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دعــوة حل�سـور اجتماعي اجلمعيـة العـامة العادية وغري العادية للم�ساهمني

يت�سرف جمل�ش اإدارة بنك الدوحة )�ش.م.ع.ق( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام حل�سور اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري العادية للم�ساهمني اللذين �سيعقدان مب�سيئة اهلل تعاىل يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف من م�ساء يوم الإثنني املوافق 

2020/3/16 بقاعة الجتماعات بربج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول  ويف حالة عدم اكتمال الن�ساب �سوف يعقد اجتماع ثاٍن بتاريخ 2020/3/30 املوافق يوم الثنني ال�ساعة اخلام�سة والن�سف م�ساءًا يف نف�ش املكان وذلك للنظر فيما يلي:

تقرير جمل�ش الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 12/31/201٩  

مت ن�ضر الدعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة باجلرائد املحلية.  •

يف حالة تعذر ح�ضور امل�ضاهم �ضخ�ضيا يرجى توكيل من ينوب عنه من امل�ضاهمني الآخرين )من غري اأع�ضاء جمل�س الإدارة( حل�ضور   •
الجتماع على اأن يقدم التوكيل اإلى املوظف املخت�س لدى البنك قبل انعقاد الجتماع لإثبات ال�ضفة، ويف جميع الأحوال ل يجوز اأن 
يزيد عدد الأ�ضهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�ضفـة عن 5% من جممـوع اأ�ضهم البنك اأي )155.023.351( �ضهما، ويف حالة كون 
امل�ضاهم �ضخ�ضية اعتبارية )�ضركة، موؤ�ض�ضة000 اإلخ( فعلى ممثل امل�ضاهم الذي �ضيح�ضر هذا الجتماع اإح�ضار تفوي�س خطي من 

ال�ضركة اأو املوؤ�ض�ضة موقعا وخمتومًا ح�ضب ال�ضول حتى يتمكن من ح�ضور الجتماع.

مت الإعالن عن الدعوة حل�ضور الجتماع مع امليزانية وح�ضاب الأرباح واخل�ضائر، تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراقبي احل�ضابات   •
.www.dohabank.com وتقرير احلوكمة باملوقع الإلكرتوين للبنك

باملادة  املذكورة  البيانات  يت�ضمن  العامة،  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  من  الأقل  على  اأ�ضبوع  قبل  امل�ضاهمني  لإطالع  ك�ضف  و�ضع  �ضيتم   •
النقدية  والقرو�س  والأتعاب  الأجور  ت�ضمل  والتي  ل�ضنة 2015  رقم )11(  بالقانون  ال�ضادر  التجارية  ال�ضركات  قانون  )122( من 
والعتمادات اأو ال�ضمانات وكذلك املزايا العينية واملكافاآت التي ح�ضل عليها رئي�س جمل�س الإدارة وكل ع�ضو من اأع�ضاء املجل�س 

وذلك مبكاتب دائرة اللتزام بالدور الرابع والع�ضرين بربج البنك الكائن يف الدفنة خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي.

يرجى من امل�ضاهمني الكرام مراعاة احل�ضور اإلى قاعة الجتماع قبل الوقت املحدد ب�ضاعة على الأقل وذلك لت�ضهيل اإنهاء اإجراءات   •
الت�ضجيل.

هذه الدعوة تعترب اإعالن قانوين جلميع امل�ضاهمني حل�ضور الجتماع دون احلاجة لإر�ضال دعوات خا�ضة بالربيد وفقًا لأحكام قانون   •
ال�ضركات التجارية رقم )11( ل�ضنة 2015.

مالحظات

وا�ضل بنك الدوحة جناحاته املتعاقبة عاما تلو الآخر يف حتقيق اأف�ضل م�ضتويات الأداء �ضواء على ال�ضعيد املايل اأو 
التنظيمي اأو على �ضعيد اخلدمات، حيث متكنا وبحمد اهلل تعالى خالل عام 2019 من حتقيق معظم ما و�ضعناه من 
اأهداف يف ا�ضرتاتيجية البنك ويف املوازنة التقديرية.  وقد ت�ضمنت هذه الإجنازات تعزيز وتقوية املركز املايل للبنك 
وحتقيق اأف�ضل ن�ضبة عائد على متو�ضط حقوق امل�ضاهمني وعلى متو�ضط املوجودات، هذا بالإ�ضافة اإلى طرح العديد 
تعزيز  اأي�ضًا  ت�ضمنت  كما  الإلكرتونية.   امل�ضرفية  اخلدمات  وخا�ضة  املتطورة  امل�ضرفية  واملنتجات  اخلدمات  من 
الكادر الوظيفي يف البنك من خالل اإدخال العديد من اخلربات والكفاءات يف امل�ضتويات الإدارية املختلفة، اإ�ضافة 

اإلى اإعادة هيكلة �ضبكة الفروع املحلية.
وقد مت يف ذات العام الرتكيز على الكوادر القطرية حيث ا�ضتقطبنا العديد من املوظفني القطريني ومت اإخ�ضاعهم 
لدورات تدريبية مكثفة، واأحتنا لهم الفر�ضة لكت�ضاب اخلربات واملهارات اخلارجية من خالل اإحلاقهم للعمل بفروع 

