 % من 

قطاع املصارف اإلسالمية

ترتيب المصارف الإسلامية في العالم حسب حجم الأصول للعام 2019م )مليار دولار( 
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قيمة أصول الصريفة اإلسالمية يف قطر، و  11 % من إمجايل السوق املرصفية يف قطر. ويقدم املرصف عدًدا 
من املنتجات واخلدمات لرشائح األفراد والرشكات واالستثامرات من خالل 29 فرًعا يف دولة قطر وفرع 
خارجي واحد يف مجهورية السودان، فضاًل عن امتالكه ملرصف قطر اإلسالمي يف اململكة املتحدة، وبيت 
التمويل العريب يف لبنان، باإلضافة إىل امتالكه حصًصا يف عدد من رشكات اخلدمات املالية اإلسالمية. كام 

أن أسهم البنك مدرجة يف بورصة قطر. ويف هناية 2019م بلغت حقوق املسامهني 17.1 مليار ريال قطري.

الدولي الإسلامي )QIIB(: تأسس بنك قطر الدويل اإلسالمي عام 1990، وقد كان إمجايل  2 - بنك قطر 
14 % من أصول املصــارف اإلســـالمية  56.8 مليار ريال قطري، ليمثل  2019م مبلغ  أصول البنك يف 
ريال  مليار   6.1 البنك  يف  املسامهني  حقوق  بلغت  وقد  قطر،  يف  املرصيف  القطاع  أصول  إمجايل  من   %  4 و 
عرب  والرشكات  باألفراد  اخلاصة  واملنتجات  اإلسالمي  التمويل  ومنتجات  خدمات  البنك  ويقدم  قطري. 
مركزه الرئيس و19 فرًعا حملًيا، كام أن أسهم البنك مدرجة يف بورصة قطر، ويساهم البنك مع بنوك مغربية 

حملية يف بنك أمنية والذي يعترب أول بنك إسالمي تشاركي يف اململكة املغربية. 

يان: تأسس مرصف الريان عام 2006 كبنك إسالمي متكامل لتقديم اخلدمات واملنتجات  3 - مصرف الر
املرصفية لألفراد والرشكات، وكذلك اخلدمات املرصفية اخلاصة، ويعترب مرصف الريان سابع أكرب مرصف 
إسالمي يف العامل بإمجايل أصول بلغت 106.4 مليار ريال قطري، ويمثل ما نسبته 26 % من أصول املصارف 
اإلسالمية يف قطر، و 7 % من أمجايل أصول قطاع املصارف التجارية يف قطر، ويقدم مرصف الريان خدماته 
ا يف قطر، ويتبع املرصف رشكات مرصفية واستثامرية خارجية وداخلية، كام أن أسهم  من خالل 17 فرًعا حمليًّ

املرصف مدرجة يف بورصة قطر، وبنهاية 2019 بلغت حقوق املسامهني يف البنك 13.9 مليار ريال قطري.

4 - بنك بروة: يف عام 2009 بدأ بنك بروة يامرس أعامله كمرصف إسالمي متكامل لتقديم اخلدمات واملنتجات 
واخلدمات  األعامل،  وخدمات  والرشكات،  األفراد  خدمات  ذلك  يف  بام  الرشيعة،  مع  املتوافقة  املرصفية 
املرصفية اخلاصة، والتمويل العقاري، والتمويل املجمع، وخدمات االستثامر، وإدارة األصول. واستحوذ 
بنك بروة يف عام 2010 عىل رشكة األوىل للتمويل، ورشكة األوىل لإلجارة، ورشكة املستثمر األول، وهي 
رشكات متويل واستثامر إسالمية. ويف بداية الربع الثاين من العام 2019 تم تنفيذ عملية االندماج بني بنك 
بروة وبنك قطر الدويل ليصبح إمجايل أصول بنك بروة مع هناية العام 77.1 مليار ريال بام يشكل 19 % من 
5 % من إمجايل أصول املصارف التجارية العاملة يف قطر، كام بلغت حقوق  أصول املصارف اإلسالمية و 

املسامهني 11.5 مليار ريال.
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أداء المصارف الإسلامية في دولة قطر
أولًا: الموجودات

شهد القطاع املرصيف يف دولة قطر نمًوا يف إمجايل األصول بلغ 9.3 % مقارنة بالعام 2018، وقد كان أعىل معدل 
نمو للموجودات من نصيب املصارف اإلسالمية فقد نمت أصوهلا بمعدل 18.8 % يف حني نمت أصول 
ملوجودات  املرتفع  النمو  هذا  أدى  وقد   ،2018 بالعام  مقارنة   %  6.2 بمعدل  التقليدية  التجارية  املصارف 
املصارف اإلسالمية إىل ارتفاع احلصة السوقية هلا من إمجايل أصول القطاع املرصيف يف دولة قطر من 24.7 % 
يف العام 2018م إىل 27 % ، وحسب إحصائيات مرصف قطر املركزي لشهر ديسمرب 2019م بلغت أصول 

املصارف اإلسالمية يف هناية العام 415.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 350 مليار ريال يف العام 2018.

املصدر: باالعتامد عىل النرشات اإلحصائية الفصلية، مرصف قطر املركزي

يال قطري  ية التقليدية والإسلامية في قطر ) 2015 - 2019( مليار ر أصول البنوك التجار
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وقد احتل مرصف قطر اإلسالمي املرتبة األوىل يف حجم املوجودات بني املصارف اإلسالمية بمبلغ 163.5 
مليار ريال، وبفعل االندماج كان معدل النمو املرتفع ملوجودات بنك بروة والذي بلغ 73.9 %، يف حني بلغ 
نمو موجودات الدويل اإلسالمي 13.1 %، ثم الريان 9.4 %، وبلغ معدل النمو يف أصول املرصف 6.7 % 

مقارنة بالعام 2018.
وعىل مدى اخلمس سنوات املاضية )2015 - 2019( فإن موجودات املصارف اإلسالمية قد نمت بمعدل 
نمو سنوي مركب بلغ 6.4 %، وكانت أعىل نسبة نمو لبنك بروة حيث نمت موجوداته خالل الفرتة بمعدل 

11.3 %،  ثم الدويل اإلسالمي بمعدل 7 %، ثم املرصف بمعدل 5.1 %، ومرصف الريان 5 %.

يال قطري موجودات المصارف الإسلامية في قطر )2015 - 2019( ألف ر

20152016201720182019

نسبة النمو 
في 2019 

%

معدل النمو 
السنوي 
المركب%

127,323,982139,834,128150,374,876153,232,365163,519,2116.75.1املرصف

40,540,04542,550,96046,618,98050,259,95556,831,43913.17الدويل

83,331,43191,530,735102,948,97297,294,213106,396,5219.45الريان

45,201,61846,049,68048,637,15444,361,54077,130,69273.911.3بروة

املصدر: التقارير السنوية للمصارف.
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ثانيًا: الودائع
2018 وقد كان  بالعام  4.8 % مقارنة  2019 بمعدل  العام  ارتفعت ودائع املصــارف يف دولة قطر خالل 
معدل ارتفاع الودائع هلذا العام يف املصارف اإلسالمية بنسبة 15.9 % مقارنة بارتفاع قدره 0.9 % يف البنوك 
التقليدية لنفس العام، وقد كان الفًتا االرتفاع الكبري يف معدل ودائع غري املقيمني يف املصارف اإلسالمية 
والذي بلغ نسبة 76.6 % مما يعكس التحسن الكبري من آثار األزمة التي حصلت يف يونيو 2017، كام نمت 
ودائع القطاع العام يف املصارف اإلسالمية بمعدل 11.2 % وودائع القطاع اخلاص بمعدل 10.8 % مقارنة 

بالعام 2018.
57 % من  بنسبة  القطاع اخلاص  يتصدرها   2019 للعام  املصارف اإلسالمية  الودائع يف  وقد كانت هيكلة 
إمجايل الودائع، ثم القطاع العام بنسبة 31.6 %، وشكلت ودائع غري املقيمني 11.4 % من إمجايل الودائع يف 

املصارف اإلسالمية. 

يال قطري أصول البنوك الإسلامية في قطر )2015 - 2019( مليون ر

بروةالريانالدويلاملرصف

 

 

( فإن موجودات املصارف اإلسالمية قد منت مبعدل منو وعلى مدى اخلمس سنوات املاضية )
لفرتة مبعدل منت موجوداته خالل احيث للدويل اإلسالمي  ت أعلى نسبة منو%، وكانبلغسنوي مركب  
%. ومصرف الراين  %،  وبنك بروة %،  مبعدل املصرف %، مث  

( ألف رايل قطري يف قطرموجودات املصارف اإلسالمية

نسبة النمو   2019 2018 2017 2016 2015 
 % 2019في 

معدل النمو 
السنوي  

 % المركب

 5.1 6.7 163,519,211  150,374,876 139,834,128 127,323,982 المصرف 

 7 13.1 56,831,439  46,618,980 42,550,960 40,540,045 الدولي 

 5 9.4 106,396,521  102,948,972 91,530,735 83,331,431 الريان 

 11.3 73.9 77,130,692  48,637,154 46,049,680 45,201,618 بروة 

للمصارف. املصدر: التقارير السنوية 

 

الودائع اثنياا
وقد كان معدل % مقارنة ابلعام  مبعدل  ارتفعت ودائع املصارف يف دولة قطر خالل العام  

التقليدية % يف البنوك  % مقارنة ابرتفاع قدره  ارتفاع الودائع هلذا العام يف املصارف اإلسالمية بنسبة  
نسبةلنفس العام بلغ والذي اإلسالمية املصارف يف املقيمني غري ودائع معدل يف الكبري االرتفاع الفًتا وقدكان ،

مليون لاير قطري( 2019-2015)في قطرأصول البنوك اإلسالمية

المصرف

الدولي

الريان

بروة



33

قطاع املصارف اإلسالمية

يال قطري تصنيف الودائع في المصارف الإسلامية )2015 - 2019( ألف ر
معدل النمو 

السنوي 
املركب %

معدل 
النمو يف 
%2019

2019 2018 2017 2016 2015

2.9 76.6 27,925,074 15,811,538 18,488,294 32,949,114 24,258,887 غري املقيمني

11.8 11.2 77,469,782 69,675,719 73,693,984 56,289,567 44,361,027 القطاع العام

2 10.8 139,433,513 125,795,827 121,353,749 114,158,057 126,602,106 القطاع اخلاص

4.6 15.9 244,828,369 211,283,084 213,536,027 203,396,738 195,222,020 إمجايل الودائع

28.8 26.1 25.9 28 30
نسبة ودائع اإلسالمية إىل 

إمجايل ودائع اجلهاز املرصيف %

املصدر: النرشة اإلحصائية الفصلية، املجلد: )35 - 39( - العدد »4« ، مرصف قطر املركزي

يال قطري تصنيف الودائع في المصارف الإسلامية )2015 - 2019( مليون ر

ودائع القطاع اخلاصودائع القطاع العامودائع غري املقيمني
2019 2017

121,354

73,694

18,488

2018

125,796

69,676

15,812

2016

114,158

56,290

32,949

2015

126,602

44,361

24,259

139,434

77,470

27,925
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وبفضل اندماج بنك بروة مع بنك قطر الدويل حقق بنك بروة أعىل معدل نمو للودائع يف العام 2019 بنسبة 
83.9 % وذلك بعد املعاجلات الرشعية التي قام هبا يف حتويل ودائع عمالء بنك قطر الدويل، وكان معدل نمو 

الودائع يف املرصف بنسبة 11 % ويف الريان 6.6 % ونمت الودائع يف الدويل اإلسالمي بنسبة 0.3 % مقارنة 
بالعام 2018.

املصارف  عن  الصادرة  املالية  البيانات  وحسب   )2019  -  2015( املاضية  سنوات  اخلمس  مدى  وعىل 
اإلسالمية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2 %، وتصدر بنك بروة بنسبة 13.54 %، 

ثم املرصف 4 % والريان 3.4 % والدويل اإلسالمي 3.2 %. 

