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به عنوان یک شرکت سهامی به منظور ارائه خدمات بانکی مطابق با   1982ژوئیه سال  8بانک اسالمی قطر در تاریخ 

عملیات خود را    ،1983سال  جوالي  در اندازي شد. این بانک  شریعت اسالمی در چارچوب مقررات بانک مرکزي قطر راه

بانک اسالمی  . در حال حاضرکرد فعالیت می فروشی خرده  هاي زیادي را به عنوان یک بانک سالبا یک شعبه آغاز کرد و 

دارد. در سه سال اخیر، بانوان  براي ویژه هایی اختصاص بخشو   دستگاه خودپرداز  170بیش از   اي با شبکه، شعبه 26قطر 

بانک برتر اسالمی در  6یکی از  و به عنوان هاي مشترك انجام داده است گذاري هاي زیادي را در سرمایه این بانک فعالیت

هاي مالی در  از خانه وسیعی گستره ایجاد  در المللی خود منظور گسترش و تقویت حضور بین بهو شناخته شده ناحیه منا 

  شرکت کرده است.  ، اروپا و آسیاخاورمیانه

هـاي خـود را بـر     عنوان تنها بانک اسالمی این کشور که به طـور کامـل فعالیـت     به 2012در سال  بانک اسالمی قطر       

بـه دلیـل    در کواالالمپـور اي را  پیش از این نیـز جـایزه   و  شددهد، معرفی  المی انجام میاساس اصول شریعت و موازین اس

گیـري از بـاالترین اسـتانداردهاي     بانک اسالمی قطـر بـا بهـره    .استکرده   هاي تجاري دریافت ستد و ترین داد انجام اسالمی

چنـدین سـال   و  هاي اقتصادي جهان داشـته باشـد   رغم بحران بانکداري اسالمی توانسته است، عملکرد بسیار مثبتی را علی

اي را کسـب   است که برنامه اهداي جایزه به نهادهاي مالی اسالمی برتر را به عهده گرفته و از آن زمان توانسته اعتبار ویـژه 

 .کند

میلیون دالر  310میلیارد دالر و میزان سود خالص آن  20، 2012در سال  هاي بانک اسالمی قطر در مجموع، دارایی

میلیارد دالر ثبت گردید که  15بالغ بر   برابر و  5/1نسبت به سال قبل  2012گذاري در پایان سال  باشد. میزان سپرده می

دهد. میـزان تسـهیالت اعطـایی بانـک مـذکور نیـز از سـال         درصد رشد را نشان می 30، 2011نسبت به دوره مشابه سال 

هاي مختلف تأمین مالی اسالمی عقـود لیزینـگ واجـاره بـه شـرط تملیـک،        میان روش ، دو برابر شده و از2012تا  2008

  باشد. و استصناع از کاربرد بیشتري نسبت به سایر عقود برخوردار می لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)مرابحه، 


