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العملة: ريال قطري

السوق: قطر

QFBQ :رمز الشركة

التأسيس: مركز قطر للمال في ٤ سبتمر ٢٠٠٨

QA٠٠٠PLE٣٧B١ :رقم التعريف الدولي لألوراق المالي 

القطاع: بنوك / خدمات مالية

اإلدراج / قبول للتداول: ٢٧ أبريل ٢٠١٦

رأس المال المصرح به (ريال قطري): ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

رأس المال المدفوع (ريال قطري):  ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

للمال قطر  مركز  تنظيم  هيئة  قبل  من  ومعتمد  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  متوافق  مستقل  استثماري  بنك  أول  هو  لشا  بنك 
 .(QFCRA)

والعقارات. األسهم  في  الرئيسية  االستثمارات  على  البداية  في  التركيز  مع   ٢٠٠٩ عام  في  أعماله  وبدأ   ،٢٠٠٨ عام  في  لشا  بنك  تأسس  
 مستفيدًا من استثماراته الناجحة، قام البنك بتوسيع نطاق عروضه ليشمل الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات، والخدمات

المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للمؤسسات كما الخزينة واالستثمارات.

واألسواق والمنطقة  قطر  في  للفرص  وكبوابة  موثوق  كمستشار  دوره  تعزيز  لشا  بنك  يواصل  قطر،  بروصة  في  مدرج  كيان   وبصفته 
العالمية مع تركيز على الواليات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 في العام ٢٠٢٢، باشر البنك المرحلة التالية من رحلته الطموحة بتغيير عالمته التجارية إلى بنك لشا. ويعتبر تغيير العالمة التجارية شهادة على
ومبكرة رئيسية  استثمارية  بفرص  العالية  المالية  المالءة  ذوي  من  والشركات  األفراد  منح  في  المتمثلة  مهمته  مع  تماشيًا  البنك،   نمو 
 متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من أجل تمكينهم وتزويدهم بقدر أكبر من الحرية المالية. يبلغ رأس مال بنك لشا المساهم والمصرح به
 ٢,٥ مليار ريال قطري ورأسماله المدفوع ١,١٢ مليار ريال قطري. ويستفيد بنك ليشا من تاريخه الحافل وخبرته الواسعة كما من وصوله إلى

 األسواق العالمية لدعم العمالء في تحقيق تطلعاتهم الشخصية والمالية.

 وقد صنفت مجلة يورومني بنك لشا كرائد في سوق الخدمات المصرفية االستثمارية في قطر بناء على تحليل يورومني لتصنيفات ريادة
 السوق لعام ٢٠٢٢، ما أكد على مركز البنك في السوق. وفي عام ٢٠١٦، حصل بنك لشا على جائزة ”أفضل مؤسسة مالية إسالمية صاعدة

وواعدة“ من جلوبال فاينانس  في الحفل السنوي لتوزيع جوائز أفضل المؤسسات المالية اإلسالمية.



٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧المؤشرات المالية الرئيسية

إجمالي األصول

إجمالي المطلوبات

مجموع األسهم

إجمالي الدخل قبل تسديد
عائدات أصحاب حسابات 

االستثمار المطلقة 

إجمالي الدخل

إجمالي المصاريف

صافي (خسارة) / ربح السنة

*أرباح/(خسائر) السهم

 * تم إعادة بيان األرباح/(الخسائر) األساسية للسهم بسبب تجزئة األسهم وتخفيض
رأس المال في خالل العام ٢٠١٩ للحفاظ على قابلية المقارنة 
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بنك لشا ذ.م.م (عامة)
الخليج الغربي، برج تورنادو

الطابق الرابع، الدوحة، قطر
هاتف: +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣
فاكس: +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠

البريد اإللكتروني:
 information@leshabank.com :االستفسارات العامة
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المستثمرين:
investor@leshabank.com


