اﻟﺘـﻘــﺮﻳـــﺮ
اﻟﻤﻮﺟﺰ 2013

أﻓﻀـﻞ ﺑﻨـﻚ ﻓﻲ ﻗﻄـﺮ
ﻟﻌـﺎم 2013

ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺠﺎﺣﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ واﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ،ﺣﺼﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ ﺟﺎﺋﺰة "ﺑﻨﻚ اﻟﻌﺎم  - 2013ﻗﻄﺮ" ،واﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ ذا ﺑﺎﻧﻜﺮ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن  2013ﻋﺎﻣ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎﻫﺮة،
ّ
اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺑﺄﺳﻬﻢ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮره اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺘﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺿﻄﺮاد
واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ  13ﻣﺮﻛﺰ´ ﻣﺎﻟﻴ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ُﻗ ُﺪﻣ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم  ،2014ﻓﺈن ا±دارة ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار ا¶داء اﻟﻤﺘﻔﻮق ﻟﻌﺎم  ،2013وذﻟﻚ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
وﺣﺎﻓﺰﻫﺎ ا¶ول ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ وأرﻗﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻄﺎووس
اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻤﻟﺤﺘﻮﻳﺎت
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني �إلى امل�ساهمني
يف بنك الدوحة �ش.م.ق
تقرير حول البيانات املالية املوحدة

الر�أي

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك الدوحة �ش.م.ق
(«البنك») و�شركاته التابعة (ي�شار �إليهم جميع ًا بـ «املجموعة») والتي
تت�ضمن بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  2013وبيان
الدخل ال�شامل املوحد وبيان التغريات يف  حقوق امللكية املوحد وبيان
التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص 
لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات املتممة الأخرى.

يف ر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة تظهر بعدالة  ،من كافة النواحي
املادية  ،املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2013و�أداءها
املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري
الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�صرف قطر املركزي.

م�س�ؤولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد البيانات املالية وعر�ضها ب�صورة
عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�صرف قطر
املركزي ذات ال�صلة .وهو م�س�ؤول كذلك عن �إجراءات الرقابة
الداخلية التي يراها �ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من
الأخطاء املادية �سواء الناجتة عن �إختال�س �أو خط�أ.
م�س�ؤولية مراقب احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول البيانات املالية املوحدة ا�ستناد ًا �إلى
�أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد مت تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق
الدولية التي تتطلب التقيد مبتطلبات �آداب املهنة و�أن نقوم بتخطيط
وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات
املالية خالية من �أخطاء جوهرية.
ي�شتمل التدقيق على القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة ب�ش�أن
املبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املوحدة .مت
اختيار هذه الإجراءات بناء على تقديرنا مبا يف ذلك تقييم مخاطر
الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة � ،سواء الناجتة عن
اختال�س �أو خط�أ .عند �إجراء تقييم املخاطر ن�أخذ يف االعتبار �أنظمة
ال�ضبط والرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد املجموعة للبيانات املالية
املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة  ،وذلك لغايات �إعداد �إجراءات
تدقيق منا�سبة  ،ولي�س لغر�ض �إبـداء ر�أينا حـول فعاليـة �أنظمة
ال�ضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.
وي�شتمل التدقيق �أي�ض ًا على تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية
امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل جمل�س
الإدارة وكذلك تقييم العر�ض العام للبيانات املالية املوحدة.
باعتقادنا �أن الأدلة التي ح�صلنا عليها خالل �أعمال التدقيق كافية
وتوفر �أ�سا�س ًا معقو ًال ميكننا من �إبداء ر�أينا.

4

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
لقد ح�صلنا على جميع املعلومات والإي�ضاحات التي طلبناها لأداء
مهمتنا  ،ون�ؤكد �أي�ض ًا �أن املعلومات امل�ضمنة يف التقرير ال�سنوي
ملجل�س الإدارة يتفق مع ال�سجالت املحا�سبية للمجموعة .وح�سب
علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة مخالفات لأحكام النظام
الأ�سا�سي للبنك �أو لأحكام قانون م�صرف قطر املركزي رقم 33
ل�سنة  2006وتعديالته �أو قانون ال�شركات التجارية القطري رقم 5
ل�سنة  2002على وجه قد يكون له ت�أثري جوهري على ن�شاط املجموعة
�أو مركزها املايل.
عن �إرن�ست ويونـغ
فــرا�س ق�ســو�س
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 236
الدوحة يف  20يناير 2014
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بـيـــان املركـــز املالـــي املوحــد
كمــا يف  31دي�سمبــر 2013
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى امل�صارف املركزية
�أر�صدة لدى بنوك
قرو�ض و�سلف للعمالء
ا�ستثمارات مالية
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
ممتلكات  ،مفرو�شات ومعدات
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات

 31دي�سمرب 2013
�ألف ريال قطري

 31دي�سمرب 2012
�ألف ريال قطري

3.435.761
9.180.420
41.109.116
11.703.577
9.382
759.471
772.097
66.969.824

2.598.365
7.786.587
33.774.849
9.581.013
10.532
794.822
666.296
55.212.464

املطلوبات
�أر�صدة من بنوك
ودائع عمالء
�سندات دين
قرو�ض �أخرى
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبا ت

7.719.781
42.522.489
2.575.831
455.188
2.425.632
55.698.921

8.716.479
34.401.083
2.571.968
          -
1.971.769
47.661.299

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي مخاطر
احتياطيات القيمة العادلة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح مقرتح توزيعها  
�أرباح مدورة

2.583.723
4.311.133
960.650
()43.355
()4.647
1٫162٫675
300.724

2.066.978
3.283.600
773.650
126.856
()3.467
930.140
373.408

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

9٫270٫903
2.000.000
11.270.903
66.969.824

7.551٫165
            -
7.551.165
55.212.464

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من جانب جمل�س الإدارة بتاريخ  20يناير  2014ووقعها بالنيابة عن املجل�س كل من :

ال�شيخ  /فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

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

راهافان �سيتارامان
الرئي�س التنفيذي للمجموعة

5
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بيــــان الــدخـــل املــوحـــــد

لل�سنــة املنتهيــة يف  31دي�سمبـر 2013

2013

2012

�ألف ريال قطري

�ألف ريال قطري

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

2.394.462
)(572.211
1.822.251

2.275.919
)(596.833
1.679.086

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

409.153
)(3.806
405.347

354.316
)(4.478
349.838

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أق�ساط الت�أمني امل�سندة
�صايف املطالبات املدفوعة

107.777
()56.820
)(33.591

92.161
()37.498
)(37.048

�صايف الإيرادات من عمليات الت�أمني

17.366

17.615

ربح �صرف عمالت �أجنبية
�إيرادات ا�ستثمارات مالية
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى

88.654
149.094
58.453
296.201

83.783
231.098
57.653
372.534

�صايف الإيرادات الت�شغيلية

2.541.165

2.419.073

تكاليف املوظفني
�إهالك و�إطفاء
خ�سارة انخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املالية و�أر�صدة لدى البنوك
خ�سارة انخفا�ض يف القرو�ض وال�سلف للعمالء ،بال�صايف
م�صروفات �أخرى