يال قطري حجم الودائع في المصارف الإسلامية في قطر )2015 - 2019( ألف ر

20152016201720182019
نسبة 

النمو في 
%2018

معدل النمو 
السنوي 
المركب%

91,520,51495,396,756101,814,551100,597,983111,620,560114املرصف

26,663,91126,640,03832,478,64831,129,92731,228,5450.33.2الدويل

55,623,26658,023,92562,531,18661,568,86765,612,5656.63.4الريان

25,464,80829,977,53726,469,88626,033,49947,878,01483.913.5بروة

199,272,499210,038,256223,294,271219,330,276256,339,68416.95.2إمجايل

املصدر: التقارير السنوية للمصارف.
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يلات ثالثًا: التمو
حسب البيانات الفصلية الصادرة من مرصف قطر املركزي فقد حققت املصارف اإلسالمية يف العام 2019 
ارتفاًعا ملحوًظا يف معدل التمويالت املقدمة حيث زادت بنسبة 22.2 % عن العام 2018، وشكلت متويالت 

املصارف اإلسالمية ما نسبته 27.6 % من إمجايل متويالت القطاع املرصيف يف العام 2019.
العام  املختلفة داخل دولة قطر يف  التمويل  املصارف اإلسالمية عىل قطاعات  تركزات متويالت  وبمقارنة 
نسبة  كانت  فقد  االستهالكي،  القطاع  يف  اإلسالمية  املصارف  متويالت  تركز  استمرار  يالحظ  2019م، 

هلذا  والتقليدية(  )اإلسالمية  التجارية  البنوك  إمجايل متويالت  من   % 48.6 القطاع  هذا  مسامهتها يف متويل 
القطاع، ثم قطاع العقارات بنسبة 36.4 % وقطاع الصناعة بنسبة 35.6 %. ويالحظ توجه أغلب متويالت 

املصارف اإلسالمية نحو السوق املحيل بنسبة 94 %.

بروةالريانالدويلاملرصف

يال قطري حجم الودائع في المصارف الإسلامية )2015 - 2019( مليون ر

 

 

بنسبة للودائع يف العام  وبفضل اندماج بنك بروة مع بنك قطر الدويل حقق بنك بروة أعلى معدل منو  
% وذلك بعد املعاجلات الشرعية اليت قام هبا يف حتويل ودائع عمالء بنك قطر الدويل، وكان معدل منو 

% مقارنة ابلعام % ومنت الودائع يف الدويل اإلسالمي بنسبة  % ويف الراين  الودائع يف املصرف بنسبة  

وحسب البياانت املالية الصادرة عن املصارف اإلسالميةسنوات املاضية )وعلى مدى اخلمس  
% %، مث املصرف  تصدر بنك بروة بنسبة  %، و ودائع قد منت مبعدل منو سنوي مركب بلغ  الفإن  

%.% والدويل اإلسالمي  والراين  
( ألف رايل قطري حجم الودائع يف املصارف اإلسالمية يف قطر )

نسبة   2019  2017 2016 2015 
النمو في  
2019

% 

معدل 
النمو  

السنوي  
المركب

% 
المصر 

 ف 
  

  
111,620,56

0 
11 4

0.33.2 31,228,545     الدولي 

6.63.4 65,612,565     الريان 

83.913.5 47,878,014     بروة 

 إجمالي 
    

256,339,68
4 

16.95.2

للمصارف. : التقارير السنوية املصدر

مليون لاير قطري( 2019-2015)حجم الودائع في المصارف اإلسالمية 

المصرف الدولي الريان بروة
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يال قطري( يلات المصارف الإسلامية والتقليدية في دولة قطر 2019 )ألف ر إجمالي تمو
املصارف
اإلسالمية

البنوك التجارية
التقليدية

إمجايل البنوك التجارية
)اإلسالمية والتقليدية(

نسبة تمويالت المصارف اإلسالمية
إلى إجمالي البنوك التجارية%

72,781,572244,702,866317,484,43822.9القطاع العام

26,146,846105,946,451132,093,29719.8التجارة العامة

6,239,94211,269,23617,509,17835.6الصناعة

10,642,18823,526,75534,168,94331.1املقاولون

53,833,02193,882,498147,715,51936.4العقارات

66,751,52570,474,330137,225,85548.6االستهالك

29,008,639137,312,158166,320,79717.4اخلدمات

7,187,3904,486,89811,674,28861.6قطاعات أخرى

16,081,70658,811,99974,893,70521.5خارج قطر

288,672,829750,413,1911,039,086,02027.8إمجايل

املصدر: النرشة اإلحصائية الفصلية، املجلد التاسع والثالثون - العدد »4« ، مرصف قطر املركزي

املصارف اإلسالميةالبنوك التجارية التقليدية

يال قطري( يلات المصارف الإسلامية مقارنة مع المصارف التقليدية 2019 )مليون ر تمو
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متويالت خارجيةمتويالت داخلية

% 8

% 92

قطاع املصارف اإلسالمية

يلات المصارف الإسلامية داخل وخارج قطر 2019 تمو

يلات المصارف التقليدية داخل وخارج قطر 2019 تمو
متويالت خارجيةمتويالت داخلية

% 6

% 94

زادت  االندماج  وبفعل  بروة  بنك  أن  نجد  األربعة  اإلسالمية  املصارف  يف  التمويالت  صايف  وبمقارنة 
32.2 %، ويف  بنسبة  الدويل اإلسالمي  التمويالت يف  85.9 %، وزادت  بنسبة   2019 العام  التمويالت يف 

املرصف 11.3 %، ويف الريان بنسبة 3.2 % مقارنة بالعام 2018.
وخالل فرتة اخلمس سنوات )2015 - 2019( بلغ معدل النمو السنوي املركب للتمويالت يف املصارف 
اإلسالمية يف دولة قطر خالل الفرتة 6.4 %، وكان أعىل معدل نمو مركب لبنك بروة بمعدل 12.8 %، يليه 

الدويل اإلسالمي 8.2 %، ثم املرصف 5.4 %، ثم الريان بمعدل نمو 3.7 %.
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قطاع املصارف اإلسالمية

يال قطري يلات المصارف الإسلامية في قطر )2015 – 2019( ألف ر صافي تمو

20152016201720182019
نسبة النمو
يف 2019 %

معدل النمو 
السنوي 
املركب%

87,515,38898,170,520102,613,499102,209,930113,753,59311.35.4املرصف

24,978,07327,233,32632,500,02727,463,35337,010,52832.28.2الدويل

62,566,63967,634,56172,097,08072,163,83674,837,3093.23.7الريان

28,497,63829,778,49931,676,88227,756,69951,924,10485.912.8بروة

203,557,738222,816,906238,887,488214,931,146277,525,53429.16.4إمجايل

املصدر: التقارير السنوية للمصارف.

بروةالريانالدويلاملرصف

يال قطري  يلات المصارف الإسلامية في قطر)2015 - 2019م( مليون ر صافي تمو

 

 

النمو في  
2019  

% 

النمو  
السنوي  
المركب

% 
102,613,49 98,170,520 87,515,388 المصرف 

9 
102,209,93

0 
113,753,59

3 
11.3 5.4 

 8.2 32.2 37,010,528 27,991,116 32,500,027 27,233,326 24,978,073 الدولي 
 3.7 3.2 74,837,309 72,515,286 72,097,080 67,634,561 62,566,639 الريان 
 12.7 85.9 51,924,104  31,676,882 29,778,499 28,497,638 بروة 

203,557,73 إجمالي 
8   

214,931,14
6 

277,525,53
4 

29.16.4

للمصارف. : التقارير السنوية املصدر

جند أن أغلب هذه التمويالت توجهت حنو القطاع وابلنظر جلهات التمويل للمصارف اإلسالمية يف العام  
%. ، مث التمويالت الشخصية بنسبة  %%، مث القطاع العقاري بنسبة  احلكومي وشبه احلكومي بنسبة  

الراين حنو اجلهات احلكومية وشبه احلكومية بنسبة  وعلى مستوى هذه املصارف يالحظ تركز مت ويالت مصرف 
حنو القطاع اإلسالمية  املصارف  غالب% من متويالت املصارف اإلسالمية حنو هذا القطاع، يف حني توجه  

العقاري والشخصي

مليون لاير قطري( 2019-2015)تمويالت المصارف اإلسالمية في قطرصافي

المصرف الدولي الريان بروة
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قطاع املصارف اإلسالمية

وبالنظر جلهات التمويل للمصارف اإلسالمية يف العام 2019 نجد أن أغلب هذه التمويالت توجهت نحو 
القطاع احلكومي وشبه احلكومي بنسبة 25 %، ثم القطاع العقاري بنسبة 22 %، ثم التمويالت الشخصية 

بنسبة 18 %.
وعىل مستوى هذه املصارف يالحظ تركز متويالت مرصف الريان نحو اجلهات احلكومية وشبه احلكومية 
بنسبة 52 % من متويالت املصارف اإلسالمية نحو هذا القطاع، يف حني توجه غالب املصارف اإلسالمية 

نحو القطاع العقاري والشخيص.

أخرى 6 %

مؤسسات مالية
غير مصرفية

% 2

صناعة
% 3

مقاولات
% 4

حكومي وشبه حكومي
% 25

شــخلصلي
% 18 عقارات

% 22

تجارة 11 %

خدمات
% 9

يلات المصارف الإسلامية في قطر حسب القطاعات 2019 م يع تمو توز
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بروةالريانالدويلاملرصف

يال قطري(  يلات المصارف الإسلامية في قطر حسب القطاعات 2019 م )مليون ر تمو

حكومة وشبه 
حكومة

مؤسسات مالية 
غير مصرفية
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قطاع املصارف اإلسالمية

يال قطري( يلات المصارف الإسلامية في قطر 2019 حسب القطاعات )ألف ر تمو
حكومة 
وشبه 
حكومة

مؤسسات 
مالية غري 
مرصفية

أخرىشخيصعقاراتمقاوالتخدماتجتارةصناعة

19,051,8407,039,9336,850,34614,371,2504,898,55025,583,67327,280,08213,393,0665,909,414املرصف

498,5096,064,238722,9258,228,42512,422,3311,717,580822ـــــــ9,846,538الدويل

38,591,808575,136260,8624,826,0231,610,38019,854,23510,087,7695,817,1707,043الريان

2,110,6376,878,1524,496,10113,857,0095,402,4634,895,34611,997,681ـــــــ7,169,424 بروة

74,659,6107,615,0699,720,35432,139,66311,727,95667,523,34255,192,64525,823,16217,914,960إمجايل

النسبة 
من إمجايل 

التمويالت%
24.72.53.210.63.922.318.38.56

املصدر: التقارير السنوية للمصارف، 2019.

وبالنظر إىل الصيغ التمويلية املستخدمة يف املصارف اإلسالمية فال تزال التمويالت املبنية عىل صيغ املداينات 
تطغى عىل أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت أكثر من 95 %، وتنوعت إىل 78 % من حجم متويالت املصارف 
 %  0.8 و  بالتمليك،  منتهية  وإجارة  إجارة   %  16.8 و  واملساومة،   املرابحة  بيع  بصــيغة  متت  اإلسالمية 

استصناع.
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قطاع املصارف اإلسالمية

املضاربة،  بصيغة   %  0.4 و  املشاركة،  بصيغة   % 2 منها   ،% 2.4 املشاركات  بصيغ  التمويالت  َمّثلت  وقد 
وال يزال مرصف الريان حيقق أعىل نسبة يف استخدام صيغة املشاركة التمويلية حيث كانت نسبة التمويل 

باملشاركة فيه 7.5 % من إمجايل متويالت مرصف الريان للعام 2019. 

أخرى 1.7 %
مضاربة 0.3 %
استصناع 1 %

إجارة و إجارة
منتهية بالتمليك
% 20.4

مشاركة
% 2.5

مرابحة ومساومة
% 74.1

يلات المصارف الإسلامية في قطر حسب الصيغ 2019 م يع تمو توز
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قطاع املصارف اإلسالمية

يال قطري( يلات المصارف الإسلامية 2019م حسب الصيغ )ألف ر تمو
مرابحة

إجارة وإجارةمشاركةومساومة
أخرىمضاربةاستصناعمنتهية بالتمليك

20,076,735848,73018,3112,095,537ــــــــ101,338,841املرصف

31,162,6346256,050,056417,0061,074,940244,121الدويل

392,640ــــــــ55,138,7066,062,25718,472,2051,136,071الريان

3,180,489ــــــــــــــــ5,990,065ــــــــ47,177,551بروة

234,817,7326,062,88250,589,0612,401,8071,093,2515,912,787إمجايل

النسبة من إجمالي 
التمويالت %

78216.80.80.42

املصدر: باالعتامد عىل التقارير السنوية للمصارف، 2019.