البنك املختلفة ومكاتب التمثيل املنت�ضرة يف خمتلف اأنحاء العامل.
اأربعة وع�ضرون فرعًا وثالثة  العاملة داخل دولة قطر  املحلية  الفروع  �ضبكة  اإجمايل عدد  بلغ  املحلي  ال�ضعيد  فعلى 
اإلكرتونية، وبلغ عدد اأجهزة ال�ضراف الآيل )100( مائة جهاز من �ضمنها ثالثة اأجهزة  مكاتب دفع واأربعة فروع 
بدولة الإمارات العربية املتحدة وجهازين بدولة الكويت ووثالثة اأجهزة بالهند. وعلى ال�ضعيد الدويل، يوجد للبنك 
�ضتة فروع يف كل من اإمارة دبي واإمارة اأبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة وفرع بدولة الكويت وثالثة فروع يف 
الهند يف كل من مومباي وكوت�ضي وت�ضيناي، هذا بالإ�ضافة اإلى اأربعة ع�ضر مكتبا متثيليا يف كل من �ضنغافورة وتركيا 
واليابان وال�ضني واململكة املتحدة وكوريا اجلنوبية واأملانيا واأ�ضرتاليا وكندا وهوجن كوجن وجنوب اأفريقيا وبنجالدي�س 

و�ضرييالنكا ونيبال. 
اإلى ح�ضة  اإ�ضافة  بالكامل  للبنك  تابعة مملوكة  �ضركة  وهي  للتاأمني  الدوحة  بنك  �ضركة  اأي�ضا  البنك  وميتلك  كما 
ا�ضرتاتيجية بن�ضبة 44.02% من راأ�س مال اإحدى �ضركات الو�ضاطة الهندية والتي اأ�ضبحت فيما بعد ت�ضمى ب�ضركة 

الدوحة للو�ضاطة واخلدمات املالية ومتار�س ن�ضاطها يف اأعمال الو�ضاطة واإدارة املوجودات.  
ويف هذا املجال، ل بد واأن ن�ضري اإلى اأن الهند تربطها عالقات جتارية �ضخمة لي�س مع دولة قطر ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي فح�ضب بل ومتتد اإلى جميع الدول التي يوجد للبنك تواجد فيها من خالل مكاتب التمثيل املنت�ضرة مبختلف 
بقاع العامل.  اإن هذا التواجد ميكن البنك من خدمة ال�ضركات العاملة مبختلف هذه الدول كما �ضيتيح له اقتنا�س 

الفر�س ال�ضتثمارية وحتقيق منافع اأف�ضل للم�ضاهمني.
وقد مت يف الأعوام ال�ضابقة تعزيز قاعدة راأ�س مال البنك الأ�ضا�ضي ون�ضبة كفاية راأ�س املال من خالل اإ�ضدار اأدوات 
مال  كراأ�س  ريال قطري"موؤهلة  مليار   4 باإجمايل  "اأي  مرة  كل  ريال قطري يف  مليار   2 اأ�ضا�ضي مببلغ  مال  راأ�س 
اأ�ضا�ضي اإ�ضايف لالأ�ضدار يف قطر وفقًا ل�ضروط ومتطلبات ال�ضادة م�ضرف قطر املركزي وذلك بهدف تعزيز قدرة 

البنك على عملية الإقرا�س واملناف�ضة وعلى حتقيق اأهدافه ال�ضرتاتيجية.
ويف اجتماع اجلمعية العامة العادية للم�ضاهمني املنعقد عام 2016 وافق امل�ضاهمون بالإجماع على اإ�ضدار �ضهادات 
ودائع �ضمن برنامج �ضهادات ودائع ي�ضل اإلى 3 مليار دولر اأمريكي وعلى اإ�ضدار اأوراق جتارية �ضمن برنامج اآخر ي�ضل 
اإلى 2 مليار دولر اأمريكي وذلك �ضمن املحددات املدرجة حتت كل برنامج.  كما وافق امل�ضاهمون بتاريخ 2018/3/7 
على تخفي�س احلد الأدنى لكل عملية اإ�ضدار بربنامج الأوراق التجارية امل�ضار اإليه من 50 مليون دولر اأمريكي اإلى 
 EMTN مليون دولر اأمريكي، وعلى قيام بنك الدوحة باإ�ضدار �ضندات دين �ضمن برنامج �ضندات اليورو متو�ضطة الأجل

لدى البنك البالغ )2( مليار دولر اأمريكي بهدف تنويع م�ضادر التمويل وتعزيز و�ضع ال�ضيولة لدى البنك.
مبلغ  من  البنك  مال  راأ�س  زيادة  على  للم�ضاهمني  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت   2017 مار�س   6 وبتاريخ 
�ضهمًا  ريال قطري من خالل طرح 51.674.450  مبلغ 3.100.467.020  اإلى  ريال قطري   2.583.722.520
ريال قطري  ب�ضعر 25  الأ�ضهم  الكتتاب يف  لديهم حقوق  الدوحة ومن  بنك  جديدًا عاديًا لالكتتاب على م�ضاهمي 
لل�ضهم الواحد،  وقد مت بتاريخ 12 يوليو 2017 اإ�ضافة الأ�ضهم اجلديدة للمكتتبني واإدراجها للتداول ببور�ضة قطر.  
كما مت بتاريخ 16 يونيو 2019 جتزئة القيمة الإ�ضمية ل�ضهم بنك الدوحة لت�ضبح رياًل واحدًا لل�ضهم بدًل من ع�ضرة 

ريالت قطرية وبالتايل اأ�ضبح اإجمايل عدد اأ�ضهم راأ�س املال يعادل 3.100.467.020 �ضهمًا.
هذا وقد جنح بنك الدوحة يف ال�ضتمرار بتطبيق املعيار املحا�ضبي التا�ضع لإعداد التقارير املالية )IFRS 9( بح�ضب 
توجيهات ال�ضادة/ م�ضرف قطر املركزي، حيث مت اتباع منهجية حمافظة قائمة على العرتاف باخل�ضائر ا�ضتنادًا 
اإلى اخل�ضائر املتوقعة بدًل من النهج احلايل امل�ضتند اإلى اخل�ضائر املتكبدة. ويف �ضوء هذا الداء فقد ا�ضار �ضعادته 
اي�ضا اإلى اأن وكالة فيت�س العاملية ثبتت الت�ضنيف الئتماين لبنك الدوحة املتعّلق بقدرته على الوفاء بالتزاماته املالية 
على املدى الطويل “IDR” عند الدرجة "A" مع نظرة م�ضتقبلية "م�ضتقّرة" حيث يوؤكد هذا الت�ضنيف على جناح 

