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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

�إىل ال�سادة امل�ساهمني

يف بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

تـــقريـر حــول تدقيــق
البيــــــانات املــــاليــة
املــــــوحدة
الـر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك الدوحة
(�ش.م.ع.ق«( ).البنك») و�شركاته التابعة (ي�شار �إليهم م ًعا
با�سم «املجموعة») والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما
يف  31دي�سمرب  ،2019وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات
يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك
التاريخ ،والإي�ضاحات التي ت�شتمل على ال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.
بر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من
جميع اجلوانب اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف
 31دي�سمرب  ،2019و�أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية
و�أحكام لوائح م�صرف قطر املركزي املعمول بها.
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�أ�ســا�س الر�أي
قمنا ب�أعمال التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق .وقمنا
مبزيد من التو�ضيح مل�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء
اخلا�ص مب�س�ؤوليات املدقق عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
يف تقرير التدقيق هذا� .إننا م�ستقلون عن املجموعة وفقاً لقواعد
ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني ال�صادرة عن جمل�س
املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني املهنيني («قواعد ال�سلوك
الأخالقي») واملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق
التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للبنك يف دولة قطر.
وقمنا با�ستيفاء م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقاً لهذه املتطلبات
وقواعد ال�سلوك الأخالقي .و�إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا
عليها كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.

�أمــور التدقيــق الأ�سا�سيــة
�إن �أمور التدقيق الأ�سا�سية ،وفقاً حلكمنا املهني ،هي تلك الأمور
التي لها الأهمية الق�صوى يف �أعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة
لل�سنة احلالية .وتناولنا هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات
ً
منف�صل عن هذه الأمور عند
املالية املوحدة ككل ،وال نقدم ر�أ ًيا
تكوين ر�أينا عنها.

و�صف �أمر التدقيق الأ�سا�سي

كيفية تناول الأمر يف �أعمال التدقيق

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية اخلا�ضعة ملخاطر االئتمان  -راجع الإي�ضاحات (3ز)(4 ،ب)�(5 ،أ)(5 ،ب) 14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،و19
يف البيانات املالية املوحدة
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:
لقد ركزنا على هذا الأمر نظ ًرا لأن:
• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية على �أ�سا�س متطلبات املعيار الدويل
• انخفا�ض قيمة املوجودات املالية ينطوي على:
للتقارير املالية رقم  9ولوائح م�صرف قطر املركزي ذات ال�صلة ،وفهمنا للأعمال
 متطلبات حما�سبية معقدة ،تت�ضمن افرتا�ضات وتقديرات و�أحكامواملمار�سات املتبعة يف هذا القطاع.
يعتمد عليها حتديد انخفا�ض القيمة؛
 خماطر مناذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على قرارات املنهجية • ت�أكيد فهمنا للعمليات والأنظمة وال�ضوابط اجلديدة �أو املعدلة التي تتبعها الإدارة،مبا يف ذلك ال�ضوابط املطبقة على تطوير منوذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة.
وال�صياغة،
 قابلية التحيز من جانب الإدارة عند �إ�صدار الأحكام لتحديد نتائج • حتديد واختبار ال�ضوابط ذات ال�صلة.اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ،و
•	�إ�شراك متخ�ص�صني يف �إدارة خماطر املعلومات الختبار �أنظمة تقنية املعلومات
اجلديدة وال�ضوابط ذات ال�صلة.
 متطلبات الإف�صاح املعقدة.• كان �صايف املوجودات املالية للمجموعة ،املدرجة يف امليزانية العمومية • تقييم معقولية الأحكام والتقديرات الرئي�سية للإدارة يف احت�ساب املخ�ص�صات ،مبا
يف ذلك اختيار الأ�ساليب والنماذج واالفرتا�ضات وم�صادر البيانات.
وخارجها ،اخلا�ضعة ملخاطر االئتمان مبلغ  130,507مليون ريال
قطري ،كما يف  31دي�سمرب ( 2019مبلغ  122,484مليون ريال قطري •	�إ�شراك متخ�ص�صني يف �إدارة املخاطر املالية
يف  )2018ومن ثم فهي جزء جوهري من بيان املركز املايل املوحد.
للنظر يف االفرتا�ضات /الأحكام الهامة املتعلقة بت�صنيف املخاطر
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان �إجمايل املخ�ص�ص الذي اعرتفت به املجموعة
االئتمانية ،والزيادة الكبرية يف املخاطر االئتمانية ،وتعريف التخلف
يف هذه البيانات املالية مبلغ  1,123ريال قطري ،يف ال�سنة املنتهية يف 31
عن ال�سداد ،واحتمالية التخلف عن ال�سداد ،ومتغريات االقت�صاد الكلي،
دي�سمرب ( 2019مبلغ  864مليون ريال قطري يف  )2018والذي ميثل
ومعدالت اال�سرتداد؛
 %104.09( %148.9يف  )٢٠١٨من �صايف ربح املجموعة ،ومن ثم فهو
لتقييم مدى مالءمة واختبار ال�صحة املحا�سبية لنماذج اخل�سارة
ميثل جزء جوهري من بيان الدخل املوحد.
االئتمانية املتوقعة املطبقة؛
• �إ�شراك متخ�ص�صي تقييم من �أجل تقييم املدخالت واالفرتا�ضات والتقنيات التي
ي�ستخدمها املقيمون الذين كلفتهم املجموعة بتقييم ال�ضمانات العقارية املتعلقة
بتحديد اخل�سارة االئتمانية املتوقعة.
• تقييم اكتمال ودقة ومالءمة البيانات املدخلة يف ح�ساب اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة.
• تقييم مدى معقولية التعديالت الالحقة للنموذج واختبارها.
•	�إجراء تقييم مف�صل ملخاطر االئتمان لعينة من القرو�ض وال�سلف العاملة واملتعرثة.
• تقييم كفاية �إف�صاحات املجموعة فيما يتعلق بانخفا�ض قيمة املوجودات املالية لأول
مرة بالرجوع �إلى متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة ولوائح م�صرف قطر
املركزي.
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معلومات �أخرى
جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول عن املعلومات الأخرى .ت�شتمل املعلومات
الأخرى على املعلومات الواردة يف تقرير البنك ال�سنوي («التقرير
ال�سنوي») ،مبا يف ذلك تقرير جمل�س الإدارة ،ولكنها ال تت�ضمن
البيانات املالية املوحدة للبنك وتقرير مدقق احل�سابات ال�صادر
عليها .ح�صلنا ،قبل تاريخ تقرير مدقق احل�سابات هذا ،على تقرير
جمل�س الإدارة ،والذي ي�شكل جز ًءا من التقرير ال�سنوي ،ويتوقع �أن
تتاح لنا الأجزاء املتبقية من التقرير ال�سنوي عقب تاريخ تقرير
مدقق احل�سابات هذا.
ال يغطي ر�أينا عن البيانات املالية املوحدة املعلومات الأخرى ،وال
نبدي �أي �شكل من �أ�شكال الت�أكيد عليها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي
قراءة املعلومات الأخرى املحددة �أعاله عندما ت�صبح متاحة لنا،
وعند القيام بذلك� ،سن�أخذ يف اعتبارنا ما �إذا كانت املعلومات
الأخرى غري متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة �أو
مع املعلومات التي ح�صلنا عليها �أثناء التدقيق� ،أو �إذا ات�ضح ،خال ًفا
لذلك� ،أنها ي�شوبها �أخطاء جوهرية.
بنا ًء على العمل الذي قمنا به ب�ش�أن املعلومات الأخرى التي ح�صلنا
عليها قبل تاريخ تقرير مدقق احل�سابات هذا� ،إذا تو�صلنا �إلى وجود
�أخطاء جوهرية يف هذه املعلومات الأخرى ،ف�إنه يتوجب علينا �أن
نف�صح عنها يف تقريرنا .لي�س لدينا ما نف�صح عنه يف تقريرنا يف
هذا ال�ش�أن.
و�إذا تو�صلنا ،عند قراءة اجلزء املتبقي من التقرير ال�سنوي� ،إلى
وجود �أخطاء جوهرية فيه ،يتوجب علينا �إبالغها لأولئك املعنيني
باحلوكمة.

�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول ،عند �إعداد البيانات املالية املوحدة،
عن تقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية،
والإف�صاح ،عند االقت�ضاء ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية
وا�ستخدام �أ�سا�س املحا�سبة وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ما مل يخطط
جمل�س الإدارة �إما لت�صفية املجموعة �أو �إيقاف عملياتها �أو مل يكن
لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات عن
تدقيق البيانات املالية املوحدة
�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول عما �إذا كانت البيانات
املالية املوحدة ككل خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت ناجتة
عن غ�ش �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مدقق احل�سابات الذي يت�ضمن
ر�أينا .الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد على م�ستوى عال ،ولكن ال ي�ضمن
ذلك �أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق
�ستك�شف دائما عن �أخطاء جوهرية حال وجودها .ميكن �أن تن�ش�أ
الأخطاء عن غ�ش �أو خط�أ ،وتعترب هامة �إذا كان ميكن ،ب�شكل
فردي �أو جماعي ،التوقع ب�صورة معقولة �أن ت�ؤثر على القرارات
االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون على �أ�سا�س هذه البيانات
املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،منار�س
حك ًما مهن ًيا ونبقي على ال�شكوك املهنية يف جميع �أعمال التدقيق.
كما �أننا:
•

ُنحدد ونقيم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية
املوحدة� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،ون�صمم وننفذ
�إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،ونح�صل
على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س لر�أينا� .إن
خطر عدم اكت�شاف �أية �أخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو
�أعلى من تلك الناجتة عن خط�أ ،نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي
على تدلي�س وغ�ش� ،أو حذف متعمد �أو حماوالت ت�شويه� ،أو
جتاوز للرقابة الداخلية.

•

نح�صل على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق
من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف،
ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية
للمجموعة.

م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة عن
البيانات املالية املوحدة
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة
وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ولوائح
م�صرف قطر املركزي ،وعن �أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد
جمل�س الإدارة �أنها �ضرورية للتمكن من �إعداد البيانات املالية
املوحدة اخلالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة �سواء كانت ناجتة
عن غ�ش �أو خط�أ.
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•

ُنق ّيم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية
التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات ال�صلة التي
اتخذها جمل�س الإدارة.