يال قطري يلات المصارف الإسلامية في قطر حسب الصيغ 2019 م مليون ر تمو

بروةالريانالدويلاملرصف

أخرى مضاربة استصناع إجارة و إجارة منتهية بالتمليك مشاركة مرابحة ومساومة

101,339

20,076

8492,096

31,163

6,050

417244

0.6
18

55,139

18,472

1,136392

6,0621,075

47,178

5,990

3,180
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قطاع املصارف اإلسالمية

رابعًا: الأرباح
ال تزال املصارف اإلسالمية يف قطر حتقق نتائج إجيابية ومعدالت نمو مرتفعة يف أرباحها، ففي العام 2019 
بلغت إيراداهتا 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 15.4 % عن العام 2018، ومثلت إيرادات األنشطة التمويلية 

واالستثامرية 90 % من إمجايل إيرادات هذه املصارف.
وقد حققت مجيع املصارف اإلسالمية أرباًحا بمعدالت نمو إجيابية، حيث جتاوزت أرباح املصارف اإلسالمية 
يف قطر أكثر من 6.9 مليار ريال بزيادة قدرها 6 % عن العام 2018، وحقق املرصف أعىل نسبة نمو يف األرباح 
بمعدل 10.9 %، ثم الدويل اإلسالمي %5.1، ثم مرصف الريان %2.3، يف حني كانت النسبة يف بنك بروة 

.% 0.01

وقد كان معدل النمو السنوي املركب ألرباح املصارف اإلسالمية خالل اخلمس سنوات املاضية 4.6 %، 
متصدًرا فيه املرصف بمعدل نمو مركب 9.4 %، ثم الدويل اإلسالمي 3.4 %، ثم الريان 1 %، ويف بنك بروة 

.% 1

يال قطري صافي أرباح المصارف الإسلامية )2015 - 2019( ألف ر
20152016201720182019

نسبة النمو 
للعام  2018 %

معدل النمو السنوي 
املركب %

1,954,3242,155,1042,405,4252,755,3113,055,42310.99.4املرصف

784,152784,771832,209882,144927,0475.13.4الدويل

2,073,3692,075,2862,028,1452,130,4152,178,3992.31الريان

1 %729,748738,286753,228764,966765,0520.01بروة

5,541,5935,753,4476,019,0076,532,8366,925,92164.6إمجايل

املصدر: التقارير السنوية للمصارف.
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يال قطري أرباح المصارف الإسلامية في قطر)2015 - 2019 م( مليون ر

المصارف الإسلامية العاملة تحت إشراف مركز قطر للمال
مصرف أبوظبي الإسلامي )فرع قطر(

يف 31 يوليو 2011 م رخص مركز قطر للامل ملرصف أبوظبي اإلسالمي ملامرسة أنشطته عرب فرعه يف قطر 
الودائع وتقديم  قبول  املرصفية واالستثامرية للرشكات عرب  الفرع خدماته  يقدم  للامل حيث  يف مركز قطر 
اإلسالمي،  التمويل  جمال  يف  االستثامرية  االستشارات  وتقديم  االستثامرات  وإدارة  االئتامنية  التسهيالت 

وينحرص تعامل فرع املرصف مع الرشكات دون األفراد.

قطاع املصارف اإلسالمية

بروةالريانالدويلاملرصف

 

 

قطروقد حققت مجيع املصارف   يف اإلسالمية املصارف أرابح جتاوزت حيث إجيابية، منو مبعدالت أرابًحا اإلسالمية
مبعدل ، وحقق املصرف أعلى نسبة منو يف األرابح % عن العام مليار رايل بزايدة قدرها  أكثر من 
%. بروة  بنكيف حني كانت النسبة يف ،%مث مصرف الراين  ،%مث الدويل اإلسالمي  ،%

متصدرًااملاضية ملصارف اإلسالمية خالل اخلمس سنواترابح اوقد كان معدل النمو السنوي املركب أل ،%
%. بنك بروة  يف و %،  الراين %، مث  الدويل اإلسالميمث  ،%فيه املصرف مبعدل منو مركب 

قطري ( ألف رايل  صايف أرابح املصارف اإلسالمية )

 2015 2016 2017 
 

نسبة النمو للعام   2019 
2019 % 

معدل النمو 
السنوي  

 % المركب

 9.4 10.9 3,055,423  2,405,425 2,155,104 1,954,324 المصرف 

 3.4 5.1 927,047  832,209 784,771 784,152 الدولي 

 1 2.3 2,178,399  2,028,145 2,075,286 2,073,369 الريان 

 1  765,052  753,228 738,286 729,748 بروة 

 4.6  6,925,921  6,019,007 5,753,447 5,541,593 إجمالي 

للمصارف. املصدر: التقارير السنوية 

 

مليون لاير قطري( 2019-2015)أرباح المصارف اإلسالمية في قطر

المصرف الدولي الريان بروة
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فندق الشعلة ومسجد اسباير
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الدفنة
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قطاع التأمين التكافلي
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قطاع التأمني التكافيل

تكافيل  تأمني  رشكات  مخس  منها  التأمني،  رشكات  من  عدد  املركزي  قطر  مرصف  إرشاف  ضمن  تعمل 
مستقلة وهي: الرشكة اإلسالمية القطرية للتأمني، وشـركة اخلليج للتأمني التكافيل، ورشكة الضامن للتأمني 
وإعادة  للتأمني  العامة  القطرية  للرشكة  التابعة  للتكافل  العامة  الرشكة  إىل  باإلضافة  )بيمه(،  اإلسالمي 
التأمني، ورشكة الدوحة للتكافل التابعة ملجموعة الدوحة للتأمني. كام تعمل يف هذا القطاع مخس رشكات 
تأمني تقليدي وطنية، وأربعة فروع لرشكات تأمني تقليدي أجنبية، هذا باإلضافة ملمثيل أربع رشكات تأمني 

تقليدي.

1993، ويف سبتمرب  للتأمين: تأسست الرشكة اإلسالمية القطرية للتأمني يف  ية  القطر الإسلامية  مجموعة   -  1
قرر املسامهون املوافقة عىل تغيري اسم الرشكة إىل »املجموعة اإلسالمية القطرية للتأمني« وتأسيس   2018

القانونية  االنتهاء من اإلجراءات  تم  إدارة االستثامرات، وقد  بالكامل للرشكة لغرض  تابعة مملوكة  رشكة 
مبادئ  القائم عىل  التكافيل  التأمني  أنواع  القطرية خمتلف  اإلسالمية  وتزاول   ،2019 العام  واملوافقة خالل 
الرشيعة اإلسالمية لقطاع الرشكات واألفراد، كام أن أسهم املجموعة مدرجة يف بورصة قطر، ومع هناية 

العام 2019 بلغت حقوق املسامهني يف املجموعة مبلغ 378 مليون ريال قطري،.

تأمني  التأمني كرشكة  وإعادة  للتأمني  اخلليج  تأسست رشكة   1978 يف  التكافلي:  للتأمين  الخليج  شركة   -  2
للتأمني  اخلليج  لرشكة  تابعة  تكافيل  تأمني  كرشكة  للتكافل  قطر  رشكة  تأسست   2003 عام  ويف  تقليدية، 
لت رشكة اخلليج للتأمني نشاطها لتصبح رشكة تأمني إسالمي  وإعادة التأمني بنسبة %100، ويف 2010 حوَّ
متكاملة »اخلليج التكافيل«. ويف عام 2014 قررت جمموعة اخلليج التكافيل إعادة دمج رشكة قطر للتكافل 
يف جمموعة اخلليج التكافيل، ويف 2017 تم إقرار تعديل اسم الرشكة من جمموعة اخلليج التكافيل إىل رشكة 
أسهم  أن  كام  قطري،  ريال  مليون   538 املسامهني  حقوق  بلغت   2019 بنهاية  و  التكافيل،  للتأمني  اخلليج 

الرشكة مدرجة ضمن بورصة قطر.

3 - الدوحة للتكافل: يف عام 2006، أنشأت رشكة الدوحة للتأمني فرع التكافل اإلسالمي حتت اسم العالمة 
التجارية »الدوحة للتكافل« لتنفيذ أنشطة التأمني وإعادة التأمني وفًقا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية عىل أساس 
غري ربوي يف مجيع جماالت التأمني، ويف 2018 قامت الدوحة للتأمني بتسجيل »الدوحة للتكافل« كرشكة 
ذات مسؤولية حمدودة، وهي مملوكة 100 % من قبل جمموعة الدوحة للتأمني. وقد بلغ إمجايل حقوق املسامهني 

للدوحة للتكافل 123.1 مليون ريال بنهاية 2019.
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4 - الشركة العامة للتكافل: تأسست الرشكة العامة للتكافل يف 2008 كرشكة تابعة ضمن جمموعات الرشكة 
القطرية العامة للتأمني وإعادة التأمني، وذلك هبدف تلبية احتياجات تأمني األفراد والرشكات وفًقا ملبادئ 
البحرية وغريها،  واملمتلكات  واملحركات  للعائالت واألمالك  التكافل  الرشكة خدمات  وتقدم  الرشيعة، 

وقد بلغت حقوق املسامهني يف الرشكة للعام 2019 مبلغ 150.9 مليون ريال قطري.

5 - شركة الضمان للتأمين الإسلامي )بيمه(: أسس كلٌّ من رشكة قطر للتأمني ومرصف قطر اإلسالمي ومرصف 
الريان ورشكة بروة العقارية وكيوإنفست، رشكة الضامن للتأمني اإلسالمي )بيمه( عام 2009 كرشكة تأمني 
مسامهة قطرية مغلقة برأس مال مدفوع قدره 200 مليون ريال قطري. تقدم الرشكة خدمات تأمني األفراد 
والرشكات عىل خمتلف املنتجات وفقًا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية، وقد بلغ إمجايل حقوق املسامهني يف 2019 

مبلغ 387 مليون ريال قطري.

أداء شركات التأمين التكافلي
أولًا: موجودات شركات التكافل الإسلامية

بلغت موجودات محلة الوثائق يف رشكات التأمني التكافيل الوطنية العاملة حتت إرشاف مرصف قطر املركزي 
2.35 مليار ريال قطري يف العام 2019، مقارنة بمبلغ 2.18 مليار ريال قطري يف عام 2018 بنسبة نمو 7.7 %. 