()458.213
()81.873
()10.769
()318.158
)(354.536

()411.630
()73.401
()85.939
()189.643
)(349.937

ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
الربح لل�سنة قبل ال�ضريبة
م�صروف ال�ضريبة
الربح لل�سنة

()1.223.549
143
1.317.759
)(5.107
1.312.652

()1.110.550
246
1.308.769
)(3.797
1.304.972

العائدات لل�سهم
العائد الأ�سا�سي لل�سهم (ريال قطري لل�سهم)

5.29

العائد املخف�ض لل�سهم (ريال قطري لل�سهم)

5.29

5.91
5.91

6
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بيــــان الدخــــــل ال�شامــــــل املوحـــــــد
لل�سنــة املنتهيــة يف  31دي�سمبـر 2013

�صايف الربح للفرتة

2013
�ألف ريال قطري

2012
�ألف ريال قطري

1.312.652

1.304.972

�إيرادات �شاملة �أخرى:
�إيرادات �شاملة �أخرى لإعادة ت�صنيفها �إلى الربح واخل�سارة للفرتات الالحقة:
فروقات حتويل عمالت �أجنبية للعمليات الأجنبية
�صايف احلركة يف القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
�أوراق مالية �إ�ستثمارية متاحة للبيع:
�صايف التغري يف القيمة العادلة
�إعادة ت�صنيف يف بيان الدخل املوحد املرحلي خالل الفرتة

()1.180
-

414
23.576

()78.357
)(91.854

250.507
)(146.743

�صايف (خ�سارة) �إيرادات �شاملة �أخرى لإعادة ت�صنيفها �إلى الربح
�أو اخل�سارة للفرتات الالحقة

()171.391

127.754

بنود ال يعاد ت�صنيفها يف الربح �أو اخل�سارة للفرتات الالحقة

-

         -

�إيرادات (خ�سائر) �شاملة �أخرى

()171.391

127.754

�إجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

1.141.261

1.432.726

7
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بيــان التغـيــرات يف حـقــوق امللكــيــــة املوحــــد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

�ألف ريال قطري

ر�أ�س
املال
�ألف ريال قطري

احتياطي
قانوين
�ألف ريال قطري

احتياطي
مخاطر

�ألف ريال قطري

احتياطي
القيمة العادلة

�ألف ريال قطري

احتياطي حتويل
عمالت �أجنبية

الر�صيد يف  1يناير 2012

�ألف ريال قطري

2.066.978

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة:
ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
محول �إلى احتياطي املخاطر
محول �إلى �صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية

التعامالت مع مالكي حقوق امللكية ،معرتف بها مبا�شرة
يف حقوق امللكية:
توزيعات �أرباح مدفوعة �إلى مالكي حقوق امللكية
�أرباح مقرتح توزيعها
�إجمايل امل�ساهمات من واملدفوعات ملالكي حقوق امللكية
الر�صيد يف  31دي�سمرب   2012

�أرباح
مقرتح توزيعها

3.283.600

        -
        -
        -
        -
        -

        -
        -
        -
2.066.978

�أرباح
مدورة

597.650

        -
        -
        -
        -
        -

        -
        -
         -
3.283.600

�ألف ريال قطري

()484

       -
       -
       -
176.000
       -

       -
       -
       -
773.650

جمموع
حقوق امللكية
()3.881

      -
127.340
127.340
      -
      -

      -
      -
      -
126.856

�ألف ريال قطري

930.140

      -
414
414
      -
      -

      -
      -
      -
()3.467

207.200

      -
      -
      -
      -
      -

()930.140
930.140
      -
930.140

7.081.203

1.304.972 1.304.972
127.754
        -
1.432.726 1.304.972
(-         )176.000
()32.624( )32.624

()930.140
        -
(-         )930.140
()930.140( )930.140
7.551.165
373.408
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الر�صيد يف  1يناير 2013

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة:
ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
محول �إلى االحتياطي القانوين
محول �إلى احتياطي املخاطر
محول �إلى �صندوق دعم الأن�شطة
االجتماعية
�إ�صدار �سندات ر�أ�س مال

التعامالت مع مالكي حقوق امللكية،
املعرتف بها مبا�شرة يف حقوق
امللكية:
توزيعات �أرباح مدفوعة �إلى مالكي
حقوق امللكية
�أرباح مقرتح توزيعها
زيادة ر�أ�س املال

�إجمايل امل�ساهمات من واملدفوعات
ملالكي حقوق امللكية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

الإجمايل

�أرباح مدورة
�ألف ريال قطري

373٫408

1٫312٫652
         -
1٫312٫652
()2٫845
()187٫000
()32٫816
         -

         -
()1٫162٫675
         -
(611٫293 )1٫162٫675

�ألف ريال قطري

930.140

         -
         -
         -
         -
         -
         -
         -

()930٫140
1٫162٫675
         -
232٫535

�ألف ريال قطري

()3.467

       -
()1٫180
()1٫180
       -
       -
       -
       -

       -
       -
       -
-

�ألف ريال قطري

126.856

        -
()170٫211
()170٫211
        -
        -
        -
        -

        -
        -
        -
-

�ألف ريال قطري

773٫650

       -
       -
       -
       -
187٫000
        -
        -

        -
        -
        -
-

احتياطي
قانوين
�ألف ريال قطري

3.283.600

        -
        -
        -
2٫845
        -
        -
        -

       -
       -
1٫024٫688
1٫024٫688

ر�أ�س املال

�ألف ريال قطري

2.066.978

         -
         -
         -
         -
         -
         -

         -

          -

          -
516.745

516.745

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني
�ألف ريال قطري

7٫551٫165

1٫312٫652
()171٫391
1٫141٫261
        -
        -
()32٫816
        -

()930.140
        -
1٫541٫433

�إجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك
�أرباح مقرتح
احتياطي
احتياطي
احتياطي
القيمة العادلة حتويل عمالت توزيعها
مخاطر
�أجنبية

�ألف ريال قطري

        -

        -
        -
        -
        -
        -
        -
2٫000٫000
        -

        -

-

�أداة م�ؤهلة
كر�أ�س مال
�إ�ضايف

�ألف ريال قطري

7.551.165

1.312.652
()171.391
1.141.261
2.000.000

()930.140
        -
        -

()1.162٫675

1٫541٫433
611٫293

4٫311٫133 2.583.723

960٫650

()43٫355

4٫647

300٫724

2٫000٫000 9٫270٫903

11.270.903
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تقريـــر
جملـــ�س الإدارة

عن ال�سنة املالية املنتهية
يف   2013/12/31
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 �أع�ضاء جمل�س الإدارة