•

ُنبدي نتيجة على مدى مالءمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة
ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،وا�ستنادًا �إلى �أدلة التدقيق
التي يتم احل�صول عليها ،ما �إذا كانت هناك �شكوكاً
جوهرية ذات �صلة ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري
�شكوكاً كبرية حول قدرة املجموعة على املوا�صلة وفقا ملبد�أ
اال�ستمرارية� .إذا تو�صلنا �إلى �أن هناك �شكوكاً جوهرية،
ف�إننا مطالبون بلفت االنتباه يف تقرير مدقق احل�سابات
�إلى الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية
املوحدة� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري كايف،
بتعديل ر�أينا� .إن النتائج التي تو�صلنا �إليها تعتمد على �أدلة
التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق
احل�سابات .ومع ذلك ،ف�إن الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية
قد تت�سبب يف �أن تقوم املجموعة بالتوقف عن اال�ستمرار
وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية.

•

ُنق ّيم العر�ض العام للبيانات املالية املوحدة وهيكلها
وحمتواها ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وفيما �إذا كانت
البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات
العالقة بالطريقة التي حتقق العر�ض العادل.

•

نح�صل على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق
باملعلومات املالية من الكيانات �أو الأن�شطة التجارية داخل
املجموعة لإبداء الر�أي حول البيانات املالية املوحدة� .إننا
م�س�ؤولون عن التوجيه والإ�شراف و�إجراء �أعمال التدقيق
للمجموعة .ونحن ال نزال امل�س�ؤولون الوحيدون عن ر�أينا
حول التدقيق.

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

ذلك �أي وجه من �أوجه الق�صور اجلوهرية يف الرقابة الداخلية التي
نحددها �أثناء قيامنا بالتدقيق.
نقوم �أي�ضاً بتزويد جمل�س الإدارة ببيان التزامنا باملتطلبات
الأخالقية ذات ال�صلة ب�ش�أن اال�ستقاللية ،ونعلمهم بجميع
العالقات وامل�سائل الأخرى التي قد يعتقد ب�شكل معقول �أنها ت�ؤثر
على ا�ستقالليتنا وال�ضمانات ذات ال�صلة بها ،متى كان ذلك
ممك ًنا.
بنا ًء على الأمور التي مت تقدميها ملجل�س الإدارة ،نقوم بتحديد تلك
الأمور التي كانت لها الأهمية الق�صوى يف تدقيق البيانات املالية
املوحدة لل�سنة احلالية ،ومن ثم� ،أمور التدقيق الأ�سا�سية .ونقوم
ب�إدراج هذه الأمور يف تقرير مدقق احل�سابات ما مل مينع قانون �أو
الئحة من الإف�صاح العلني عن هذا الأمر �أو عندما نقرر يف حاالت
نادرة جد ًا� ،أنه يجب عدم الك�شف عن �أمر ما يف تقريرنا نظراً لأن
الآثار ال�سلبية لعدم الك�شف عنه قد يتوقع ب�شكل معقول �أن تفوق
منافع امل�صلحة العامة للك�شف عنه يف التقرير.

تقرير عن املتطلبات القانونية
والتنظيمية الأخرى
ح�صلنا على جميع املعلومات والإي�ضاحات التي اعتربنا �أنها
�ضرورية لأغرا�ض التدقيق .يحتفظ البنك ب�سجالت حما�سبية
منتظمة وتتفق البيانات املالية املوحدة مع تلك ال�سجالت .اطلعنا
على تقرير جمل�س الإدارة الذي �سيدرج يف التقرير ال�سنوي .تتفق
املعلومات املالية الواردة فيه مع �سجالت البنك ودفاتره .مل يرد �إلى
علمنا وقوع �أية خمالفات للأحكام املعمول بها لقانون م�صرف قطر
املركزي رقم  13ل�سنة  2012وقانون ال�شركات التجارية القطري
رقم ( )11ل�سنة � ،2015أو لبنود النظام الأ�سا�سي للبنك و�أية
تعديالت طر�أت عليه خالل ال�سنة ميكن �أن يكون لها ت�أثري جوهري
على املركز املايل املوحد للبنك �أو �أدائه كما يف ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب .2019

 ٢٤فرباير ٢٠٢٠
الدوحة
دولة قطر

جوبال باال�سوبرامانيام
�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم 251
كي بي �إم جي
برتخي�ص من هيئة قطر للأ�سواق املالية :مدقق خارجي،
رخ�صة رقم 120153

بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـان املـركز املايل املوحد
كما يف  31دي�سمرب 2019

�ألف ريال قطري

٢٠١٩

٢٠١٨

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف مركزية
م�ستحقات من بنوك
قرو�ض و�سلف للعمالء
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
عقارات و�أثاث ومعدات
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات

5,803,844
7,756,944
65,784,258
26,560,585
10,478
723,597
1,568,719
108,208,425

7,586,122
6,238,998
59,844,059
20,727,215
10,510
621,469
1,104,038
96,132,411

املطلوبات
م�ستحقات لبنوك
ودائع عمالء
�سندات دين
ت�سهيالت �أخرى
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات

24,036,948
58,463,833
473,059
6,859,049
5,057,622
94,890,511

19,528,535
55,785,338
747,573
4,844,137
2,493,599
83,399,182

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي خماطر
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح مدورة

3,100,467
5,092,948
849,600
155,043
)(58,846
178,702

3,100,467
5,092,948
137,200
)(227,271
)(56,180
686,065

�إجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك
�أدوات م�ؤهلة كر�أ�س مال �إ�ضايف
�إجمايل حقوق امللكية

9,317,914
4,000,000
13,317,914

8,733,229
4,000,000
12,733,229

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

108,208,425

96,132,411

اعتمد جمل�س الإدارة البيانات املالية املوحدة بتاريخ  17فرباير 2020ووقعها نيابة عن املجل�س:
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ال�شيخ  /فهد بن حممد
بن جرب �آل ثاين

ال�شيخ  /عبد الرحمن بن حممد
بن جرب �آل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة

الع�ضو املنتدب

التقـريــر ال�سنوي املايل ٢٠١٩

الدكتور  /راهافان �سيتارامان
الرئي�س التنفيذي للمجموعة

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـــــان الــــدخل املـــوحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٩

�ألف ريال قطري
٢٠١٩

٢٠١٨

�إيرادات فوائد
م�صروفات فوائد
�صايف �إيرادات الفوائد

4,216,670
)(2,236,448
1,980,222

3,920,755
)(1,839,809
2,080,946

�إيرادات ر�سوم وعموالت
م�صروفات ر�سوم وعموالت
�صايف �إيرادات ر�سوم وعموالت

520,703
)(126,607
394,096

489,682
)(102,050
387,632

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أق�ساط الت�أمني امل�سندة
�صايف املطالبات املدفوعة
�صايف خ�سارة من عمليات الت�أمني

37,855
)(16,638
)(98,463
)(77,246

44,578
)(11,323
)(39,978
)(6,723

�صايف ربح �صرف عمالت �أجنبية
�صايف �إيرادات ( /خ�سارة) من ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى

111,524
305,724
68,469
485,717
2,782,789

115,392
)(9,843
67,194
172,743
2,634,598

تكاليف املوظفني
�إهالك
�صايف رد(/خ�سارة) انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء
�صايف رد انخفا�ض قيمة موجودات مالية �أخرى
م�صروفات �أخرى

)(493,291
)(121,840
260
)(1,161,537
38,113
)(319,893

)(496,325
)(90,059
)(16,207
)(951,683
103,699
)(350,327

الربح قبل ح�صة نتائج ال�شركة الزميلة وال�ضريبة
ح�صة من نتائج ال�شركة الزميلة
الربح قبل ال�ضريبة
رد ( /م�صروف) �ضريبة الدخل

)(2,058,188
724,601
187
724,788
29,144

)(1,800,902
833,696
340
834,036
)(3,814

الربح

753,932

830,222

عائدات ال�سهم:
العائدات الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم (بالريال القطري(

0.17

0.20

الإيرادات الت�شغيلية

بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـان الدخل ال�شامل املوحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٩
الربح

�ألف ريال قطري

٢٠١٩

٢٠١٨

753,932

830,222

الدخل ال�شامل الآخر
بنود يتم �أو قد يتم �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إىل بيان الدخل:

)(2,666

)(18,724

�صايف التغري يف القيمة العادلة

714,850

12,766

�صايف املبلغ املحول �إلى بيان الدخل املوحد

)(341,475

)(7,276

370,709

)(13,234

فروقات حتويل عمالت �أجنبية عن العمليات الأجنبية
التغري يف احتياطي القيمة العادلة (�أدوات دين  -املعيار الدويل للتقارير املالية رقم :(9

بنود لن يتم �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إىل بيان الدخل:
�صايف التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات حقوق امللكية امل�صنفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر (املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (٩
�إجمايل الدخل ال�شامل الآخر

8,939

47,367

379,648

34,133

�إجمايل الدخل ال�شامل

1,133,580

864,355
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التقـريــر ال�سنوي املايل ٢٠١٩

الر�صيد يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٩

توزيع �إلى �سندات ر�أ�س املال فئة 1
م�ساهمة يف �صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
معامالت مع امل�ساهمني:
توزيعات �أرباح مدفوعة

حتويل �إلى احتياطي املخاطر

حتويل �إلى احتياطي قانوين

�إجمايل الدخل ال�شامل

الدخل ال�شامل الآخر

الربح

�إجمايل الدخل ال�شامل:

الر�صيد املعدل يف  1يناير ) ٢٠١٩مدقق(

3.100.467

-

-

-

-

-

-

-

3.100.467

ر�أ�س املال

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

5,092,948

-

-

-

-

-

-

-

5,092,948

االحتياطي
القانوين

849,600

-

-

712,400

-

-

-

-

137,200

احتياطي املخاطر

155,043

-

-

-

-

382,314

382,314

-

)(227,271

احتياطي القيمة
العادلة

�إجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

)(58,846

-

-

-

-

)(2,666

)(2,666

-

)(56,180

احتياطي حتويل
عمالت �أجنبية

178,702

)(310,047

)(220.000
)(18,848

)(712,400

-

753,932

-

753,932

686,065

�أرباح مدورة

9,317,914

)(310,047

)(220.000
)(18,848

-

-

1,133,580

379,648

753,932

8,733,229

الإجمايل

4.000.000

-

-

-

13,317,914

)(310,047

-

-

)(220.000
)(18,848

-

-

379,648

753,932

12,733,229

�إجمايل حقوق
امللكية

1,133,580

-

-

4.000.000

�أدوات م�ؤهلة
كر�أ�س مال �إ�ضايف
فئة 1

�ألف ريال قطري

بـنــك الـدوحــة
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الر�صيد يف  ٣١دي�سمرب 2018