وقد كانت جمموعة اإلسالمية للتأمني يف املرتبة يف املرتبة األوىل بني رشكات التأمني التكافيل يف قطر من حيث 
حجم موجودات محلة الوثائق يف العام 2019 إذ بلغت 752.8 مليون ريال قطري بمعدل نمو بلـغ 27 % 
للتأمني اإلسالمي  الضامن  الوثائق لدى رشكة  انخفضت موجودات محلة  2018، ويف حني  بالعام  مقارنة 
)بيمه( بنسبة )1 %( تقريًبا إال أهنا يف املرتبة الثانية من بني رشكات التأمني التكافيل يف حجم موجودات محلة 
الوثائق بمبلغ 752.7 مليون ريال قطري، وحققت الدوحة للتكافل أعىل معدل نمو يف العام 2019 من بني 
هذه الرشكات بمعدل 38 %، وارتفعت املوجودات حلملة الوثائق يف رشكة اخلليج بمعدل 9 %، يف حني 

انخفضت يف العامة للتكافل بنسبة)16 %(.
محلة  ملوجودات  املركب  السنوي  النمو  معدل  فإن   )2019  -  2015( املاضية  سنوات  اخلمس  مدى  وعىل 
الوثائق يف رشكات التأمني التكافيل يف قطر بلغ 7.6 %، وقد بلغ معدل النمو السنوي املركب ملوجودات محلة 
الوثائق يف جمموعة اإلسالمية القطرية للتأمني 12 %، ثم الدوحة للتكافل بمعدل 9.3 %، يليها رشكة الضامن 

للتأمني اإلسالمي )بيمه( بمعدل 8.9 %، ثم اخلليج التكافيل بمعدل 4.7 %، والعامة للتكافل 0.4 %.
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يال قطري موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي )2015 - 2019م( ألف ر

20152016201720182019
نسبة النمو للعام 

% 2019

معدل النمو 
السنوي 
املركب %

426,631422,285462,894590,785752,77127.412اإلسالمية

362,003379,370322,878417,382455,7789.24.7اخلليج

0.4- 281,001286,600287,853340,518286,33815.9العامة للتكافل

الدوحة 
64,48269,98860,79472,606100,43738.39.3للتكافل

8.9- 491,414639,541662,391729,280752,7010.9بيمه

1,625,5311,797,7841,796,8102,180,5692,348,0257.77.6إمجايل

املصدر: التقارير املالية لرشكات التكافل 

بيمهالدوحة للتكافلالعامة للتكافلاخلليجاإلسالمية

يال قطري موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي )2015 - 2019 م( مليون ر

 

 

( فإن معدل النمو السنوي املركب ملوجودات محلة الواثئق وعلى مدى اخلمس سنوات املاضية )
ملوجودات محلة الواثئق يف معدل النمو السنوي املركب وقد بلغ  %،  يف شركات التأمني التكافلي يف قطر بلغ  

شركة الضمان للتأمني اإلسالمي %، يليها  %، مث الدوحة للتكافل مبعدل  جمموعة اإلسالمية القطرية للتأمني  
%. %، والعامة للتكافل %، مث اخلليج التكافلي مبعدل مبعدل  )بيمه(

( ألف رايل قطري موجودات محلة الواثئق يف شركات التأمني التكافلي )
نسبة النمو للعام   2019 2018 2017 2016 2015 

2019 % 
معدل النمو 

السنوي  
 % المركب

 12 27.4 752,771 590,785    اإلسالمية 

 4.7 9.2 455,778 417,382 322,878 379,370  الخليج 

 0.4 15.9- 286,338 340,516 287,853 286,600 281,001 للتكافل  العامة

 9.3 38.3 100,437 72,606 60,794 69,988  للتكافل  الدوحة

 8.9 0.9- 752,701 759,280 662,391 639,541  ه بيم

 7.6 7.7 2,348,025 2,180,569 1,796,810   إجمالي 

املصدر: التقارير املالية لشركات التكافل 

 

مليون لاير قطري( 2019-2015)موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي 

اإلسالمية

الخليج

العامة

الدوحة

بيمه
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ثانيًا: اشتراكات التأمين
بلغت اشرتاكات التأمني يف العام 2019 لدى رشكات التأمني التكافيل يف دولة قطر 1.3 مليار ريال بمعدل 
نمو بلغ 5.5 % مقارنة بالعام السابق، وبلغت أقساط التأمني املكتتبة يف اإلسالمية للتأمني 405 مليون ريال 
بمعدل نمو 6 %، كام بلغت االشرتاكات يف بيمه 339 مليون ريال بمعدل نمو 2.1 %، ويف رشكة اخلليج 
التأمني  أقساط  نمو يف  معدل  أعىل  للتكافل  الدوحة  وقد حققت   ،% 10.8 نمو  بمعدل  ريال  مليون   296

املكتتبة يف العام 2019 بنسبة 32 % فبلـــغت 59 مليون ريال، يف حـــــني انخفضت يف العامة للتكافل 
بنسبة )3 %( فكانت 192 مليون ريال.

وخالل اخلمس سنوات )2015 - 2019( فإن اشرتاكات التأمني نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلــــغ 
1.1 %، وقد كان أعىل معدل نمو مركب يف اإلسالمية للتأمني 6.7 %، تليها الدوحة للتكافـل بمعـــدل 

2.9 %، ثم رشكة الضامن )بيمه( بمعدل 1.6 %،يف حني كان املعدل سالًبا يف رشكة اخلليج )2.5 %(، والعامة 

للتكافل )3.6 %(.

يال قطري إجمالي اشتراكات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي )2015 - 2019( ألف ر
20152016201720182019

نسبة النمو للعام
% 2019 

معدل النمو 
السنوي املركب%

293,103313,045316,667382,374405,42866.7اإلسالمية

-333,069301,429283,963267,680296,46710.82.3اخلليج

-3.6-231,267207,644229,056198,193192,3043العامة للتكافل

الدوحة 
51,04249,70943,19644,57158,846322.9للتكافل

313,761328,578324,202332,094339,1952.11.6بيمه

1,222,2421,200,4051,197,0841,224,9121,292,2405.51.1إمجايل

املصدر: التقارير املالية لرشكات التكافل 
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ثالثًا: الفائض التأميني
حققت أغلب رشكات التأمني التكافيل فوائض تأمينية يف العام 2019 بلغت بمجملها 29.7 مليون ريال، 
وحققت اإلسالمية أعىل فائض تأميني خالل العام بلغ 12 مليون ريال ثم رشكة الضامن )بيمه( 11.6 مليون 
ريال، ثم الدوحة للتكافل 4.4 مليون ريال، وحققت رشكة اخلليج 1.5 مليون ريال، يف حني حصل عجز 

لدى العامة للتكافل بمبلغ 24 مليون ريال.
وخالل اخلمس سنوات )2015 - 2019( تفاوتت نتائج أعامل رشكات التأمني التكافيل بني حتقيق فوائض 

تأمينية أو حصول عجز تأميني.

يال قطري اشتراكات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي )2015 - 2019( مليون ر

بيمهالدوحة للتكافلالعامة للتكافلاخلليجاإلسالمية

 

 

الفائض التأمين اثلثاا
أتمينية  أغلب ققت  ح فوائض  التكافلي  التأمني  العام  شركات  مبجملها  يف  رايلبلغت  ، مليون 

مليون مليون رايل مث شركة الضمان )بيمه(  وحققت اإلسالمية أعلى فائض أتميين خالل العام بلغ  
حني حصل عجز لدى يف مليون رايل، ، اخلليج  مليون رايل، وحققت شركة  الدوحة للتكافل  رايل، مث  

مليون رايل. مببلغ العامة للتكافل
التأمني التكافلي بني حتقيق فوائض م وخالل اخلمس سنوات ) ( تفاوتت نتائج أعمال شركات 

أتمينية أو حصول عجز أتميين.
( ألف رايل قطري الفوائض التأمينية لشركات التأمني التكافلي يف قطر)

 2015 2016 2017 2018 2019 

 12,173 21,121 16,297 7,966 6,174 اإلسالمية 

 1,540 1,805 14,483 10,268 15,435 الخليج 

 ( 23,985)- ( 6,314)- 5,430 5,669 ( 35,213)- للتكافل  العامة

 4,448 1,659 365 770 (784)- للتكافل  الدوحة

 11,579 20,114 9,453 11,932 16,344 بيمه 

املصدر: التقارير املالية لشركات التكافل 

مليون لاير قطري( 2019-2015)اشتراكات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي 

اإلسالمية الخليج العامة الدوحة بيمه
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يال قطري الفوائض التأمينية لشركات التأمين التكافلي في قطر)2015 - 2019( ألف ر
20152016201720182019

6,1747,96616,29721,12112,174اإلسالمية

15,43510,26814,4831,8051,540اخلليج

- )23,985(-)6,314(5,6695,430-)35,213(العامة للتكافل

7703651,6594,448-)784(الدوحة للتكافل

16,34411,9329,45320,11411,579بيمه

املصدر: التقارير املالية لرشكات التكافل 

يال قطري الفائض والعجز التأميني في شركات التكافل )2015 - 2019( مليون ر

بيمهالدوحة للتكافلالعامة للتكافلاخلليجاإلسالمية

 

 

 
شركات التأمني التكافلي العاملة يف إطار مركز قطر للمال 

يعمل يف إطار مركز قطر للمال عدة شركات أتمني منها أربع شركات تقدم خدمات التأمني التكافلي.

( تكافل  جلف  ومملوكة ميد  اتبعة  شركة  هي  للتكافل  ميدغلف 
البحريناجملموعة ابلكامل مليدغلف   التكافل غري ، ومقرها يف مملكة  تقدم تكافل جمموعة واسعة من منتجات 

وقد مت الرتخيص للشركة من قبل مركز قطر للمال بتاريخ  ؛ ية مثل التأمني على السيارات واملنزلية والشركاتاحليات
م، للقيام أبعمال التأمني التكافلي أبنواعه لقطاع الشركات. أغسطس 

ين، تعترب شركة آتزر شركة مسامهة مقفلة أنشئت يف البحر شركة آتزر )
وتوفر شركة آتزر منتجات التكافل العائلي والعام لكل من األفراد واملؤسسات واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 

ومن ضمن املسامهني يف شركة آتزر من ، وتضم الشركة جمموعة من املسامهني من البحرين والكويت والسعودية وقطر
عامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية، وقد  رخص مركز قطر للمال يف و اهليئة ال،دولة قطر شركة املستثمر األول

م لفرع شركة آتزر للقيام أبنشطته ضمن مركز قطر للمال، واليت تتمثل يف توفري أنواع التأمني سبتمرب  
العام )غري احلياة(، و التأمني التكافلي الطيب للشركات. 

مليون لاير قطري( 2019-2015)الفائض والعجز التأميني في شركات التكافل 

اإلسالمية الخليج العامة الدوحة بيمه
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شركات التأمين التكافلي العاملة في إطار مركز قطر للمال
 يعمل يف إطار مركز قطر للامل عدة رشكات تأمني منها أربع رشكات تقدم خدمات التأمني التكافيل.

ومملوكة  تابعة  رشكة  هي  للتكافل  ميدغلف   :)MedGulf Allianz Takaful( تكافل  جلف  ميد   -  1
بالكامل مليدغلف املجموعة ، ومقرها يف مملكة البحرين. تقدم تكافل جمموعة واسعة من منتجات التكافل 
غري احلياتية مثل التأمني عىل السيارات واملنزلية والرشكات؛ وقد تم الرتخيص للرشكة من قبل مركز قطر 

للامل بتاريخ 9 أغسطس 2009م، للقيام بأعامل التأمني التكافيل بأنواعه لقطاع الرشكات.

2 - شركة تآزر )T’azur Company b.s.c )c: تعترب رشكة تآزر رشكة مسامهة مقفلة أنشئت يف البحرين، 
وتوفر رشكة تآزر منتجات التكافل العائيل والعام لكل من األفراد واملؤسسات واملتوافقة مع أحكام الرشيعة 
ضمن  ومن  وقطر،  والسعودية  والكويت  البحرين  من  املسامهني  من  جمموعة  الرشكة  وتضم  اإلسالمية، 
املسامهني يف رشكة تآزر من دولة قطر رشكة املستثمر األول، و اهليئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتامعية، 
وقد  رخص مركز قطر للامل يف 17 سبتمرب 2009م لفرع رشكة تآزر للقيام بأنشطته ضمن مركز قطر للامل، 

والتي تتمثل يف توفري أنواع التأمني العام )غري احلياة(، و التأمني التكافيل الطبي للرشكات.

3 - شركة تكافل الدولية Takaful International Company: تأسست رشكة التكافل الدولية يف عام 
منطقة  يف  اإلسالمية  التأمني  رشكات  أوائل  ومن  البحرين،  مملكة  يف  إسالمية  تأمني  رشكة  كأول  1989م 

الرشق األوسط، وتوفر الرشكة منتجات وتغطيات تأمينية تتامشى مع احتياجات األفراد واملؤسسات من 
2011م تم الرتخيص من مركز قطر للامل لفرع التكافل  15 فرباير  جهة، ومتطلبات العرص احلديث، ويف 

الدولية يف دولة قطر للقيام بأعامل التأمني التكافيل بأنواعه لقطاع الرشكات.

