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 تـــقريـر حــول تدقيــق

 �لبيــــــانات �ملــــاليــة

  �ملــــــوحدة
�لـر�أي

الدوحة  لبنك  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 
مًعا  اإليهم  )ي�شار  التابعة  و�شركاته  )»البنك«(  )�ش.م.ع.ق.( 
با�شم »املجموعة«( والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما 
يف 31 دي�شمرب 2019، وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات 
املنتهية بذلك  لل�شنة  املوحدة  النقدية  والتدفقات  امللكية  يف حقوق 
املحا�شبية  ال�شيا�شات  على  ت�شتمل  التي  والإي�شاحات  التاريخ، 

الهامة واملعلومات التف�شريية الأخرى.

براأينا اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�شورة عادلة، من 
جميع اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 
31 دي�شمرب 2019، واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة 
لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية 

واأحكام لوائح م�شرف قطر املركزي املعمول بها.

�أ�ســا�س �لر�أي

وقمنا  للتدقيق.  الدولية  للمعايري  وفقاً  التدقيق  باأعمال  قمنا 
اجلزء  يف  املعايري  لتلك  وفقا  مل�شوؤوليتنا  التو�شيح  من  مبزيد 
املوحدة  املالية  البيانات  تدقيق  عن  املدقق  مب�شوؤوليات  اخلا�ش 
لقواعد  وفقاً  املجموعة  اإننا م�شتقلون عن  التدقيق هذا.  تقرير  يف 
جمل�ش  عن  ال�شادرة  املهنيني  للمحا�شبني  الأخالقي  ال�شلوك 
ال�شلوك  )»قواعد  املهنيني  للمحا�شبني  الدولية  الأخالقية  املعايري 
التدقيق  باأعمال  ال�شلة  ذات  الأخالقية  واملتطلبات  الأخالقي«( 
قطر.  دولة  يف  للبنك  املوحدة  املالية  البيانات  على  بها  نقوم  التي 
وقمنا با�شتيفاء م�شوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقاً لهذه املتطلبات 
وقواعد ال�شلوك الأخالقي. واإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا 

عليها كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�ش للراأي الذي تو�شلنا اإليه.

�أمــور �لتدقيــق �لأ�سا�سيــة

الأمور  تلك  املهني، هي  وفقاً حلكمنا  الأ�شا�شية،  التدقيق  اأمور  اإن 
التي لها الأهمية الق�شوى يف اأعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة 
للبيانات  تدقيقنا  �شياق  يف  الأمور  هذه  وتناولنا  احلالية.  لل�شنة 
الأمور عند  راأًيا منف�شاًل عن هذه  نقدم  ول  ككل،  املوحدة  املالية 

تكوين راأينا عنها.

 تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

�إىل �ل�سادة �مل�ساهمني
يف بنك الدوحة )�ش.م.ع.ق.(
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كيفية تناول �لأمر يف �أعمال �لتدقيق و�سف �أمر �لتدقيق �لأ�سا�سي

�نخفا�س قيمة �ملوجود�ت �ملالية �خلا�سعة ملخاطر �لئتمان - ر�جع �لإي�ساحات 3)ز(، 4)ب(، 5)�أ(، 5)ب(، 8، ٩، ١٠، ١١، ١4 و١٩

 يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة

ت�شمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر، من بني اأمور اأخرى، ما يلي:
الدويل  املعيار  متطلبات  اأ�شا�ش  على  املحا�شبية  ال�شيا�شات  مالءمة  مدى  تقييم   •
للتقارير املالية رقم 9 ولوائح م�شرف قطر املركزي ذات ال�شلة، وفهمنا لالأعمال 

واملمار�شات املتبعة يف هذا القطاع.
تاأكيد فهمنا للعمليات والأنظمة وال�شوابط اجلديدة اأو املعدلة التي تتبعها الإدارة،   •

مبا يف ذلك ال�شوابط املطبقة على تطوير منوذج اخل�شائر الئتمانية املتوقعة.
حتديد واختبار ال�شوابط ذات ال�شلة.  •

املعلومات  تقنية  اأنظمة  لختبار  املعلومات  خماطر  اإدارة  يف  متخ�ش�شني  اإ�شراك   •
اجلديدة وال�شوابط ذات ال�شلة.

تقييم معقولية الأحكام والتقديرات الرئي�شية لالإدارة يف احت�شاب املخ�ش�شات، مبا   •
يف ذلك اختيار الأ�شاليب والنماذج والفرتا�شات وم�شادر البيانات.

اإ�شراك متخ�ش�شني يف اإدارة املخاطر املالية   •
املخاطر  بت�سنيف  املتعلقة  الهامة  الأحكام  الفرتا�سات/  يف  للنظر   

التخلف  وتعريف  الئتمانية،  املخاطر  يف  الكبرية  والزيادة  الئتمانية، 

عن ال�سداد، واحتمالية التخلف عن ال�سداد، ومتغريات القت�ساد الكلي، 

ومعدلت ال�سرتداد؛

اخل�سارة  لنماذج  املحا�سبية  ال�سحة  واختبار  مالءمة  مدى  لتقييم   

الئتمانية املتوقعة املطبقة؛

اإ�شراك متخ�ش�شي تقييم من اأجل تقييم املدخالت والفرتا�شات والتقنيات التي   •
املتعلقة  العقارية  ال�شمانات  بتقييم  املجموعة  كلفتهم  الذين  املقيمون  ي�شتخدمها 

بتحديد اخل�شارة الئتمانية املتوقعة.
الئتمانية  اخل�شائر  ح�شاب  يف  املدخلة  البيانات  ومالءمة  ودقة  اكتمال  تقييم   •

املتوقعة.
تقييم مدى معقولية التعديالت الالحقة للنموذج واختبارها.  •

اإجراء تقييم مف�شل ملخاطر الئتمان لعينة من القرو�ش وال�شلف العاملة واملتعرثة.  •
تقييم كفاية  اإف�شاحات املجموعة فيما يتعلق بانخفا�ش قيمة املوجودات املالية لأول   •
قطر  م�شرف  ولوائح  ال�شلة  ذات  املحا�شبية  املعايري  متطلبات  اإلى  بالرجوع  مرة 

املركزي.

لقد ركزنا على هذا الأمر نظًرا لأن:

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية ينطوي على:  •

-  متطلبات حما�سبية معقدة، تت�سمن افرتا�سات وتقديرات واأحكام 
يعتمد عليها حتديد انخفا�ض القيمة؛

املنهجية  قرارات  على  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  مناذج  خماطر    -
وال�سياغة،

-  قابلية التحيز من جانب الإدارة عند اإ�سدار الأحكام لتحديد نتائج 
اخل�سائر الئتمانية املتوقعة، و

-  متطلبات الإف�ساح املعقدة.
كان �سايف املوجودات املالية للمجموعة، املدرجة يف امليزانية العمومية   •
ريال  مليون   130،507 مبلغ  الئتمان  ملخاطر  اخلا�سعة  وخارجها، 

قطري، كما يف 31 دي�سمرب 2019 )مبلغ 122،484 مليون ريال قطري 

املوحد.  املايل  املركز  بيان  من  جوهري  جزء  فهي  ثم  ومن   )2018 يف 

بالإ�سافة اإىل ذلك، كان اإجمايل املخ�س�ض الذي اعرتفت به املجموعة 

يف هذه البيانات املالية مبلغ 1،123 ريال قطري، يف ال�سنة املنتهية يف 31 

2019 )مبلغ 864 مليون ريال قطري يف 2018( والذي ميثل  دي�سمرب 

فهو  ثم  ومن  املجموعة،  ربح  �سايف  2018( من  )104.09% يف   %148.9

ميثل جزء جوهري من بيان الدخل املوحد.
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معلومات �أخرى

جمل�ش الإدارة هو امل�شوؤول عن املعلومات الأخرى. ت�شتمل املعلومات 
الأخرى على املعلومات الواردة يف تقرير البنك ال�شنوي )»التقرير 
تت�شمن  ل  ولكنها  الإدارة،  جمل�ش  تقرير  ذلك  يف  مبا  ال�شنوي«(، 
ال�شادر  احل�شابات  مدقق  وتقرير  للبنك  املوحدة  املالية  البيانات 
عليها. ح�شلنا، قبل تاريخ تقرير مدقق احل�شابات هذا، على تقرير 
جمل�ش الإدارة، والذي ي�شكل جزًءا من التقرير ال�شنوي، ويتوقع اأن 
تقرير  تاريخ  عقب  ال�شنوي  التقرير  من  املتبقية  الأجزاء  لنا  تتاح 

مدقق احل�شابات هذا.

الأخرى، ول  املعلومات  املوحدة  املالية  البيانات  راأينا عن  ل يغطي 
نبدي اأي �شكل من اأ�شكال التاأكيد عليها.

هي  م�شوؤوليتنا  فاإن  املوحدة،  املالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  فيما 
لنا،  اأعاله عندما ت�شبح متاحة  الأخرى املحددة  املعلومات  قراءة 
املعلومات  كانت  اإذا  ما  اعتبارنا  يف  �شناأخذ  بذلك،  القيام  وعند 
الأخرى غري متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة اأو 
مع املعلومات التي ح�شلنا عليها اأثناء التدقيق، اأو اإذا ات�شح، خالًفا 

لذلك، اأنها ي�شوبها اأخطاء جوهرية.

بناًء على العمل الذي قمنا به ب�شاأن املعلومات الأخرى التي ح�شلنا 
عليها قبل تاريخ تقرير مدقق احل�شابات هذا، اإذا تو�شلنا اإلى وجود 
اأن  يتوجب علينا  فاإنه  الأخرى،  املعلومات  اأخطاء جوهرية يف هذه 
نف�شح عنها يف تقريرنا. لي�ش لدينا ما نف�شح عنه يف تقريرنا يف 

هذا ال�شاأن.

اإلى  ال�شنوي،  التقرير  واإذا تو�شلنا، عند قراءة اجلزء املتبقي من 
املعنيني  لأولئك  اإبالغها  يتوجب علينا  فيه،  اأخطاء جوهرية  وجود 

باحلوكمة.

 م�سوؤوليات جمل�س �لإد�رة عن

�لبيانات �ملالية �ملوحدة

اإن جمل�ش الإدارة م�شوؤول عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة 
وعر�شها ب�شكل عادل وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ولوائح 
يحدد  التي  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وعن  املركزي،  قطر  م�شرف 
املالية  البيانات  اإعداد  من  للتمكن  �شرورية  اأنها  الإدارة  جمل�ش 
املوحدة اخلالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة �شواء كانت ناجتة 

عن غ�ش اأو خطاأ.

املوحدة،  املالية  البيانات  اإعداد  عند  م�شوؤول،  الإدارة  جمل�ش  اإن 
عن تقييم قدرة املجموعة على ال�شتمرار وفقا ملبداأ ال�شتمرارية، 
املتعلقة مببداأ ال�شتمرارية  الأمور  والإف�شاح، عند القت�شاء، عن 
ال�شتمرارية ما مل يخطط  ملبداأ  وفقا  املحا�شبة  اأ�شا�ش  وا�شتخدام 
جمل�ش الإدارة اإما لت�شفية املجموعة اأو اإيقاف عملياتها اأو مل يكن 

لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

 م�سوؤوليات مدقق �حل�سابات عن

تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة

اإن اأهدافنا هي احل�شول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت البيانات 
املالية املوحدة ككل خالية من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت ناجتة 
يت�شمن  الذي  تقرير مدقق احل�شابات  واإ�شدار  اأو خطاأ،  عن غ�ش 
راأينا. التاأكيد املعقول هو تاأكيد على م�شتوى عال، ولكن ل ي�شمن 
للتدقيق  الدولية  للمعايري  وفقا  تتم  التي  التدقيق  عملية  اأن  ذلك 
اأن تن�شاأ  اأخطاء جوهرية حال وجودها. ميكن  �شتك�شف دائما عن 
ب�شكل  ميكن،  كان  اإذا  هامة  وتعترب  خطاأ،  اأو  غ�ش  عن  الأخطاء 
القرارات  على  توؤثر  اأن  معقولة  ب�شورة  التوقع  جماعي،  اأو  فردي 
البيانات  هذه  اأ�شا�ش  على  امل�شتخدمون  يتخذها  التي  القت�شادية 

املالية املوحدة.