منوذج الأعمال امل�ضتدام الذي يتبناه البنك يف ظل بيئة الأعمال احلالية.
ُتظهر البيانات املالية املدققة للبنك لعام 2019 باأن اإجمايل املوجودات قد بلغ 108.2 مليار ريال قطري باملقارنة 
مع 96.1 مليار ريال قطري اأي بزيادة قدرها 12 مليار ريال قطري واأن �ضايف القرو�س وال�ضلف قد بلغ 65.8 مليار 
ريال قطري باملقارنة مع 59.8 مليار ريال قطري اأي بن�ضبة منو تعادل 9.9%.  كما ُتظهر باأن حمفظة ال�ضتثمارات 
يف الأدوات املالية قد بلغت 26.6 مليار ريال قطري بن�ضبة زيادة تعادل 28.1% عن العام ال�ضابق، واأن ودائع العمالء 
اإلى مبلغ 58.5 مليار ريال قطري باملقارنة مع 55.8 مليار ريال قطري بن�ضبة منو  كما يف نهاية العام قد و�ضلت 
4.8% واأن اإجمايل حقوق امل�ضاهمني قد و�ضلت اإلى مبلغ 13.3 مليار ريال قطري، كما ويظهر بيان الدخل باأن الدخل 
من الفوائد قد بلغ 4.2 مليار ريال قطري اأي بن�ضبة منو تعادل 7.5% عن العام ال�ضابق واأن الدخل من العمليات قد 
منا بن�ضبة 5.6% حيث و�ضل اإلى 2.8 مليار ريال قطري، ويظهر اأي�ضًا باأن البنك قد حقق �ضايف ربح يف نهاية عام 
2019 بلغ 754 مليون ريال قطري باملقارنة مع 830 مليون ريال قطري عام 2018 وذلك بعد اأخذ خم�ض�ضات مادية 
للقرو�س غري العاملة.  يف حني بلغ متو�ضط العائد على ال�ضهم من الأرباح 0.17 ريال قطري، وبلغت ن�ضبة العائد على 

متو�ضط حقوق ملكية امل�ضاهمني 6% ون�ضبة العائد على متو�ضط املوجودات %0.74.  
واعتمادًا على هذه النتائج، اتخذ جمل�س الإدارة قرارًا يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 فرباير 2020 التقدم بتو�ضية 

اإلى اجلمعية العامة للم�ضاهمني للموافقة على ترحيل �ضايف الأرباح بعد ال�ضتقطاعات اإلى العام القادم.

اخلطة امل�ستقبلية للبنك:

العمليات  هند�ضة  اإعادة  على  اخلطة  ت�ضمنت  فقد   2023  -  2019 لالأعوام  للبنك  امل�ضتقبلية  اخلطة  �ضعيد  وعلى 
والرقمنة والأمتتة بالإ�ضافة اإلى تطوير عملية جمع معلومات الأعمال واأدوات التحليل وتفوي�س ال�ضالحيات وعلى 
اإعادة هيكلة �ضبكة الفروع، حيث مت اإجراء عمليات دمج لبع�س الفروع املحلية، كما ت�ضمنت على تطبيق ا�ضرتاتيجيات 
اإدارة املخاطر على امل�ضتويني املحلي والدويل وعلى الرتكيز على ا�ضتقطاب الكوادر القطرية ورفع  فعالة يف جمال 
م�ضتوى الأداء من خالل ا�ضتقطاب اخلربات والكفاءات العالية بالإ�ضافة اإلى الرتكيز على الربامج التدريبية لكافة 
امل�ضتويات الوظيفية.  وت�ضمنت اأي�ضا على حت�ضني وتطوير م�ضتوى احلوكمة يف البنك، اإعادة ر�ضم مناذج الأعمال، 
الإلكرتونية،  امل�ضرفية  املتطورة وخا�ضة اخلدمات  امل�ضرفية  واملنتجات  اأف�ضل م�ضتوى من اخلدمات  تقدمي  وعلى 
اإ�ضافة اإلى الت�ضويق ال�ضمني للخدمات، وتعزيز وتقوية املركز املايل للبنك من خالل م�ضاعفة اإجمايل املوجودات 
وتنويعها واملحافظة على اأعلى م�ضتوى من الكفاءة يف الأداء الت�ضغيلي. وقد ت�ضمت ال�ضرتاتيجية اأي�ضا على حتقيق 
غري  امل�ضادر  وخا�ضة  الدخل  م�ضادر  وتنويع  الأ�ضول  نوعية  حت�ضني  وعلى  الرئي�ضية  الدخل  بنود  يف  منتظم  منو 
اإدارة التكاليف ومراقبتها بطريقة مهنية واملحافظة عليها �ضمن امل�ضتويات  اإلى  املرتبطة بالفوائد، هذا بالإ�ضافة 

التي تتما�ضى مع قطاع ال�ضناعة امل�ضرفية مع حتقيق ال�ضتفادة الق�ضوى من كلفة التمويل.