4 - شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين SEIB: وهي رشكة قطرية تقدم خدمات التأمني التقليدي يف قطر، 
وقد رصح مركز قطر للامل يف 8 يوليو 2014 للرشكة للقيام بأعامل التأمني التقليدي ضمن مركز قطر املال، 

باإلضافة للسامح هلا بفتح نافذة تأمني إسالمي.
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مسجد املدينة التعليمية
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يل الإسلامية شركات التمو
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رشكات التمويل اإلسالمية

تعمل ضمن إرشاف مرصف قطر املركزي ثالث رشكات متويل مجيعها رشكات متويل إسالمية.

يل: تأسست اجلزيرة للتمويل )متويل( يف عام 1989م كرشكة متويل تقدم املنتجات واخلدمات  1 -الجزيرة للتمو
املتوافقة مع الرشيعة لألفراد واملرشوعات اخلاصة بالرشكات، واملرشوعات الصغرية واملتوسطة، ومع هناية 

العام 2019م بلغت حقوق املسامهني يف الرشكة 917 مليون ريال قطري.
بروة  بنك  قام   2010 عام  ويف  1999م،  يف   )FFC( للتمويل  األوىل  رشكة  تأسست  يل:  للتمو الأولى   -  2
باالستحواذ عىل 100 % من أسهم الرشكة، وتقدم رشكة األوىل للتمويل املنتجات واخلدمات املالية املتوافقة 
مع مبادئ الرشيعة لعمالئها من األفراد والرشكات، وبنهاية العام 2019م بلغت حقوق املسامهني 1.6 مليار 

ريال قطري.
القطري: تأسست رشكة بيت التمويل القطري يف 2006م كرشكة مسامهة قطرية خاصة  يل  التمو 3 - بيت 
أنشطة  إىل  باإلضافة  واملرشوعات  األفراد  متويل  بعمليات  للقيام  املركزي،  قطر  مرصف  قبل  من  مرخصة 
أخرى وفًقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، ويف هناية العام 2019م بلغت حقوق املسامهني 131 مليون ريال 

قطري.

يل الإسلامية  أداء شركات التمو
أولًا: الموجودات 

مع هناية العام 2019 بلغت موجودات رشكات التمويل اإلسالمية يف قطر 3 مليار ريال قطري، مرتاجعة 
بنسبة بلغت )3.2 %( عن العام 2018م، وتعترب رشكة األوىل للتمويل أكرب هذه الرشكات من حيث األصول 
بلغت  مليار ريال، يف حني   1.2 بلغت  بأصول  للتمويل  ثم اجلزيرة  مليار ريال،   1.6 بلغت أصوهلا   حيث 
2019، وقد تراجعت موجودات  العام  132.4 مليون ريال قطري مع هناية  القطري  التمويل  بيت  أصول 
مجيع رشكات التمويل اإلسالمي خالل العام 2019، فرتاجعت أصول األوىل للتمويل بنسبة )2 %(، وبيت 

التمويل القطري )3.9 %(، واجلزيرة )4.6 %( مقارنة بالعام 2018.
ونظًرا للرتاجع خالل السنوات األخرية ملوجودات أغلب رشكات التمويل اإلسالمي فقد كان معدل النمو 
السنوي املركب خالل اخلمس سنوات )2015 - 2019( هلذه الرشكات سالًبا بنسبة )0.9 %(، فكان معدل 
النمو السنوي املركب خالل الفرتة للجزيرة سالًبا بنسبة )2.9 %( ويف بيت التمويل القطري )2.2 %(، يف 

حني ال يزال معدل النمو السنوي املركب لألوىل للتمويل إجيابًيا خالل الفرتة بنسبة 0.9 %. 
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رشكات التمويل اإلسالمية

يال قطري يل الإسلامية )2015 - 2019( - ألف ر موجودات شركات التمو

20152016201720182019
نسبة 

النمو للعام 
% 2019

معدل النمو 
السنوي 

المركب %

-2.9-1,423,0701,456,8561,329,0231,290,5781,231,4514.6اجلزيرة

األوىل 
0.9-1,569,8201,624,0941,657,2891,674,8631,640,5312للتمويل

بيت 
-2.2-147,824129,765134,539137,855132,4303.9التمويل

- 0.9- 3,140,7143,210,7153,120,8513,103,2963,004,4123.2إمجايل

املصدر: التقارير املالية لرشكات التمويل اإلسالمية

يال قطري يل الإسلامية )2015 - 2019( مليون ر أصول شركات التمو

بيت التمويل األوىل للتمويل اجلزيرة

 

 

السنويو  النمو معدل فقدكان اإلسالمي التمويل شركات أغلب ملوجودات األخرية السنوات خالل للرتاجع نظرًا
سنوات خالل  املركب   بنسبةاخلمس  سالًبا الشركات النمو هلذه معدل  فكان   ،)%

بنسبة سالًبا للجزيرة الفرتة خالل املركب %(، يف حني ال يزال قطري ) %( ويف بيت التمويل الالسنوي
بنسبة الفرتة خالل إجيابًيا للتمويل لألوىل املركب السنوي النمو %. معدل

ألف رايل قطري ةموجودات شركات التمويل اإلسالمي

 
2015 

2016 2017 
نسبة النمو   2019 2018

  2019 للعام
% 

معدل النمو 
 السنوي المركب

% 

 2.9- 4.6- 1,231,451 1,290,578 1,329,023 1,456,856 1,423,070 الجزيرة 

 0.9 2- 1,640,531 1,674,863 1,657,289 1,624,094  األولى للتمويل 

 2.2- 3.9- 132,430 137,855 134,539 129,765  بيت التمويل 

 0.9- 3.2- 3,004,412     إجمالي 

اإلسالمية التمويلملصدر: التقارير املالية لشركات ا

مليون لاير قطري( 2019-2015)ة أصول شركات التمويل اإلسالمي

الجزيرة األولى للتمويل بيت التمويل
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رشكات التمويل اإلسالمية

يلية ثانيًا: الأنشطة التمو
كان أداء رشكات التمويل اإلسالمية خالل العام 2019 إجيابًيا يف مجيع تلك الرشكات وقد بلغت إيرادات 
التمويل هلذه الرشكات 263 مليون ريال قطري بنسبة نمو بلغت 1.9 % مقارنة بالعام 2018، وقد كانت 
الزيادة امللحوظة يف نمو إيرادات التمويل لدى بيت التمويل القطري الذي عزز من نشاطه التموييل فبلغت 
1.5 مليون ريال بنسبة نمو 77 %، يف حني كانت إيرادات األوىل للتمويل هي األعىل من حيث احلجم فبلغت 

145 مليون ريال بنسبة نمو 2.1 %، ويف اجلزيرة للتمويل بلغت اإليرادات 117 مليون ريال بنســـبة نمو 

1.2 % مقارنة بالعام 2018.

وخالل الفرتة )2015 - 2019( نمت إيرادات رشكات التمويل بمعدل نمو مركب بلغ 1.1 %، وكان أعىل 
معدل خالل الفرتة للجزيرة إذ بلغ 2.8 % ثم األوىل للتمويل بمعدل 0.5 %، يف حني كان املعدل سالًبا يف 

بيت التمويل وبلغ )23 %( خالل الفرتة.

يال قطري يل الإسلامية )2015 - 2019( - ألف ر يل في شركات التمو يرادات التمو إ

20152016201720182019

نسبة النمو 
للعــام 
% 2019

معدل النمو
السنوي املركب %

102,093112,188115,325115,806117,1551.22.8اجلزيرة

األوىل 
140,965144,068144,535141,661144,6062.10.5للتمويل

-5,7211,2536,3418741,5477723بيت التمويل

248,779257,509266,201258,341263,3081.91.1إمجايل

املصدر: التقارير املالية لرشكات التمويل اإلسالمية
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رشكات التمويل اإلسالمية

ثالثًا: الأرباح
تفاوتت نتائج أعامل رشكات التمويل اإلسالمية خالل العام 2019، فحققت األوىل للتمويل أرباًحا بلغت 
94 مليون ريال وبمعدل نمو إجيايب بلغ 1.3 % مقارنة بالعام 2018، وحققت اجلزيرة للتمويل أرباًحا بلغت 

7 مليون ريال لكن بمعدل نمو سالب بلغ )21.4 %(، يف حني بلغت خسائر بيت التمويل القطري 5 مليون 
ريال، وخالل اخلمس سنوات )2015 - 2019( حققت هذه الرشكات نتائج متفاوتة يف أرباحها.

يال قطري يل الإسلامية )2015 - 2019( مليون ر يل في شركات التمو يرادات أنشطة التمو إ

 

 

 

األرابحاثلثاا
بلغتتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل اإلسالمية خالل العام   أرابًحا للتمويل األوىل فحققت ،

بلغت% مقارنة ابلعام  مليون رايل ومبعدل منو إجيايب بلغ   أرابًحا للتمويل اجلزيرة وحققت مليون ،
وخالل مليون رايل،  التمويل القطري  %(، يف حني بلغت خسائر بيترايل لكن مبعدل منو سالب بلغ ) 

حققت هذه الشركات نتائج متفاوتة يف أرابحها. ( اخلمس سنوات

ألف رايل قطري (  اإلسالميةأرابح شركات التمويل  

نسبة النمو للعام   2019 2018 2017 2016 2015 
9201 %  

 21.4- 7,288 9,275 6,291 54535 50,040 الجزيرة 

 1.3 94,152 92,980 90,568 95,893  األولى للتمويل 

 262.4- ( 5,386)- 3,317 4,501 ( 9,750)- - بيت التمويل 

اإلسالمية التمويلملصدر: التقارير املالية لشركات ا

مليون لاير قطري( 2019-2015)ةإيرادات أنشطة التمويل في شركات التمويل اإلسالمي

الجزيرة األولى للتمويل بيت التمويل
بيت التمويل األوىل للتمويل اجلزيرة
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يال قطري يل الإسلامية )2015 - 2019( - ألف ر أرباح شركات التمو
20152016201720182019

نسبة النمو للعام 
% 2019

-50,04054,5356,2919,2757,28821.4اجلزيرة

95,39195,89390,56892,98094,1521.3األوىل للتمويل

-262.4-)5,386(4,5013,317-)9,750(-)479(بيت التمويل

املصدر: التقارير املالية لرشكات التمويل اإلسالمية

رشكات التمويل اإلسالمية

يال قطري يل الإسلامية )2015 - 2019( مليون ر أرباح شركات التمو

 

 

  

ريمليون لاير قط( 2019-2015)ة أرباح شركات التمويل اإلسالمي

الجزيرة األولى للتمويل بيت التمويل

بيت التمويل األوىل للتمويل اجلزيرة
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فنار
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جامع االمام حممد بن عبد الوهاب
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شركات الاستثمار الإسلامية
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رشكات االستثامر اإلسالمية

ضمن إرشاف مرصف قطر املركزي تعمل رشكتا استثامر إسالمية، مها: رشكة املستثمر األول، ورشكة بيت 
االستثامر.

متارس  استثامرية  كرشكة  1999م،  عام  يف  األول  املستثمر  رشكة  تأسست  الأول:  المستثمر  شركة   -  1
اخلدمات  عىل  تركز  حيث  االستثامرية،  املرصفية  اخلدمات  جمال  يف  اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ  وفق  أعامهلا 
العقارية، واخلدمات  املرصفية االستثامرية، واألسهم اخلاصة، واالستثامرات االسرتاتيجية، واالستثامرات 
االستشارية، وإدارة األصول، ويف العام 2009م استحوذ بنك بروة عىل الرشكة لتكون رشكة تابعة مملوكة 

بالكامل للبنك، ويف 2019م بلغت حقوق املسامهني 516 مليون ريال قطري.

2001 كرشكة مسامهة قطرية خاصة،  إنشاء رشكة بيت االستثامر يف عام  الاستثمار: تم  بيت  شركة   -  2
وتقوم الرشكة بتقديم كافة اخلدمات واألنشطة املرصح هبا لرشكات االستثامرات املرصفية من قبل مرصف 
قطر املركزي كإدارة األصول وامللكيات اخلاصة والتمويل اهليكيل وفًقا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية؛ وتركز 
الرشكة عىل قطاعات اقتصادية خمتلفة حيث تتضمن اخلدمات املالية، والقطاع العقاري، والتشييد والبناء، 
50 مليون  املسامهني يف الرشكة  بلغت حقوق  2018م  اىل قطاع اخلدمات، ويف  الصناعي، إضافة  والقطاع 

ريال قطري.