وا�صل بنك الدوحة جناحاته املتعاقبة عاما 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  2013من
حتقيق كل 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 على تعزيز الكادر الوظيفي يف
البنك من خالل �إدخال العديد من اخلربات والكفاءات يف امل�ستويات
الإدارية املختلفة� ،إ�ضافة �إلى تو�سيع نطاق �شبكة الفروع ومكاتب
التمثيل على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
وقد مت يف ذات العام �أي�ض ًا الرتكيز على الكوادر القطرية حيث
ا�ستقطبنا العديد من املوظفني القطريني ومت �إخ�ضاعهم لدورات
تدريبية مكثفة ،كما و�أحتنا لهم الفر�صة الكت�ساب اخلربات واملهارات
اخلارجية من خالل االلتحاق بفروع البنك املختلفة ومكاتب التمثيل
املنت�شرة يف مختلف �أنحاء العامل.
فعلى ال�صعيد املحلي بلغ �إجمايل عدد �شبكة الفروع املحلية العاملة
داخل دولة قطر  31فرع ًا  بالإ�ضافة  �إلى ت�سعة فروع �إلكرتونية
و 13مكتب دفع وثالثة فروع متنقلة  و 120جهاز �صراف �آيل .و�أما
على ال�صعيد الدويل ،فيوجد للبنك فرع ًا يف �إمارة دبي و�آخر يف
�إمارة �أبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة �إ�ضافة �إلى فرع
ثالث بدولة الكويت ،هذا بالإ�ضافة �إلى �أحد ع�شر مكتبا متثيليا يف
كل من �سنغافورة وتركيا واليابان وال�صني ولندن وكوريا اجلنوبية
وفرانكفورت و�سيدين ب�أ�سرتاليا وتورونتو بكندا وهوجن كوجن و�إمارة
ال�شارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة  .وقد ح�صلنا خالل

العام على رخ�صة من بنك االحتياط الهندي على مزاولة الأعمال
امل�صرفية بالهند وعلى فتح فرع للبنك يف مدينة مومباي ،ونحن
حالي ًا ب�صدد اتخاذ ما يلزم من �إجراءات ملزاولة عملياتنا امل�صرفية
بالهند يف �أقرب فر�صة ممكنة.
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
 %44من 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  .
كما �أكمل البنك وبنجاح خالل �شهر ابريل  2013زيادة ر�أ�س مال
البنك من � 206,697,802سهم ًا �إلى � 258,372,252سهم ًا وذلك من
خالل �إ�صدار حقوق �أ�سهم تعادل � 51,674,450سهم ًا جديد ًا طرحت
على م�ساهمي البنك امل�سجلني يف بور�صة قطر بتاريخ �إقفال يوم 19
فرباير  2013ب�سعر  30ريال قطري لل�سهم تتمثل يف عالوة �إ�صدار
قدرها  20ريال قطري �إ�ضافة �إلى القيمة الإ�سمية لل�سهم الواحد
البالغ قدرها  10ريال قطري  .وقد القت عملية االكتتاب خالل
الفرتة من  28فرباير  2013حتى  13مار�س � 2013إقبا ًال كبري ًا حيث
و�صل �إجمايل قيمة االكتتاب �إلى  2,8مليار ريال قطري يف حني كان
املبلغ املطلوب يعادل  1,55مليار ريال قطري �أي ما يعادل  1,8مرة،
ومت بالفعل �إدراج �أ�سهم احلقوق البالغة � 51,674,450سهم ًا ببور�صة
قطر بتاريخ � 8أبريل  2013ورد املبالغ الفائ�ضة للمكتتبني  .وبال �شك
�أن زيادة ر�أ�س املال هذه �سوف تعزز من قدرة البنك على الإقرا�ض 
واملناف�سة وعلى حتقيق اف�ضل م�ستوى من الأداء ،كما �ست�ساعد
�أي�ض ًا على حتقيق �أهداف البنك اال�سرتاتيجية على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والدويل.
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فريق الإدارة

هذا و م�ضى بنك الدوحة يف تنفيذ املرحلة الثانية من خطة تعزيز
قاعدة ر�أ�س املال ،حيث وافقت اجلمعية العامة غري العادية
للم�ساهمني بتاريخ  24نوفمرب  2013على قيام بنك الدوحة
مبا�شرة �أو عن طريق �شركة ذات غر�ض خا�ص ب�إ�صدار �أدوات
ر�أ�س مال �أ�سا�سي مببلغ  2مليار ريال قطري م�ؤهلة كر�أ�س مال
�أ�سا�سي �إ�ضايف للإ�صدار يف قطر وفق ًا ل�شروط ومتطلبات ال�سادة
م�صرف قطر املركزي وقد مت بالفعل تنفيذ قرار اجلمعية العامة
غري العادية و�إ�صدار هذه الأدوات يف نهاية �شهر دي�سمرب عام
  .2013و�سوف ي�ساهم هذا الإ�صدار يف تقوية وتعزيز قاعدة ر�أ�س
مال البنك الأ�سا�سي ون�سبة كفاية ر�أ�س املال كما �سيعزز �أي�ض ًا من
�إمكانيات البنك يف حتقيق �أهدافه اال�سرتاتيجية ومن قدرته على
عملية الإقرا�ض واملناف�سة وال �سيما يف ظل النمو املرتقب مبختلف
القطاعات االقت�صادية بدولة قطر.
لقد حقق بنك الدوحة خالل عام  2013ن�سب منو ملحوظة بكافة
امل�ؤ�شرات املالية حيث ارتفع �إجمايل املوجودات من مبلغ  55,2مليار
ريال قطري عام � 2012إلى مبلغ  67مليار ريال قطري عام � 2013أي
بزيادة قدرها  11,8مليار ريال قطري ون�سبة منو  %21,3و�سجلت
القرو�ض وال�سلف ن�سبة منو تعادل  %21,7حيث ارتفعت من مبلغ
 33,8مليار ريال قطري عام � 2012إلى مبلغ  41,1مليار ريال قطري
عام .2013
كما حققنا ن�سبة منو يف �إجمايل ودائع العمالء تعادل  %23,6حيث
ارتفع �إجمايل الودائع من مبلغ  34,4مليار ريال قطري عام 2012
�إلى مبلغ  42,5مليار ريال قطري عام � 2013أي بزيادة قدرها 8,1
مليار ريال قطري  ،ون�سبة منو يف �إجمايل حقوق امل�ساهمني تعادل
 %49,3حيث ارتفعت من مبلغ  7,6مليار ريال قطري عام 2012
�إلى مبلغ  11,3مليار ريال قطري عام � 2013أي بواقع  3,7مليار
ريال قطري.
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كما وتظهر البيانات املالية �أي�ضا ب�أن البنك قد حقق ن�سبة منو
يف �صايف �أرباح البنك بواقع  %0,6حيث ارتفع �صايف الربح من
1,305مليون ريال قطري عام � 2012إلى مبلغ  1,313مليون ريال
قطري عام  .2013وتظهر وجود ن�سبة  منو يف �إجمايل الإيرادات
الت�شغيلية بواقع  %5حيث بلغت الزيادة يف الإيرادات الت�شغيلية
مبلغ  122مليون ريال قطري  .وقد انعك�ست هذه النتائج الطيبة
على معدالت الأداء ،حيث بلغت ن�سبة العائد على متو�سط حقوق
امل�ساهمني  %17,9ون�سبة العائد على متو�سط املوجودات .%2,18
واعتمادا على هذه النتائج ،اتخذ جمل�س الإدارة قرار ًا يف اجتماعه
الذي عقد بتاريخ  20يناير  2014التقدم بتو�صية �إلى اجلمعية العامة
للم�ساهمني للموافقة على توزيع �أرباح نقدية بواقع  4,5ريال قطري
لل�سهم الواحد �أي ما يعادل ن�سبة  %45من ر�أ�س املال املدفوع.
اخلطة امل�ستقبلية للبنك:
وعلى �صعيد اخلطة امل�ستقبلية للبنك للثالث �سنوات القادمة فقد
ت�ضمنت اخلطة على �إجراء بع�ض التعديالت على ا�سرتاتيجية
الأعمال وخا�صة فيما يتعلق بالفروع اخلارجية ومكاتب التمثيل
املنت�شرة مبختلف دول العامل ،وعلى تطبيق ا�سرتاتيجيات فعالة يف
جمال �إدارة املخاطر على امل�ستويني 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  .كما وت�ضمنت
�أي�ضا على حت�سني وتطوير م�ستوى احلوكمة يف البنك 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
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حتقيق منو منتظم يف بنود الدخل الرئي�سية وتنويع م�صادر الدخل
وخا�صة امل�صادر غري املرتبطة بالفوائد ،وعلى �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  2013طرح العديد من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية
املتطورة وقد �شملت جماالت التطوير هذه على طرح منتجات
وخدمات جديدة وعلى �إدخال تعديالت جوهرية على بع�ض اخلدمات
القائمة حيث حازت اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية على الن�صيب
الأكرب من هذا اجلانب ،هادفني من ذلك تلبية احتياجات ومتطلبات
عمالئنا الكرام من مختلف ال�شرائح يف املجتمع القطري.