توزيع �إلى �سندات ر�أ�س املال فئة 1
م�ساهمة يف �صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
معامالت مع امل�ساهمني:
توزيعات �أرباح مدفوعة

حتويل �إلى احتياطي املخاطر

حتويل �إلى احتياطي قانوين

�إجمايل الدخل ال�شامل

الدخل ال�شامل الآخر

الربح

�إجمايل الدخل ال�شامل:

الر�صيد املعدل يف  1يناير 2018

ت�أثري تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩

الر�صيد كما يف  1يناير ( 2018معدل(

ت�أثري التعديل

الر�صيد كما يف  1يناير ( 2018مدقق(

3.100.467

-

-

-

-

-

-

-

3.100.467

-

3.100.467

-

3.100.467

ر�أ�س املال

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٩

5.092.948

-

-

-

186

-

-

-

5.092.762

-

5.092.762

-

5.092.762

االحتياطي
القانوين

137.200

-

-

137.200

-

-

-

-

-

)(1.372.000

1.372.000

-

1.372.000

احتياطي املخاطر

)(227.271

-

-

-

-

52.857

52.857

-

)(280.128

)(212.573

()67.555

-

)(67.555

احتياطي القيمة
العادلة

�إجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

)(56.180

-

-

-

-

()18.724

()18.724

-

)(37.456

-

)(37.456

()24.005

)(13.451

احتياطي حتويل
عمالت �أجنبية

686.065

)(930.140

)(220.000
)(20.756

)(137.200

()186

830.222

-

830.222

1.164.125

)(182.654

1.346.779

24.005

1.322.774

�أرباح مدورة

-

)(930.140

8.733.229

4.000.000

)(930.140

)(220.000
)(20.756

-

12.733.229

)(220.000
)(20.756

-

-

-

-

-

864.355

-

34.133

830.222

13.039.770

)(1.767.227

14.806.997

-

-

-

4.000.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

14.806.997

�إجمايل حقوق
امللكية

864.355

34.133

830.222

9.039.770

)(1.767.227

10.806.997

-

10.806.997

الإجمايل

�أدوات م�ؤهلة
كر�أ�س مال �إ�ضايف
فئة 1

�ألف ريال قطري

14

التقـريــر ال�سنوي املايل ٢٠١٩

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـان التدفقات املالية املوحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٩

�ألف ريال قطري

التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
الربح قبل ال�ضريبة
:تعديالت لـ
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة قرو�ض و�سلف للعمالء
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة موجودات مالية �أخرى
�إهالك
�إطفاء تكاليف التمويل
�صايف (�إيرادات)  /خ�سارة من ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
)خ�سارة)  /ربح من بيع عقارات و�أثاث ومعدات
ح�صة من نتائج �شركة زميلة
الربح قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل

2019

2018

724,788

834.036

1,161,537
()260
()38,113
121,840
14,630
()270,097
40
()187
1,714,178

951.683
16.207
()103.699
90.059
13.141
46.757
()183
()340
1.847.661

التغري يف امل�ستحقات من بنوك
التغري يف القرو�ض وال�سلف للعمالء
التغري يف املوجودات الأخرى
التغري يف امل�ستحقات لبنوك
التغري يف ودائع العمالء
التغري يف املطلوبات الأخرى
�صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل

()2,316,713
()5,146,264
()464,681
4,508,413
2,678,495
446,434
()20,756
21,696
1,420,802

132,999
()2,132,784
()325,619
8,499,610
()3,948,471
435,451
()27,752
()29,606
4,451,489

التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار
�شراء �أوراق مالية ا�ستثمارية
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات مالية
�شراء عقارات و�أثاث ومعدات
متح�صالت من بيع عقارات و�أثاث ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار

()13,453,006
8,272,339
()31,666
135
()5,212,198

()11,581,363
8.264.137
()2.960
195
()3,319,991

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
متح�صالت من �( /سداد) قرو�ض �أخرى
)�سداد)  /متح�صالت من �إ�صدار �سندات دين
توزيع �إلى �سندات ال�شريحة الأولى لر�أ�س املال
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل

2,014,912
()274,514
()220,000
()310,047
1,210,351

()595,942
88.631
()220.000
()930.140
()1,657,451

�صايف النق�ص يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف  1يناير
النقد وما يعادله كما يف  31دي�سمرب

()2,581,045
9,779,722
7,198,677

()525.953
10.305.675
9.779.722

التدفقات النقدية الت�شغيلية من الفوائد وتوزيعات الأرباح:
فوائد مقبو�ضة
فوائد مدفوعة
توزيعات �أرباح مقبو�ضة

4,166,727
2,142,581
35,627

3.878.639
1.731.955
36.914
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15

�أع�ضـــاء
جملــــ�س الإدارة

ال�شيخ فهد بن حممد
بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة
• ممثل عن �شركة فهد
حممد جرب القاب�ضة

ال�سيد �أحمد عبدالرحمن
يو�سف عبيدان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شيخ عبد الرحمن بن
حممد بن جرب �آل ثاين
الع�ضو املنتدب

ال�شيخ عبد اهلل بن
حممد بن جرب �آل ثاين
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�شيخ فالح بن جا�سم بن
جرب بن حممد �آل ثاين
ع�ضو جمل�س الإدارة
• ممثل عن �شركة جا�سم
وفالح للتجارة واملقاوالت

ال�سيد �أحمد عبداهلل
�أحمد اخلال
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد حمد حممد املانع
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد علي �إبراهيم
عبداهلل املالكي
ع�ضو م�ستقل

ال�سيد نا�صر خالد
نا�صر عبداهلل امل�سند
ع�ضو م�ستقل
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تــــقريـــر
جملــــ�س الإدارة

عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب ٢٠١٩
وا�صل بنك الدوحة جناحاته املتعاقبة عاماً تلو الآخر يف حتقيق
�أف�ضل م�ستويات الأداء �سواء على ال�صعيد املايل �أو التنظيمي �أو على
�صعيد اخلدمات ،حيث متكنا وبحمد اهلل تعالى خالل عام 2019
من حتقيق معظم ما و�ضعناه من �أهداف يف ا�سرتاتيجية البنك
ويف املوازنة التقديرية .وقد ت�ضمنت هذه الإجنازات تعزيز وتقوية
املركز املايل للبنك وحتقيق �أف�ضل ن�سبة عائد على متو�سط حقوق
امل�ساهمني وعلى متو�سط املوجودات ،هذا بالإ�ضافة �إلى طرح العديد
من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية املتطورة وخا�صة اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية .كما ت�ضمنت �أي�ض ًا تعزيز الكادر الوظيفي يف
البنك من خالل �إدخال العديد من اخلربات والكفاءات يف امل�ستويات
الإدارية املختلفة� ،إ�ضافة �إلى �إعادة هيكلة �شبكة الفروع املحلية.
وقد مت يف ذات العام الرتكيز على الكوادر القطرية حيث ا�ستقطبنا
العديد من املوظفني القطريني ومت �إخ�ضاعهم لدورات تدريبية
مكثفة ،و�أحتنا لهم الفر�صة الكت�ساب اخلربات واملهارات اخلارجية
من خالل �إحلاقهم للعمل بفروع البنك املختلفة ومكاتب التمثيل
املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء العامل.
فعلى ال�صعيد املحلي بلغ �إجمايل عدد �شبكة الفروع املحلية العاملة
داخل دولة قطر �أربعة وع�شرون فرع ًا وثالثة مكاتب دفع و�أربعة فروع
�إلكرتونية ،وبلغ عدد �أجهزة ال�صراف الآيل ( )100مائة جهاز من
�ضمنها ثالثة �أجهزة بدولة الإمارات العربية املتحدة وجهازين بدولة
الكويت ووثالثة �أجهزة بالهند .وعلى ال�صعيد الدويل ،يوجد للبنك
�ستة فروع يف كل من �إمارة دبي و�إمارة �أبو ظبي بدولة الإمارات
العربية املتحدة وفرع بدولة الكويت وثالثة فروع يف الهند يف كل
من مومباي وكوت�شي وت�شيناي ،هذا بالإ�ضافة �إلى �أربعة ع�شر مكتباً
متثيليا يف كل من �سنغافورة وتركيا واليابان وال�صني واململكة املتحدة
وكوريا اجلنوبية و�أملانيا و�أ�سرتاليا وكندا وهوجن كوجن وجنوب �أفريقيا
وبنجالدي�ش و�سرييالنكا ونيبال.
كما وميتلك البنك �أي�ضا �شركة بنك الدوحة للت�أمني وهي �شركة
تابعة مملوكة للبنك بالكامل �إ�ضافة �إلى ح�صة ا�سرتاتيجية بن�سبة
 %44.02من ر�أ�س مال �إحدى �شركات الو�ساطة الهندية والتي
�أ�صبحت فيما بعد ت�سمى ب�شركة الدوحة للو�ساطة واخلدمات املالية
ومتار�س ن�شاطها يف �أعمال الو�ساطة و�إدارة املوجودات.