للتدقيق، منار�ش  الدولية  للمعايري  وفقا  التدقيق  كجزء من عملية 
حكًما مهنًيا ونبقي على ال�شكوك املهنية يف جميع اأعمال التدقيق. 

كما اأننا:

ُنحدد ونقيم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية   •
املوحدة، �شواء كانت ناجتة عن غ�ش اأو خطاأ، ون�شمم وننفذ 
ونح�شل  املخاطر،  لتلك  ت�شتجيب  التي  التدقيق  اإجراءات 
اإن  لراأينا.  اأ�شا�ش  لتكوين  ومنا�شبة  كافية  تدقيق  اأدلة  على 
خطر عدم اكت�شاف اأية اأخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو 
اأعلى من تلك الناجتة عن خطاأ، نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي 
على تدلي�ش وغ�ش، اأو حذف متعمد اأو حماولت ت�شويه، اأو 

جتاوز للرقابة الداخلية.

بالتدقيق  ال�شلة  ذات  الداخلية  للرقابة  فهم  على  نح�شل   •
من اأجل ت�شميم اإجراءات تدقيق منا�شبة ح�شب الظروف، 
ولكن لي�ش لغر�ش اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية 

للمجموعة.
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ومعقولية  املتبعة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  مالءمة  مدى  ُنقّيم   •
التي  ال�شلة  ذات  والإي�شاحات  املحا�شبية  التقديرات 

اتخذها جمل�ش الإدارة.

الإدارة  جمل�ش  ا�شتخدام  مالءمة  مدى  على  نتيجة  ُنبدي   •
التدقيق  اأدلة  اإلى  وا�شتناًدا  املحا�شبي،  ال�شتمرارية  ملبداأ 
�شكوكاً  هناك  كانت  اإذا  ما  عليها،  احل�شول  يتم  التي 
تثري  اأن  ميكن  ظروف  اأو  باأحداث  �شلة  ذات  جوهرية 
�شكوكاً كبرية حول قدرة املجموعة على املوا�شلة وفقا ملبداأ 
جوهرية،  �شكوكاً  هناك  اأن  اإلى  تو�شلنا  اإذا  ال�شتمرارية. 
احل�شابات  مدقق  تقرير  يف  النتباه  بلفت  مطالبون  فاإننا 
املالية  البيانات  يف  الواردة  ال�شلة  ذات  الإف�شاحات  اإلى 
املوحدة، اأو اإذا كان الإف�شاح عن هذه املعلومات غري كايف، 
بتعديل راأينا. اإن النتائج التي تو�شلنا اإليها تعتمد على اأدلة 
مدقق  تقرير  تاريخ  حتى  عليها  احل�شول  مت  التي  التدقيق 
احل�شابات. ومع ذلك، فاإن الأحداث اأو الظروف امل�شتقبلية 
ال�شتمرار  عن  بالتوقف  املجموعة  تقوم  اأن  يف  تت�شبب  قد 

وفقا ملبداأ ال�شتمرارية.

وهيكلها  املوحدة  املالية  للبيانات  العام  العر�ش  ُنقّيم   •
كانت  اإذا  وفيما  الإف�شاحات،  ذلك  يف  مبا  وحمتواها، 
ذات  والأحداث  املعامالت  متثل  املوحدة  املالية  البيانات 

العالقة بالطريقة التي حتقق العر�ش العادل.

يتعلق  فيما  ومنا�شبة  كافية  تدقيق  اأدلة  على  نح�شل   •
اأو الأن�شطة التجارية داخل  باملعلومات املالية من الكيانات 
اإننا  املوحدة.  املالية  البيانات  الراأي حول  لإبداء  املجموعة 
التدقيق  اأعمال  واإجراء  والإ�شراف  التوجيه  عن  م�شوؤولون 
راأينا  عن  الوحيدون  امل�شوؤولون  نزال  ل  ونحن  للمجموعة. 

حول التدقيق.

نتوا�شل مع جمل�ش الإدارة يف جملة من الأمور، من بينها ما يتعلق 
بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ونتائج التدقيق الهامة، مبا يف 

ذلك اأي وجه من اأوجه الق�شور اجلوهرية يف الرقابة الداخلية التي 
نحددها اأثناء قيامنا بالتدقيق.

باملتطلبات  التزامنا  ببيان  الإدارة  جمل�ش  بتزويد  اأي�شاً  نقوم 
بجميع  ونعلمهم  ال�شتقاللية،  ب�شاأن  ال�شلة  ذات  الأخالقية 
توؤثر  اأنها  التي قد يعتقد ب�شكل معقول  العالقات وامل�شائل الأخرى 
ذلك  كان  متى  بها،  ال�شلة  ذات  وال�شمانات  ا�شتقالليتنا  على 

ممكًنا.

بناًء على الأمور التي مت تقدميها ملجل�ش الإدارة، نقوم بتحديد تلك 
املالية  البيانات  تدقيق  الق�شوى يف  الأهمية  لها  كانت  التي  الأمور 
ونقوم  الأ�شا�شية.  التدقيق  اأمور  ثم،  ومن  احلالية،  لل�شنة  املوحدة 
باإدراج هذه الأمور يف تقرير مدقق احل�شابات ما مل مينع قانون اأو 
لئحة من الإف�شاح العلني عن هذا الأمر اأو عندما نقرر يف حالت 
نادرة جدًا، اأنه يجب عدم الك�شف عن اأمر ما يف تقريرنا نظراً لأن 
تفوق  اأن  معقول  ب�شكل  يتوقع  قد  عنه  الك�شف  لعدم  ال�شلبية  الآثار 

منافع امل�شلحة العامة للك�شف عنه يف التقرير.

 تقرير عن �ملتطلبات �لقانونية

و�لتنظيمية �لأخرى

اأنها  اعتربنا  التي  والإي�شاحات  املعلومات  جميع  على  ح�شلنا 
حما�شبية  ب�شجالت  البنك  يحتفظ  التدقيق.  لأغرا�ش  �شرورية 
منتظمة وتتفق البيانات املالية املوحدة مع تلك ال�شجالت. اطلعنا 
على تقرير جمل�ش الإدارة الذي �شيدرج يف التقرير ال�شنوي. تتفق 
املعلومات املالية الواردة فيه مع �شجالت البنك ودفاتره. مل يرد اإلى 
علمنا وقوع اأية خمالفات لالأحكام املعمول بها لقانون م�شرف قطر 
القطري  التجارية  ال�شركات  وقانون  ل�شنة 2012  املركزي رقم 13 
واأية  للبنك  الأ�شا�شي  النظام  لبنود  اأو   ،2015 ل�شنة   )11( رقم 
تعديالت طراأت عليه خالل ال�شنة ميكن اأن يكون لها تاأثري جوهري 
ال�شنة املنتهية يف  اأدائه كما يف  اأو  للبنك  على املركز املايل املوحد 

31 دي�شمرب 2019.

جوبال بال�شوبرامانيام
�شجل مراقبي احل�شابات القطري رقم 251

كي بي اإم جي
برتخي�ش من هيئة قطر لالأ�شواق املالية: مدقق خارجي،

رخ�شة رقم 120153

2٤ فرباير 2020
الدوحة

دولة قطر
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اعتمد جمل�ش الإدارة البيانات املالية املوحدة بتاريخ 17 فرباير2020 ووقعها نيابة عن املجل�ش:

�ل�سيخ / فهد بن حممد

بن جرب �آل ثاين

رئي�ش جمل�ش الإدارة

  �ل�سيخ / عبد �لرحمن بن حممد

بن جرب �آل ثاين

الع�شو املنتدب

�لدكتور / ر�هافان �سيتار�مان

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة

٢٠١٩2018

�ملوجود�ت

5،8٠3،8447،586،122نقد واأر�شدة لدى م�شارف مركزية

7،756،٩446،238،998 م�شتحقات من بنوك

65،784،٢5859،844،059قرو�ش و�شلف للعمالء

٢6،56٠،58520،727،215ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

١٠،47810،510ا�شتثمار يف �شركة زميلة

7٢3،5٩7621،469عقارات واأثاث ومعدات

١،568،7١٩1،104،038موجودات اأخرى

١٠8،٢٠8،4٢596،132،411�إجمايل �ملوجود�ت

 
�ملطلوبات

٢4،٠36،٩4819،528،535 م�شتحقات لبنوك

58،463،83355،785،338ودائع عمالء

473،٠5٩747،573�شندات دين

6،85٩،٠4٩4،844،137ت�شهيالت اأخرى

5،٠57،6٢٢2،493،599مطلوبات اأخرى

٩4،8٩٠،5١١83،399،182�إجمايل �ملطلوبات

حقوق �مللكية

3،١٠٠،4673،100،467راأ�ش املال

5،٠٩٢،٩485،092،948احتياطي قانوين

137،200  84٩،6٠٠احتياطي خماطر

)227،271(١55،٠43احتياطي القيمة العادلة

)56،180()58،846(احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

686،065   ١78،7٠٢اأرباح مدورة

٩،3١7،٩١48،733،229�إجمايل حقوق �مللكية �لعائدة مل�ساهمي �لبنك

4،٠٠٠،٠٠٠4،000،000اأدوات موؤهلة كراأ�ش مال اإ�شايف

١3،3١7،٩١412،733،229�إجمايل حقوق �مللكية

١٠8،٢٠8،4٢596،132،411�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية

األف ريال قطري

 بنك الدوحة )�ض.م.ع.ق.(

بيـان �ملـركز �ملايل �ملوحد
كما يف 31 دي�شمرب 2019
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٢٠١٩2018

4،٢١6،67٠3،920،755اإيرادات فوائد

)1،839،809()٢،٢36،448(م�شروفات فوائد

١،٩8٠،٢٢٢2،080،946�سايف �إير�د�ت �لفو�ئد

5٢٠،7٠3489،682 اإيرادات ر�شوم وعمولت

)102،050()١٢6،6٠7(م�شروفات ر�شوم وعمولت

3٩4،٠٩6387،632 �سايف �إير�د�ت ر�سوم وعمولت

37،85544،578اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)11،323()١6،638( اأق�شاط التاأمني امل�شندة

)39،978()٩8،463( �شايف املطالبات املدفوعة

)6،723()77،٢46(�سايف خ�سارة من عمليات �لتاأمني

١١١،5٢4115،392�شايف ربح �شرف عمالت اأجنبية

)9،843(3٠5،7٢4�شايف اإيرادات / )خ�شارة( من ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

68،46٩67،194اإيرادات ت�شغيلية اأخرى

485،7١7172،743

٢،78٢،78٩2،634،598�لإير�د�ت �لت�سغيلية

)496،325()4٩3،٢٩١(تكاليف املوظفني

)90،059()١٢١،84٠( اإهالك

)16،207(٢6٠�شايف رد/)خ�شارة( انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