تقريـــر
جملـــ�س الإدارة

عن ال�سنة املالية املنتهية
يف   2013/12/31

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 وتعزيز م�ستوى �أداء
مركز “توا�صل” وحت�سني نظام ال�شكاوى لدى البنك .كما مت تعزيز
وحدة الريادة مبوظفني على درجة عالية من اخلربة والكفاءة لتقدمي
خدمات متكاملة لكبار العمالء.
مت يف منت�صف عام  2012تد�شني ال�شكل اجلديد لفروع بنك الدوحة
بفرعي اخلليج الغربي “  ”The Gateواملتحف والتي روعي يف
ت�صميمها راحة العمالء و�سهولة وان�سياب العمل �إ�ضافة �إلى �أعلى
املعايري املتعلقة بتقدمي اخلدمة للعمالء ،كما مت خالل هذا العام
تنفيذ هذا الت�صميم لدى العديد من الفروع الأخرى مثل فرع �أبو
هامور مبجمع دار ال�سالم التجاري وفرع املرقاب اجلديد وجاري
العمل على تنفيذه على 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 وخدمة �إنفوف�ست وخدمات
الهاتف واملوبايل و�شبكة الإنرتنت والفروع الإلكرتونية وغريها،
فقد طرحنا خالل العام خدمات م�صرفية �إ�ضافية عرب الهاتف
اجلوال حيث مت متكني العمالء من خالل هذه اخلدمة من الو�صول
�إلى تفا�صيل ح�ساباتهم امل�صرفية ب�سهولة وي�سر و�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.
وقد �أولينا اهتمام ًا خا�ص ًا خالل هذا العام لأنظمة �أمن املعلومات
حلماية م�ستخدمي خدماتنا امل�صرفية عرب الهاتف اجلوال ،ووفرنا
خدمات �إ�ضافية على �شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل لعمالء بنك
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عن ال�سنة املالية املنتهية
يف   2013/12/31

الدوحة وعمالء �أوريدو ،حيث �أ�صبح ب�إمكان العمالء اال�ستعالم عن
فواتري خدمات �أوريدو وت�سديدها من خالل هذه ال�شبكة .كما مت
�إجراء تعديالت على موقع بنك الدوحة الإلكرتوين و�إدخال عنا�صر
�أمان ذات فاعلية �أكرب حلماية م�ستخدمي خدمات بنك الدوحة
الفوري .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
الربنامج منذ ذلك التاريخ يحقق جناحات جيدة ،حيث �أ�صبح
ب�إمكان العمالء من خالل هذا ال�سوق �شراء احتياجاتهم وت�سديد
قيمتها �إلكرتونيا.
كما مت اال�ستمرار يف تطوير وتعزيز منتج تدبري على �شبكة الإنرتنت،
وهي خدمة مبتكرة وفريدة من نوعها ،وتخت�ص هذه اخلدمة يف
توفري احللول الالزمة لعمالء البنك لإدارة عمليات النقد وعمليات
التح�صيل واملدفوعات وال�سيولة على امل�ستوى املحلي والعاملي �ضمن
اف�ضل املعايري  .كما �أنها توفر للعمالء من امل�ؤ�س�سات �أي�ضا  القدرة
على املراقبة والتحكم ومركزة عمليات الذمم املدينة والدائنة يف
نظام م�صريف �إلكرتوين واحد مع �ضمان وجود رقابة و�إدارة فعالة
ل�ش�ؤونها املالية �إ�ضافة �إلى خدمة الوثائق الآمنة التي يتم من خاللها
عملية ا�ستالم وت�سليم الوثائق وال�شيكات مبا فيها ال�شيكات الآجلة
بطريقة �آمنة.
ومت خالل عام  2013ولل�سنة الرابعة على التوايل �إ�ضافة امتيازات
جديدة حلاملي بطاقات درمي االئتمانية �سواء كانوا من العمالء
القدامى �أو العمالء اجلدد ،حيث مكناهم من احل�صول على �ضعف
نقاط الوالء من جراء ا�ستخدام البطاقات االئتمانية اخلا�صة بهم
داخل دولة قطر �أو خارجها خالل الأ�شهر يونيو ويوليو و�أغ�سط�س
� 2013إ�ضافة �إلى �صرف قيمة هذه النقاط نقد ًا  .وتعترب هذه احلملة
الأكرث جاذبية بال�سوق القطري ،ولهذا فقد �شجعت معظم العمالء
على ا�ستخدام بطاقتهم االئتمانية خالل العطلة ال�صيفية   .وقد تبع
هذه احلملة حملة �أخرى حلاملي بطاقات بنك الدوحة االئتمانية
لتحفيزهم على ا�ستخدام بطاقاتهم ب�شكل يومي ،وذلك من خالل
تقدمي عرو�ض فائدة بن�سبة �صفر باملائة وخ�صومات جمدية على
ا�ستخدام البطاقات لدى بع�ض املحال التجارية.
كما ا�ستمر البنك يف توفري 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 � 2011إقباال 
هائال 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 %5
من قيمة م�شرتياته من مراكز اللولو طوال العام ومت رفع هذه الن�سبة
�إلى  %10خالل فرتة �شهر رم�ضان املبارك ،هذا عدا عن اال�ستمرار
يف توفري بطاقة انفينت االئتمانية اخلا�صة بعمالء الريادة والتي
ا�ضفت على هذه الفئة من العمالء طابع خا�ص ومتميز  .كما ا�ستمر
العمل �أي�ضا بربنامج الوالء اخلا�ص ببطاقة درمي االئتمانية� ،إذ ال 
يزال ب�إمكان حاملي هذه البطاقة اال�ستفادة من ا�ستبدال النقاط
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اخلا�صة با�ستخداماتهم ب�شكل فوري من �أجهزة نقاط البيع املنت�شرة
يف العديد من املحال التجارية امل�شاركة يف هذا الربنامج �أو ا�ستخدام
هذه النقاط ل�شراء تذاكر �سفر.
ومبنا�سبة االحتفال بالذكرى العا�شرة لربنامج الدانة وملا حققه هذا
املنتج خالل الع�شر �سنوات املا�ضية من جناحات ،فقد قمنا خالل
عام  2013ب�إعادة هيكلة برنامج اجلوائز مبا يتنا�سب والذكرى
العا�شرة لهذا الربنامج حيث ت�ضمن الربنامج هذا العام على ع�شرة
ماليني ريال قطري نقد ًا وعلى ع�شر �سيارات مر�سيد�س E300
�إ�ضافة �إلى ع�شر باقات عطالت ،وقد مت �إجراء عمليات ال�سحب على
هذه اجلوائز ب�شكل �شهري.
كما �أعدنا طرح العرو�ض اخلا�صة  لعمالء قرو�ض ال�سيارات
بامتيازات جديدة وجذابة مثل �سعر فائدة بن�سبة �صفر باملائة لل�سنة
الأولى وفرتة �سماح ملدة ثالثة �أ�شهر� ،إ�ضافة �إلى توفري خيار الت�أمني
ال�شامل ملدة ترتاوح بني �سنة �إلى ثالث �سنوات ومتديد مدة ال�ضمان
على ال�سيارة �إلى خم�س �سنوات ،هذا عدا عن ميزة الع�ضوية املجانية
خلدمة امل�ساعدة على الطريق وغريها  .كما مت �إقامة حمالت
م�شرتكة مع العديد من �شركات ال�سيارات الرائدة بدولة قطر
بامتيازات جذابة على مختلف �أنواع ال�سيارات ،وقد مت تدعيم هذه
احلمالت بخ�صومات وامتيازات �أكرب خالل �شهر رم�ضان املبارك
والأعياد.
اجلوائز:
ونظرا للمالءة واملتانة املالية التي يتمتع بها بنك الدوحة على
امل�ستويني املحلي 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 بالإ�ضافة �إلى اجلوائز
التي ح�صل عليها يف الأعوام ال�سابقة على جائزة �أف�ضل بنك يف
قطر لعام  2013من جملة ذي بانكر وعلى جائزة «�أف�ضل بنك
جتاري �إقليمي بال�شرق الأو�سط لعام  »2013وجائزة «اف�ضل بطاقة
ائتمان لعام  »2013من جملة بانكرز ميدل �إي�ست ،كما ح�صل على
جائزة �أكرث البنوك ابتكار ًا يف جمال اخلدمات امل�صرفية املقدمة
للأفراد بال�شرق الأو�سط لعام  2013من جملة جلوبال بانكينغ
فاينان�س  ، Global Banking Financeوعلى جائزة التميز للخدمات
امل�صرفية الإلكرتونية لعام  2013من معهد جوائز ال�شرق الأو�سط
للتميز �إ�ضافة �إلى جائزة ذروة النجاح – جوائز الأعمال من االحتاد
العاملي لل�شركات ،وجائزة الطاوو�س الذهبي العاملية للإ�ستدامة لعام
 2013من معهد املديرين.