أداء شركتَي الاستثمار الإسلامية
التقرير  فإن  لذا   ،2019 للعام  االستثامر  بيت  برشكة  اخلاصة  البيانات  عىل  احلصول  من  متكننا  لعدم  نظرًا 

سيناقش أداء رشكة املستثمر األول عن العام 2019.
أولًا: الموجودات

بلغ إمجايل  2018 حيث  بالعام  1.3 % مقارنة  بنسبة   2019 العام  املستثمر األول يف  ارتفعت أصول رشكة 
موجودات الرشكة 525.5 مليون ريال قطري.

النمو املركب لرشكة املستثمر األول سالًبا بمعـدل  - 2019( كان معدل  وخالل اخلمس سنوات )2015 
.)% 2.3(
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يال قطري موجودات شركتَي الاستثمار الإسلامية )2015 - 2019( ألف ر

20152016201720182019

نسبة النمو 
للعام 

% 2019

معدل النمو 
السنوي املركب%

-)2.3(589,995585,327599,966518,724525,5481.3املستثمر األول

ــــــــــــــــــ60,39454,97053,31753,051بيت االستثامر

---650,389640,297653,283571,775إمجايل

املصدر: التقارير املالية لرشكَتي االستثامر اإلسالمية

رشكات االستثامر اإلسالمية

يال قطري موجودات شركتي الاستثمار الإسلامية )2015 - 2019( مليون ر

بيت األستثامر املستثمر األول

 

 

شركيت  ألف رايل قطري اإلسالمية االستثمار  موجودات

االستثمار اإلسالمية يت املصدر: التقارير املالية لشرك

/ اخلسائراألرابحاثنياا
العام يف أرابًحا األول املستثمر شركة قطري.  مببلغ  حققت رايل  اخلمس سنواتوخالل مليون 

يف نتائج األعمال االستثماريةكانت النتائج متفاوتة  

مليون لاير قطري( 2019-2015)موجودات شركتي االستثمار اإلسالمية 

المستثمر األول بيت االستثمار

 
 

2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 
نسبة النمو  

للعام 
2019 % 

معدل النمو 
 % السنوي المركب

 ( 2.3)- 1.3 525,548  599,966 585,327 589,995 المستثمر األول 

 ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  53,051 53,317 54,970 60,394 بيت االستثمار 

 ـــــــ  ــــــ  ــــــ   653,283 640,297  إجمالي 
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رشكات االستثامر اإلسالمية

ثانيًا: الأرباح / الخسائر
حققت رشكة املستثمر األول أرباًحا يف العام 2019 بمبلغ 8.3 مليون ريال قطري. وخالل اخلمس سنوات 

)2015 - 2019( كانت النتائج متفاوتة يف نتائج األعامل االستثامرية.

يال قطري أرباح /)خسائر( شركتَي الاستثمار الإسلامية )2015 - 2019( ألف ر
20152016201720182019

8,255-)39,978(26,99035,45333,229املستثمر األول

ــــــ-)1,874(-)1,617(-)2,399(666بيت االستثامر

املصدر: التقارير املالية لرشكَتي االستثامر اإلسالمية

يال قطري أرباح شركتي الاستثمار الإسلامية )2015 - 2019( مليون ر

بيت األستثامر املستثمر األول

 

 

ألف رايل قطري )  االستثمار اإلسالمية  شركيت /)خسائر(أرابح 

االستثمار اإلسالمية يت املصدر: التقارير املالية لشرك

مركز قطر للماليف إطاراالستثمار اإلسالمية العاملة وشركات  بنوك  
سالمية تقدم خدماهتا يف جمال اإلستثمارية  الصارف اعدد من الشركات وامليعمل حتت إشراف مركز قطر للمال  

الصريفة االستثمارية اإلسالمية. 

حصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال  QINVEST):  كيو إنفست
، وخيضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وميتلك املصرف رأمسال مصرح يبلغ مليار دوالر يف أبريل  

مليون دوالر أمريكي، ويشتمل "كيو إنفست" على ثالثة أقسام أعمال وهي بقيمة  أمريكي ورأمسال مدفوع  
الرئيسةالصريفة واالستثمارات  فروًع،االستثمارية،  املصرف وميتلك األصول، و ا وإدارة الدوحة  من  يف كل  له 

مليون لاير قطري( 2019-2015)أرباح شركتي االستثمار اإلسالمية 

المستثمر األول بيت االستثمار

 2015 2016 2017 2018 2019 

 8,255 -   26,990 المستثمر األول 

 ــــــ  ( 1,874)- ( 1,617)- - 666 بيت االستثمار 
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رشكات االستثامر اإلسالمية

بنوك وشركات الاستثمار الإسلامية العاملة في إطار مركز قطر للمال

يعمل حتت إرشاف مركز قطر للامل عدد من الرشكات واملصارف االستثامرية اإلسالمية تقدم خدماهتا يف 
جمال الصريفة االستثامرية اإلسالمية.

1 - كيو إنفست: )QINVEST( حصل مرصف »كيو إنفست« عىل ترخيصه من هيئة مركز قطر للامل يف 
أبريل 2007، وخيضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للامل، ويمتلك املرصف رأسامل مرصح يبلغ مليار دوالر 
أمريكي ورأسامل مدفوع بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي، ويشتمل »كيو إنفست« عىل ثالثة أقسام أعامل 
وهي الصريفة االستثامرية، واالستثامرات الرئيسة، وإدارة األصول، ويمتلك املرصف فروًعا له يف كل من 
الدوحة و اسطنبول، باإلضافة إىل رشاكات اسرتاتيجية يف اهلند واململكة املتحدة، وبنهاية 2019، بلغ إمجايل 

أصول »كيو إنفست« 3.3 مليار ريال قطري، وبلغت حقوق املسامهني 2 مليار ريال قطري.

هيئة  قبل  2008 برتخيص من  عام  األول لالستثامر  قطر  بنك  تأسس    :)QFB( الأول  قطر  بنك   -  2
تنظيم مركز قطر للامل، ويف مارس 2013 تم تعديل اسم البنك إىل بنك قطر األول، ويوفر بنك قطر األول 
جمموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع أحكام الرشيعة من بينها االستثامرات البديلة التي تركز 
عىل استثامرات امللكية اخلاصة والقطاع العقاري، واخلدمات املرصفية اخلاصة وإدارة الثروات، واخلدمات 
املرصفية للرشكات واملؤسسات، باإلضافة إىل أنشطة إدارة اخلزينة واالستثامر، وقد أدرج بنك قطر األول 
يف بورصة قطر يف أبريل 2016 ، ومع هناية العام 2019  بلغت أصول البنك 3.2 مليار ريال قطري، وبلغت 

حقوق املسامهني 703 مليون ريال قطري. 

الريان كرشكة  قبل مرصف  الريان لالستثامر من  تأسيس رشكة  تم   2008 للاستثمار: يف عام  يان  الر  -  3
مملوكة بالكامل له برأسامل مدفوع بالكامل قدره 100 مليون دوالر، وبرتخيص من قبل هيئة تنظيم مركز 
قطر للامل؛ ومتارس رشكة الريان لالستثامر أعامهلا كمؤسسة مرصفية استثامرية إسالمية تركز عىل االستثامر 

املرصيف وإدارة األصول، يف دولة قطر وعرب دول جملس التعاون اخلليجي.
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أبراج الدفنة - الدوحة
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بنسبة بلغت  2019 زيادة يف الصكوك املصدرة )احلكومية واملصدرة من املصارف اإلسالمية(  العام  شهد 
51.8 % مقارنة بالعام 2018 حيث كان إمجايل الصكوك املصدرة 19.1 مليار ريال، وكانت الزيادة الالفته يف 

إصدارات الصكوك يف املصارف اإلسالمية حيث بلغت 8.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 115 %، يف حني 
كان إمجايل الصكوك احلكومية املصدرة 11 مليار ريال تقريبًا بنسبة نمو بلغت 24.4 % مقارنة بالعام 2018.

ريال  مليار   75.2 الفرتة  املصدرة خالل  الصكوك  إمجايل  كان  - 2019م(   2015( وخالل اخلمس سنوات 
الفرتة نسبة  8.5 %، شكلت فيه الصكوك احلكومية املصدرة خالل  قطري بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 
الصكوك  شكلت  حني  يف   ،%  6.4 بلغ  مركب  سنوي  نمو  وبنسبة  املصدرة  الصكوك  إمجايل  من   %  65.1

املصدرة من املصارف اإلسالمية 34.9 % وبنسبة نمو سنوي مركب بلغ 11.6 %.

يال قطري الصكوك المصدرة في قطر خلال الفترة )2015 - 2019( مليون ر

20152016201720182019
نسبة النمو 

للعام 2019 %
نسبة النمو 

السنوي 
املركب %

8,0255,72515,4258,80010,95024.46.4حكومية

مصارف 
4,7306,5372,9983,8098,19111511.6إسالمية

12,75512,26218,42312,60919,14151.88.5إمجايل

75,190إمجايل الصكوك املصدرة خالل الفرتة )2015 - 2019(  مليون ريال قطري

املصدر: تقارير مرصف قطر املركزي، والتقارير السنوية للمصارف اإلسالمية

الصكوك
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أولًا: الصكوك الحكومية
واصل مرصف قطر املركزي إصدار الصكوك نيابة عن احلكومة، فأصدر مرصف قطر املركزي خالل العام 
2019 صكوًكا بقيمة 10.95 مليار ريال عىل ست مراحل وبآجال خمتلفة تراوحت بني 3، 5، 10 سنوات، 

وبزيادة قدرها 24.4 % مقارنة بالعام 2018، وشكلت الصكوك التي أصدرها مرصف قطر املركزي يف العام 
2019 ما نسبته 26.5 % من إمجايل إصداراته من الدين العام من صكوك وسندات خالل العام.

 48.9 ما يقرب من  املركزي من الصكوك  - 2019( أصدر مرصف قطر  وخالل اخلمس سنوات )2015 
مليار ريال قطري، وما يشكل نسبته 35 % من إمجايل إصدارات الفرتة من صكوك وسندات حكومية، وبلغ 

معدل النمو السنوي املركب للصكوك احلكومية خالل الفرتة 5.8 % يف مقابل 16.7 % للسندات.

يال قطري الصكوك المصدرة في قطر )2015 - 2019 م( مليون ر

 

 

 الصكوك 
زايدة يف الصكوك املصدرة )احلكومية واملصدرة من املصارف اإلسالمية( بنسبة بلغت  شهد العام  

مليار رايل، وكانت الزايدة الالفته يف إصدارات حيث كان إمجايل الصكوك املصدرة  لعام  مقارنة اب
%، يف حني كان إمجايل الصكوك مليار رايل بنسبة منو الصكوك يف املصارف اإلسالمية حيث بلغت 

م % مقارنة ابلعا بنسبة منو بلغت تقريًبامليار رايل  احلكومية املصدرة  
مليار رايل قطري م( كان إمجايل الصكوك املصدرة خالل الفرتة  وخالل اخلمس سنوات )

من نسبة  املصدرة خالل الفرتة  شكلت فيه الصكوك احلكومية  %،  مبعدل منو سنوي مركب بلغ  
يف حني شكلت الصكوك املصدرة من املصارف ،إمجايل الصكوك املصدرة وبنسبة منو سنوي مركب بلغ  

% وبنسبة منو سنوي مركب بلغ  اإلسالمية  

( مليون رايل قطري )خالل الفرتة الصكوك املصدرة يف قطر

نسبة النمو للعام   2019 2018 2017 2016 2015 
2019 % 

نسبة النمو السنوي  
 المركب%

 24.46.4 10,950 8,800 15,425 5,725 8,025 حكومية

مصارف  
 11.6 115 8,191 3,809 2,998 6,537 4,730 إسالمية 

 8.5 51.8 19,141 12,609 18,423 12,262 12,755 إجمالي 

 75,190 مليون لاير قطري –  (2019-2015إجمالي الصكوك المصدرة خالل الفترة )

والتقارير السنوية للمصارف اإلسالمية املصدر: تقارير مصرف قطر املركزي، 

 

مليون لاير قطري(2019-2015)الصكوك المصدرة في قطر 

صكوك حكومية

صكوك مصارف إسالمية

صكوك مصارف اسالمية صكوك حكومية
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يال قطري – مقارنة بالسندات الصكوك الحكومية المصدرة خلال الفترة )2015 - 2019( مليون ر
نسبة الصكوك من اإلمجايل%السندات املصدرة يف السنةإمجايل الصكوك يف السنةمدة اإلصدار )سنة(قيمة اإلصدارتاريخ اإلصدار )شهر(

2015

91,7003

8,02513,97536.5

91,7005

97507

975010

112003

114505

111,2007

111,27510

2016

86003

5,72511,47533.3

85005

82507

825010

96503

95505

96007

982510

102003

101505

102507

1090010

2017

12503

15,42518,47545.5

12505

13,0007

14,50010

41003

41505

42,0007

45,17510

2018

39005

8,80016,65034.6

63,3005

61,7008

91,0003

91,2005

117003

2019

14,0005

10,95030,30026.5

49505

61,0005

61,00010

81,1003

81,1005

98003

98005

102003

48,92590,87535إمجايل

24.482معدل النمو يف 2019 %

6.416.7معدل النمو املركب للفرتة )2015 - 2019( %

املصدر: باالعتامد عىل تقارير مرصف قطر املركزي.