)951،683()١،١6١،537( �شايف خ�شارة انخفا�ش قيمة القرو�ش وال�شلف للعمالء

38،١١3103،699�شايف رد انخفا�ش قيمة موجودات مالية اأخرى

)350،327()3١٩،8٩3(م�شروفات اأخرى

)٢،٠58،١88()1،800،902(

7٢4،6٠١833،696�لربح قبل ح�سة نتائج �ل�سركة �لزميلة و�ل�سريبة

١87340ح�شة من نتائج ال�شركة الزميلة

7٢4،788834،036�لربح قبل �ل�سريبة

)3،814(٢٩،١44رد / )م�شروف( �شريبة الدخل

753،٩3٢830،222�لربح

 عائد�ت �ل�سهم: 

 العائدات الأ�شا�شية واملخففة لل�شهم )بالريال القطري(
٠.١70.20

 بنك الدوحة )�ض.م.ع.ق.(

بيـــــان �لــــدخل �ملـــوحد
األف ريال قطريلل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019
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٢٠١٩2018

753،٩3٢830،222�لربح

�لدخل �ل�سامل �لآخر

بنود يتم �أو قد يتم �إعادة ت�سنيفها لحقاً �إىل بيان �لدخل:

)18،724()٢،666(فروقات حتويل عمالت اأجنبية عن العمليات الأجنبية

التغري يف احتياطي القيمة العادلة )اأدوات دين - املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9(:

7١4،85٠12،766�شايف التغري يف القيمة العادلة

)7،276()34١،475(�شايف املبلغ املحول اإلى بيان الدخل املوحد

37٠،7٠٩)13،234(

بنود لن يتم �إعادة ت�سنيفها لحقاً �إىل بيان �لدخل:

 �شايف التغري يف القيمة العادلة ل�شتثمارات حقوق امللكية امل�شنفة بالقيمة العادلة من
 خالل الدخل ال�شامل الآخر )املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9(

8،٩3٩47،367

37٩،64834،133�إجمايل �لدخل �ل�سامل �لآخر

١،١33،58٠864،355�إجمايل �لدخل �ل�سامل

 بنك الدوحة )�ض.م.ع.ق.(

بيـان �لدخل �ل�سامل �ملوحد
األف ريال قطريلل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019
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٢٠١٩2018
�لتدفقات �لنقدية من �أن�سطة �لت�سغيل

7٢4،78883٤.036الربح قبل ال�شريبة
:تعديالت لـ

١،١6١،537951.683 �شايف خ�شارة انخفا�ش قيمة قرو�ش و�شلف للعمالء
16.207)٢6٠( �شايف خ�شارة انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

)103.699()38،١١3(�شايف خ�شارة انخفا�ش قيمة موجودات مالية اأخرى
١٢١،84٠90.059اإهالك

١4،63٠13.1٤1 اإطفاء تكاليف التمويل
٤6.757)٢7٠،٠٩7( �شايف )اإيرادات( / خ�شارة من ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

)183(4٠)خ�شارة( / ربح من بيع عقارات واأثاث ومعدات
)3٤0()١87(ح�شة من نتائج �شركة زميلة

١،7١4،١781.8٤7.661�لربح قبل �لتغري�ت يف موجود�ت ومطلوبات �لت�سغيل

132،999)٢،3١6،7١3(التغري يف امل�شتحقات من بنوك
)2،132،78٤()5،١46،٢64(التغري يف القرو�ش وال�شلف للعمالء

)325،619()464،68١( التغري يف املوجودات الأخرى
4،5٠8،4١38،٤99،610 التغري يف امل�شتحقات لبنوك

)3،9٤8،٤71(٢،678،4٩5 التغري يف ودائع العمالء
٤35،٤51 446،434 التغري يف املطلوبات الأخرى

)27،752()٢٠،756( �شندوق دعم الأن�شطة الجتماعية والريا�شية
)29،606(٢١،6٩6�شريبة الدخل املدفوعة

١،4٢٠،8٠٢٤،٤51،٤89�سايف �لنقد �لناجت من �أن�سطة �لت�سغيل

  �لتدفقات �لنقدية من �أن�سطة �ل�ستثمار

)11،581،363()١3،453،٠٠6(�شراء اأوراق مالية ا�شتثمارية
8،٢7٢،33٩8.26٤.137متح�شالت من بيع ا�شتثمارات مالية

)2.960()3١،666(�شراء عقارات واأثاث ومعدات
١35195متح�شالت من بيع عقارات واأثاث ومعدات

)3،319،991()5،٢١٢،١٩8(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �أن�سطة �ل�ستثمار

�لتدفقات �لنقدية من �أن�سطة �لتمويل

)595،9٤2(٢،٠١4،٩١٢ متح�شالت من / )�شداد( قرو�ش اأخرى
88.631)٢74،5١4()�شداد( / متح�شالت من اإ�شدار �شندات دين

)220.000()٢٢٠،٠٠٠(توزيع اإلى �شندات ال�شريحة الأولى لراأ�ش املال
)930.1٤0()3١٠،٠47(توزيعات اأرباح مدفوعة

)1،657،٤51(١،٢١٠،35١�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �أن�سطة �لتمويل

)525.953()٢،58١،٠45(�سايف �لنق�س يف �لنقد وما يعادله
٩،77٩،7٢٢10.305.675النقد وما يعادله كما يف 1 يناير

7،١٩8،6779.779.722�لنقد وما يعادله كما يف 3١ دي�سمرب

�لتدفقات �لنقدية �لت�سغيلية من �لفو�ئد وتوزيعات �لأرباح:

4،١66،7٢73.878.639فوائد مقبو�شة
٢،١4٢،58١1.731.955فوائد مدفوعة

35،6٢736.91٤توزيعات اأرباح مقبو�شة

 بنك الدوحة )�ض.م.ع.ق.(

بيـان �لتدفقات �ملالية �ملوحد
األف ريال قطريلل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019
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�ل�سيخ فهد بن حممد    

بن جرب �آل ثاين

رئي�ض جمل�ض الإدارة

ممثل عن �سركة فهد   •
حممد جرب القاب�سة

�ل�سيد �أحمد عبد�هلل 

�أحمد �خلال

ع�سو جمل�ض الإدارة

�ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن 

يو�سف عبيد�ن

نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة

�ل�سيد حمد حممد �ملانع

ع�سو جمل�ض الإدارة

�ل�سيخ عبد �لرحمن بن 

حممد بن جرب �آل ثاين

الع�سو املنتدب

�ل�سيد علي �إبر�هيم 

عبد�هلل �ملالكي

ع�سو م�ستقل

�ل�سيخ عبد �هلل بن 

حممد بن جرب �آل ثاين

ع�سو جمل�ض الإدارة

�ل�سيد نا�سر خالد 

نا�سر عبد�هلل �مل�سند

ع�سو م�ستقل

�ل�سيخ فالح بن جا�سم بن 

جرب بن حممد �آل ثاين

ع�سو جمل�ض الإدارة

ممثل عن �سركة جا�سم   •
وفالح للتجارة واملقاولت

�أع�ســـاء
 جملــــ�س �لإد�رة
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حتقيق  يف  الآخر  تلو  عاماً  املتعاقبة  جناحاته  الدوحة  بنك  وا�شل 
اأف�شل م�شتويات الأداء �شواء على ال�شعيد املايل اأو التنظيمي اأو على 
 2019 عام  خالل  تعالى  اهلل  وبحمد  متكنا  حيث  اخلدمات،  �شعيد 
البنك  ا�شرتاتيجية  يف  اأهداف  من  و�شعناه  ما  معظم  حتقيق  من 
ويف املوازنة التقديرية.  وقد ت�شمنت هذه الإجنازات تعزيز وتقوية 
ن�شبة عائد على متو�شط حقوق  اأف�شل  للبنك وحتقيق  املايل  املركز 
امل�شاهمني وعلى متو�شط املوجودات، هذا بالإ�شافة اإلى طرح العديد 
اخلدمات  وخا�شة  املتطورة  امل�شرفية  واملنتجات  اخلدمات  من 
امل�شرفية الإلكرتونية.  كما ت�شمنت اأي�شًا تعزيز الكادر الوظيفي يف 
البنك من خالل اإدخال العديد من اخلربات والكفاءات يف امل�شتويات 

الإدارية املختلفة، اإ�شافة اإلى اإعادة هيكلة �شبكة الفروع املحلية.

وقد مت يف ذات العام الرتكيز على الكوادر القطرية حيث ا�شتقطبنا 
تدريبية  لدورات  اإخ�شاعهم  ومت  القطريني  املوظفني  من  العديد 
مكثفة، واأحتنا لهم الفر�شة لكت�شاب اخلربات واملهارات اخلارجية 
التمثيل  ومكاتب  املختلفة  البنك  بفروع  للعمل  اإحلاقهم  خالل  من 

املنت�شرة يف خمتلف اأنحاء العامل.

فعلى ال�شعيد املحلي بلغ اإجمايل عدد �شبكة الفروع املحلية العاملة 
داخل دولة قطر اأربعة وع�شرون فرعًا وثالثة مكاتب دفع واأربعة فروع 
اإلكرتونية، وبلغ عدد اأجهزة ال�شراف الآيل )100( مائة جهاز من 
�شمنها ثالثة اأجهزة بدولة الإمارات العربية املتحدة وجهازين بدولة 
الكويت ووثالثة اأجهزة بالهند. وعلى ال�شعيد الدويل، يوجد للبنك 
الإمارات  بدولة  ظبي  اأبو  واإمارة  دبي  اإمارة  من  كل  يف  فروع  �شتة 
كل  يف  الهند  يف  فروع  وثالثة  الكويت  بدولة  وفرع  املتحدة  العربية 
من مومباي وكوت�شي وت�شيناي، هذا بالإ�شافة اإلى اأربعة ع�شر مكتباً 
متثيليا يف كل من �شنغافورة وتركيا واليابان وال�شني واململكة املتحدة 
وكوريا اجلنوبية واأملانيا واأ�شرتاليا وكندا وهوجن كوجن وجنوب اأفريقيا 

وبنجالدي�ش و�شرييالنكا ونيبال. 

�شركة  وهي  للتاأمني  الدوحة  بنك  �شركة  اأي�شا  البنك  وميتلك  كما 
بن�شبة  اإلى ح�شة ا�شرتاتيجية  اإ�شافة  بالكامل  للبنك  تابعة مملوكة 
والتي  الهندية  الو�شاطة  �شركات  اإحدى  مال  راأ�ش  من   %٤٤.02
اأ�شبحت فيما بعد ت�شمى ب�شركة الدوحة للو�شاطة واخلدمات املالية 

ومتار�ش ن�شاطها يف اأعمال الو�شاطة واإدارة املوجودات.  

ويف هذا املجال، ل بد واأن ن�شري اإلى اأن الهند تربطها عالقات جتارية 
فح�شب  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  ودول  قطر  دولة  مع  لي�ش  �شخمة 
اإلى جميع الدول التي يوجد للبنك تواجد فيها من خالل  بل ومتتد 
مكاتب التمثيل املنت�شرة مبختلف بقاع العامل.  اإن هذا التواجد ميكن 
البنك من خدمة ال�شركات العاملة مبختلف هذه الدول كما �شيتيح 

له اقتنا�ش الفر�ش ال�شتثمارية وحتقيق منافع اأف�شل للم�شاهمني.