حبتور مبنا�سبة مرور  40عام ًا على ت�أ�سي�س احتاد امل�صارف العربية  .
وقد �شهد هذا احلفل عدد من امل�س�ؤولني باجلمهورية اللبنانية
ال�شقيقة �إ�ضافة �إلى عدد من الوزراء وال�سفراء العرب وقيادات
م�صرفية عربية ودولية.
�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 /عبد اهلل بن نا�صر
�آل ثاين   -رئي�س جمل�س الوزراء و�إلى �سعادة ال�سيد /علي �شريف
العمادي  -وزير املالية و�إلى �سعادة ال�شيخ� /أحمد بن جا�سم بن
محمد �آل ثاين  -وزير االقت�صاد والتجارة و�إلى �سعادة ال�شيخ/
عبد اهلل بن �سعـود �آل ثاين  -املحافظ و�إلى �سعـادة ال�شيخ /فهد
بن في�صل �آل ثاين  -نائب املحافظ و�إلى جميع امل�س�ؤولني مب�صرف
قطر املركزي ووزارة االقت�صاد والتجارة 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 وللنتائج الطيبة التي
مت حتقيقها.
واللـه ولـي التوفيـق،،،
فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

كما ح�صل �سعادة ال�شيخ فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين – رئي�س
جمل�س الإدارة  �أي�ض ًا على “�أو�سكار امل�صارف :جائزة العملة العربية
الذهبية”  Banking Oscar: The Arab Golden Coinمن احتاد
امل�صارف العربية نظري اجلهود والإجنازات التي حققها يف جمال
الريادة امل�صرفية   .وقد ا�ستلم �سعادته هذه اجلائزة يف االحتفاالت
التي �أقيمت من قبل االحتاد بتاريخ  15نوفمرب  2013بفندق هيلتون
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تقــريـر احلوكـمـة
لعام 2013
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نبذة عامة:
كجزء من متطلبات االلتزام بنظام حوكمة ال�شركات املدرجة،
ال�صادر عن هيئة قطر للأ�سواق املالية يتوجب على بنك الدوحة
ك�شركة م�ساهمة قطرية مدرجة يف بور�صة قطر الإف�صاح عن مدى
التزامه بهذا النظام ،علم ًا ب�أن هيئة قطر للأ�سواق املالية قد تبنت
يف هذا النظام مبد�أ االلتزام والتف�سري.

الو�صف الوظيفي الذي مت �إعداده لهذا الغر�ض .كما ُطلب �أي�ض ًا من
كل ع�ضو يف املجل�س �أن يوفر الوقت الكايف للقيام بالواجبات املطلوبة
منه  ،علما ب�أن التزام ع�ضو جمل�س الإدارة بتوفري الوقت الكايف
لي�س التزاما تعاقديا �إال �أنه �أمر مفهوم ومتعارف عليه من قبل جميع
الأع�ضاء .لقد مت �إعداد منوذج موحد اللتحاق الع�ضو يف جمل�س
الإدارة واعتمد من املجل�س و�سوف يتم و�ضعه على حيز التطبيق  .كما
�سيتم �أخذ توقيع كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س على هذا النموذج عند
ان�ضمامه للمجل�س يف امل�ستقبل.

وخالل هذا العام حر�ص بنك الدوحة على تعزيز هيكل احلوكمة من
خالل اعتماد جمل�س الإدارة لأدلة ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة
باحلوكمة واتباع اف�ضل املمار�سات املتبعة بهذا ال�ش�أن  .هذا ويلخ�ص 
هذا التقرير �إجراءات احلوكمة لدى بنك الدوحة لعام  2013وفقا
ملتطلبات الإف�صاح ال�صادرة عن هيئة قطر للأ�سواق املالية وذلك
كما هو مو�ضح �أدناه:

• رئي�س جمل�س الإدارة

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه:

• نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الواجبات وامل�س�ؤوليات:

• الع�ضو املنتدب

�إن جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول الأول عن البنك وعن توفري القيادة
الفعالة للإ�شراف على جممل الأعمال وتنميتها وحتقيق الأرباح
بطريقة فعالة وم�ستدمية.