ويف هذا املجال ،ال بد و�أن ن�شري �إلى �أن الهند تربطها عالقات جتارية
�ضخمة لي�س مع دولة قطر ودول جمل�س التعاون اخلليجي فح�سب
بل ومتتد �إلى جميع الدول التي يوجد للبنك تواجد فيها من خالل
مكاتب التمثيل املنت�شرة مبختلف بقاع العامل� .إن هذا التواجد ميكن
البنك من خدمة ال�شركات العاملة مبختلف هذه الدول كما �سيتيح
له اقتنا�ص الفر�ص اال�ستثمارية وحتقيق منافع �أف�ضل للم�ساهمني.
وقد مت يف الأعوام ال�سابقة تعزيز قاعدة ر�أ�س مال البنك الأ�سا�سي
ون�سبة كفاية ر�أ�س املال من خالل �إ�صدار �أدوات ر�أ�س مال �أ�سا�سي
مببلغ  2مليار ريال قطري يف كل مرة «�أي ب�إجمايل  4مليار ريال
قطري»م�ؤهلة كر�أ�س مال �أ�سا�سي �إ�ضايف للأ�صدار يف قطر وفق ًا
ل�شروط ومتطلبات ال�سادة م�صرف قطر املركزي وذلك بهدف
تعزيز قدرة البنك على عملية الإقرا�ض واملناف�سة وعلى حتقيق
�أهدافه اال�سرتاتيجية.
ويف اجتماع اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني املنعقد عام 2016
وافق امل�ساهمون بالإجماع على �إ�صدار �شهادات ودائع �ضمن برنامج
�شهادات ودائع ي�صل �إلى  3مليار دوالر �أمريكي وعلى �إ�صدار �أوراق
جتارية �ضمن برنامج �آخر ي�صل �إلى  2مليار دوالر �أمريكي وذلك
�ضمن املحددات املدرجة حتت كل برنامج .كما وافق امل�ساهمون
بتاريخ  2018/3/7على تخفي�ض احلد الأدنى لكل عملية �إ�صدار
بربنامج الأوراق التجارية امل�شار �إليه من  50مليون دوالر �أمريكي
�إلى مليون دوالر �أمريكي ،وعلى قيام بنك الدوحة ب�إ�صدار �سندات
دين �ضمن برنامج �سندات اليورو متو�سطة الأجل  EMTNلدى البنك
البالغ ( )2مليار دوالر �أمريكي بهدف تنويع م�صادر التمويل وتعزيز
و�ضع ال�سيولة لدى البنك.
وبتاريخ  6مار�س  2017وافقت اجلمعية العامة غري العادية
للم�ساهمني على زيادة ر�أ�س مال البنك من مبلغ 2.583.722.520
ريال قطري �إلى مبلغ  3.100.467.020ريال قطري من خالل
طرح � 51.674.450سهم ًا جديد ًا عادي ًا لالكتتاب على م�ساهمي
بنك الدوحة ومن لديهم حقوق االكتتاب يف الأ�سهم ب�سعر  25ريال
قطري لل�سهم الواحد ،وقد مت بتاريخ  12يوليو � 2017إ�ضافة الأ�سهم
اجلديدة للمكتتبني و�إدراجها للتداول ببور�صة قطر .كما مت بتاريخ
 16يونيو  2019جتزئة القيمة اال�سمية ل�سهم بنك الدوحة لت�صبح
ريا ًال واحد ًا لل�سهم بد ًال من ع�شرة رياالت قطرية وبالتايل �أ�صبح
�إجمايل عدد �أ�سهم ر�أ�س املال يعادل � 3.100.467.020سهم ًا.
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هذا وقد جنح بنك الدوحة يف اال�ستمرار بتطبيق املعيار املحا�سبي
التا�سع لإعداد التقارير املالية ( )IFRS 9بح�سب توجيهات ال�سادة/
م�صرف قطر املركزي ،حيث مت اتباع منهجية حمافظة قائمة على
االعرتاف باخل�سائر ا�ستناد ًا �إلى اخل�سائر املتوقعة بد ًال من النهج
احلايل امل�ستند �إلى اخل�سائر املتكبدة .ويف �ضوء هذا االداء فقد
ا�شار �سعادته اي�ضا �إلى �أن وكالة فيت�ش العاملية ثبتت الت�صنيف
االئتماين لبنك الدوحة املتع ّلق بقدرته على الوفاء بالتزاماته املالية
على املدى الطويل “ ”IDRعند الدرجة « »Aمع نظرة م�ستقبلية
«م�ستق ّرة» حيث ي�ؤكد هذا الت�صنيف على جناح منوذج الأعمال
امل�ستدام الذي يتبناه البنك يف ظل بيئة الأعمال احلالية.
تُظهر البيانات املالية املدققة للبنك لعام  2019ب�أن �إجمايل
املوجودات قد بلغ  108.2مليار ريال قطري باملقارنة مع 96.1
مليار ريال قطري �أي بزيادة قدرها  12مليار ريال قطري و�أن �صايف
القرو�ض وال�سلف قد بلغ  65.8مليار ريال قطري باملقارنة مع 59.8
مليار ريال قطري �أي بن�سبة منو تعادل  .%9.9كما تُظهر ب�أن حمفظة
اال�ستثمارات يف الأدوات املالية قد بلغت  26.6مليار ريال قطري
بن�سبة زيادة تعادل  %28.1عن العام ال�سابق ،و�أن ودائع العمالء كما
يف نهاية العام قد و�صلت �إلى مبلغ  58.5مليار ريال قطري باملقارنة
مع  55.8مليار ريال قطري بن�سبة منو  %4.8و�أن �إجمايل حقوق
امل�ساهمني قد و�صلت �إلى مبلغ  13.3مليار ريال قطري ،كما ويظهر
بيان الدخل ب�أن الدخل من الفوائد قد بلغ  4.2مليار ريال قطري �أي
بن�سبة منو تعادل  %7.5عن العام ال�سابق و�أن الدخل من العمليات
قد منا بن�سبة  %5.6حيث و�صل �إلى  2.8مليار ريال قطري ،ويظهر
�أي�ض ًا ب�أن البنك قد حقق �صايف ربح يف نهاية عام  2019بلغ 754
مليون ريال قطري باملقارنة مع  830مليون ريال قطري عام 2018
وذلك بعد �أخذ خم�ص�صات مادية للقرو�ض غري العاملة .يف حني
بلغ متو�سط العائد على ال�سهم من الأرباح  0.17ريال قطري ،وبلغت
ن�سبة العائد على متو�سط حقوق ملكية امل�ساهمني  %6ون�سبة العائد
على متو�سط املوجودات .%0.74
واعتماد ًا على هذه النتائج ،اتخذ جمل�س الإدارة قرار ًا يف اجتماعه
الذي عقد بتاريخ  17فرباير  2020التقدم بتو�صية �إلى اجلمعية
العامة للم�ساهمني للموافقة على ترحيل �صايف الأرباح بعد
اال�ستقطاعات �إلى العام القادم.

اخلطة امل�ستقبلية للبنك:
وعلى �صعيد اخلطة امل�ستقبلية للبنك للأعوام  2023 - 2019فقد
ت�ضمنت اخلطة على �إعادة هند�سة العمليات والرقمنة والأمتتة
بالإ�ضافة �إلى تطوير عملية جمع معلومات الأعمال و�أدوات التحليل
وتفوي�ض ال�صالحيات وعلى �إعادة هيكلة �شبكة الفروع ،حيث
مت �إجراء عمليات دمج لبع�ض الفروع املحلية ،كما ت�ضمنت على
تطبيق ا�سرتاتيجيات فعالة يف جمال �إدارة املخاطر على امل�ستويني
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املحلي والدويل وعلى الرتكيز على ا�ستقطاب الكوادر القطرية ورفع
م�ستوى الأداء من خالل ا�ستقطاب اخلربات والكفاءات العالية
بالإ�ضافة �إلى الرتكيز على الربامج التدريبية لكافة امل�ستويات
الوظيفية .وت�ضمنت �أي�ضا على حت�سني وتطوير م�ستوى احلوكمة يف
البنك� ،إعادة ر�سم مناذج الأعمال ،وعلى تقدمي �أف�ضل م�ستوى من
اخلدمات واملنتجات امل�صرفية املتطورة وخا�صة اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتونية� ،إ�ضافة �إلى الت�سويق ال�ضمني للخدمات ،وتعزيز وتقوية
املركز املايل للبنك من خالل م�ضاعفة �إجمايل املوجودات وتنويعها
واملحافظة على �أعلى م�ستوى من الكفاءة يف الأداء الت�شغيلي .وقد
ت�ضمت اال�سرتاتيجية �أي�ضا على حتقيق منو منتظم يف بنود الدخل
الرئي�سية وعلى حت�سني نوعية الأ�صول وتنويع م�صادر الدخل وخا�صة
امل�صادر غري املرتبطة بالفوائد ،هذا بالإ�ضافة �إلى �إدارة التكاليف
ومراقبتها بطريقة مهنية واملحافظة عليها �ضمن امل�ستويات التي
تتما�شى مع قطاع ال�صناعة امل�صرفية مع حتقيق اال�ستفادة الق�صوى
من كلفة التمويل.

اخلدمات واملنتجات:
�شهد عام  2019طرح العديد من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية
املتطورة ،وقد �شملت جماالت التطوير على طرح منتجات وخدمات
جديدة وعلى �إدخال تعديالت جوهرية على بع�ض اخلدمات القائمة
حيث حازت الرقمنة واخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية على الن�صيب
الأكرب من هذا اجلانب ،هادفني من ذلك اىل تلبية احتياجات
ومتطلبات عمالئنا الكرام من خمتلف ال�شرائح يف املجتمع القطري.
وبهدف املحافظة على م�ستوى �أداء جمموعة اخلدمات امل�صرفية
للأفراد ومواجهة التحديات املوجودة يف ال�سوق فقد ركزنا خالل
العام على تعزيز هذه املجموعة مبوظفني من ذوي اخلربة والكفاءة
العالية وعلى جودة وم�ستوى اخلدمة املقدمة للعمالء ،هذا بالإ�ضافة
�إلى مركزة عمليات املكاتب اخللفية بالفروع .كما مت تعزيز وحدة
الريادة مبوظفني على درجة عالية من اخلربة والكفاءة لتقدمي
خدمات متكاملة لكبار العمالء.
بد�أ بنك الدوحة منذ عام  2011يف تد�شني ال�شكل اجلديد لفروع
البنك ،وقد روعي يف هذا الت�صميم راحة العمالء و�سهولة وان�سياب
العمل بالفروع بالإ�ضافة �إلى تطبيق �أعلى املعايري املتعلقة بتقدمي
اخلدمة للعمالء ،وقد مت تنفيذ هذا الت�صميم على ما يقرب من
ثالثة ع�شر فرع ًا وجاري العمل حالي ًا على تنفيذ هذا الت�صميم يف
بقية فروع البنك.
وبالإ�ضافة �إلى اخلدمات الإلكرتونية املقدمة من خالل بنك الدوحة
الفوري  Dbankمثل خدمة دي كاردل�س  DCardlessالتي متكن
امل�ستفيد من احلوالة با�ستالم قيمتها عرب �أجهزة ال�صراف الآيل
بدون احلاجة �إلى ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل واحلواالت