وقد مت يف الأعوام ال�شابقة تعزيز قاعدة راأ�ش مال البنك الأ�شا�شي 
اأ�شا�شي  اأدوات راأ�ش مال  اإ�شدار  ون�شبة كفاية راأ�ش املال من خالل 
ريال  مليار   ٤ باإجمايل  »اأي  مرة  كل  يف  قطري  ريال  مليار   2 مببلغ 
وفقًا  قطر  يف  لالأ�شدار  اإ�شايف  اأ�شا�شي  مال  كراأ�ش  قطري«موؤهلة 
بهدف  وذلك  املركزي  قطر  م�شرف  ال�شادة  ومتطلبات  ل�شروط 
حتقيق  وعلى  واملناف�شة  الإقرا�ش  عملية  على  البنك  قدرة  تعزيز 

اأهدافه ال�شرتاتيجية.

للم�شاهمني املنعقد عام 2016  العادية  العامة  ويف اجتماع اجلمعية 
وافق امل�شاهمون بالإجماع على اإ�شدار �شهادات ودائع �شمن برنامج 
�شهادات ودائع ي�شل اإلى 3 مليار دولر اأمريكي وعلى اإ�شدار اأوراق 
وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   2 اإلى  ي�شل  اآخر  برنامج  جتارية �شمن 
امل�شاهمون  وافق  كما  برنامج.   كل  حتت  املدرجة  املحددات  �شمن 
اإ�شدار  عملية  لكل  الأدنى  احلد  تخفي�ش  على   2018/3/7 بتاريخ 
اأمريكي  دولر  مليون   50 من  اإليه  امل�شار  التجارية  الأوراق  بربنامج 
باإ�شدار �شندات  اأمريكي، وعلى قيام بنك الدوحة  اإلى مليون دولر 
دين �شمن برنامج �شندات اليورو متو�شطة الأجل EMTN لدى البنك 
البالغ )2( مليار دولر اأمريكي بهدف تنويع م�شادر التمويل وتعزيز 

و�شع ال�شيولة لدى البنك.

العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت   2017 مار�ش   6 وبتاريخ 
للم�شاهمني على زيادة راأ�ش مال البنك من مبلغ 2.583.722.520 
خالل  من  قطري  ريال   3.100.٤67.020 مبلغ  اإلى  قطري  ريال 
م�شاهمي  على  لالكتتاب  عاديًا  جديدًا  �شهمًا   51.67٤.٤50 طرح 
بنك الدوحة ومن لديهم حقوق الكتتاب يف الأ�شهم ب�شعر 25 ريال 
قطري لل�شهم الواحد،  وقد مت بتاريخ 12 يوليو 2017 اإ�شافة الأ�شهم 
اجلديدة للمكتتبني واإدراجها للتداول ببور�شة قطر.  كما مت بتاريخ 
لت�شبح  الدوحة  بنك  ل�شهم  اال�شمية  القيمة  يونيو 2019 جتزئة   16
اأ�شبح  وبالتايل  قطرية  ريالت  ع�شرة  من  بدًل  لل�شهم  واحدًا  رياًل 

اإجمايل عدد اأ�شهم راأ�ش املال يعادل 3.100.٤67.020 �شهمًا.

تــــقريـــر
 جملــــ�س �لإد�رة

عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019
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هذا وقد جنح بنك الدوحة يف ال�شتمرار بتطبيق املعيار املحا�شبي 
التا�شع لإعداد التقارير املالية )IFRS 9( بح�شب توجيهات ال�شادة/ 
م�شرف قطر املركزي، حيث مت اتباع منهجية حمافظة قائمة على 
النهج  بدًل من  املتوقعة  اإلى اخل�شائر  ا�شتنادًا  باخل�شائر  العرتاف 
فقد  الداء  هذا  �شوء  ويف  املتكبدة.  اخل�شائر  اإلى  امل�شتند  احلايل 
الت�شنيف  ثبتت  العاملية  فيت�ش  وكالة  اأن  اإلى  اي�شا  �شعادته  ا�شار 
الئتماين لبنك الدوحة املتعّلق بقدرته على الوفاء بالتزاماته املالية 
على املدى الطويل “IDR” عند الدرجة »A« مع نظرة م�شتقبلية 
الأعمال  منوذج  جناح  على  الت�شنيف  هذا  يوؤكد  حيث  »م�شتقّرة« 

امل�شتدام الذي يتبناه البنك يف ظل بيئة الأعمال احلالية.

اإجمايل  باأن   2019 لعام  للبنك  املدققة  املالية  البيانات  ُتظهر 
 96.1 مع  باملقارنة  قطري  ريال  مليار   108.2 بلغ  قد  املوجودات 
مليار ريال قطري اأي بزيادة قدرها 12 مليار ريال قطري واأن �شايف 
القرو�ش وال�شلف قد بلغ 65.8 مليار ريال قطري باملقارنة مع 59.8 
مليار ريال قطري اأي بن�شبة منو تعادل 9.9%.  كما ُتظهر باأن حمفظة 
قطري  ريال  مليار   26.6 بلغت  قد  املالية  الأدوات  يف  ال�شتثمارات 
بن�شبة زيادة تعادل 28.1% عن العام ال�شابق، واأن ودائع العمالء كما 
يف نهاية العام قد و�شلت اإلى مبلغ 58.5 مليار ريال قطري باملقارنة 
حقوق  اإجمايل  واأن   %٤.8 منو  بن�شبة  قطري  ريال  مليار   55.8 مع 
امل�شاهمني قد و�شلت اإلى مبلغ 13.3 مليار ريال قطري، كما ويظهر 
بيان الدخل باأن الدخل من الفوائد قد بلغ ٤.2 مليار ريال قطري اأي 
بن�شبة منو تعادل 7.5% عن العام ال�شابق واأن الدخل من العمليات 
قد منا بن�شبة 5.6% حيث و�شل اإلى 2.8 مليار ريال قطري، ويظهر 
بلغ 75٤  نهاية عام 2019  ربح يف  البنك قد حقق �شايف  باأن  اأي�شًا 
مليون ريال قطري باملقارنة مع 830 مليون ريال قطري عام 2018 
اأخذ خم�ش�شات مادية للقرو�ش غري العاملة.  يف حني  وذلك بعد 
بلغ متو�شط العائد على ال�شهم من الأرباح 0.17 ريال قطري، وبلغت 
ن�شبة العائد على متو�شط حقوق ملكية امل�شاهمني 6% ون�شبة العائد 

على متو�شط املوجودات %0.7٤.  

واعتمادًا على هذه النتائج، اتخذ جمل�ش الإدارة قرارًا يف اجتماعه 
اجلمعية  اإلى  بتو�شية  التقدم   2020 فرباير   17 بتاريخ  عقد  الذي 
بعد  الأرباح  �شايف  ترحيل  على  للموافقة  للم�شاهمني  العامة 

ال�شتقطاعات اإلى العام القادم.

�خلطة �مل�ستقبلية للبنك:

لالأعوام 2019 - 2023 فقد  للبنك  امل�شتقبلية  وعلى �شعيد اخلطة 
والأمتتة  والرقمنة  العمليات  هند�شة  اإعادة  على  اخلطة  ت�شمنت 
بالإ�شافة اإلى تطوير عملية جمع معلومات الأعمال واأدوات التحليل 
حيث  الفروع،  �شبكة  هيكلة  اإعادة  وعلى  ال�شالحيات  وتفوي�ش 
على  ت�شمنت  كما  املحلية،  الفروع  لبع�ش  دمج  عمليات  اإجراء  مت 
امل�شتويني  اإدارة املخاطر على  ا�شرتاتيجيات فعالة يف جمال  تطبيق 

املحلي والدويل وعلى الرتكيز على ا�شتقطاب الكوادر القطرية ورفع 
العالية  والكفاءات  اخلربات  ا�شتقطاب  خالل  من  الأداء  م�شتوى 
امل�شتويات  لكافة  التدريبية  الربامج  على  الرتكيز  اإلى  بالإ�شافة 
الوظيفية.  وت�شمنت اأي�شا على حت�شني وتطوير م�شتوى احلوكمة يف 
البنك، اإعادة ر�شم مناذج الأعمال، وعلى تقدمي اأف�شل م�شتوى من 
اخلدمات واملنتجات امل�شرفية املتطورة وخا�شة اخلدمات امل�شرفية 
الإلكرتونية، اإ�شافة اإلى الت�شويق ال�شمني للخدمات، وتعزيز وتقوية 
املركز املايل للبنك من خالل م�شاعفة اإجمايل املوجودات وتنويعها 
وقد  الت�شغيلي.  الأداء  الكفاءة يف  م�شتوى من  اأعلى  واملحافظة على 
ت�شمت ال�شرتاتيجية اأي�شا على حتقيق منو منتظم يف بنود الدخل 
الرئي�شية وعلى حت�شني نوعية الأ�شول وتنويع م�شادر الدخل وخا�شة 
امل�شادر غري املرتبطة بالفوائد، هذا بالإ�شافة اإلى اإدارة التكاليف 
التي  امل�شتويات  �شمن  عليها  واملحافظة  مهنية  بطريقة  ومراقبتها 
تتما�شى مع قطاع ال�شناعة امل�شرفية مع حتقيق ال�شتفادة الق�شوى 

من كلفة التمويل.

�خلدمات و�ملنتجات:

امل�شرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  العديد  طرح   2019 عام  �شهد 
املتطورة، وقد �شملت جمالت التطوير على طرح منتجات وخدمات 
جديدة وعلى اإدخال تعديالت جوهرية على بع�ش اخلدمات القائمة 
حيث حازت الرقمنة واخلدمات امل�شرفية الإلكرتونية على الن�شيب 
احتياجات  تلبية  اىل  ذلك  من  هادفني  اجلانب،  هذا  من  الأكرب 
ومتطلبات عمالئنا الكرام من خمتلف ال�شرائح يف املجتمع القطري.

امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة  اأداء  م�شتوى  على  املحافظة  وبهدف 
خالل  ركزنا  فقد  ال�شوق  يف  املوجودة  التحديات  ومواجهة  لالأفراد 
العام على تعزيز هذه املجموعة مبوظفني من ذوي اخلربة والكفاءة 
العالية وعلى جودة وم�شتوى اخلدمة املقدمة للعمالء، هذا بالإ�شافة 
وحدة  تعزيز  مت  كما  بالفروع.  اخللفية  املكاتب  عمليات  مركزة  اإلى 
لتقدمي  والكفاءة  اخلربة  من  عالية  درجة  على  مبوظفني  الريادة 

خدمات متكاملة لكبار العمالء.

لفروع  اجلديد  ال�شكل  تد�شني  يف   2011 عام  منذ  الدوحة  بنك  بداأ 
البنك، وقد روعي يف هذا الت�شميم راحة العمالء و�شهولة وان�شياب 
بتقدمي  املتعلقة  املعايري  اأعلى  تطبيق  اإلى  بالإ�شافة  بالفروع  العمل 
من  يقرب  ما  على  الت�شميم   هذا  تنفيذ  مت  وقد  للعمالء،  اخلدمة 
ثالثة ع�شر فرعًا وجاري العمل حاليًا على تنفيذ هذا الت�شميم يف 

بقية فروع البنك.