اخلدمات واملنتجات:

على  التطوير  جمالت  �ضملت  وقد  املتطورة،  امل�ضرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  العديد  طرح   2019 عام  �ضهد 
طرح منتجات وخدمات جديدة وعلى اإدخال تعديالت جوهرية على بع�س اخلدمات القائمة حيث حازت الرقمنة 
واخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية على الن�ضيب الأكرب من هذا اجلانب، هادفني من ذلك تلبية احتياجات ومتطلبات 

عمالئنا الكرام من خمتلف ال�ضرائح يف املجتمع القطري.
اأداء جمموعة اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد ومواجهة التحديات املوجودة يف ال�ضوق  وبهدف املحافظة على م�ضتوى 
فقد ركزنا خالل العام على تعزيز هذه املجموعة مبوظفني من ذوي اخلربة والكفاءة العالية وعلى جودة وم�ضتوى 
اخلدمة املقدمة للعمالء، هذا بالإ�ضافة اإلى مركزة عمليات املكاتب اخللفية بالفروع. كما مت تعزيز وحدة الريادة 

مبوظفني على درجة عالية من اخلربة والكفاءة لتقدمي خدمات متكاملة لكبار العمالء.
بداأ بنك الدوحة منذ عام 2011 يف تد�ضني ال�ضكل اجلديد لفروع البنك، وقد روعي يف هذا الت�ضميم راحة العمالء 
و�ضهولة وان�ضياب العمل بالفروع بالإ�ضافة اإلى تطبيق اأعلى املعايري املتعلقة بتقدمي اخلدمة للعمالء، وقد مت تنفيذ 
هذا الت�ضميم  على ما يقرب من ثالثة ع�ضر فرعًا وجاري العمل حاليًا على تنفيذ هذا الت�ضميم يف بقية فروع البنك.
كاردل�س  دي  خدمة  مثل   Dbank الفوري  الدوحة  بنك  خالل  من  املقدمة  الإلكرتونية  اخلدمات  اإلى  وبالإ�ضافة 
DCardless التي متكن امل�ضتفيد من احلوالة با�ضتالم قيمتها عرب اأجهزة ال�ضراف الآيل بدون احلاجة اإلى ا�ضتخدام 

بطاقة ال�ضراف الآيل واحلوالت الإلكرتونية وخدمة الر�ضائل الق�ضرية وخدمات الهاتف واملوبايل و�ضبكة الإنرتنت 
والفروع الإلكرتونية وغريها، فقد طرحنا وطورنا خدمات م�ضرفية اإ�ضافية عرب الهاتف اجلوال وخدمة الإنرتنت 
امل�ضريف حيث مكّنا العمالء من الو�ضول اإلى تفا�ضيل ح�ضاباتهم امل�ضرفية ب�ضهولة وي�ضر ومن اإجراء عمليات حتويل 
بني ح�ضاباتهم اخلا�ضة اأو اإلى اأي م�ضتفيد اآخر م�ضجل يف هذه اخلدمة اإ�ضافة اإلى اإمكانية �ضداد فواتري اخلدمات 

وم�ضتحقات البطاقات الئتمانية وبطاقات اإعادة ال�ضحن للخدمات امل�ضبقة الدفع لكل من اأوريدو وفودافون.  
هذا وتت�ضمن اخلوا�س اجلديدة عرب تطبيق اخلدمات امل�ضرفية عرب الهاتف اجلوال على التحويل املحلي لالأموال، 
�ضحب الأموال بدون بطاقة، حتويل الأموال عرب الوي�ضرتن يونيون، حتويل الأموال عرب بطاقة الئتمان واإعادة تعبئة 
بطاقة "كليك" وغريها من اخلدمات. كما مت خالل عام 2019 اإعادة اإطالق تطبيق "بنك الدوحة ماي بوك قطر" 
عرب الهاتف اجلوال، حيث مت من خالل هذا التطبيق تقدمي عرو�س متعددة وق�ضائم متنّوعة لتناول الطعام والعناية 
باجلمال واللياقة والأن�ضطة الرتفيهية واخلدمات ال�ضحية وغريها. وبالإ�ضافة اإلى ذلك وّفر البنك خدمات اإ�ضافية 
على �ضبكة اأجهزة ال�ضراف الآيل لعمالء بنك الدوحة وعمالء اأوريدو، حيث اأ�ضبح باإمكان العمالء ال�ضتعالم عن 

فواتري خدمات اأوريدو وت�ضديدها من خالل هذه ال�ضبكة.
الهاتف  امل�ضرفية عرب  املعلومات حلماية م�ضتخدمي خدماتنا  اأمن  لأنظمة  العام  اهتمامًا خا�ضًا خالل  اأولينا  كما 
اجلوال، حيث اأجرينا تعديالت على موقع بنك الدوحة الإلكرتوين واأدخلنا عنا�ضر اأمان ذات فاعلية اأكرب حلماية 
م�ضتخدمي خدمات بنك الدوحة الفوري. ويف هذا الإطار مت تد�ضني الن�ضخة املح�ضنة من التطبيق اخلا�س باخلدمات 
امل�ضرفية عرب الهاتف اجلوال بامتيازات جديدة، حيث اأتاح هذا التطبيق اإجراء املعامالت امل�ضرفية ب�ضهولة وكفاءة 
عالية واحتل عن�ضر الأمان املرتبة الأولى بهذه المتيازات حيث اتاحت هذه الن�ضخة خيار ا�ضتخدام ب�ضمة الإ�ضبع 

اأو ب�ضمة الوجه Face ID لتاأكيد هوية امل�ضتخدم عو�ضًا عن اإدخال ا�ضم امل�ضتخدم وكلمة املرور.
للعمالء  اأ�ضرع  الأداء وتقدمي خدمة  بالبطاقات امل�ضرفية بهدف تعزيز م�ضتوى  النظام اخلا�س  اأي�ضًا حتديث  ومت 
وتقوية عنا�ضر الأمان وخا�ضة فيما يتعلق مبراقبة بطاقات الئتمان لر�ضد املعامالت الحتيالية والتنبيه بوقوعها 
للعمالء  الأمن  اأعلى درجات  املعلومات بهدف توفري  ل�ضبكة  التحتية  البنية  اآيل ملنع حدوثها. كما مت حتديث  ب�ضكل 
اأي جهاز  من  امل�ضرفية  معامالتهم  اإجراء  ومن  ال�ضاعة  مدار  على  املالية  للخدمات  الآمن  الو�ضول  من  ومتكينهم 
ومن اأي مكان يف العامل مبنتهى ال�ضهولة والفاعلية.  ونظرا للتزام البنك باملعايري العاملية يف جمال اإدارة خدمات 