الإلكرتونية وخدمة الر�سائل الق�صرية وخدمات الهاتف واملوبايل
و�شبكة الإنرتنت والفروع الإلكرتونية وغريها ،فقد طرحنا وطورنا
خدمات م�صرفية �إ�ضافية عرب الهاتف اجلوال وخدمة الإنرتنت
امل�صريف حيث مك ّنا العمالء من الو�صول �إلى تفا�صيل ح�ساباتهم
امل�صرفية ب�سهولة وي�سر ومن �إجراء عمليات حتويل بني ح�ساباتهم
اخلا�صة �أو �إلى �أي م�ستفيد �آخر م�سجل يف هذه اخلدمة �إ�ضافة �إلى
�إمكانية �سداد فواتري اخلدمات وم�ستحقات البطاقات االئتمانية
وبطاقات �إعادة ال�شحن للخدمات امل�سبقة الدفع لكل من �أوريدو
وفودافون.
هذا وتت�ضمن اخلوا�ص اجلديدة عرب تطبيق اخلدمات امل�صرفية
عرب الهاتف اجلوال على التحويل املحلي للأموال ،و�سحب الأموال
بدون بطاقة ،وحتويل الأموال عرب الوي�سرتن يونيون ،وحتويل
الأموال عرب بطاقة االئتمان و�إعادة تعبئة بطاقة «كليك» وغريها
من اخلدمات .كما مت خالل عام � 2019إعادة �إطالق تطبيق «بنك
الدوحة ماي بوك قطر» عرب الهاتف اجلوال ،حيث مت من خالل
هذا التطبيق تقدمي عرو�ض متعددة وق�سائم متن ّوعة لتناول الطعام
والعناية باجلمال واللياقة والأن�شطة الرتفيهية واخلدمات ال�صحية
وغريها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك و ّفر البنك خدمات �إ�ضافية على
�شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل لعمالء بنك الدوحة وعمالء �أوريدو،
حيث �أ�صبح ب�إمكان العمالء اال�ستعالم عن فواتري خدمات �أوريدو
وت�سديدها من خالل هذه ال�شبكة.
كما �أولينا اهتمام ًا خا�ص ًا خالل العام لأنظمة �أمن املعلومات حلماية
م�ستخدمي خدماتنا امل�صرفية عرب الهاتف اجلوال ،حيث �أجرينا
تعديالت على موقع بنك الدوحة الإلكرتوين و�أدخلنا عنا�صر �أمان
ذات فاعلية �أكرب حلماية م�ستخدمي خدمات بنك الدوحة الفوري.
ويف هذا الإطار مت تد�شني الن�سخة املح�سنة من التطبيق اخلا�ص
باخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف اجلوال بامتيازات جديدة ،حيث
�أتاح هذا التطبيق �إجراء املعامالت امل�صرفية ب�سهولة وكفاءة عالية
واحتل عن�صر الأمان املرتبة الأولى بهذه االمتيازات حيث اتاحت
هذه الن�سخة خيار ا�ستخدام ب�صمة الإ�صبع �أو ب�صمة الوجه Face
 IDلت�أكيد هوية امل�ستخدم عو�ض ًا عن �إدخال ا�سم امل�ستخدم وكلمة
املرور.
ومت �أي�ض ًا حتديث النظام اخلا�ص بالبطاقات امل�صرفية بهدف تعزيز
م�ستوى الأداء وتقدمي خدمة �أ�سرع للعمالء وتقوية عنا�صر الأمان
وخا�صة فيما يتعلق مبراقبة بطاقات االئتمان لر�صد املعامالت
االحتيالية والتنبيه بوقوعها ب�شكل �آيل ملنع حدوثها .كما مت حتديث
البنية التحتية ل�شبكة املعلومات بهدف توفري �أعلى درجات الأمن
للعمالء ومتكينهم من الو�صول الآمن للخدمات املالية على مدار
ال�ساعة ومن �إجراء معامالتهم امل�صرفية من �أي جهاز ومن �أي مكان
يف العامل مبنتهى ال�سهولة والفاعلية .ونظراً اللتزام البنك باملعايري

العاملية يف جمال �إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات فقد متكن خالل
هذا العام من جتديد �شهادة الآيزو .2011-20000
و�إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد كان لبنك الدوحة ال�سبق منذ عام  2007يف
طرح �أول برنامج ت�سوق عرب الإنرتنت يف منطقة ال�شرق الأو�سط من
خالل �سوق الدوحة الإلكرتوين يف قطر ،وال زال هذا املوقع منذ ذلك
التاريخ يحقق جناحات جيدة ،حيث �أ�صبح ب�إمكان العمالء من خالل
هذا ال�سوق �شراء احتياجاتهم وت�سديد قيمتها �إلكرتونيا.
ا�ستمر بنك الدوحة مع �شركة ما�سرتكارد العاملية ب�إطالق جمموعة
من بطاقات اخل�صم اجلديدة مبيزات مبتكرة ذات قيمة م�ضافة
حلاملي البطاقات .حيث تتيح هذه البطاقات لعمالء بنك الدوحة
�إجراء معامالت التالم�سية ،كما �ستمكنهم من تنفيذ معامالتهم
عرب الإنرتنت يف ظل عنا�صر حماية �إ�ضافية من خالل خا�صية
«ما�سرتكارد �سكيور كود» ( )®Mastercard SecureCodeونظام
البوابة الوطنية املوحدة للدفع الإلكرتوين ( .)QPAYوت�أتي هذه
البطاقة مبجموعة من املزايا تت�ضمن الدخول �إلى �صاالت ا�سرتاحة
كبار ال�شخ�صيات يف املطارات حول العامل ،وخدمات الكون�سريج،
وعرو�ض املطاعم الفاخرة ،واحل�صول على �أميال الدوحة.
كما �أطلق بنك الدوحة حملة كوبا �أمرييكا  2019للبطاقات االئتمانية
وبطاقات اخل�صم ،حيث ت�ضمنت احلملة فوز �أربعة عمالء من
جمانية حل�ضور
�سعداء احلظ مع مرافق واحد لكل فائز بباقة �سفر ّ
مباراة املنتخب القطري لكرة القدم «كوبا �أمرييكا  »2019وحملة
توفري فر�صة لعمالء البنك للفوز ب�سيارة لكز�س  LX570عند حتويل
الراتب �إلى بنك الدوحة.
وا�ستمر العمل �أي�ضاً عىل تعزيز برنامج الوالء اخلا�ص بالبطاقات
االئتمانية� ،إذ ال يزال ب�إمكان حاملي هذه البطاقات اال�ستفادة
من ا�ستبدال �أميال الدوحة املكت�سبة عند ا�ستخدامهم للبطاقات
االئتمانية اخلا�صة بهم ب�شكل فوري من �أجهزة نقاط البيع املنت�شرة
يف العديد من املحال التجارية امل�شاركة يف هذا الربنامج �أو
ا�ستخدام هذه الأميال ل�شراء تذاكر �سفر ،كما ا�ستمر البنك بالعمل
بربنامج الوالء «�أميال الدوحة» الذي يهدف �إلى حتويل ا�ستخدامات
بطاقات االئتمان على امل�ستوى املحلي والدويل �إلى �أميال قد ت�صل
�إلى  40.000ميل جماين ميكن ا�ستخدامها يف احل�صول على
باملجان وغريها.
رحالت طريان وحجوزات فنادق ّ
كما �أتاح البنك للعمالء ميزة احل�صول على ت�أمني جماين على
ال�سفر عند كل عملية �شراء لتذاكر الطريان با�ستخدام هذه
البطاقات ووف ّر للعمالء حاملي بطاقة فيزا بالتينيوم وانفينيت ميزة
الدخول احل�صري �إلى �صالة املها مبطار حمد الدويل .هذا وا�ستمر
البنك يف توفري امتيازات �إ�ضافية حلاملي بطاقة انفينت االئتمانية
اخلا�صة بعمالء الريادة والعمالء املهمني «»VIP customers
مثل ح�صول العميل على الأولوية يف تقدمي اخلدمات بالفـروع
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وخدمة املوافقة علـى القر�ض خالل  60دقيقة وخدمة التوا�صل على
الوات�ساب وخدمـة ركن ال�سـيارة جمان ًا من « »MR. Valetوغ�سل
ال�سيارة جمان ًا يف حمطة « »Hi-Washبالإ�ضافة �إلى احل�صول على
تذكرة �سينما جمان ًا عند �شراء كل تذكرة بالإ�ضافة �إلى خ�صومات
لدى العديد من املحالت التجارية واملطاعم وغريها ،حيث �أ�ضفت
هذه البطاقة على هذه ال�شريحة من العمالء طابع خا�ص ومتم ّيز.
كما و ّفر البنك �أي�ض ًا بطاقة االئتمان ذات العالمة التجارية امل�شرتكة
مع مراكز اللولو هايرب ماركت بامتيازات خا�صة وجذابة ،وقد القت
هذه البطاقة املتميزة منذ طرحها يف عام � 2011إقباالً هائالً من
جمهور العمالء ،مما جعلها بطاقة خا�صة ومميزة لي�س على م�ستوى
دولة قطر فح�سب بل وعلى م�ستوى منطقة دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،حيث توفر هذه البطاقة للعميل ا�سرتداد ن�سبة  %5من
قيمة م�شرتياته من مراكز اللولو طوال العام ،ومت يف عام 2019
عمل حمالت م�شرتكة مع اللولو مت من خاللها منح العمالء حاملي
بطاقة اللولو ا�سرتداد ن�سبة � %5إ�ضافية من قيمة م�شرتياتهم مبراكز
اللولو خالل فرتات حمددة.
�أطلق بنك الدوحة من�صة الأ�سواق العاملية اجلديدة التي تتيح
للعمالء الو�صول ب�سهولة و�سال�سة للأ�سواق املالية العاملية بطريقة
�سريعة و�آمنة وموثوقة .ومن خالل هذه املن�صة ميكن للعمالء
اال�ستثمار والتداول يف �أ�سواق الأ�سهم والعمالت الأجنبية وال�سلع
الأمريكية والأوروبية ومراقبة الأ�سهم واال�سعار على مدار ال�ساعة،
كما ميكن للعمالء �أي�ض ًا الو�صول �إلى هذه املن�صة عرب �أجهزة
الكمبيوتر والهواتف املحمولة من خالل ت�سجيل �آمن ،وهي تتيح
للم�ستخدمني اال�ستفادة من عموالت منخف�ضة على التداول و�إدارة
حمافظهم ب�سهولة.
ومبنا�سبة االحتفال بالذكرى ال�ساد�سة ع�شرة لربنامج الدانة
وملا حققه هذا املنتج خالل ال�سنوات املا�ضية من جناحات ،فقد
قمنا خالل عام  2019ب�إعادة هيكلة برنامج اجلوائز مبا يتنا�سب
والذكرى ال�ساد�سة ع�شرة لهذا الربنامج حيث ركزت عملية �إعادة
الهيكلة على مبد�أ «الدانة للجميع» �أي مبعنى �أن كافة عمالء هذا
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الربنامج �سي�ستفيدون من برنامج اجلوائز بطريقة �أو ب�أخرى ،وقد
ت�ضمن هذا الربنامج على ( )529جائزة من �ضمنها جائزة نقدية
بقيمة  2مليون ريال قطري ،هذا بالإ�ضافة �إلى ( )12جائزة نقدية
�شهرية بقيمة  50.000ريال قطري لكل جائزة و( )365جائزة
نقدية �شهرية �أخرى بقيمة  2.000ريال قطري لكل جائزة .كما
يت�ضمن الربنامج على جائزة نقدية بقيمة مليون ريال قطري لعمالء
الريادة واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة وغريها من اجلوائز النقدية
الأخرى للمدخرين ال�صغار وكبار ال�سن وغريها .وقد بلغ جمموع
اجلوائز النقدية املمنوحة لعمالء الدانة يف نهاية عام  2019يف
حدود مبلغ  6.5مليون ريال قطري.
وخالل عام � 2019أبرم البنك اتفاق ًا مع بنك جلوبال �آي �إم �آي �أحد
البنوك التجارية الرائدة يف نيبال لتزويد اجلالية النيبالية املقيمة
يف قطر بخدمة التحويل الفوري �إلى نيبال .كما دخل يف �شراكة مع
بنك حبيب �إت�ش بي �إل �أحد �أكرب البنوك التجارية يف باك�ستان لتقدمي
خدمة التحويل الفوري للأموال للجالية الباك�ستانية املقيمة يف قطر.
وقد �صادف الربع الأول من هذا العام ذكرى مرور  40عام ًا على
انطالقة بنك الدوحة ،مما �شكل عالمة فارقة يف تاريخ البنك.
وبهذه املنا�سبة �أطلق بنك الدوحة حملة للعمالء اجلدد والعمالء
احلاليني ت�ض َمنت على تقدمي جوائز ذهب ،كما �شهدت م�سرية البنك
خالل العقود الأربعة املا�ضية العديد من الأحداث املهمة حيث ما
زال عمالئنا الك ّرام ُي�ش ّكلون �أ�سا�س جناح عملياتنا .واحتفا ًال مبرور
الأربعني عام ًا على ت�أ�سي�س بنك الدوحة ،اطلق البنك هذه احلمله
كنوع من ال�شكر والتقدير للعمالء لدعمهم امل�ستمر للبنك خالل
الأعوام املا�ضية.
كما �أعدنا طرح حملتي القرو�ض ال�شخ�صية وقرو�ض ال�سيارات لعام
 2019بامتيازات جذابة مثل احل�صول على �سعر فائدة منخف�ض
على القرو�ض ال�شخ�صية ابتداء ًا من � %4.5سنوي ًا مع ت�أجيل ق�سط
القر�ض لثالثة �أ�شهر غري متتالية لل�سنة الأولى ،وح�صول عمالء
قرو�ض ال�سيارات على �سعر فائدة يبد�أ من � %2.49سنوي ًا �أو �سعر
فائدة متناق�ص بواقع  %4.65مع بولي�صة ت�أمني �شامل لل�سنة الأولى