• � 5أع�ضاء غري تنفيذيني من �ضمنهم ع�ضوين م�ستقلني

مت تعريف واجبات وم�س�ؤوليات املجل�س كما هي واردة مبيثاق املجل�س،
و�سوف يتم ن�شر هذه الوثيقة على موقع بنك الدوحة الإلكرتوين
وو�ضعها مبتناول امل�ساهمني لالطالع عليها قبل اجتماع اجلمعية
العامة ،كما �سيتم اي�ضا �إدراجها �ضمن جدول �أعمال اجتماع
امل�ساهمني�  .إن واجبات وم�س�ؤوليات املجل�س متوافقة مع متطلبات
نظام احلوكمة وتغطي املجاالت التالية:

ت�شكيل جمل�س الإدارة:
يتكون جمل�س �إدارة البنك من ثمانية �أع�ضاء على النحو التايل:

نورد فيما يلي ملخ�ص عن امل�ؤهالت العلمية واخلربة العملية لكل
ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س:
ال�شيخ فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين
• رئي�س جمل�س الإدارة
• رئي�س اللجنة التنفيذية
• تاريخ التعيني يف املجل�س 3 :يونيو 1996

• اال�سرتاتيجية

• امل�ؤهل العلمي /اخلربة :خريج الأكادميية امللكية �ساندهري�ست،
اململكة املتحدة

• االلتزام

• لع�ضوية يف املجال�س الأخرى :ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة
اخلليج التكافلي.

• احلوكمة
• �إدارة املخاطر

• امللكية 31( %1,68 :دي�سمرب )2013

• ال�صالحيات وتفوي�ضها

ال�سيد �أحمد عبد الرحمن يو�سف عبيدان

• التدقيق الداخلي واخلارجي

• نائب رئي�س جمل�س الإدارة

• جلان املجل�س

• ع�ضو يف اللجنة التنفيذية

• قواعد �سلوك املجل�س

• ع�ضو يف جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر

• هيكل املجل�س
• اجتماعات املجل�س

• تاريخ التعيني يف املجل�س� 20 :أبريل 1982

• متطلبات ع�ضوية املجل�س

• امل�ؤهل العلمي /اخلربة :مدير عام م�ؤ�س�سة الواحة للتجارة
واملقاوالت

لقد مت حتديث وتعريف واجبات كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س يف

• امللكية 31( %1,67 :دي�سمرب )2013
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ال�شيخ عبد الرحمن بن محمد بن جرب �آل ثاين
• الع�ضو املنتدب
• رئي�س جلنة ال�سيا�سات والتطوير واملكاف�آت وجلنة الرت�شيحات
• ع�ضو باللجنة التنفيذية

العامة للت�أمني و�إعادة الت�أمني ،ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية
القطرية ملنتجات الألبان ،ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة قطر الوطنية
للمالحة والنقليات املحدودة.
• امللكية 31( %1,57 :دي�سمرب )2013

• تاريخ التعيني يف املجل�س 21 :دي�سمرب 1978

�شركة جا�سم وفالح للتجارة واملقاوالت وميثلها ال�شيخ فالح
بن جا�سم بن جرب �آل ثاين

• امل�ؤهل العلمي /اخلربة :بكالوريو�س هند�سة مدنية ،جامعة
مي�سوري

• ع�ضو جمل�س �إدارة – غري تنفيذي وم�ستقل

• الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
القطرية لل�صناعات التحويلية ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة قطر
وعمان لال�ستثمار “ممث ًال عن دولة قطر” وع�ضو جمل�س �إدارة
ال�شركة الوطنية للإجارة القاب�ضة.
• امللكية 31( %1,72 :دي�سمرب )2013

• ع�ضو يف جلنة ال�سيا�سات والتطوير واملكاف�آت
• تاريخ التعيني يف املجل�س 27 :فرباير 2011
• اخلربة :وزير �سابق  -اخلدمة املدنيه و�ش�ؤون الإ�سكان
• الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
الوطنية للإجارة القاب�ضة.

ال�شيخ عبد اهلل محمد بن جرب �آل ثاين

• امللكية 31( %1 :دي�سمرب )2013

• رئي�س جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر

جمموعة اخلليج التكافلي وميثلها ال�سيد خالد عبد العزيز
الباكر

• ع�ضو يف جلنة ال�سيا�سات والتطوير واملكاف�آت

• ع�ضو جمل�س �إدارة – غري تنفيذي وم�ستقل

• ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات

• تاريخ التعيني يف املجل�س 20 :فرباير 2013

• تاريخ التعيني يف املجل�س� 20 :أبريل 1982

• امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،جامعة اال�سكندرية
عام 1980

• ع�ضو جمل�س �إدارة – غري تنفيذي

• الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
اخلليج التكافلي

• امللكية  31( %0,77 :دي�سمرب )2013

• امللكية 31( %0,8 :دي�سمرب )2013

�أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني:

ال�سيد جرب بن �سلطان طوار الكواري

�إن الت�شكيل احلايل للمجل�س ال يت�ضمن �أع�ضاء م�ستقلني على النحو
املطلوب يف النظام با�ستثناء ع�ضوي جمل�س �إدارة ،ويرجع ذلك
�إلى �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني كانوا �أع�ضاء ًا باملجل�س
لعدة دورات �سابقة ،هذا عدا عن ظروف ال�سوق احلالية والظروف
االجتماعية.

• ع�ضو جمل�س �إدارة – غري تنفيذي
• تاريخ التعيني يف املجل�س� 12 :أبريل 1993
• امل�ؤهل العلمي /اخلربة :رجل �أعمال
• امللكية 31( %1,1 :دي�سمرب )2013

اع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني:

ال�سيد حمد محمد حمد عبد اهلل املانع

يقوم اع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ب�أدوارهم “كما هو
معتمد يف الو�صف الوظيفي اخلا�ص بهم” بامل�شاركة يف و�ضع
ا�سرتاتيجية البنك ب�شكل مو�ضوعي و�إدارة نظام احلوكمة حلماية
م�صالح امل�ساهمني ،كما وي�ساهم الأع�ضاء غري التنفيذيني �أي�ضا
يف �أن�شطة املجل�س كما هو من�صو�ص عليه يف ميثاق جمل�س الإدارة،
ويقومون  مبراجعة �أداء البنك ب�شكل دوري وتقييم اداء الإدارة للت�أكد
من حتقيق الأهداف املو�ضوعة للبنك  .ويف حال وجود �أي ت�ضارب
للم�صالح يقوم الأع�ضاء بالت�أكد ب�أن م�صالح امل�ساهمني محفوظة.