تكنولوجيا املعلومات فقد متكن خالل هذا العام من جتديد �ضهادة الآيزو 2011-20000. 
واإ�ضافة اإلى ذلك، فقد كان لبنك الدوحة ال�ضبق منذ عام 2007 يف طرح اأول برنامج ت�ضوق عرب الإنرتنت يف منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط من خالل �ضوق الدوحة الإلكرتوين يف قطر، ول زال هذا املوقع منذ ذلك التاريخ يحقق جناحات 

جيدة، حيث اأ�ضبح باإمكان العمالء من خالل هذا ال�ضوق �ضراء احتياجاتهم وت�ضديد قيمتها اإلكرتونيا. 
باإطالق جمموعة من بطاقات اخل�ضم اجلديدة مبيزات مبتكرة ذات قيمة  العاملية  الدوحة مع �ضركة ما�ضرتكارد  ا�ضتمر بنك 
من  �ضتمكنهم  كما  لتالم�ضية،  معامالت  اإجراء  الدوحة  بنك  لعمالء  البطاقات  هذه  تتيح  حيث  البطاقات.  حلاملي  م�ضافة 
 Mastercard( كود"  �ضكيور  "ما�ضرتكارد  خا�ضية  خالل  من  اإ�ضافية  حماية  عنا�ضر  ظل  يف  الإنرتنت  عرب  معامالتهم  تنفيذ 
البوابة الوطنية املوحدة للدفع الإلكرتوين )QPAY(. وتاأتي هذه البطاقة مبجموعة من املزايا تت�ضمن  ونظام   )®SecureCode

الفاخرة،  املطاعم  وعرو�س  الكون�ضريج،  وخدمات  العامل،  حول  املطارات  يف  ال�ضخ�ضيات  كبار  ا�ضرتاحة  �ضالت  اإلى  الدخول 
واحل�ضول على اأميال الدوحة. 

كما اأطلق بنك الدوحة حملة كوبا اأمرييكا 2019 للبطاقات الئتمانية وبطاقات اخل�ضم، حيث ت�ضمنت احلملة على فوز اأربعة 
عمالء من �ضعداء احلظ مع مرافق واحد لكل فائز بباقة �ضفر جّمانية حل�ضور مباراة املنتخب القطري لكرة القدم "كوبا اأمرييكا 

2019" وحملة توفري فر�ضة لعمالء البنك للفوز ب�ضيارة لكز�س LX570 عند حتويل الراتب اإلى بنك الدوحة.

وا�ضتمر العمل اأي�ضا يف تعزيز برنامج الولء اخلا�س بالبطاقات الئتمانية، اإذ ل يزال باإمكان حاملي هذه البطاقات 
ال�ضتفادة من ا�ضتبدال اأميال الدوحة املكت�ضبة من ا�ضتخداماتهم للبطاقات الئتمانية اخلا�ضة بهم ب�ضكل فوري من 
اأجهزة نقاط البيع املنت�ضرة يف العديد من املحال التجارية امل�ضاركة يف هذا الربنامج اأو ا�ضتخدام هذه الأميال ل�ضراء 
تذاكر �ضفر، كما ا�ضتمر البنك بالعمل بربنامج الولء "اأميال الدوحة" الذي يهدف اإلى حتويل ا�ضتخدامات بطاقات 
الئتمان على امل�ضتوى املحلي والدويل اإلى اأميال قد ت�ضل اإلى 40.000 ميل جماين ميكن ا�ضتخدامها يف احل�ضول 

على رحالت طريان وحجوزات فنادق باملّجان وغريها.  
الطريان  لتذاكر  �ضراء  عملية  كل  عند  ال�ضفر  على  جماين  تاأمني  على  احل�ضول  ميزة  للعمالء  البنك  اأتاح  كما 
با�ضتخدام هذه البطاقات ووفّر للعمالء حاملي بطاقة فيزا بالتينيوم وانفينيت ميزة الدخول احل�ضري اإلى �ضالة 
املها مبطار حمد الدويل.  هذا وا�ضتمر البنك يف توفري امتيازات اإ�ضافية حلاملي بطاقة انفينت الئتمانية اخلا�ضة 
بعمالء الريادة والعمالء املهمني "VIP customers" مثل ح�ضول العميل على الأولوية يف تقدمي اخلدمات بالفـروع 
 MR." وخدمة املوافقة علـى القر�س خالل 60 دقيقة وخدمة التوا�ضل على الوات�ضاب وخدمـة ركن ال�ضـيارة جمانًا من
Valet" وغ�ضل ال�ضيارة جمانًا يف حمطة "Hi-Wash" بالإ�ضافة اإلى احل�ضول على تذكرة �ضينما جمانًا عند �ضراء 

كل تذكرة بالإ�ضافة اإلى خ�ضومات لدى العديد من املحالت التجارية واملطاعم وغريها، حيث اأ�ضفت هذه البطاقة 
على هذه ال�ضريحة من العمالء طابع خا�س ومتمّيز.