وخدمة امل�ساعدة على الطريق .كما ويتمتع كل من عمالء القرو�ض
ال�شخ�صية وعمالء قرو�ض ال�سيارات بفر�ص احل�صول على ا�سرتداد
نقدي ي�صل �إلى  5.000ريال قطري وال�سرعة باملوافقة على هذه
القرو�ض وغريها من االمتيازات وفق ًا لل�شروط واالحكام املرتبطة
بهاتني احلملتني.
لقد حر�ص البنك على توظيف �أف�ضل الكفاءات املتوفرة يف البالد،
حيث �شارك يف العديد من املعار�ض املهنية ،ويف �إطار جهود البنك
يف تعزيز التوا�صل والتفاعل بني املوظفني ك ّرم البنك خالل العام
جمموعة من املوظفني من ذوي اخلدمة الطويلة بالبنك ،كما ّ
نظم
العديد من الفعاليات الريا�ضية للموظفني وعائالتهم.
ويف �إطار التزام البنك مب�ساندة ق�ضايا املجتمع والبيئة والتوعية
بق�ضايا التنمية امل�ستدامة ،نفّذ بنك الدوحة العديد من الأن�شطة
خالل العام ،حيث قام بتنظيم الن�سخة الثالثة ع�شر من �سباق
الدانة الأخ�ضر للجري الذي �شهد م�شاركة عدد كبري من اجلماهري
الداعمة لهذه املبادرة ،كما ّ
نظم بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة
وبلدية الوكرة حملة لتنظيف ال�شاطىء .ويف وقت �سابق من هذا
العام �أقام بنك الدوحة حفل توزيع جوائز برنامج املدار�س البيئية
ال�سنوي الذي يهدف �إلى االحتفاء باملدار�س التي لعبت دور ًا هام ًا
يف ن�شر مفهوم الوعي البيئي بني الطلبة و�أظهرت درجة عالية من
االبتكار والإبداع يف ا�ستكمال م�شاريعها اخل�ضراء بنجاح كجزء من
برنامج املدار�س البيئية .كما ا�ست�ضاف البنك م�ؤخر ًا بالتعاون مع
وحدة التربع بالدم التابعة مل�ؤ�س�سة حمد الطبية حملة التربع بالدم
يف مقره الرئي�سي مبنطقة اخلليج الغربي .ويف �إطار دعم البنك
امل�ستمرلـ «�ساعة الأر�ض»� ،أطف�أ بنك الدوحة الأنوار مبقره الرئي�سي
وبجميع فروعه يف كافة �أنحاء دولة قطر.
ويف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة فقد و ّقع بنك
الدوحة – �أحد �أكرب البنوك التجارية يف دولة قطر خالل العام
املا�ضي على امليثاق العاملي للأمم املتحدة ،وهي مبادرة �أممية تهدف
�إلى ت�شجيع كافة ال�شركات مبختلف دول العامل على تبني �سيا�سات
م�ستدامة وعلى امل�س�ؤولية االجتماعية وقدم دعم ًا مالي ًا للهالل
الأحمر القطري واجلمعية القطرية لل�سرطان ورعى معر�ض التناف�س
لر ّواد الأعمال ومعهد قطر العاملي للزراعة ،ويف هذا ال�سياق مت �إدراج
بنك الدوحة يف م�ؤ�شر  Good FTSE4للأ�سواق النا�شئة نظري ريادة
البنك امل�ستمرة يف االلتزام مبعايري الأداء املعني بالأ�ستدامة البيئية
واالجتماعية واحلوكمة.

اجلوائز:
ونظر ًا للمالءة واملتانة املالية التي يتمتع بها بنك الدوحة على
امل�ستويني املحلي والإقليمي والدويل وملا قدمه من خدمات ومنتجات

م�صرفية متطورة ولدوره الريادي يف نقل التجربة امل�صرفية
القطرية �إلى �آفاق جديدة ،فقد حاز على تقدير واعرتاف عدد من
املخت�صني يف القطاع املايل وامل�صريف ،حيث حاز البنك خالل عام
 2019بالإ�ضافة �إلى اجلوائز التي ح�صل عليها يف الأعوام ال�سابقة
على جائزة الطاوو�س الذهبي للعام الثاين على التوايل من معهد
املديرين يف الهند نظري متيز البنك يف جمال حوكمة ال�شركات
وعلى جائزة «احلوكمة الر�شيدة يف جمال اخلدمات املالية »2019
من م�ؤ�س�سة كامربيدج لال�ست�شارات املالية وعلى جائزة «�أف�ضل
بنك يف جمال التمويل التجاري يف قطر لعام  »2019من جملة
جلوبال فاينان�س .كما ح�صل على جائزة «التميز يف قطاع الأعمال
لعام  The Bizz Europe »2019من االحتاد العاملي الكونفدرايل
للأعمال ،وعلى جائزة «التميز يف املعاجلة املبا�شرة للمدفوعات
بالدوالر الأمريكي» من �سيتي بنك وعلى جائزة «�أف�ضل فريق
ال�ستقطاب املواهب يف قطر لعام  »2019من لينكد�إن ،وعلى جائزة
«البنك الأف�ضل يف خدمة العمالء والقنوات امل�صرفية البديلة» من
االحتاد الدويل للم�صرفيني العرب ،كما ح�صل �أي�ض ًا على جائزة
«�أف�ضل بنك حملي يف جمال �إدارة النقد» وجائزة «�أف�ضل بنك يف
جمال ال�شركات واال�ستثمار لعام  »2019من جملة �إيجان بانكينج
�آند فاينان�س.

�شكـر وتقـديـر:
وبهذه املنا�سبة ،يتقدم جمل�س �إدارة بنك الدوحة بخال�ص ال�شكر
والعرفان �إلى مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ /متيم بن حمد
�آل ثاين� ،أمري البالد املفدى و�إلى �سعادة ال�شيخ /خالد بن خليفة
�آل ثاين  -رئي�س جمل�س الوزراء و�إلى �سعادة ال�سيد /علي �شريف
العمادي  -وزير املالية و�إلى �سعادة ال�سيد /علي بن �أحمد الكواري
 وزير التجارة وال�صناعة و�إلى �سعادة ال�شيخ /عبد اهلل بن �سعـود�آل ثاين  -املحافظ و�إلى جميع امل�س�ؤولني مب�صرف قطر املركزي
ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة قطر للأ�سواق املالية وبور�صة قطر
لدعمهم الالمتناهي لنا.
كما ويتوجه املجل�س �أي�ض ًا بالتحية وال�شكر �إلى ال�سادة امل�ساهمني
والعمالء الكرام ،و�إلى �إدارة البنك التنفيذية وجلميع موظفي البنك
على ما �أبدوه من جهود وتعاون خالل هذا العام.
واللـه ولـي التوفيـق،،،

فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة

بـنــك الـدوحــة
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التقـريــر ال�سنوي املايل ٢٠١٩