وبالإ�شافة اإلى اخلدمات الإلكرتونية املقدمة من خالل بنك الدوحة 
متكن  التي   DCardless كاردل�ش  دي  خدمة  مثل   Dbank الفوري 
الآيل  ال�شراف  اأجهزة  عرب  قيمتها  با�شتالم  احلوالة  من  امل�شتفيد 
واحلوالت  الآيل  ال�شراف  بطاقة  ا�شتخدام  اإلى  احلاجة  بدون 
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واملوبايل  الهاتف  وخدمات  الق�شرية  الر�شائل  وخدمة  الإلكرتونية 
وطورنا  فقد طرحنا  الإلكرتونية وغريها،  والفروع  الإنرتنت  و�شبكة 
الإنرتنت  وخدمة  اجلوال  الهاتف  عرب  اإ�شافية  م�شرفية  خدمات 
ح�شاباتهم  تفا�شيل  اإلى  الو�شول  من  العمالء  مكّنا  حيث  امل�شريف 
اإجراء عمليات حتويل بني ح�شاباتهم  امل�شرفية ب�شهولة وي�شر ومن 
اخلا�شة اأو اإلى اأي م�شتفيد اآخر م�شجل يف هذه اخلدمة اإ�شافة اإلى 
الئتمانية  البطاقات  وم�شتحقات  اخلدمات  فواتري  �شداد  اإمكانية 
اأوريدو  من  لكل  الدفع  امل�شبقة  للخدمات  ال�شحن  اإعادة  وبطاقات 

وفودافون.  

امل�شرفية  اخلدمات  تطبيق  عرب  اجلديدة  اخلوا�ش  وتت�شمن  هذا 
و�شحب الأموال  عرب الهاتف اجلوال على التحويل املحلي لالأموال، 
وحتويل  يونيون،  الوي�شرتن  عرب  الأموال  وحتويل  بطاقة،  بدون 
وغريها  »كليك«  بطاقة  تعبئة  واإعادة  الئتمان  بطاقة  عرب  الأموال 
من اخلدمات. كما مت خالل عام 2019 اإعادة اإطالق تطبيق »بنك 
خالل  من  مت  حيث  اجلوال،  الهاتف  عرب  قطر«  بوك  ماي  الدوحة 
هذا التطبيق تقدمي عرو�ش متعددة وق�شائم متنّوعة لتناول الطعام 
والعناية باجلمال واللياقة والأن�شطة الرتفيهية واخلدمات ال�شحية 
على  اإ�شافية  خدمات  البنك  وّفر  ذلك  اإلى  وبالإ�شافة  وغريها. 
اأوريدو،  الدوحة وعمالء  بنك  لعمالء  الآيل  ال�شراف  اأجهزة  �شبكة 
اأوريدو  فواتري خدمات  ال�شتعالم عن  العمالء  باإمكان  اأ�شبح  حيث 

وت�شديدها من خالل هذه ال�شبكة.

كما اأولينا اهتمامًا خا�شًا خالل العام لأنظمة اأمن املعلومات حلماية 
اأجرينا  حيث  اجلوال،  الهاتف  عرب  امل�شرفية  خدماتنا  م�شتخدمي 
اأمان  واأدخلنا عنا�شر  الإلكرتوين  الدوحة  بنك  تعديالت على موقع 
ذات فاعلية اأكرب حلماية م�شتخدمي خدمات بنك الدوحة الفوري. 
اخلا�ش  التطبيق  من  املح�شنة  الن�شخة  تد�شني  مت  الإطار  هذا  ويف 
باخلدمات امل�شرفية عرب الهاتف اجلوال بامتيازات جديدة، حيث 
اأتاح هذا التطبيق اإجراء املعامالت امل�شرفية ب�شهولة وكفاءة عالية 
اتاحت  حيث  المتيازات  بهذه  الأولى  املرتبة  الأمان  عن�شر  واحتل 
 Face اأو ب�شمة الوجه  هذه الن�شخة خيار ا�شتخدام ب�شمة الإ�شبع 
امل�شتخدم وكلمة  ا�شم  اإدخال  امل�شتخدم عو�شًا عن  لتاأكيد هوية   ID

املرور.

ومت اأي�شًا حتديث النظام اخلا�ش بالبطاقات امل�شرفية بهدف تعزيز 
الأمان  عنا�شر  وتقوية  للعمالء  اأ�شرع  خدمة  وتقدمي  الأداء  م�شتوى 
املعامالت  لر�شد  الئتمان  بطاقات  مبراقبة  يتعلق  فيما  وخا�شة 
الحتيالية والتنبيه بوقوعها ب�شكل اآيل ملنع حدوثها. كما مت حتديث 
الأمن  درجات  اأعلى  توفري  بهدف  املعلومات  ل�شبكة  التحتية  البنية 
مدار  على  املالية  للخدمات  الآمن  الو�شول  من  ومتكينهم  للعمالء 
ال�شاعة ومن اإجراء معامالتهم امل�شرفية من اأي جهاز ومن اأي مكان 
يف العامل مبنتهى ال�شهولة والفاعلية.  ونظراً للتزام البنك باملعايري 

العاملية يف جمال اإدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات فقد متكن خالل 
هذا العام من جتديد �شهادة الآيزو 2011-20000. 

واإ�شافة اإلى ذلك، فقد كان لبنك الدوحة ال�شبق منذ عام 2007 يف 
طرح اأول برنامج ت�شوق عرب الإنرتنت يف منطقة ال�شرق الأو�شط من 
خالل �شوق الدوحة الإلكرتوين يف قطر، ول زال هذا املوقع منذ ذلك 
التاريخ يحقق جناحات جيدة، حيث اأ�شبح باإمكان العمالء من خالل 

هذا ال�شوق �شراء احتياجاتهم وت�شديد قيمتها اإلكرتونيا. 

ا�شتمر بنك الدوحة مع �شركة ما�شرتكارد العاملية باإطالق جمموعة 
م�شافة  قيمة  ذات  مبتكرة  مبيزات  اجلديدة  اخل�شم  بطاقات  من 
الدوحة  بنك  لعمالء  البطاقات  هذه  تتيح  البطاقات. حيث  حلاملي 
معامالتهم  تنفيذ  من  �شتمكنهم  كما  لتالم�شية،  معامالت  اإجراء 
خا�شية  خالل  من  اإ�شافية  حماية  عنا�شر  ظل  يف  الإنرتنت  عرب 
»ما�شرتكارد �شكيور كود« )Mastercard SecureCode®( ونظام 
هذه  وتاأتي   .)QPAY( الإلكرتوين  للدفع  املوحدة  الوطنية  البوابة 
البطاقة مبجموعة من املزايا تت�شمن الدخول اإلى �شالت ا�شرتاحة 
الكون�شريج،  وخدمات  العامل،  حول  املطارات  يف  ال�شخ�شيات  كبار 

وعرو�ش املطاعم الفاخرة، واحل�شول على اأميال الدوحة. 

كما اأطلق بنك الدوحة حملة كوبا اأمرييكا 2019 للبطاقات الئتمانية 
من  عمالء  اأربعة  فوز  احلملة  ت�شمنت  حيث  اخل�شم،  وبطاقات 
�شعداء احلظ مع مرافق واحد لكل فائز بباقة �شفر جّمانية حل�شور 
وحملة   »2019 اأمرييكا  »كوبا  القدم  لكرة  القطري  املنتخب  مباراة 
توفري فر�شة لعمالء البنك للفوز ب�شيارة لكز�ش LX570 عند حتويل 

الراتب اإلى بنك الدوحة.

بالبطاقات  اخلا�ش  الولء  برنامج  تعزيز  عىل  اأي�شاً  العمل  وا�شتمر 
ال�شتفادة  البطاقات  هذه  حاملي  باإمكان  يزال  ل  اإذ  الئتمانية، 
للبطاقات  ا�شتخدامهم  عند  املكت�شبة  الدوحة  اأميال  ا�شتبدال  من 
الئتمانية اخلا�شة بهم ب�شكل فوري من اأجهزة نقاط البيع املنت�شرة 
اأو  الربنامج  هذا  يف  امل�شاركة  التجارية  املحال  من  العديد  يف 
ا�شتخدام هذه الأميال ل�شراء تذاكر �شفر، كما ا�شتمر البنك بالعمل 
بربنامج الولء »اأميال الدوحة« الذي يهدف اإلى حتويل ا�شتخدامات 
اأميال قد ت�شل  اإلى  والدويل  امل�شتوى املحلي  الئتمان على  بطاقات 
على  احل�شول  يف  ا�شتخدامها  ميكن  جماين  ميل   ٤0.000 اإلى 

رحالت طريان وحجوزات فنادق باملّجان وغريها.  

على  جماين  تاأمني  على  احل�شول  ميزة  للعمالء  البنك  اأتاح  كما 
هذه  با�شتخدام  الطريان  لتذاكر  �شراء  عملية  كل  عند  ال�شفر 
البطاقات ووفّر للعمالء حاملي بطاقة فيزا بالتينيوم وانفينيت ميزة 
الدخول احل�شري اإلى �شالة املها مبطار حمد الدويل.  هذا وا�شتمر 
البنك يف توفري امتيازات اإ�شافية حلاملي بطاقة انفينت الئتمانية 
 »VIP customers« املهمني  والعمالء  الريادة  بعمالء  اخلا�شة 
بالفـروع  اخلدمات  تقدمي  يف  الأولوية  على  العميل  ح�شول  مثل 



20     �لتقـريــر �ل�سنوي �ملايل ٢٠١٩

�لإد�رة �لتنفيـذيـــة

وخدمة املوافقة علـى القر�ش خالل 60 دقيقة وخدمة التوا�شل على 
»MR. Valet« وغ�شل  ال�شـيارة جمانًا من  الوات�شاب وخدمـة ركن 
ال�شيارة جمانًا يف حمطة »Hi-Wash« بالإ�شافة اإلى احل�شول على 
تذكرة �شينما جمانًا عند �شراء كل تذكرة بالإ�شافة اإلى خ�شومات 
اأ�شفت  لدى العديد من املحالت التجارية واملطاعم وغريها، حيث 

هذه البطاقة على هذه ال�شريحة من العمالء طابع خا�ش ومتمّيز.

كما وّفر البنك اأي�شًا بطاقة الئتمان ذات العالمة التجارية امل�شرتكة 
مع مراكز اللولو هايرب ماركت بامتيازات خا�شة وجذابة، وقد لقت 
من  اإقبالً هائالً   2011 عام  منذ طرحها يف  املتميزة  البطاقة  هذه 
جمهور العمالء، مما جعلها بطاقة خا�شة ومميزة لي�ش على م�شتوى 
التعاون  جمل�ش  دول  منطقة  م�شتوى  وعلى  بل  فح�شب  قطر  دولة 
من   %5 ن�شبة  ا�شرتداد  للعميل  البطاقة  هذه  توفر  حيث  اخلليجي، 
 2019 عام  يف  ومت  العام،   طوال  اللولو  مراكز  من  م�شرتياته  قيمة 
عمل حمالت م�شرتكة مع اللولو مت من خاللها منح العمالء حاملي 
بطاقة اللولو ا�شرتداد ن�شبة 5% اإ�شافية من قيمة م�شرتياتهم مبراكز 

اللولو خالل فرتات حمددة.

تتيح  التي  اجلديدة  العاملية  الأ�شواق  من�شة  الدوحة  بنك  اأطلق 
بطريقة  العاملية  املالية  لالأ�شواق  و�شال�شة  ب�شهولة  الو�شول  للعمالء 
للعمالء  ميكن  املن�شة  هذه  خالل  ومن  وموثوقة.   واآمنة  �شريعة 
وال�شلع  الأجنبية  والعمالت  الأ�شهم  اأ�شواق  يف  والتداول  ال�شتثمار 
ال�شاعة،  وال�شعار على مدار  الأ�شهم  والأوروبية ومراقبة  الأمريكية 
اأجهزة  عرب  املن�شة  هذه  اإلى  الو�شول  اأي�شًا  للعمالء  ميكن  كما 
تتيح  وهي  اآمن،  ت�شجيل  خالل  من  املحمولة  والهواتف  الكمبيوتر 
واإدارة  التداول  للم�شتخدمني ال�شتفادة من عمولت منخف�شة على 

حمافظهم ب�شهولة.