كما وّفر البنك اأي�ضًا بطاقة الئتمان ذات العالمة التجارية امل�ضرتكة مع مراكز اللولو هايرب ماركت بامتيازات خا�ضة 
وجذابة، وقد لقت هذه البطاقة املتميزة منذ طرحها يف عام 2011 اإقبال هائال من جمهور العمالء، مما جعلها 
بطاقة خا�ضة ومميزة لي�س على م�ضتوى دولة قطر فح�ضب بل وعلى م�ضتوى منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
حيث توفر هذه البطاقة للعميل ا�ضرتداد ن�ضبة 5% من قيمة م�ضرتياته من مراكز اللولو طوال العام،  ومت يف عام 
2019 عمل حمالت م�ضرتكة مع اللولو مت من خاللها منح العمالء حاملي بطاقة اللولو ا�ضرتداد ن�ضبة 5% اإ�ضافية من 

قيمة م�ضرتياتهم مبراكز اللولو خالل فرتات حمددة.
املالية  لالأ�ضواق  و�ضال�ضة  ب�ضهولة  الو�ضول  للعمالء  تتيح  التي  العاملية اجلديدة  الأ�ضواق  من�ضة  الدوحة  بنك  اأطلق 
اأ�ضواق  يف  والتداول  ال�ضتثمار  للعمالء  ميكن  املن�ضة  هذه  خالل  ومن  وموثوقة.   واآمنة  �ضريعة  بطريقة  العاملية 

كما ميكن  ال�ضاعة،  مدار  على  وال�ضعار  الأ�ضهم  ومراقبة  والأوروبية  الأمريكية  وال�ضلع  الأجنبية  والعمالت  الأ�ضهم 
للعمالء اأي�ضًا الو�ضول اإلى هذه املن�ضة عرب اأجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة من خالل ت�ضجيل اآمن، وهي تتيح 

للم�ضتخدمني ال�ضتفادة من عمولت منخف�ضة على التداول واإدارة حمافظهم ب�ضهولة.
من  املا�ضية  ال�ضنوات  خالل  املنتج  هذا  حققه  وملا  الدانة  لربنامج  ع�ضر  ال�ضاد�ضة  بالذكرى  الحتفال  ومبنا�ضبة   
لهذا  ع�ضر  ال�ضاد�ضة  والذكرى  يتنا�ضب  مبا  اجلوائز  برنامج  هيكلة  باإعادة   2019 عام  خالل  قمنا  فقد  جناحات، 
الربنامج  هذا  عمالء  كافة  اأن  مبعنى  اأي  للجميع"  "الدانة  مبداأ  على  الهيكلة  اإعادة  عملية  ركزت  حيث  الربنامج 
�ضمنها  من  جائزة   )529( على  الربنامج  هذا  ت�ضمن  وقد  باأخرى،  اأو  بطريقة  اجلوائز  برنامج  من  �ضي�ضتفيدون 
جائزة نقدية بقيمة 2 مليون ريال قطري، هذا بالإ�ضافة اإلى )12( جائزة نقدية �ضهرية بقيمة 50.000 ريال قطري 
لكل جائزة و)365( جائزة نقدية �ضهرية اأخرى بقيمة 2.000 ريال قطري لكل جائزة.  كما يت�ضمن الربنامج على 
جائزة نقدية بقيمة مليون ريال قطري لعمالء الريادة واخلدمات امل�ضرفية اخلا�ضة وغريها من اجلوائز النقدية 
الأخرى للمدخرين ال�ضغار وكبار ال�ضن وغريها.  وقد بلغ جمموع اجلوائز النقدية املمنوحة لعمالء الدانة يف نهاية 

عام 2019 يف حدود مبلغ 6.5 مليون ريال قطري.
وخالل عام 2019 اأبرم البنك اتفاقًا مع بنك جلوبال اآي اإم اآي اأحد البنوك التجارية الرائدة يف نيبال لتزويد اجلالية 
النيبالية املقيمة يف قطر بخدمة التحويل الفوري اإلى نيبال.  كما دخل يف �ضراكة مع بنك حبيب اإت�س بي اإل اأحد اأكرب 

البنوك التجارية يف باك�ضتان لتقدمي خدمة التحويل الفوري لالأموال للجالية الباك�ضتانية املقيمة يف قطر.
وقد �ضادف الربع الأول من هذا العام ذكرى مرور 40 عامًا على انطالقة بنك الدوحة، مما �ضكل عالمة فارقة يف 
تاريخ البنك. وبهذه املنا�ضبة اأطلق بنك الدوحة حملة للعمالء اجلدد والعمالء احلاليني ت�ضَمنت على تقدمي جوائز 
زال عمالئنا  ما  املهمة حيث  الأحداث  العديد من  املا�ضية  الأربعة  العقود  البنك خالل  �ضهدت م�ضرية  كما  ذهب، 
اأ�ضا�س جناح عملياتنا. واحتفاًل مبرور الأربعني عامًا على تاأ�ضي�س بنك الدوحة، اطلق البنك هذه  الكّرام ُي�ضّكلون 

احلمله كنوع من ال�ضكر والتقدير للعمالء لدعمهم امل�ضتمر للبنك خالل الأعوام املا�ضية.
كما اأعدنا طرح حملتي القرو�س ال�ضخ�ضية وقرو�س ال�ضيارات لعام 2019 بامتيازات جذابة مثل احل�ضول على �ضعر 
فائدة منخف�س على القرو�س ال�ضخ�ضية ابتداءًا من 4.5% �ضنويًا مع تاأجيل ق�ضط القر�س لثالثة اأ�ضهر غري متتالية 
اأو �ضعر فائدة متناق�س  لل�ضنة الأولى، وح�ضول عمالء قرو�س ال�ضيارات على �ضعر فائدة يبداأ من 2.49% �ضنويًا 
عمالء  من  كل  ويتمتع  كما  الطريق.   على  امل�ضاعدة  وخدمة  الأولى  لل�ضنة  �ضامل  تاأمني  بولي�ضة  مع   %4.65 بواقع 
القرو�س ال�ضخ�ضية وعمالء قرو�س ال�ضيارات بفر�س احل�ضول على ا�ضرتداد نقدي ي�ضل اإلى 5.000 ريال قطري 

وال�ضرعة باملوافقة على هذه القرو�س وغريها من المتيازات وفقًا لل�ضروط والحكام املرتبطة بهاتني احلملتني.
لقد حر�س البنك على توظيف اأف�ضل الكفاءات املتوفرة يف البالد، حيث �ضارك يف العديد من املعار�س املهنية، ويف اإطار جهود 
البنك يف تعزيز التوا�ضل والتفاعل بني املوظفني كّرم البنك خالل العام جمموعة من املوظفني من ذوي ااخلدمة الطويلة بالبنك، 

كما نّظم العديد من الفعاليات الريا�ضية للموظفني وعائالتهم. 