جــوائــــز
بـنــــك الــدوحــة
لقد القى بنك الدوحة تقدير و�إ�شادة العديد من امل�ؤ�س�سات امل�صرفية املتخ�ص�صة نظ ًرا لأدائه املايل القوي وملبادراته املبتكرة على �صعيد
املنتجات واخلدمات امل�صرفية .ومتثل ا�سرتاتيجية بنك الدوحة للتو�سع الدويل �أحد �أهم عوامل جناحه وهو ما تتفق عليه � ً
أي�ضا امل�ؤ�س�سات
املانحة للجوائز .وتعترب اجلوائز املمنوحة للبنك دلي ًال على التزام بنك الدوحة الدائم باالرتقاء مب�ستوى منتجاته وخدماته� ،إلى جانب
متيزه الكبري يف جمال خدمة العمالء.
ت�ضمنت اجلوائز التي ح�صل عليها البنك يف عام  ٢٠١٩ما يلي:
�أف�ضل فريق ال�ستقطاب املواهب يف قطر ٢٠١٩ -
لينكد�إن LinkedIn

�أف�ضل بنك يف خدمات العمالء والقنوات
امل�صرفية البديلة ٢٠١٩ -
االحتاد الدويل للم�صرفيني العرب

الطاوو�س الذهبي العاملية للم�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات ٢٠١٩ -
معهد املديرين

العاملية لريادة الأعمال  -جوائز الأعمال ٢٠١٩ -
االحتاد العاملي الكونفدرايل للأعمال

�أف�ضل بنك حملي للعام يف خدمات �إدارة النقد ٢٠١٩ -
�إي�شن بانكنغ �آند فاينن�س	

�أف�ضل بنك يف جمال التمويل التجاري يف قطر ٢٠١٩ -
جلوبال بانكنج �أند فينان�س	

�أف�ضل بنك للعام يف خدمات ال�شركات
واال�ستثمار ٢٠١٩ -
�إي�شن بانكنغ �آند فاينن�س

جائزة احلوكمة الر�شيدة يف جمال
اخلدمات املالية لعام ٢٠١٩
حفل توزيع اجلوائز العاملية للحوكمة الر�شيدة لعام ٢٠١٩

بـنــك الـدوحــة
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أﻓﻀﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﻟﻴﻨﻜﺪإن LinkedIn

اﻟﻄﺎووس اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎم
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻨﻘﺪ
إﻳﺸﻦ ﺑﺎﻧﻜﻨﻎ آﻧﺪ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻌﺎم
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر – ﻗﻄﺮ
إﻳﺸﻦ ﺑﺎﻧﻜﻨﻎ آﻧﺪ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

2019

2019

2019

2019

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺮﻳﺎدة اﻋﻤﺎل
ﺟﻮاﺋﺰ اﻋﻤﺎل
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻲ ﻟﻋﻤﺎل

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

2019

2019

2019

2019

اﻟﺘﻤﻴ¡ﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
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 اﻋﻤﺎل
ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﻮم

2018

2018

2018

2018

اﻟﻄﺎووس اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﻛﺰ رأس اﻟﻤﺎل
ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻴﻮ إﻳﺞ ﺑﺎﻧﻜﻴﻨﻎ

ً
ﺗﻤﻴﺰا ﻓﻲ اﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
اﻟﺒﻨﻚ اﻛﺜﺮ
ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻣﺠﻠﺔ CV

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
إﻳﺸﻦ ﺑﺎﻧﻜﻨﻎ آﻧﺪ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

2018

2018

2018

2018
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ﺻﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ )(QETF
ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ ،أول ﺻﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺘﺪاول )(ETF
ﻳُﺪرج ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018

اﻟﻤﺼﺮف اﻗﻮى ﻓﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
اﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ

2018

2018

التقـريــر ال�سنوي املايل

اخلدمات امل�صرفية
املنتجات واخلدمات
احل�سابات

خدمات بطاقات اخل�صم

• احل�سابات اجلارية
• ح�سابات الدانة للتوفري
• ح�ساب الدانة العائلي
• برنامع الدانة للتوفري
• ح�ساب الدانة للمدخرين ال�صغار
• ح�ساب التوفري املرن
• الوديعة الثابتة
• ح�ساب الوديعة حتت الطلب
• وديعة االدخار الذكية
• الوديعة الثابتة ذات الفوائد املدفوعة مقدم ًا
• احل�سابات اخل�ضراء
• اجلنى
• ح�سابات باقة املغرتبني

• بطاقات اخل�صم ما�سرتكارد
• بطاقات �صرف الراتب ما�سرتكارد

الباقات اخلا�صة

• باقة املغرتبني الهنود
• باقة املغرتبني اللبنانيني
• خدمات العمالة الفلبينية يف اخلارج
• اخلدمات امل�صرفية للعمالء ال�سريالنكيني املغرتبني

القنوات واخلدمات الإلكرتونية

خدمات الدفع

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

القرو�ض

• القرو�ض ال�شخ�صية
• قرو�ض ال�سيارة
• ق ــرو�ض الإ�سكـ ــان (الع ــقارات اجلديدة ،والعقارات قيد الإن�شاء،
وعقارات التملك احلر ،وعقارات الإجارة)
• القر�ض الإ�سكاين �صديق البيئة
• قرو�ض التعليم
• قرو�ض مقابل عائدات االيجار
• قر�ض مقابل بدل تذاكر الطريان
• قرو�ض مقابل الودائع
• قرو�ض مقابل ودائع يف اخلارج
• قرو�ض االكتتاب العام االويل
• قر�ض ال�سيارة �صديق البيئة

• خدمة الإنرتنت امل�صريف
• تطبيق اجلوال امل�صريف
• تطبيق اجلوال امل�صريف عرب ال�ساعة الذكية
• �شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل
• الفروع الإلكرتونية
• خدمة الهاتف امل�صريف
• خدمة الر�سائل الن�صية الق�صرية امل�صرفية
• مركز االت�صال
• خدمات دفع الفواتري و�إعادة تعبئة الر�صيد
• خدمة حتويل الأموال حملي ًا ودولي ًا
• خدمات جهاز ال�صراف الآيل دون البطاقة
• خدمة الدرد�شة على الوات�س �أب
• الك�شوفات الإلكرتونية
• تفعيل فوري للبطاقة

خدمات ومنتجات الت�أمني امل�صريف

خدمات البطاقات االئتمانية

تتوفر خدمة «هال دوحة»

بطاقات بنك الدوحة
•
•
•
•
•

بطاقة الريادة فيزا �إنفينيت االئتمانية
بطاقة فيزا بالتينيوم االئتمانية
بطاقة درمي االئتمانية
بطاقة اللولو االئتمانية
برنامج الوالء �أميال الدوحة

• ت�أمني ال�سكن
• ت�أمني ال�سفر
• الت�أمني الطبي
• الت�أمني �ضد احلوادث ال�شخ�صية
• ت�أمني املركبات
• برنامج تعليم الأبناء
• برنامج التقاعد
• الت�أمني على احلياة
• جميع منتجات الت�أمني الأخرى

على مدار ال�ساعة على الرقم 44456000

تتوفر خدمة عمالء الريادة

على مدار ال�ساعة على الرقم 44456655

بـنــك الـدوحــة
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دلــيــل فــــروع

ب ـنــك الدوحـ ــة

الـ ـف ـ ــروع امل ـحــليـ ــة

 )١الفرع الرئي�سي
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40153555 / 3550 :
فاك�س44456837 / 44416631 :
تلك�س4534-DOHBNK :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢املتحف
�ص.ب ،32311 :الدوحة ،قطر
هاتف40153152 / 53 :
فاك�س40153150 :
تلك�س4534-DOHBNK :
�سويفتDOHBQAQA :
� )3سيتي �سنرت
�ص.ب ،31490 :الدوحة ،قطر
هاتف40153350 / 3351 :
فاك�س44115018 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )4بن عمران
�ص.ب ،8646 :الدوحة ،قطر
هاتف40153322 / 3323 :
فاك�س44874670 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )5الدائري الثالث
�ص.ب ،3846 :الدوحة ،قطر
هاتف40153726 / 40153727 :
فاك�س401543987 :
تلك�س4534 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )6الغرافة
�ص.ب ،31636 :الدوحة ،قطر
هاتف40153377 / 3379 :
فاك�س40153380 :
�سويفتDOHBQAQA :

 )7الدائري الرابع
�ص.ب ،31420 :الدوحة ،قطر
هاتف40153500 / 3505 / 3727 :
فاك�س44257646 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )8املطار القدمي
�ص.ب ،22714 :الدوحة ،قطر
هاتف40153698 / 3695 :
فاك�س40153699 :
�سويفتDOHBQAQA :
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 )9ال�شركات
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40155755 / 5750 / 5757 :
فاك�س40155745 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )10املرقاب
�ص.ب ،8120 :الدوحة ،قطر
هاتف40153266 / 3267 / 3265 :
فاك�س40153264 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )11طريق �سلوى
�ص.ب ،2176 :الدوحة ،قطر
هاتف44257636 / 7626 :
فاك�س44681768 :
تلك�س4744-DBSWA DH :
�سويفتDOHBQAQA :
 )12املنطقة ال�صناعية
�ص.ب ،40665 :الدوحة ،قطر
هاتف40153600 / 3601 :
فاك�س44606175 :
�سويفتDOHBQAQA :
� )13أبو هامور
�ص.ب ،47277 :الدوحة ،قطر
هاتف40153253 / 54 :
فاك�س40153250 :
�سويفتDOHBQAQA :
� )14أبو �سمرة
�ص.ب� ،30828 :أبو �سمرة ،قطر
هاتف44715623 / 44715634 / 4655 :
فاك�س44715618 / 31 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )15دخان
�ص.ب ،100188 :دخان ،قطر
هاتف40153310 / 3311 :
فاك�س44711090 :
تلك�س4210-DBDKN DH :
�سويفتDOHBQAQA :
 )16اخلور
�ص.ب ،60660 :اخلور ،قطر

هاتف40153388 / 3389 :
فاكس44722157 :
سويفتDOHBQAQA :

 )17را�س لفان
�ص.ب ،31660 :را�س لفان ،قطر
هاتف40153390 / 3391 :
فاك�س40148864 :
تلك�س4825-DBMSB DH :
�سويفتDOHBQAQA :
 )18الروي�س
�ص.ب ،70800 :الروي�س ،قطر
هاتف40153304 / 3306 / 3305 :
فاك�س44731372 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )19الوكرة
�ص.ب ،19727 :الوكرة ،قطر
هاتف40153182 / 40153177 / 78 :
فاك�س40153185 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )20م�سيعيد
�ص.ب ،50111 :م�سيعيد ،قطر
هاتف40153344 / 40153342 :