الدانة  لربنامج  ع�شرة  ال�شاد�شة  بالذكرى  الحتفال  ومبنا�شبة   
فقد  جناحات،  من  املا�شية  ال�شنوات  خالل  املنتج  هذا  حققه  وملا 
يتنا�شب  مبا  اجلوائز  برنامج  هيكلة  باإعادة   2019 عام  خالل  قمنا 
اإعادة  الربنامج حيث ركزت عملية  لهذا  ال�شاد�شة ع�شرة  والذكرى 
هذا  عمالء  كافة  اأن  مبعنى  اأي  للجميع«  »الدانة  مبداأ  على  الهيكلة 

الربنامج �شي�شتفيدون من برنامج اجلوائز بطريقة اأو باأخرى، وقد 
ت�شمن هذا الربنامج على )529( جائزة من �شمنها جائزة نقدية 
بقيمة 2 مليون ريال قطري، هذا بالإ�شافة اإلى )12( جائزة نقدية 
جائزة  و)365(  جائزة  لكل  قطري  ريال   50.000 بقيمة  �شهرية 
كما  جائزة.   لكل  قطري  ريال   2.000 بقيمة  اأخرى  �شهرية  نقدية 
يت�شمن الربنامج على جائزة نقدية بقيمة مليون ريال قطري لعمالء 
الريادة واخلدمات امل�شرفية اخلا�شة وغريها من اجلوائز النقدية 
بلغ جمموع  وقد  ال�شن وغريها.   وكبار  ال�شغار  للمدخرين  الأخرى 
يف   2019 عام  نهاية  يف  الدانة  لعمالء  املمنوحة  النقدية  اجلوائز 

حدود مبلغ 6.5 مليون ريال قطري.

وخالل عام 2019 اأبرم البنك اتفاقًا مع بنك جلوبال اآي اإم اآي اأحد 
املقيمة  النيبالية  لتزويد اجلالية  نيبال  الرائدة يف  التجارية  البنوك 
يف قطر بخدمة التحويل الفوري اإلى نيبال.  كما دخل يف �شراكة مع 
بنك حبيب اإت�ش بي اإل اأحد اأكرب البنوك التجارية يف باك�شتان لتقدمي 
خدمة التحويل الفوري لالأموال للجالية الباك�شتانية املقيمة يف قطر.

على  عامًا   ٤0 مرور  ذكرى  العام  هذا  من  الأول  الربع  �شادف  وقد 
البنك.  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  �شكل  مما  الدوحة،  بنك  انطالقة 
والعمالء  اجلدد  للعمالء  حملة  الدوحة  بنك  اأطلق  املنا�شبة  وبهذه 
احلاليني ت�شَمنت على تقدمي جوائز ذهب، كما �شهدت م�شرية البنك 
ما  حيث  املهمة  الأحداث  من  العديد  املا�شية  الأربعة  العقود  خالل 
زال عمالئنا الكّرام ُي�شّكلون اأ�شا�ش جناح عملياتنا. واحتفاًل مبرور 
البنك هذه احلمله  اطلق  الدوحة،  بنك  تاأ�شي�ش  الأربعني عامًا على 
خالل  للبنك  امل�شتمر  لدعمهم  للعمالء  والتقدير  ال�شكر  من  كنوع 

الأعوام املا�شية.

كما اأعدنا طرح حملتي القرو�ش ال�شخ�شية وقرو�ش ال�شيارات لعام 
منخف�ش  فائدة  �شعر  على  احل�شول  مثل  جذابة  بامتيازات   2019
على القرو�ش ال�شخ�شية ابتداءًا من ٤.5% �شنويًا مع تاأجيل ق�شط 
عمالء  وح�شول  الأولى،  لل�شنة  متتالية  غري  اأ�شهر  لثالثة  القر�ش 
�شعر  اأو  �شنويًا  يبداأ من ٤9.%2  فائدة  �شعر  ال�شيارات على  قرو�ش 
فائدة متناق�ش بواقع ٤.65% مع بولي�شة تاأمني �شامل لل�شنة الأولى 
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فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين

رئي�ض جمل�ض الإدارة

وخدمة امل�شاعدة على الطريق.  كما ويتمتع كل من عمالء القرو�ش 
ال�شخ�شية وعمالء قرو�ش ال�شيارات بفر�ش احل�شول على ا�شرتداد 
هذه  على  باملوافقة  وال�شرعة  قطري  ريال   5.000 اإلى  ي�شل  نقدي 
املرتبطة  والحكام  لل�شروط  وفقًا  المتيازات  من  وغريها  القرو�ش 

بهاتني احلملتني.

لقد حر�ش البنك على توظيف اأف�شل الكفاءات املتوفرة يف البالد، 
حيث �شارك يف العديد من املعار�ش املهنية، ويف اإطار جهود البنك 
العام  خالل  البنك  كّرم  املوظفني  بني  والتفاعل  التوا�شل  تعزيز  يف 
جمموعة من املوظفني من ذوي اخلدمة الطويلة بالبنك، كما نّظم 

العديد من الفعاليات الريا�شية للموظفني وعائالتهم. 

والتوعية  والبيئة  املجتمع  ق�شايا  مب�شاندة  البنك  التزام  اإطار  ويف 
الأن�شطة  من  العديد  الدوحة  بنك  نّفذ  امل�شتدامة،  التنمية  بق�شايا 
�شباق  من  ع�شر  الثالثة  الن�شخة  بتنظيم  قام  حيث  العام،  خالل 
الدانة الأخ�شر للجري الذي �شهد م�شاركة عدد كبري من اجلماهري 
البلدية والبيئة  بالتعاون مع وزارة  الداعمة لهذه املبادرة، كما نّظم 
هذا  من  �شابق  وقت  ويف  ال�شاطىء.  لتنظيف  حملة  الوكرة  وبلدية 
البيئية  اأقام بنك الدوحة حفل توزيع جوائز برنامج املدار�ش  العام 
هامًا  دورًا  لعبت  التي  باملدار�ش  الحتفاء  اإلى  يهدف  الذي  ال�شنوي 
واأظهرت درجة عالية من  الطلبة  البيئي بني  الوعي  ن�شر مفهوم  يف 
البتكار والإبداع يف ا�شتكمال م�شاريعها اخل�شراء بنجاح كجزء من 
مع  بالتعاون  موؤخرًا  البنك  ا�شت�شاف  كما  البيئية.  املدار�ش  برنامج 
وحدة التربع بالدم التابعة ملوؤ�ش�شة حمد الطبية حملة التربع بالدم 
البنك  دعم  اإطار  ويف  الغربي.  اخلليج  مبنطقة  الرئي�شي  مقره  يف 
امل�شتمرلـ »�شاعة الأر�ش«، اأطفاأ بنك الدوحة الأنوار مبقره الرئي�شي 

وبجميع فروعه يف كافة اأنحاء دولة قطر. 

بنك  وّقع  فقد  امل�شتدامة  والتنمية  الجتماعية  امل�شوؤولية  جمال  ويف 
العام  خالل  قطر  دولة  يف  التجارية  البنوك  اأكرب  اأحد   – الدوحة 
املا�شي على امليثاق العاملي لالأمم املتحدة، وهي مبادرة اأممية تهدف 
اإلى ت�شجيع كافة ال�شركات مبختلف دول العامل على تبني �شيا�شات 
للهالل  ماليًا  دعمًا  وقدم  الجتماعية  امل�شوؤولية  وعلى  م�شتدامة 
الأحمر القطري واجلمعية القطرية لل�شرطان ورعى معر�ش التناف�ش 
لرّواد الأعمال ومعهد قطر العاملي للزراعة، ويف هذا ال�شياق مت اإدراج 
بنك الدوحة يف موؤ�شر Good FTSE4 لالأ�شواق النا�شئة نظري ريادة 
البنك امل�شتمرة يف اللتزام مبعايري الأداء املعني بالأ�شتدامة البيئية 

والجتماعية واحلوكمة.

�جلو�ئز:

على  الدوحة  بنك  بها  يتمتع  التي  املالية  واملتانة  للمالءة  ونظرًا 
امل�شتويني املحلي والإقليمي والدويل وملا قدمه من خدمات ومنتجات 

امل�شرفية  التجربة  نقل  يف  الريادي  ولدوره  متطورة  م�شرفية 
القطرية اإلى اآفاق جديدة، فقد حاز على تقدير واعرتاف عدد من 
املخت�شني يف القطاع املايل وامل�شريف، حيث حاز البنك خالل عام 
2019 بالإ�شافة اإلى اجلوائز التي ح�شل عليها يف الأعوام ال�شابقة 
معهد  من  التوايل  على  الثاين  للعام  الذهبي  الطاوو�ش  جائزة  على 
ال�شركات  حوكمة  جمال  يف  البنك  متيز  نظري  الهند  يف  املديرين 
املالية 2019«  الر�شيدة يف جمال اخلدمات  وعلى جائزة »احلوكمة 
»اأف�شل  جائزة  وعلى  املالية  لال�شت�شارات  كامربيدج  موؤ�ش�شة  من 
جملة  من   »2019 لعام  قطر  يف  التجاري  التمويل  جمال  يف  بنك 
جلوبال فاينان�ش. كما ح�شل على جائزة »التميز يف قطاع الأعمال 
الكونفدرايل  العاملي  الحتاد  The Bizz Europe من  لعام 2019« 
للمدفوعات  املبا�شرة  املعاجلة  يف  »التميز  جائزة  وعلى  لالأعمال، 
فريق  »اأف�شل  جائزة  وعلى  بنك  �شيتي  من  الأمريكي«  بالدولر 
ل�شتقطاب املواهب يف قطر لعام 2019« من لينكداإن، وعلى جائزة 
»البنك الأف�شل يف خدمة العمالء والقنوات امل�شرفية البديلة« من 
جائزة  على  اأي�شًا  ح�شل  كما  العرب،  للم�شرفيني  الدويل  الحتاد 
بنك يف  »اأف�شل  وجائزة  النقد«  اإدارة  بنك حملي يف جمال  »اأف�شل 
بانكينج  اإيجان  جملة  من   »2019 لعام  وال�شتثمار  ال�شركات  جمال 

اآند فاينان�ش.

�سكـر وتقـديـر:

ال�شكر  بخال�ش  الدوحة  بنك  اإدارة  جمل�ش  يتقدم  املنا�شبة،  وبهذه 
حمد  بن  متيم  ال�شيخ/  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  مقام  اإلى  والعرفان 
خليفة  بن  خالد  ال�شيخ/  �شعادة  واإلى  املفدى  البالد  اأمري  ثاين،  اآل 
ال�شيد/ علي �شريف  واإلى �شعادة  الوزراء  اآل ثاين  - رئي�ش جمل�ش 
العمادي - وزير املالية واإلى �شعادة ال�شيد/ علي بن اأحمد الكواري 
- وزير التجارة وال�شناعة واإلى �شعادة ال�شيخ/ عبد اهلل بن �شعـود 
املركزي  قطر  مب�شرف  امل�شوؤولني  جميع  واإلى  املحافظ   - ثاين  اآل 
ووزارة التجارة وال�شناعة وهيئة قطر لالأ�شواق املالية وبور�شة قطر 

لدعمهم الالمتناهي لنا.

امل�شاهمني  ال�شادة  اإلى  وال�شكر  بالتحية  اأي�شًا  املجل�ش  ويتوجه  كما 
والعمالء الكرام، واإلى اإدارة البنك التنفيذية وجلميع موظفي البنك 

على ما اأبدوه من جهود وتعاون خالل هذا العام.