• ع�ضو جمل�س �إدارة – غري تنفيذي
• ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات
• تاريخ التعيني يف املجل�س� 13 :أبريل 1999
• الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
�شركات محمد حمد املانع ،ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة القطرية
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واجبات اع�ضاء جمل�س الإدارة اال�ستئمانية:
يدين كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة بخ�صائ�ص العناية والوالء
والنزاهة ودعم ر�ؤية البنك ال�شاملة وذلك مبا ين�سجم مع ميثاق
املجل�س وقواعد ال�سلوك املهني  .كما ويقوم �أع�ضاء املجل�س �أي�ضا
مبمار�سة م�س�ؤولياتهم بعلم ودراية خلدمة م�صالح البنك ،علما ب�أن
اع�ضاء املجل�س يتمتعون باملعرفة واخلربات واملهارات املطلوبة.
واجبات رئي�س جمل�س الإدارة:
من م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة قيادة بنك الدوحة لتحقيق
�أهدافه اال�سرتاتيجية والعائد املنا�سب للم�ساهمني  ،كما ويتولى
قيادة املجل�س والإ�شراف على دوره ب�شكل كامل واعتماد جداول
اعمال اجتماعات املجل�س هذا بالإ�ضافة �إلى مناق�شة اع�ضاء
املجل�س بالتو�صيات والتح�سينات واملبادرات اال�سرتاتيجية واملوازنات
التقديرية والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة والت�أكد من قيام املجل�س
باملهام املنوطة به� ،إ�ضافة �إلى مناق�شة امور البنك العامة ب�شكل
دوري مع اع�ضاء املجل�س والتحقق من وجود �آلية لتقييم م�ستوى �أداء
الأع�ضاء بالإ�ضافة �إلى التوا�صل مع امل�ساهمني  .ولرئي�س املجل�س
ان ينيط بع�ض مهامه �إلى الأع�ضاء �أو اللجان �أو الع�ضو املنتدب �أو
الرئي�س التنفيذي ح�سب ما يراه منا�سب ًا .كما ويقوم اي�ضا بالتن�سيق
مع الرئي�س التنفيذي بخ�صو�ص املوارد املالية والب�شرية لتحقيق
الأهداف املرجوة ومراقبة م�ستوى �أداء البنك ب�شكل عام دوريا من
خالل الرئي�س التنفيذي.
اجتماعات جمل�س الإدارة:
يجتمع املجل�س بناء ًا على دعوة من رئي�س املجل�س �أو بناء ًا على
طلب اثنني من الأع�ضاء على الأقل .يكون لكل اجتماع جدول �أعمال
يوزع على جميع الأع�ضاء قبل االجتماع بوقت كاف وذلك لأغرا�ض 
التح�ضري لالجتماع .وفق ًا مليثاق املجل�س ،يجتمع املجل�س ما ال يقل
عن  6مرات يف العام (مرة واحدة كل �شهرين على الأقل) .عقد
املجل�س خالل عام � 2013سبع اجتماعات حيث عقد �آخر اجتماع
بتاريخ .2013/11/24

تقــريـر احلوكـمـة
لعام 2013

مكاف�آت املجل�س:
اعتمد املجل�س �سيا�سة تنظم عملية �صرف املكاف�آت واالمتيازات ،ومع
نهاية كل عام وقبل اجتماع اجلمعية العمومية تتاح املكاف�آت املقرتحة
لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة للم�ساهمني من �أجل مناق�شتها
واملوافقة عليها  .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم مراجعة االمتيازات
املمنوحة �إلى اع�ضاء املجل�س من قبل مدقق احل�سابات اخلارجي
ويتم �إر�سالها لل�سادة م�صرف قطر املركزي قبل موعد االجتماع
كاف ومن ثم يتم عر�ضها على امل�ساهمني.
بوقت ٍ
مكاف�آت الإدارة العليا:
اعتمد املجل�س �سيا�سة تنظم عملية تقيم �أداء الإدارة العليا وفقا
للأهداف التي و�ضعت با�سرتاتيجية البنك ملدة ثالث �سنوات  .ووفق ًا
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لنتائج تقييم الأداء والنتائج التي يحققها البنك يتم حتديد املكاف�آت
واملزايا الإ�ضافية� .أما بالن�سبة للرواتب فيوجد لدى البنك �سلم
رواتب معتمد من قبل املجل�س.
�سكرتري جمل�س الإدارة:
عني املجل�س �سكرتريا ملجل�س الإدارة يف يوليو  .2007وهو حا�صل على
�شهادة لي�سان�س حقوق من جامعة عني �شم�س منذ عام   1987وعلى
دبلوم يف القانون عام  1988ويفي بجميع متطلبات النظام املتعلقة يف
�شغله لهذا املن�صب.
يحتفظ �سكرتري املجل�س بجميع وثائق املجل�س ويدير جميع الإجراءات
املتعلقة باجتماعات املجل�س ويقدم تقاريره مبا�شرة �إلى رئي�س املجل�س
ومع ذلك ،ميكن جلميع الأع�ضاء احل�صول على خدمات ال�سكرتري.
ف�صل من�صبي الرئي�س واملدير التنفيذي:
�إن مهام وم�س�ؤولية وظيفتي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
مف�صولتني يف البنك ،وقد مت تو�ضيح الأدوار وامل�س�ؤوليات يف الو�صف
الوظيفي اخلا�ص بكل منهما.
ت�ضارب امل�صالح وا�ستخدام املعلومات ال�سرية لأغرا�ض
التداول بال�سهم من قبل كبار املوظفني:

تقــريـر احلوكـمـة
لعام 2013

و�ضع بنك الدوحة عدة �ضوابط ملنع حدوث حاالت ت�ضارب امل�صالح
وخا�صة �أن البنك اعتمد �سيا�سة الأطراف ذات العالقة �ضمن
�سيا�سات احلوكمة  .تتم املوافقة على عمليات الأطراف ذات العالقة
من قبل جمل�س الإدارة على �أ�سا�س ماديتها  .وفق ًا لقانون ال�شركات
التجارية� ،إذا كان ع�ضو املجل�س لديه ت�ضارب يف امل�صالح لعملية ما،
ف�إنه ال ي�شارك يف اجتماع املجل�س عند البت يف تلك العملية  .ومن
اجلدير بالذكر �أي�ض ًا �أن البنك قد اعتمد �سيا�سة ت�ضارب امل�صالح
التي يجب االلتزام بها من قبل جميع موظفي البنك.
يتم حالي ًا مراقبة ور�صد التداول على �سهم البنك من قبل كبار
املوظفني اللذين لديهم اطالع من قبل بور�صة قطر مبا�شرة .هذا،
وقد اعتمد البنك �سيا�سة لتداول �أ�سهم من قبل كبار املوظفني.
الإف�صاح عن تعامالت الأ�شخا�ص ذات العالقة :قام البنك
خالل العام بالتعاقد مع �شركات تخ�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،حيث
مت التعامل مع هذه ال�شركات وفق �سيا�سة البنك الداخلية بالتعامل
مع ال�شركات ذات العالقة .هذا وقد مت الإف�صاح عن هذه التعامالت
خالل اجتماع اجلمعية العامة للبنك املنعقد بتاريخ  20فرباير   .2013
وفيما يتعلق بتداول �أ�سهم البنك فنود �أن ن�شري ب�أن �سيا�سة البنك
حتظر على رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني عقد
�أي �صفقات بيع �أو �شراء لأ�سهم البنك خالل الفرتة التي يعلن فيها
للجمهور عن موعد اجتماع جمل�س الإدارة ملناق�شة البيانات املالية
وحتى انعقاد املجل�س والإف�صاح عن البيانات املالية للجمهور.
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كبار امل�س�ؤولني من بنك الدوحة ودولة الإمارات �أثناء ق�ص ال�شريط لدى افتتاح املكتب التمثيلي لبنك الدوحة يف ال�شارقة