75

الصكوك

ثانيًا: الصكوك المصدرة في المصارف الإسلامية
يف العام 2019م كان إمجايل ما أصدرته املصارف اإلسالمية من صكوك 8.2 مليار ريال قطري بزيادة بلغت 
115 % مقارنة بالعام 2018م، وكانت أعىل إصدارات الصكوك للعام 2019 من قبل الدويل اإلسالمي بام 

يقرب من 3.6 مليار ريال، ما بني صكوك متويل ألجل مخس سنوات بقيمة 500 مليون دوالر تم إدراجها 
يف بورصة لندن، وصكوك متويل ألجل ثالث سنوات بقيمة 200 مليون دوالر، باإلضافة إىل صكوك رأس 
 2019 العام  خالل  املرصف  أصدر  كام  لندن،  بورصة  يف  إدراجها  تم  دوالر  مليون   300 بقيمة  دائمة  مال 
صكوًكا بقيمة 750 مليون دوالر ألجل مخس سنوات، وأصدر مرصف الريان صكوًكا بقيمة 500 مليون 
دوالر ألجل مخس سنوات. ومل يصدر بنك بروة أية صكوك خالل العام 2019 وقد استحوذ خالل عملية 

االندماج مع بنك قطر الدويل عىل سندات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي تستحق يف العام 2020.
بام  الفرتة  خالل  املصدرة  الصكوك  إمجايل  يف  املرصف  تصدر  2019م(   -  2015( سنوات  اخلمس  وخالل 
يقرب من 15.9 مليار ريال، ثم الدويل اإلسالمي بام يقرب من 4.6 مليار ريال، والريان 3.5 مليار ريال، 

وبروة 2.2 مليار ريال.وقد تنوعت هذه الصكوك ما بني صكوك متويل وصكوك رأس مال دائمة.

يال قطري الصكوك والسندات الحكومية المصدرة في قطر )2015 - 2019( مليون ر

سنداتصكوك

 

 

1 4,500 10 
4 100 3 
4 150 5 
4 2,000 7 
4 5,175 10 

2018 3 900 5 8,800 16,650 34.6 
6 3,300 5 
6 1,700 8 
9 1,000 3 
9 1,200 5 

11 700 3 
       

   
   
   
   
   
   

    إجمالي 
  82  %  2019معدل النمو في 

  16.7  ( % 2019-2015معدل النمو المركب للفترة )

تقارير مصرف قطر املركزي.ابالعتماد على املصدر: 

مليون لاير قطري( 2019-2015)الصكوك والسندات الحكومية المصدرة في قطر

صكوك سندات
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يال قطري الصكوك المصدرة في المصارف الإسلامية في قطر خلال الفترة )2015 - 2019( مليون ر
تاريخ اإلصدار السنوات

مدة اإلصدار قيمة اإلصدار )مليون لاير قطري()شهر(
)سنة(

إجمالي السنوات
)مليون لاير قطري(

المصرف

2015
دائمة72,000

4,730
7505 )مليون دوالر أمريكي(10

2016
3683 )مليون دوالر أمريكي(8

3,339
دائمة92,000

2017

7505 )مليون دوالر أمريكي(5

2,998

8652

8572

111463

2018

21805

2,091

2911

41823

41095

54375

53643

103645

103645

75052,730 )مليون دوالر أمريكي(20193

الدولي

1,000دائمة201681,000

2019

5005 )مليون دوالر أمريكي(3

3,641 2003)مليون دوالر أمريكي(10

دائمة300 )مليون دوالر أمريكي(11

الريان
2018

22134 )مليون جنيه إسترليني(2

1,718 1005 )مليون دوالر أمريكي(11

905 )مليون دوالر أمريكي(11

50051,820 )مليون دوالر أمريكي(201911

2016بروة*

1003 )مليون دوالر أمريكي(10

2,198 1303 )مليون دوالر أمريكي(11

3752 )مليون دوالر أمريكي(

املصدر: التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية
* مع صفقة االندماج لبنك بروة مع بنك قطر الدويل استحوذ البنك عىل 500 مليون دوالر أمريكي كسندات تستحق يف 2020.
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منارة مسجد مطار محد الدويل
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الدوحة ـ منطقة األبراج 
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الصناديق االستثامرية

رخص مرصف قطر املركزي خلمسة صناديق استثامر إسالمية: صندوق البيت املايل، وصندوق الريان لدول 
املستثمر  وصندوق  )أ(،  اخلليجي  التعاون  جملس  لدول  الريان  وصندوق  )ق(،  اخلليجي  التعاون  جملس 
األول لفرص استثامر رأس املال يف دول جملس التعاون اخلليجي )ق(، وصندوق الريان قطر املتداول. وهذه 

الصناديق متارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر.

1 - صندوق البيت المالي
تم تأسيس صندوق البيت املايل من قبل رشكة بيت االستثامر يف عام 2006 كصندوق استثامر مفتوح بترصيح 
من قبل مرصف قطر املركزي برأس مال يرتاوح بني 50 - 500 مليون ريال قطري، ويدير الصندوق رشكة 
أموال، يف حني يتوىل بنك قطر الوطني يف قطر أمانة االستثامر، ويستثمر الصندوق بشكل أساس يف األسهم 
 12/ 7 املطابقة ألحكام الرشيعة اإلسالمية، والصندوق متاح للقطريني فقط، ويف  املدرجة  املدرجة وغري 

/2018   متت املوافقة من مرصف قطر املركزي عىل تعيني بنك قطر الوطني )سويرسا( مديًرا للصندوق.

يان لدول مجلس التعاون الخليجي- الفئة )ق( 2 - صندوق الر
يف عام 2009 رخص مرصف قطر املركزي لصندوق الريان اخلليجي )ق( كصندوق استثامر إسالمي مقّوم 
بالريال القطري مفتوح للقطريني فقط، من أفراد ورشكات، برأس مال يرتاوح بني 50 مليون إىل 1.5 مليار 
ريال قطري، يامرس أعامله داخل وخارج دولة قطر، ويركز الصندوق عىل االستثامر يف األسهم املدرجة يف 
دول جملس التعاون اخلليجي، باإلضافة إىل االستثامر يف أدوات الدخل الثابت، وسوق رأس املال املتوافقة 
مع الرشيعة اإلسالمية، وهذا الصندوق أسسه مرصف الريان ويديره الريان لالستثامر، ويقوم بنك اتش اس 

يب يس )HSBC( فرع قطر بأمانة االستثامر فيه.

يان لدول مجلس التعاون الخليجي- الفئة )أ(  3 - صندوق الر
الريان اخلليجي )ق(  2010 عىل نسق صندوق  الريان اخلليجي )أ( يف عام  الريان صندوق  أسس مرصف 
لكن هذا الصندوق مفتوح جلميع املستثمرين من غري القطريني، وهو مقّوم بالدوالر األمريكي، برأس مال 
يرتاوح بني 10 - 700 مليون دوالر أمريكي، ويديره الريان لالستثامر كام يتوىل فرع بنك اتش اس يب يس 

)HSBC( يف قطر أمانة االستثامر فيه.
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4 - صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي )ق(
التعاون  املال يف دول جملس  املستثمر األول لفرص استثامر رأس  2012 صندوق  أسس بنك بروة يف عام 
اخلليجي برأس مال يرتاوح بني 30 مليون إىل 2 مليار ريال قطري، وهو صندوق استثامري حمصور باألفراد 
والكيانات القانونية القطرية، وهيدف إىل حتقيق نمو رؤوس األموال الطويل األجل، من خالل االستثامر يف 
حمفظة استثامرية متنوعة من األسهم واألوراق املالية املرتبطة املباحة رشًعا، والتي تصدرها رشكات مدرجة 
يف بورصات دول جملس التعاون اخلليجي، ويدير الصندوق رشكة املستثمر األول، ويتوىل بنك اتش اس يب 

يس )HSBC( فرع قطر أمانة االستثامر هلذا الصندوق.

يان قطر المتداول 5 - صندوق الر
يتبع مؤرش  مفتوح  استثامري  املتداول كصندوق  قطر  الريان  2016 صندوق  عام  الريان يف  أسس مرصف 
بورصة قطر الريان اإلسالمي )السعري( برأس مال يرتاوح بني 50 مليون إىل 2 مليار ريال قطري، ويستثمر 
الصندوق يف أسهم املؤرش بنفس الوزن الذي يمثل يف املؤرش تقريًبا، ويتوىل الريان لالستثامر إدارة الصندوق، 
وبنك اتش اس يب يس )HSBC( فرع قطر أمانة االستثامر. وقد كانت بداية الطرح اخلاص به يف 12 /1 /2018 
م، ويف مارس 2018 تم إطالق الصندوق يف بورصة قطر كأكرب صندوق استثامري إسالمي متداول مدرج يف 

دولة واحدة، جتاوزت أصوله األولية حينها  120 مليون دوالر.
 

أداء صناديق الاستثمار الإسلامية
مع تفاوت يف ارتفاع وانخفاض صايف قيمة املوجودات املنسوبة حلاميل الوحدات يف الصناديق االستثامرية 
فإن إمجايل هذه املوجودات للصناديق االستثامرية اإلسالمية يف دولة قطر للعام 2019 بلغت 903.1مليون 
ريال مقارنة بمبلغ 903.3 يف العام 2018 بانخفاض طفيف جًدا بلغ ) 0.02%(، وقد كان أعىل ارتفاع يف 
قيمة صايف املوجودات يف صندوق الريان )أ( بمعدل 21.7% ثم يف صندوق الريان )ق( بمعدل 20.6%، يف 
حني انخفضت صايف املوجودات حلملة الوحدات االستثامرية يف صندوق البيت املايل بمعدل )2.3%(، ويف 

الريان قطر املتداول )3%(، وبلغ االنخفاض يف صندوق املستثمر األول )%74.8(.
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ية الإسلامية )2015 - 2019(  صافي الموجودات المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق الاستثمار
20152016201720182019

نسبة النمو 
للعام 

%2019

معدل النمو 
السنوي 
املركب%

البيت املايل
-)3(-)2.3(87,063,51977,531,94668,238,85976,695,27074,923,218)ريال قطري(

الريان )ق(
-)6.9(334,784,358315,091,184322,889,943194,407,368234,397,47820.6)ريال قطري(

الريان )أ(
-)0.5(13,583,30416,526,73821.7 14,832,57314,031,891  16,931,895 )دوالر أمريكي(

املستثمر األول
-)35.6(-)74.8(100,251,48694,635,62685,551,12844,125,76811,117,833)ريال قطري(

صندوق الريان قطر 
-)3(-)3(538,621,867522,500,315املتداول)ريال قطري(

إمجايل
9.1-)0.02(583,731,461541,249,322527,756,013903,293,500903,096,170)ريال قطري( تقريًبا *

* تم احتساب اإلمجايل مع حتويل املبالغ التي بالدوالر إىل ريال قطري.