44762344 / 40153343
فاك�س44770639 :
تلك�س4164-DBUSB DH :
�سويفتDOHBQAQA :

 )21الريان
�ص.ب ،90424 :الريان ،قطر
هاتف44257135 / 36 :
فاك�س44119471 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )22قطر مول
�ص.ب ،24913 :الدوحة ،قطر
هاتف/ 05 / 3711 / 3709 / 3710 :

40153701
فاك�س44986625 :
�سويفتDOHBQAQA :

 )٢٣دوحة في�ستيفال �سيتي
�ص.ب ،2731 :الدوحة ،قطر
هاتف40153299 / 3300 :
فاك�س44311012 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢٤مول بوابة ال�شمال
�ص.ب ،2980 :الدوحة ،قطر
هاتف40153515 / 3516 / 3517 - 3524 :
فاك�س44783326 :
�سويفتDOHBQAQA :

مكـ ــاتب الدف ــع
�إ�سم املكتب

هاتف

قطر للبرتول ،امل�صفاة

+974 44762344

قطر للبرتول ،دخان

+974 44712298

ال�سفارة الباك�ستانية

+974 44176196

فاك�س
+974 44712660

الفــروع الإلكرتونيــة
�إ�سم املكتب

هاتف

اللولو هايربماركت  -الدائري الرابع

+974 44660761 / 44660957

اللولو هايربماركت  -الغرافة

+974 44780673 / 44780729

لولو اخلور (مول اخلور)

+974 40153128 / 40153129 / 4015130

غرفة التجارة (الدائري الرابع)

+974 44559182

بـنــك الـدوحــة
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الفــروع اخلارجــية
ومك ــاتب التمثي ــل
دائــرة اخلدمـــات
امل�صـــرفية الدوليــة
املكتب الرئي�سي

ال�سيد� /أندريه ليون �سنيمان
رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية الدولية بالإنابة
�ص.ب ,3818 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4015 4846 :
فاك�س+974 4015 4822 / 4823 :
جوال+974 3366 4953 :
الربيد االلكرتوينaSnyman@dohabank.com.qa:

الفروع اخلارجية

فرع الكويت
�شارع �أحمد اجلابر،برج عبداللطيف ال�صراف
مبنى رقم  ،1منطقة � 3ص.ب� ،506 :صفاة ،13006
منطقة �شرق ،الكويت
هاتف+965 2291 7200 :
فاك�س+965 2291 7229 :
الربيد االلكرتوينsGeorge@dohabank.com.kw :
فرع دبي (الإمارات العربية املتحدة)
ال�سيد االجا رجى
رئي�س الفرع يف الإمارات العربية املتحدة
الطابق الأر�ضي،برج القرن الواحد والع�شرون� ،شارع ال�شيخ زايد
�ص.ب ،125465 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+9714 4073100 :
فاك�س+9714 3219972 :
جوال+971 5 5555 7638 :
الربيد االلكرتوينrajaa@dohabank.ae :
فرع �أبو ظبي (الإمارات العربية املتحدة)
برج العتيبة،شارع النجادة
ص.ب ،27448 :أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 2 6944888 :
فاكس+971 2 6944844 :
البريد االلكترونيRajaa@dohabank.ae :

فرع مومباي
ال�سيد ماني�ش ماثور
مدير �إقليمي  -الهند
�ساكر باهان ،الطابق الأر�ضي
مكتب رقم  ،230خلف خليج ركالمني�شن
نارميان بونت ،مومباي  ،400021الهند
هاتف+91 22 6002 6561 :
فاك�س+91 22 2287 5289 /90 :
جوال+91 96199 12379 :
الربيد االلكرتوينmmathur@dohabank.co.in:
فرع ت�شيناي
ال�سيد� /ساثي�ش كومار بالبان
مدير فرع

New Door No. 9, Mount Road, Anna Salai,
near Anna Statue Chennai – 600 002, Tamil
Nadu
هاتف+91 44 40064805 / 40064800 :
فاك�س+91 44 40064804 :
الربيد االلكرتوينsBalappan@dohabank.co.in :

فرع كوت�شي (الهند)
ال�سيد بيني بول
مدير فرع
فرع كوت�شي لولو مول ،الطابق الأول NH 47 ,34/1000
�إيدابايل ،كوت�شي  ،682024 -والية كيرال
هاتف+91 484 4100061 / 4100167 :
فاك�س+91 484 4100165 :
جوال+91 97475 52208 :
الربيد االلكرتوينbpaul@dohabank.co.in:

املكـــاتــب التمثيـليـــة
املكتب التمثيلي �أ�سرتاليا
ال�سيد هيلتون كيث وود
الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق  ,36منطقة فاريري 1
ا�سرتاليا �سكوير،ا�سرتاليا� NSW 2000 ،سيدين
هاتف+612 8211 0628 :
فاك�س+612 9258 1111 :
جوال+614 1903 2419 :
الربيد االلكرتوينhilton.wood@dohabank.com.au :
املكتب التمثيلي اليابان
ال�سيد كاجني �شينوميا
الرئي�س التمثيلي للمكتب،بناية كيويت�شي � 8أف3 -ب
 12-3كيو�شو� ،شيودا  -كيو ،طوكيو 102-0094 ،اليابان
هاتف+813 5210 1228 :
فاك�س+813 5210 1224 :
جوال+81 90 1776 6197 :
الربيد االلكرتوينkanji.shinomiya@dohabank.jp :
املكتب التمثيلي كوريا اجلنوبية
ال�سيد يوجن ج .كواك
الرئي�س التمثيلي للمكتب
 1418جونغرو  ،19جونغرو غو� ،سيول 03157 ،كوريا اجلنوبية
هاتف+82 2 723 6440 /44 :
فاك�س+82 2 723 6443 :
جوال+82 103 897 6607 :
الربيد االلكرتوينjaykwak@dohabank.co.kr :
املكتب التمثيلي ال�صني
ال�سيد بيرت لو
الرئي�س التمثيلي للمكتب
جناح� 506B ،شانغهاي �سنرت
رقم  1376طريق نانيينغ (دبليو)� ،شانغهاي 200040
جمهورية ال�صني ال�شعبية
هاتف+8621 6279 8006 / 8008 :
فاك�س+8621 6279 8009 :
جوال+86 13 9179 81454 :
الربيد االلكرتوينpeterlo@dohabanksh.com.cn :
املكتب التمثيلي �سنغافورة
ال�سيد �إيفان لو ت�شي بينغ
الرئي�س التمثيلي للمكتب
 7تيما�سيك بولفارد� #08-03A ،صن تك تاور 1
�سنغافورة � ،038987سنغافورة
هاتف+65 6513 1298 :
جوال+65 8 779 3788 :
الربيد االلكرتوينivanlew@dohabank.com.sg :
املكتب التمثيلي هونغ كونغ
ال�سيد �آي بي وا هينغ تريين�س
الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق  ،16مبنى نادي هونغ كونغ
� 3Aشارع ت�شاتر� ،سنرتال ،هونغ كونغ
هاتف+852 3974 8571 :
جوال+852 9268 8899 :
الربيد االلكرتوينterenceip@dohabank.com.hk :
املكتب التمثيلي تركيا
ال�سيد نزيه �أكاالن
الرئي�س التمثيلي للمكتب
�شقق باغدات باال�س
باغدات كاد رقم D:14 ,1/302
كاديبو�ستان كاديكوف، 34728 ،ا�سطنبول ،تركيا
هاتف+90 216 356 2928 / 2929 :
فاك�س+90 216 356 2927 :
جوال+90 532 331 0616 :
الربيد االلكرتوين:

nezihakalan@dohabankturkey.com
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املكتب التمثيلي �أملانيا
ال�سيد مايك جيلريت
الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق  ،18تاون�سرتوم ،تاونهي�ستور 1
فرانكفورت �إم ماين � ،60310أملانيا
هاتف+49 69 505060 4211 :
فاك�س+49 69 505060 4150 :
جوال+49 170 321 4999 :
الربيد االلكرتوينoffice@dohabank.eu :
املكتب التمثيلي ،لندن
ال�سيد ريت�شارد وايتنج
الرئي�س التمثيلي للمكتب
 68 / 67الطابق االول �،شارع جريمني
لندن  SW1Y 6NYاململكة املتحدة
هاتف+44 20 7930 5667 :
جوال+44 790 232 2326 :
الربيد االلكرتوينoffice@dohabank.co.uk :
املكتب التمثيلي كندا
ال�سيد فينكاتي�ش ناغوجي
الرئي�س التمثيلي للمكتب
ذا �إك�ست�شينج تاور،
�سويت � 151 ،1100شارع يوجني
تورنتو� ،أونتاريو

M5C 2W7
هاتف+1 647 775 8514 :
جوال+1 647 871 6892 :
الربيد االلكرتوينvenkatesh.nagoji@dohabank.ca :

املكتب التمثيلي ،جنوب �أفريقيا
ال�سيدة �أنريي في�سري
ممثل رئي�سي
الطابق الثاين,Rivonia Road, 2nd Floor 90 ،
،TEB North Wing, Sandton,2057
جوهان�سربغ ،جنوب �إفريقيا
هاتف+27 10 286 1156 :
جوال+27 79 693 5143 :
الربيد االلكرتوينavisser@dohabank.co.za :
املكتب التمثيلي ،بنغالد�ش
ال�سيد �أجاي كومار �ساركر
ممثل رئي�سي
مركز �شرطة بالزا كونكورد للت�سوق
الطابق الثامن ،الربج �أ ،الوحدة (ل) ،القطعة رقم 02
الطريق رقم  144جول�شان  -1داكا  ،1212بنغالدي�ش
هاتف+880255045154 :
جوال+8801713081733 :
الربيد االلكرتوينasarker@dohabank.com.bd :
املكتب التمثيلي� ،سريالنكا
ال�سيد �إيراندا وي�شانكا ويراكوون
ممثل رئي�سي
,Level 26, East Tower, World Trade Centre
Echelon Square, Colombo 01, Sri Lanka
هاتف+94117430237 :
فاك�س+94117444556 :
جوال+94773908890 :
الربيد االلكرتوينeWeerakoon@dohabank. :
com.lk

املكتب التمثيلي ،النيبال
ال�سيد �سوراج بيكرام �شاهي
ممثل رئي�سي

Office 102, Regus Business Centre, Ground Floor,
Trade Tower, Thapathali, Kathmandu, Nepal
هاتف9801208385 977 :
جوال9851118428 +977 :
الربيد االلكرتوينsShahi@dohabank.com.np :