ويف اإطار التزام البنك مب�ضاندة ق�ضايا املجتمع والبيئة والتوعية بق�ضايا التنمية امل�ضتدامة، نّفذ بنك الدوحة العديد من الأن�ضطة 
خالل العام، حيث قام بتنظيم الن�ضخة الثالثة ع�ضر من �ضباق الدانة الأخ�ضر للجري الذي �ضهد م�ضاركة عدد كبري من اجلماهري 
الداعمة لهذه املبادرة، كما نّظم بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وبلدية الوكرة حملة لتنظيف ال�ضاطىء. ويف وقت �ضابق من هذا 
العام اأقام بنك الدوحة حفل توزيع جوائز برنامج املدار�س البيئية ال�ضنوي الذي يهدف اإلى الحتفاء باملدار�س التي لعبت دورًا 
هامًا يف ن�ضر مفهوم الوعي البيئي بني الطلبة واأظهرت درجة عالية من البتكار والإبداع يف ا�ضتكمال م�ضاريعها اخل�ضراء بنجاح 
كجزء من برنامج املدار�س البيئية. كما ا�ضت�ضاف البنك موؤخرًا بالتعاون مع وحدة التربع بالدم التابعة ملوؤ�ض�ضة حمد الطبية حملة 
التربع بالدم يف مقره الرئي�ضي مبنطقة اخلليج الغربي. ويف اإطار دعم البنك امل�ضتمرلـ "�ضاعة الأر�س"، اأطفاأ بنك الدوحة الأنوار 

مبقره الرئي�ضي وبجميع فروعه يف كافة اأنحاء دولة قطر. 

ويف جمال امل�ضوؤولية الجتماعية والتنمية امل�ضتدامة فقد وّقع بنك الدوحة - اأحد اأكرب البنوك التجارية يف دولة قطر خالل العام 
املا�ضي على امليثاق العاملي لالأمم املتحدة، وهي مبادرة اأممية تهدف اإلى ت�ضجيع كافة ال�ضركات مبختلف دول العامل على تبني 
ورعى  لل�ضرطان  القطرية  واجلمعية  القطري  الأحمر  للهالل  ماليًا  دعمًا  وقدم  الجتماعية  امل�ضوؤولية  وعلى  م�ضتدامة  �ضيا�ضات 
 FTSE4 Good اإدراج بنك الدوحة يف موؤ�ضر  معر�س التناف�س لرّواد الأعمال ومعهد قطر العاملي للزراعة، ويف هذا ال�ضياق مت 

لالأ�ضواق النا�ضئة نظري ريادة البنك امل�ضتمرة يف اللتزام مبعايري الأداء املعني بالأ�ضتدامة البيئية والجتماعية واحلوكمة.

اجلوائز:

من  قدمه  وملا  والدويل  والإقليمي  املحلي  امل�ضتويني  على  الدوحة  بنك  بها  يتمتع  التي  املالية  واملتانة  للمالءة  ونظرًا 
خدمات ومنتجات م�ضرفية متطورة ولدوره الريادي يف نقل التجربة امل�ضرفية القطرية اإلى اآفاق جديدة، فقد حاز 
على تقدير واعرتاف عدد من املخت�ضني يف القطاع املايل وامل�ضريف، حيث حاز البنك خالل عام 2019 بالإ�ضافة 
اإلى اجلوائز التي ح�ضل عليها يف الأعوام ال�ضابقة على جائزة الطاوو�س الذهبي للعام الثاين على التوايل من معهد 
املديرين يف الهند نظري متيز البنك يف جمال حوكمة ال�ضركات وعلى جائزة "احلوكمة الر�ضيدة يف جمال اخلدمات 
املالية 2019" من موؤ�ض�ضة كامربيدج لال�ضت�ضارات املالية وعلى جائزة "اأف�ضل بنك يف جمال التمويل التجاري يف 
 The "2019 قطر لعام 2019" من جملة جلوبال فاينان�س. كما ح�ضل على جائزة "التميز يف قطاع الأعمال لعام
للمدفوعات  املبا�ضرة  املعاجلة  "التميز يف  الكونفدرايل لالأعمال، وعلى جائزة  العاملي  من الحتاد   Bizz Europe

بالدولر الأمريكي" من �ضيتي بنك وعلى جائزة "اأف�ضل فريق ل�ضتقطاب املواهب يف قطر لعام 2019" من لينكداإن، 
وعلى جائزة "البنك الأف�ضل يف خدمة العمالء والقنوات امل�ضرفية البديلة" من الحتاد الدويل للم�ضرفيني العرب، 
كما ح�ضل اأي�ضًا على جائزة "اأف�ضل بنك حملي يف جمال اإدارة النقد" وجائزة "اأف�ضل بنك يف جمال ال�ضركات 

وال�ضتثمار لعام 2019" من جملة اإيجان بانكينج اآند فاينان�س.