املصدر: التقارير املالية السنوية للصناديق االستثامرية اإلسالمية

يال قطري ية الإسلامية  2015 - 2019  مليون ر صافي الموجودات المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق الاستثمار

الصناديق االستثامرية

صندوق الريان قطر املتداولاملستثمر األول الريان )ق( الريان )أ(البيت املايل

 

 

(، (، ويف الراين قطر املتداول )لبيت املايل مبعدل ) يف صندوق ااالستثماريةاملوجودات حلملة الوحدات  

(. وبلغ االخنفاض يف صندوق املستثمر األول ) 

( يف الصناديق االستثمارية اإلسالمية )صايف املوجودات املنسوبة حلملة الوحدات
نسبة   2019 2018 2017 2016 2015 

النمو  
للعام 
2019 % 

معدل 
النمو  

السنوي  
المركب

% 
 البيت المالي 

 )لاير قطري( 
    74,923,218 -(2.3 ) -(3 ) 

 الريان )ق(
 )لاير قطري( 

    234,397,478 20.6 -(6.9 ) 

 الريان )أ(
 )دوالر أمريكي(

16,931,895  14,832,573    13,583,304  16,526,738 21.7 -(0.5 ) 

 المستثمر األول 
 )لاير قطري( 

    11,117,833 -(74.8 ) -(35.6 ) 

قطر   الريان  صندوق 
 )لاير قطري(المتداول

   538,621,867 522,500,315 -(3 ) -(3 ) 

 إجمالي 
 * قطري( تقريبًا)لاير 

    ,  ,  -(0.02 ) 9.1 

* مت احتساب اإلمجايل مع حتويل املبالغ اليت ابلدوالر إىل رايل قطري.
اإلسالمية : التقارير املالية السنوية للصناديق االستثماريةاملصدر

مليون لاير قطري( 2019-2015)صافي الموجودات المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق االستثمارية اإلسالمية 

صندوق البيت المالي (ق)صندوق الريان  (أ)صندوق الريان  صندوق المستثمر األول صندوق الريان قطر المتداول
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وبالنسبة ألداء صناديق االستثامر اإلسالمية يف العام 2019 فقد حقق صندوق الريان )أ( أفضل معدل أداء 
23.3%، كام كان أداء صندوق املستثمر األول إجيابًيا بمعدل  الريان )ق( بمعدل  23.9%، وصندوق  بنسبة 
5.8%، يف حني انخفض أداء صندوق البيت املايل هلذا العام بمعدل )2.3%(، وصندوق الريان قطر املتداول 

بمعدل )%3(.

ية الإسلامية )2015 - 2019( % أداء الصناديق الاستثمار
متوسط الفرتة20152016201720182019

1.7-)2.3(12.4-)11.6(2.7-)9.7(صندوق البيت املايل

4.44.923.33.5-)2(-)13.2(صندوق الريان لدول جملس التعاون اخلليجي )ق(

3.94.623.93.5-)1.9(-)13(صندوق الريان لدول جملس التعاون اخلليجي )أ(

صندوق املستثمر األول لفرص استثامر رأس املال يف 
21.82.35.81.3-)5.3(دول جملس التعاون اخلليجي )ق(

-)3(-)3(----صندوق الريان قطر املتداول

املصدر: التقارير املالية السنوية للصناديق االستثامرية اإلسالمية

ية الإسلامية خلال الفترة )2015 - 2019( أداء الصناديق الاستثمار

 

 

فقد حقق صندوق الراين )أ( أفضل معدل أداء بنسبة  االستثمار اإلسالمية يف العام  وابلنسبة ألداء صناديق  
مبعدل، وصندوق الراين )ق( مبعدل   إجيابًيا األول املستثمر صندوق أداء كان كما ، ،

(.تداول مبعدل )(، وصندوق الراين قطر امليف حني اخنفض أداء صندوق البيت املايل هلذا العام مبعدل ) 

( %أداء الصناديق االستثمارية اإلسالمية )
 

متوسط   2019 2018 2017 2016 2015
ة  الفتر

( 9.7)- صندوق البيت المال    2.7 -(11.6 )  12.4 -(2.3 )  -(1.7 )  
( 13.2)- صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليج   )ق(   -(2 )  4.4 4.9 23.3 3.5 

( 13)- الريان لدول مجلس التعاون الخليج   )أ( صندوق   -(1.9 )  3.9 4.6 23.9 3.5 
صندوق المستثمر األول لفرص استثمار رأس  

  دول مجلس التعاون الخليج   )ق( 
 المال ف 

-(5.3 )  2 1.8 2.3 5.8 1.3 

( 3)- ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  صندوق الريان قطر المتداول   -(3 )  

اإلسالمية : التقارير املالية السنوية للصناديق االستثماريةاملصدر

 
 

   

(2019-2015)أداء الصناديق االستثمارية اإلسالمية خالل الفترة 

صندوق البيت المالي (ق)صندوق الريان  (أ)صندوق الريان 

صندوق المستثمر األول صندوق الريان قطر المتداول

الصناديق االستثامرية

صندوق الريان قطر املتداولاملستثمر األول الريان )ق( الريان )أ(البيت املايل
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متحف قطر الوطني
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السوق المالية
يان الإسلامي( )مؤشر الر
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يف 7 يناير 2013م تم إطالق مؤرش بورصة قطر الريان اإلسالمي، ويرتكز املؤرش عىل سيولة األسهم املتاحة 
للتداول وقيمة رسملتها السوقية، وذلك فقط ألسهم الرشكات املدرجة يف البورصة، والتي تكون متوافقة 
مع الرشيعة وفًقا لرأي هيئة الرقابة الرشعية يف مرصف الريان. ويعترب مؤرش بورصة قطر الريان اإلسالمي 
إعادة  من  املتحّصلة  اإليرادات  إىل  باإلضافة  السعري  األداء  يعكس  حيث  اإلمجايل  العائد  مؤرشات  أحد 

استثامر توزيعات أرباح أسهم الرشكات املدرجة.

يان الإسلامي أداء مؤشر بورصة قطر الر
كان أداء مؤرش بورصة قطر الريان اإلسالمي إجيابيًا خالل العام 2019 وقد سجل مؤرش بورصة قطر الريان 

اإلسالمي ارتفاًعا بمقدار 65.97  نقطة بنسبة 1.70 %  ليغلق يف هناية السنة عند 3,950.88   نقطة.
املالية أعلنت بورصة قطر عن االنتهاء من  السوق  القاعدة االستثامرية يف  السوق وتوسيع  ولتعزيز سيولة 
القيمة  لتصبح  املتداولة  املؤرشات  صناديق  ووحدات  املدرجة  الرشكات  ألسهم  اإلسمية  القيمة  جتزئة 
االسمية ريااًل واحدًا للسهم ولوحدات الصناديق املتداولة وقد متت عملية التجزئة خالل الفرتة من 9 يونيو 

2019 وحتى 7 يوليو 2019.

وخالل عمليات املراجعة التي تقوم هبا بورصة قطر واعتباًرا من بداية أكتوبر 2019 تم تعديل مكونات مؤرش 
بورصة قطر الريان اإلسالمي باســتبعاد سهم بنك قطر األول وإدخال جمموعة إزدان القابضة وشـــركة 
الريان  قــطر  بورصـــة  مؤرش  حــســاب  يف  للتأمني  القطرية  ورشكة اإلســالمية  األملنيوم  لصناعة  قطر 

اإلســـالمي.

السوق املالية
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يان الإسلامي خلال العام 2019 م حركة مؤشر بورصة قطر الر

 

 

 السوق املالية )مؤشر الريان اإلسالمي( 
املتاحة يناير  يف   الراين اإلسالمي، ويرتكز املؤشر على سيولة األسهم  م مت إطالق مؤشر بورصة قطر 

للتداول وقيمة رمسلتها السوقية، وذلك فقط ألسهم الشركات املدرجة يف البورصة، واليت تكون متوافقة مع الشريعة 
العائد مؤشرات أحد اإلسالمي الراين قطر بورصة مؤشر ويعترب الراين مصرف يف الشرعية الرقابة هيئة لرأي وفًقا

أسهماإلمجايل حيث يعكس األداء السعري ابإلضافة إىل اإل أرابح توزيعات استثمار إعادة من املتحص لة يرادات
الشركات املدرجة. 

اإلسالمي أداء مؤشر بورصة قطر الراين  
العام خالل إجيابًيا اإلسالمي الراين قطر بورصة مؤشر أداء الراين سجل  وقد  كان مؤشر بورصة قطر 

طة. نق 3,950.88ليغلق يف هناية السنة عند  بنسبة  نقطة  65.97مبقدارارتفاًعااإلسالمي  
من جتزئة القيمة االنتهاءعن  أعلنت بورصة قطر  وتوسيع القاعدة االستثمارية يف السوق املالية  ولتعزيز سيولة السوق  

للسهم واحدًا راياًل االمسية القيمة لتصبح املتداولة املؤشرات صناديق ووحدات املدرجة الشركات ألسهم اإلمسية
يوليو وحىت  يونيو  ولوحدات الصناديق املتداولة وقد متت عملية التجزئة خالل الفرتة من  

أكتوبرعة اليت تقوم هبا بور وخالل عمليات املراج بداية من واعتبارًا قطر مت تعديل مكوانت مؤشر بورصة صة
وشركة قطر لصناعة األملنيوم  جمموعة إزدان القابضةإدخال  ستبعاد سهم بنك قطر األول و قطر الراين اإلسالمي اب

اإلسالمية القطرية للتأمني يف حساب مؤشر بورصة قطر الراين االسالمي وشركة

م2019حركة مؤشر بورصة قطر الريان اإلسالمي خالل العام 

العائد على السعر العائد اإلجمالي

السوق املالية

العائد عىل السعرالعائد اإلمجايل
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بيت املشورة

َمْن نحن ؟
بيت المشورة »البيت« مركز متخصص في االستشارات المالية االستثمارية واإلدارية والتدقيق الشرعي 

أعمال  مزاولة  ترخيص  شهادة  على  حصل  وقد  م،   2007 عام  »البيت«  تأسس  المهني،  والتدريب 

شــركة  أول  »البيت«  ُيعد  وبذلك   المركزي،  قطر  مصرف  قبل  من  واالستثمارية  المالية  االستشارات 

قطريــة حاصــلة على هذا الترخيص في دولة قطر.

رؤيــتنا
واإلدارية  والشـرعية  واالستثمارية  المالية  االستشارات  تقديم  في  عالميًا  رائدة  شركة  نكون  أن 

والتدقيق الشرعي والتطوير والتدريب في مجاالت الصناعة المالية المختلفة.

رسـالتنا
معايير  بأعــلى  تطبيقها  ومتابعة  المالية،  بالصناعة  المتعلقة  واألحكام  والقواعد  المفاهيم  نشر 

الجودة والتميز من خالل األساليب العلمية الحديثة،  والعنصر البشري المؤهل.

أهدافنـا
نشر ثقافة الصناعة المالية داخل دولة قطر وخارجها.	 

على 	  واإلسالمية   عمومًا،  المالية  الصناعة  في  النمو  تواكب  مالية  منتجات  وتطوير  استحداث 

وجه الخصوص،  ودعم  وضعها التنافسي.

االستثمار في العنصر البشـــري إلعداد كوادر مؤهــلة علميــًا وعمليـــًا فــي مجال االستشارات 	 

المالية والهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.

تحقيق رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.	 

التواصل مع المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا وعالميًا.	 

خدماتنـا
االستشارات المالية واالستثمارية.	 

االستشارات المالية الشرعية.	 

االستشارات اإلدارية.	 

التدقيق الشرعي.	 

التدريب والتطوير.	 

الدراسات والبحوث.	 

الخدمات االجتماعية.	 

www. b-mashura.com