واللـه ولـي التوفيـق،،،
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لقد لقى بنك الدوحة تقدير واإ�شادة العديد من املوؤ�ش�شات امل�شرفية املتخ�ش�شة نظًرا لأدائه املايل القوي وملبادراته املبتكرة على �شعيد 
ا املوؤ�ش�شات  املنتجات واخلدمات امل�شرفية. ومتثل ا�شرتاتيجية بنك الدوحة للتو�شع الدويل اأحد اأهم عوامل جناحه وهو ما تتفق عليه اأي�شً

املانحة للجوائز. وتعترب اجلوائز املمنوحة للبنك دلياًل على التزام بنك الدوحة الدائم بالرتقاء مب�شتوى منتجاته وخدماته، اإلى جانب 
متيزه الكبري يف جمال خدمة العمالء.

ت�شمنت اجلوائز التي ح�شل عليها البنك يف عام 2019 ما يلي:

جــو�ئــــز
بـنــــك �لــدوحــة

�أف�سل فريق ل�ستقطاب �ملو�هب يف قطر - ٢٠١٩

LinkedIn لينكداإن

�لطاوو�س �لذهبي �لعاملية للم�سوؤولية �لجتماعية 

لل�سركات - ٢٠١٩

معهد املديرين

�أف�سل بنك حملي للعام يف خدمات �إد�رة �لنقد - ٢٠١٩

اإي�شن بانكنغ اآند فاينن�ش 

�أف�سل بنك للعام يف خدمات �ل�سركات

و�ل�ستثمار  - ٢٠١٩

اإي�شن بانكنغ اآند فاينن�ش

�أف�سل بنك يف خدمات �لعمالء و�لقنو�ت

�مل�سرفية �لبديلة - ٢٠١٩

الحتاد الدويل للم�شرفيني العرب 

�لعاملية لريادة �لأعمال - جو�ئز �لأعمال  - ٢٠١٩

الحتاد العاملي الكونفدرايل لالأعمال

�أف�سل بنك يف جمال �لتمويل �لتجاري يف قطر - ٢٠١٩

جلوبال بانكنج اأند فينان�ش 

جائزة �حلوكمة �لر�سيدة يف جمال

�خلدمات �ملالية لعام ٢٠١٩

حفل توزيع اجلوائز العاملية للحوكمة الر�شيدة لعام 2019
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2018

2018

2018 2018

2018 2018

2018 2018

2018

20192019 2019 2019

20192019 2019 2019

2018

أفضل فريق الستقطاب
المواهب في قطر
LinkedIn لينكدإن

الطاووس الذهبي العالمية
للمسؤولية االجتماعية للشركات

معهد المديرين

أفضل بنك محلي للعام
في خدمات إدارة النقد

 إيشن بانكنغ آند فايننس

أفضل بنك للعام
في خدمات الشركات واالستثمار – قطر

 إيشن بانكنغ آند فايننس

أفضل بنك في خدمات
العمالء والقنوات المصرفية البديلة 
االتحاد الدولي للمصرفيين العرب

العالمية لريادة ا�عمال
جوائز ا�عمال

االتحاد العالمي الكونفدرالي ل�عمال

أفضل بنك في مجال
التمويل التجاري في قطر

جلوبال بانكنج أند فينانس

جائزة الحوكمة الرشيدة في مجال
الخدمات المالية لعام 2019

حفل توزيع الجوائز العالمية
للحوكمة الرشيدة لعام

ز في المعالجة المباشرة التمي¡
للمدفوعات بالدوالر ا�مريكي

سيتي بنك

أفضل بنك في مجال
التمويل التجاري في قطر

جلوبال بانكنج أند فينانس

أفضل مجموعة للخدمات
المصرفية التجارية في قطر
جلوبال بانكنج أند فينانس

جائزة التميز في ا�عمال 
مجلة قطر اليوم

الطاووس الذهبي العالمية
للمسؤولية االجتماعية للشركات

معهد المديرين

أفضل بنك من حيث مركز رأس المال
جوائز نيو إيج بانكينغ

البنك ا�كثر تميًزا في ا�عمال في قطر
ضمن حفل توزيع جوائز التميز المؤسسي

CV مجلة 

المصرف ا�قوى في
التواصل مع العمالء وخدمة العمالء 

ا�تحاد الدولي للمصرفيين

أفضل بنك محلي في
مجال التمويل التجاري

إيشن بانكنغ آند فايننس

(QETF) صندوق مؤشر بورصة قطر  
(ETF) من بنك الدوحة، أول صندوق مؤشرات متداول 

ُيدرج في بورصة قطر في عام 2018



بـنــك �لـدوحــة     25

�حل�سابات

•  احل�شابات اجلارية 
•  ح�شابات الدانة للتوفري 

•  ح�شاب الدانة العائلي 
•  برنامع الدانة للتوفري

•  ح�شاب الدانة للمدخرين ال�شغار
•  ح�شاب التوفري املرن

•  الوديعة الثابتة 
•  ح�شاب الوديعة حتت الطلب

•  وديعة الدخار الذكية 
•  الوديعة الثابتة ذات الفوائد املدفوعة مقدمًا 

•  احل�شابات اخل�شراء 
•  اجلنى

•  ح�شابات باقة املغرتبني

�لباقات �خلا�سة

•  باقة املغرتبني الهنود 
•  باقة املغرتبني اللبنانيني 

•  خدمات العمالة الفلبينية يف اخلارج
•  اخلدمات امل�شرفية للعمالء ال�شريالنكيني املغرتبني

�لقنو�ت و�خلدمات �لإلكرتونية

•  خدمة الإنرتنت امل�شريف 
•   تطبيق اجلوال امل�شريف 

•   تطبيق اجلوال امل�شريف عرب ال�شاعة الذكية 
•   �شبكة اأجهزة ال�شراف الآيل 

•   الفروع الإلكرتونية
•   خدمة الهاتف امل�شريف 

•   خدمة الر�شائل الن�شية الق�شرية امل�شرفية 
•   مركز الت�شال

•   خدمات دفع الفواتري واإعادة تعبئة الر�شيد
•   خدمة حتويل الأموال حمليًا ودوليًا

•   خدمات جهاز ال�شراف الآيل دون البطاقة 
•   خدمة الدرد�شة على الوات�ش اأب

•   الك�شوفات الإلكرتونية
•   تفعيل فوري للبطاقة

بطاقات بنك �لدوحة

 خدمات �لبطاقات �لئتمانية

•   بطاقة الريادة فيزا اإنفينيت الئتمانية 
•   بطاقة فيزا بالتينيوم الئتمانية 

•   بطاقة درمي الئتمانية 
•   بطاقة اللولو الئتمانية 

•   برنامج الولء اأميال الدوحة

خدمات بطاقات �خل�سم

•  بطاقات اخل�شم ما�شرتكارد 
•  بطاقات �شرف الراتب ما�شرتكارد 

خدمات �لدفع

•  �شوق الدوحة الإلكرتوين
•  خدمات بطاقات الدفع
•  بوابة الدفع الإلكرتونية

�لقرو�س

•  القرو�ش ال�شخ�شية
•  قرو�ش ال�شيارة 

•  قـــرو�ش الإ�شكــــان )العـــقارات اجلديدة، والعقارات قيد الإن�شاء،   
    وعقارات التملك احلر، وعقارات الإجارة(

•  القر�ش الإ�شكاين �شديق البيئة 
•  قرو�ش التعليم 

•  قرو�ش مقابل عائدات اليجار 
•  قر�ش مقابل بدل تذاكر الطريان 

•  قرو�ش مقابل الودائع 
•  قرو�ش مقابل ودائع يف اخلارج 

•  قرو�ش الكتتاب العام الويل 
•   قر�ش ال�شيارة �شديق البيئة

 خدمات ومنتجات �لتاأمني �مل�سريف

•  تاأمني ال�شكن 
•  تاأمني ال�شفر 

•  التاأمني الطبي 
•  التاأمني �شد احلوادث ال�شخ�شية 

•  تاأمني املركبات 
•  برنامج تعليم الأبناء 

•  برنامج التقاعد 
•  التاأمني على احلياة 

•  جميع منتجات التاأمني الأخرى

تتوفر خدمة »هال دوحة« 

على مدار ال�شاعة على الرقم ٤٤٤56000 

تتوفر خدمة عمالء �لريادة

على مدار ال�شاعة على الرقم ٤٤٤56655

�خلدمات �مل�سرفية
املنتجات واخلدمات
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الـــفـــــروع املــحــليــــة

دلــيــل فــــروع
بــنــك الدوحــــة

١( �لفرع �لرئي�سي 

�ش.ب: 3818، الدوحة، قطر
هاتف: 3550 / 40153555

فاك�ش: 44416631 / 44456837
4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHBQAQA :شويفت�

٢( �ملتحف 

�ش.ب: 32311، الدوحة، قطر
هاتف: 53 / 40153152 

فاك�ش: 40153150
4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHBQAQA :شويفت�

 3( �سيتي �سنرت 

�ش.ب: 31490، الدوحة، قطر
هاتف: 3351 / 40153350

فاك�ش: 44115018
DOHBQAQA :شويفت�

4( بن عمر�ن 

�ش.ب: 8646، الدوحة، قطر
هاتف: 3323 / 40153322

فاك�ش: 44874670
DOHBQAQA :شويفت�

5( �لد�ئري �لثالث 

�ش.ب: 3846، الدوحة، قطر
هاتف: 40153727 / 40153726  

فاك�ش: 401543987
تلك�ش: 4534 

DOHBQAQA :شويفت�

6( �لغر�فة

�ش.ب: 31636، الدوحة، قطر
هاتف: 3379 / 40153377

فاك�ش: 40153380
DOHBQAQA :شويفت�

7( �لد�ئري �لر�بع 

�ش.ب: 31420، الدوحة، قطر
هاتف: 3727 / 3505 / 40153500 

فاك�ش: 44257646
DOHBQAQA :شويفت�

8( �ملطار �لقدمي 

�ش.ب: 22714، الدوحة، قطر
هاتف: 3695 / 40153698

فاك�ش: 40153699
DOHBQAQA :شويفت�

٩( �ل�سركات 

�ش.ب: 3818، الدوحة، قطر
هاتف: 5757 / 5750 / 40155755

فاك�ش: 40155745
DOHBQAQA :شويفت�

١٠( �ملرقاب 

�ش.ب: 8120، الدوحة، قطر
هاتف: 3265 / 3267 / 40153266 

فاك�ش: 40153264
DOHBQAQA :شويفت�

١١( طريق �سلوى 

�ش.ب: 2176، الدوحة، قطر
هاتف: 7626 / 44257636

فاك�ش: 44681768
4744-DBSWA DH :تلك�ش

DOHBQAQA :شويفت�

١٢( �ملنطقة �ل�سناعية 

�ش.ب: 40665، الدوحة، قطر
هاتف: 3601 / 40153600

فاك�ش: 44606175
DOHBQAQA :شويفت�

١3( �أبو هامور 

�ش.ب: 47277، الدوحة، قطر
هاتف: 54 / 40153253

فاك�ش: 40153250
DOHBQAQA :شويفت�

١4( �أبو �سمرة 

�ش.ب: 30828، اأبو �شمرة، قطر
هاتف: 4655 / 44715634 / 44715623

فاك�ش: 31 / 44715618
DOHBQAQA :شويفت�

١5( دخان 

�ش.ب: 100188، دخان، قطر
هاتف: 3311 / 40153310 

فاك�ش: 44711090
4210-DBDKN DH :تلك�ش

DOHBQAQA :شويفت�

١6( �خلور 

�ش.ب: 60660، اخلور، قطر
هاتف: 3389 / 40153388

فاكس: 44722157
DOHBQAQA :سويفت

١7( ر��س لفان 

�ش.ب: 31660، را�ش لفان، قطر
هاتف: 3391 / 40153390

فاك�ش: 40148864
4825-DBMSB DH :تلك�ش

DOHBQAQA :شويفت�

١8( �لروي�س 

�ش.ب: 70800، الروي�ش، قطر
هاتف: 3305 / 3306 / 40153304

فاك�ش: 44731372
DOHBQAQA :شويفت�

١٩( �لوكرة 

�ش.ب: 19727، الوكرة، قطر
هاتف: 78 / 40153177 / 40153182

فاك�ش: 40153185
DOHBQAQA :شويفت�

٢٠( م�سيعيد 

�ش.ب: 50111، م�شيعيد، قطر
هاتف: 40153342 / 40153344       

44762344 / 40153343         
فاك�ش: 44770639

4164-DBUSB DH :تلك�ش
DOHBQAQA :شويفت�

٢١( �لريان 

�ش.ب: 90424، الريان، قطر
هاتف: 36 / 44257135

فاك�ش: 44119471
DOHBQAQA :شويفت�

٢٢( قطر مول 

�ش.ب: 24913، الدوحة، قطر
هاتف: 3710 /  3709 / 3711 / 05 / 

 40153701
فاك�ش: 44986625

DOHBQAQA :شويفت�

٢3( دوحة في�ستيفال �سيتي 

�ش.ب: 2731، الدوحة، قطر
هاتف: 3300 / 40153299

فاك�ش: 44311012
DOHBQAQA :شويفت�

٢4( مول بو�بة �ل�سمال 

�ش.ب: 2980، الدوحة، قطر
هاتف: 3524 - 3517 / 3516 / 40153515

فاك�ش: 44783326
DOHBQAQA :شويفت�
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مكــــاتب الدفـــع

الفــروع الإلكرتونيــة

فاك�ش هاتف اإ�شم املكتب

+974 44762344 قطر للبرتول، امل�شفاة

+974 44712660 +974 44712298 قطر للبرتول، دخان

+974 44176196 ال�شفارة الباك�شتانية

هاتف اإ�شم املكتب
+974 44660761 / 44660957 اللولو هايربماركت - الدائري الرابع
+974 44780673 / 44780729 اللولو هايربماركت - الغرافة

+974 40153128 / 40153129 / 4015130 لولو اخلور )مول اخلور(

+974 44559182 غرفة التجارة )الدائري الرابع(
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   �ل�سيد/ �أندريه ليون �سنيمان

رئي�ش جمموعة اخلدمات امل�شرفية الدولية بالإنابة
 �ش.ب: 3818، الدوحة، قطر

 هاتف: 4846 4015 974+
 فاك�ش: 4823 / 4822 4015 974+

جوال: 4953 3366 974+
aSnyman@dohabank.com.qa:الربيد اللكرتوين

فرع �لكويت 

 �شارع اأحمد اجلابر،  برج عبداللطيف ال�شراف
 مبنى رقم 1، منطقة 3 �ش.ب: 506، �شفاة 13006،

منطقة �شرق، الكويت
  هاتف: 7200 2291 965+
 فاك�ش: 7229 2291 965+

 sGeorge@dohabank.com.kw :الربيد اللكرتوين

 فرع دبي )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة(

 �ل�سيد �لجا رجى

رئي�ش الفرع يف الإمارات العربية املتحدة
 الطابق الأر�شي،  برج القرن الواحد والع�شرون، �شارع ال�شيخ زايد

 �ش.ب: 125465، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
 هاتف: 4073100 9714+

 فاك�ش: 3219972 9714+ 
جوال: 7638 5555 5 971+

 rajaa@dohabank.ae :الربيد اللكرتوين

فرع �أبو ظبي )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة(

  برج العتيبة،  شارع النجادة
ص.ب: 27448، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

  هاتف: 6944888 2 971+
فاكس: 6944844 2 971+

Rajaa@dohabank.ae :البريد االلكتروني

فرع مومباي

 �ل�سيد ماني�س ماثور 

مدير اإقليمي - الهند
�شاكر باهان، الطابق الأر�شي

مكتب رقم 230، خلف خليج ركالمني�شن
نارميان بونت، مومباي 400021، الهند

 هاتف: 6561 6002 22 91+
فاك�ش: 90/ 5289 2287 22 91+

جوال: 12379 96199 91+
 mmathur@dohabank.co.in:الربيد اللكرتوين

فرع ت�سيناي

�ل�سيد/ �ساثي�س كومار بالبان

مدير فرع
New Door No. 9, Mount Road, Anna Salai, 

near Anna Statue Chennai – 600 002, Tamil 
Nadu

 هاتف: 40064800 / 40064805 44 91+
فاك�ش: 40064804 44 91+

   sBalappan@dohabank.co.in :الربيد اللكرتوين

فرع كوت�سي )�لهند(

�ل�سيد بيني بول

مدير فرع
 NH 47 ,34/1000 فرع كوت�شي لولو مول، الطابق الأول

اإيدابايل، كوت�شي - 682024،  والية كيرال
 هاتف: 4100167 / 4100061 484 91+

فاك�ش: 4100165 484 91+
جوال: 52208 97475 91+

bpaul@dohabank.co.in:الربيد اللكرتوين

املكتب الرئي�سي

 الفروع اخلارجية

 �ملكتب �لتمثيلي �أ�سرت�ليا

 �ل�سيد هيلتون كيث وود

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
 الطابق 36، منطقة فاريري 1

 ا�شرتاليا �شكوير،  ا�شرتاليا، NSW 2000 �شيدين 
 هاتف: 0628 8211 612+
 فاك�ش: 1111 9258 612+
جوال: 2419 1903 614+

 hilton.wood@dohabank.com.au :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي �ليابان

 �ل�سيد كاجني �سينوميا

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب،  بناية كيويت�شي 8 اأف- 3ب 
3 -12 كيو�شو، �شيودا - كيو، طوكيو، 0094-102 اليابان

 هاتف: 1228 5210 813+
 فاك�ش: 1224 5210 813+

جوال: 6197 1776 90 81+
 kanji.shinomiya@dohabank.jp :الربيد اللكرتوين

�ملكتب �لتمثيلي كوريا �جلنوبية

 �ل�سيد يوجن ج. كو�ك

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
1٤18 جونغرو 19، جونغرو غو، �شيول، 03157 كوريا اجلنوبية

 هاتف: 44/ 6440 723 2 82+
 فاك�ش: 6443 723 2 82+

جوال: 6607 897 103 82+
 jaykwak@dohabank.co.kr :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي �ل�سني

 �ل�سيد بيرت لو

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
 جناح ، 506B �شانغهاي �شنرت

رقم 1376 طريق نانيينغ )دبليو(، �شانغهاي 200040
 جمهورية ال�شني ال�شعبية

 هاتف: 8008 / 8006 6279 8621+ 
فاك�ش: 8009 6279 8621+

جوال: 81454 9179 13 86+
 peterlo@dohabanksh.com.cn :الربيد اللكرتوين

�ملكتب �لتمثيلي �سنغافورة

 �ل�سيد �إيفان لو ت�سي بينغ

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
7 تيما�شيك بولفارد، 03A-08# �شن تك تاور 1

�شنغافورة 038987، �شنغافورة
 هاتف: 1298 6513 65+
جوال: 3788 779 8 65+

 ivanlew@dohabank.com.sg :الربيد اللكرتوين

�ملكتب �لتمثيلي هونغ كونغ

�ل�سيد �آي بي و� هينغ تريين�س

الرئي�ش التمثيلي للمكتب
الطابق 16، مبنى نادي هونغ كونغ

3A �شارع ت�شاتر، �شنرتال، هونغ كونغ

هاتف: 8571 3974 852+
جوال: 8899 9268 852+

terenceip@dohabank.com.hk :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي تركيا

 �ل�سيد نزيه �أكالن

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
 �شقق باغدات بال�ش

D:14 ,1/302 باغدات كاد رقم 
 كاديبو�شتان كاديكوف، 34728 ، ا�شطنبول، تركيا

هاتف: 2929 / 2928 356 216 90+  
فاك�ش: 2927 356 216 90+  
جوال: 0616 331 532 90+

الربيد اللكرتوين: 
nezihakalan@dohabankturkey.com

 �ملكتب �لتمثيلي �أملانيا

 �ل�سيد مايك جيلريت

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
الطابق 18، تاون�شرتوم، تاونهي�شتور 1
فرانكفورت اإم ماين 60310، اأملانيا

 هاتف: 4211 505060 69 49+
فاك�ش: 4150 505060 69 49+

جوال: 4999 321 170 49+
office@dohabank.eu :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي، لندن

 �ل�سيد ريت�سارد و�يتنج

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
67 / 68  الطابق الول ،  �شارع جريمني

 لندن SW1Y 6NY اململكة املتحدة
 هاتف: 5667 7930 20 44+
جوال: 2326 232 790 44+

office@dohabank.co.uk :الربيد اللكرتوين

�ملكتب �لتمثيلي كند�

�ل�سيد فينكاتي�س ناغوجي

الرئي�ش التمثيلي للمكتب
ذا اإك�شت�شينج تاور،

�شويت 1100، 151 �شارع يوجني
تورنتو، اأونتاريو
M5C 2W7

هاتف: 8514 775 647 1+ 
جوال: 6892 871 647 1+

venkatesh.nagoji@dohabank.ca :الربيد اللكرتوين

�ملكتب �لتمثيلي، جنوب �أفريقيا

�ل�سيدة �أنريي في�سري

ممثل رئي�شي
,Rivonia Road, 2nd Floor 90 ،الطابق الثاين

،TEB North Wing, Sandton,2057
جوهان�شربغ، جنوب اإفريقيا

هاتف: 1156 286 10 27+ 
جوال: 5143 693 79 27+

 avisser@dohabank.co.za :الربيد اللكرتوين

�ملكتب �لتمثيلي، بنغالد�س

�ل�سيد �أجاي كومار �ساركر

ممثل رئي�شي
مركز �شرطة بالزا كونكورد للت�شوق

الطابق الثامن، الربج اأ، الوحدة )ل(، القطعة رقم 02
الطريق رقم 144 جول�شان 1- داكا 1212، بنغالدي�ش

هاتف: 880255045154+
جوال: 8801713081733+

asarker@dohabank.com.bd :الربيد اللكرتوين

�ملكتب �لتمثيلي، �سريالنكا

�ل�سيد �إير�ند� وي�سانكا وير�كوون

ممثل رئي�شي
,Level 26, East Tower, World Trade Centre

Echelon Square, Colombo 01, Sri Lanka
هاتف: 94117430237+

فاك�ش: 94117444556+ 
جوال: 94773908890+

eWeerakoon@dohabank. :الربيد اللكرتوين
com.lk

�ملكتب �لتمثيلي، �لنيبال

�ل�سيد �سور�ج بيكر�م �ساهي

ممثل رئي�شي
Office 102, Regus Business Centre, Ground Floor, 

Trade Tower, Thapathali, Kathmandu, Nepal
هاتف: 977 9801208385

جوال:  977+ 9851118428
sShahi@dohabank.com.np :الربيد اللكرتوين

�لفــروع �خلارجــية
ومكـــاتب التمثيـــل

 د�ئــرة �خلدمـــات

�مل�ســـرفية �لدوليــة
�ملكـــاتــب �لتمثيـليـــة