�سكـر وتقـديـر:

وبهذه املنا�ضبة، يتقدم جمل�س اإدارة بنك الدوحة بخال�س ال�ضكر والعرفان اإلى مقام ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ/ 
متيم بن حمد اآل ثاين، اأمري البالد املفدى واإلى �ضعادة ال�ضيخ/ خالد بن خليفة اآل ثاين  - رئي�س جمل�س الوزراء 
واإلى �ضعادة ال�ضيد/ علي �ضريف العمادي - وزير املالية واإلى �ضعادة ال�ضيد/ علي بن اأحمد الكواري - وزير التجارة 
وال�ضناعة واإلى �ضعادة ال�ضيخ/ عبد اهلل بن �ضعـود اآل ثاين - املحافظ واإلى جميع امل�ضوؤولني مب�ضرف قطر املركزي 

ووزارة التجارة وال�ضناعة وهيئة قطر لالأ�ضواق املالية وبور�ضة قطر لدعمهم الالمتناهي لنا.
التنفيذية  البنك  اإدارة  واإلى  الكرام،  والعمالء  امل�ضاهمني  ال�ضادة  اإلى  وال�ضكر  بالتحية  اأي�ضًا  املجل�س  ويتوجه  كما 

وجلميع موظفي البنك على ما اأبدوه من جهود وتعاون خالل هذا العام.

واللـه ولـي التوفيـق،،،

فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة

اأجندة اجتماع اجلمعية العامة العادية :

�ضماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ضاط البنك وعن مركزه املايل لل�ضنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 ومناق�ضة اخلطة امل�ضتقبلية للبنك.  .1
مناق�ضة تقرير جمل�س الإدارة عن احلوكمة لعام 2019 وامل�ضادقة عليه.  .2

مناق�ضة واعتماد �ضيا�ضة املكافاآت لأع�ضاء جمل�س الإدارة، و�ضيا�ضة املكافاآة القائمة على الأداء، �ضيا�ضة توزيع الأرباح، �ضيا�ضة التعامالت مع   .3
الأطراف ذات العالقة و�ضيا�ضة جلنة ال�ضيا�ضات والرت�ضيحات واحلوكمة.

�ضماع تقرير مراقب احل�ضابات عن ميزانية البنك وعن احل�ضابات التي قدمها جمل�س الإدارة لل�ضنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 و�ضماع   .4
تقريريه اأي�ضًا حول �ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير املالية واللتزام بنظام حوكمة ال�ضركات املدرجة ال�ضادر عن هيئة قطر لالأ�ضواق 

املالية.
مناق�ضة امليزانية العمومية وح�ضاب الأرباح واخل�ضائر لل�ضنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 وتو�ضية جمل�س الإدارة برتحيل �ضايف الأرباح   .5

بعد ال�ضتقطاعات اإلى العام القادم وامل�ضادقة عليها.
اإبراء ذمة ال�ضادة رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املالية 2019 وحتديد مكافاآتهم.  .6

انتخاب ال�ضادة اأع�ضاء جمل�س الإدارة لفرتة الثالث �ضنوات املقبلة 2020، 2021 و2022.  .7
تعيني مراقب احل�ضابات اخلارجي لل�ضنة املالية 2020 وحتديد الأجر الذي �ضيوؤدى اإليه.  .8

اأجندة اجتماع اجلمعية العامة غري العادية:

املوافقة على اإ�ضدار اأدوات راأ�س مال اإ�ضايف بال�ضريحة الأولى و/ اأو اأدوات راأ�س مال بال�ضريحة الثانية مببلغ لغاية )1( مليار دولر اأمريكي اإما 
مبا�ضرة اأو من خالل كيان ذي غر�س خا�س وفًقا ل�ضروط الإ�ضدار التي يجب اأن تت�ضمن على �ضبيل املثال ل احل�ضر ما يلي:

لل�ضروط  وفًقا  الثانية  بال�ضريحة  راأ�س مال  اأدوات  اأو  الأولى  بال�ضريحة  اإ�ضايف  راأ�س مال  اأدوات  الإ�ضدارات موؤهلة لالإدراج �ضمن  تكون  اأن   √
والقواعد اخلا�ضة بال�ضادة/ م�ضرف قطر املركزي.

اأن تنفذ الإ�ضدارات من خالل اإ�ضدار عام اأو طرح خا�س يف الأ�ضواق املحلية و/ اأو الدولية.  √
اإعداد برنامج جديد ل�ضندات الدين الأوربية متو�ضطة الأجل يتوافق مع لوائح اإ�ضدار اأدوات راأ�س املال بحد اأق�ضى مبلغ )1( مليار دولر اأمريكي  √

اأن تكون الإ�ضدارات بالعملة املحلية اأو بالعمالت الأجنبية الرئي�ضية.  √
األ يتجاوز اإ�ضدار اأدوات راأ�س مال بال�ضريحة الثانية 500 مليون دولر اأمريكي )اأو ما يعادله(.  √

اأن يكون تاريخ ا�ضتحقاق اأدوات راأ�س مال اإ�ضايف بال�ضريحة الأولى على اأ�ضا�س دائم واأن تبلغ مدة اأدوات راأ�س املال بال�ضريحة الثانية 10 �ضنوات.  √
هذه  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  جميع  واتخاذ  والأحكام  ال�ضروط  جميع  بتحديد  املجل�س  يفو�ضه  ومن  الدوحة  بنك  اإدارة  جمل�س  تفوي�س   √

الإ�ضدارات بعد احل�ضول على املوافقات ذات ال�ضلة من ال�ضادة/ م�ضرف قطر املركزي واجلهات املخت�ضة الأخرى.
وي�ضري هذا التفوي�س من اجلمعية العامة غري العادية للم�ضاهمني ملجل�س الإدارة ملدة ثالث �ضنوات.  √