مهمات املجل�س وواجباته الأخرى:
اال�ست�شارات :يجوز للمجل�س احل�صول على ا�ست�شارة �أي خبري
�أو ا�ست�شاري م�ستقل على نفقة البنك وينظر البنك يف �إ�ضافة بند
يف ميثاق املجل�س لل�سماح للأع�ضاء غري التنفيذيني لال�ستعانة
بخدمات ا�ست�شارية دون احل�صول على موافقة رئي�س جمل�س
الإدارة /الع�ضو املنتدب.
احل�صول على الوثائق :كما هو محدد يف ميثاق املجل�س ،يجب �أن
يكون لأع�ضاء املجل�س حرية الو�صول/احل�صول الكامل والفوري على
املعلومات والوثائق وال�سجالت املتعلقة بالبنك  .كما يجب على �إدارة
البنك التنفيذية تزويد املجل�س وجلانه بجميع الوثائق واملعلومات
املطلوبة املتعلقة بقرارات املجل�س.
الرت�شيح :ان�ش�أ البنك نظاما للرت�شيح /تعيني �أع�ضاء جمل�س
الإدارة  .ووفقا مل�س�ؤوليات وواجبات جلنة الرت�شيح واحلوكمة فيتعني
عليها ان ت�أخذ باالعتبار ال�شروط وامل�ؤهالت واخلربات الواجب
توافرها باملر�شح حتى يكون ع�ضوا فعاال مبجل�س الإدارة وبالتايل ف�إن
اللجنة حتدد املعايري الالزمة الختيار اع�ضاء املجل�س اجلدد.
الربنامج التعريفي للأع�ضاء اجلدد :على الرغم من عدم
تطبيق برنامج تعريفي ر�سمي حتى الآن� ،إال �أن البنك �سوف ي�ضع
�سيا�سات تت�ضمن مبادئ توجيهية وبرنامج تعريفي ر�سمي وتدريب
ر�سمي لأع�ضاء املجل�س اجلدد.

احلوكمة� :سيتم �إطالع املجل�س على م�ستجدات ممار�سات
احلوكمة من خالل الإدارة وجلنة احلوكمة والرت�شيح.
�إنهاء خدمات الع�ضو :ميكن �إنهاء خدمات �أع�ضاء املجل�س الذين
ال يح�ضرون اجتماعات املجل�س على �أ�سا�س منتظم ا�ستناد ًا �إلى
النظام الأ�سا�سي لبنك الدوحة.
التقييم الذاتي :مت اعتماد النماذج والأدوات الالزمة لإجراء
التقييم الذاتي ال�سنوي من قبل املجل�س.
املكاف�آت :اعتمد البنك �سيا�سة ملكاف�آت جمل�س الإدارة ،ويتولى
تقدير مكاف�آت الإدارة التنفيذية وذلك اعتمادا على م�ستوى اداء
البنك ككل وعلى مدى حتقيق الأهداف املدرجة با�سرتاتيجية البنك.
جلان املجل�س:
�أن�ش�أت جلان املجل�س مل�ساعدة �أع�ضاء املجل�س على القيام بواجباتهم،
حيث مت �إعداد م�س�ؤوليات وواجبات كل جلنة ،كما مت تو�ضيح
واجبات و�صالحيات كل منها وفق ًا لقواعد هيئة قطر للأ�سواق املالية
وممار�سات احلوكمة الرائدة  .
مت �إن�شاء جلان املجل�س الأربعة التالية:
جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر:
الع�ضوية :ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي (رئي�س ًا) ونائب
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الرئي�س (ع�ضو ًا) وع�ضو م�ستقل  -لي�س ع�ضوا باملجل�س ولي�س من
موظفي البنك.

وتقييم املخاطر بالق�ضايا اجلوهرية وتقوم اللجنة بالتـ�أكد من �إجراء
الالزم �صوب �أي مخالفات.

الواجبات وامل�س�ؤوليات :اللجنة م�س�ؤولة عن مراجعة البيانات
املالية واعمال التدقيق الداخلي واخلارجي وبيئة الرقابة الداخلية
وااللتزام بالأنظمة والقوانني و�إدارة املخاطر يف البنك  .وللجنة
�أن تطلب ن�صيحة مهنية م�ستقلة لإدارة املخاطر واال�ستعانة
باال�ست�شاريني ل�سماعدتها على ممار�سة مهامها و�سلطاتها
وم�س�ؤولياتها بطريقة �سليمة  .هذا وتقوم اللجنة مبناق�شة املدققني
اخلارجيني ب�ش�أن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق الذي يقومون به وفقا
ملعايري التدقيق الدولية ومعايري التقارير املالية الدولية�  ،إ�ضافة �إلى
ا�ستقاللية ومو�ضوعية املدققني اخلارجيني من خالل احل�صول على
معلومات وبيانات منهم ب�ش�أن العالقة بينهم وبني البنك مبا يف ذلك
خدمات غري التدقيق.

اجتمعت جلنة التدقيق وااللتزام وتقييم املخاطر �سبع اجتماعات
خالل عام  2013وهي تزيد عن متطلبات االجتماعات الربع �سنوية
على النحو املحدد يف النظام  ،وال يوجد للجنة �أي خالفات مع
املجل�س خالل عام .2013

هذا وتراجع اللجنة �أي�ض ًا البيانات املالية ال�سنوية وربع ال�سنوية
وتطلع على التقرير ال�سنوي للبنك واملالحظات الواردة به
والتقارير الرقابية الأخرى ذات العالقة�  ،إ�ضافة �إلى مراجعة
التقارير املالية واملحا�سبية الهامة مبا يف ذلك الق�ضايا املعقدة
والعمليات غري العادية واملجاالت التي حتتاج �إلى درجة عالية من
االجتهاد واحلكم ال�سليم.
كما وتنظر اللجنة يف فعالية �إدارة البنك للمخاطر والرقابة الداخلية
على التقارير املالية ال�سنوية واملرحلية والتنظيمية وغريها من
التقارير الرقابية مبا يف ذلك �أمن تكنولوجيا املعلومات واحل�صول
على تو�ضيحات من الإدارة واملدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني
ب�ش�أن ما �إذا كانت الرقابة املالية والت�شغيلية كافية وتعمل بفاعلية  .
وتقوم اللجنة بالت�أكد من �أن البيانات املالية والتقارير ال�صادرة هي
على نحو يتفق مع املعايري واملمار�سات املحا�سبية املحددة من قبل
ال�سادة م�صرف قطر املركزي وهيئة قطر للأ�سواق املالية� ،إ�ضافة
�إلى لوائح الإدراج املعمول بها لدى بور�صة قطر ومع انظمة الإف�صاح
و�أية متطلبات �أخرى تتعلق ب�إعداد التقارير املالية.
جتتمع اللجنة خالل العام ب�شكل منتظم ملناق�شة تقارير �إدارة
التدقيق الداخلي و�إدارة االلتزام و�إدارة املخاطر �إ�ضافة �إلى التقارير
ال�صادرة من املدققني اخلارجيني وتقارير تفتي�ش ال�سادة م�صرف
قطر املركزي.
كما ت�ستعر�ض اللجنة عرو�ض اال�سعار املقدمة من مدققي احل�سابات
ملراجعة ح�سابات البنك يف كل �سنة مالية وتقدم تو�صياتها بهذا
ال�ش�أن ملجل�س الإدارة الختيار مراقب احل�سابات الأن�سب �أو التجديد
ملراقب احل�سابات احلايل بهدف قيام املجل�س برفع تو�صية للجمعية
العامة للم�ساهمني.
هذا وللبنك �سيا�سة معتمدة  بخ�صو�ص الك�شف عن املخالفات
واالنتهاكات لت�شجيع موظفي البنك على الك�شف/الإف�شاء عن �أي
�أخطاء قد ت�ؤثر �سلب ًا على البنك ويتم �إبالغ جلنة التدقيق وااللتزام
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جلنة الرت�شيح واحلوكمة:
الع�ضوية :الع�ضو املنتدب (رئي�س ًا) وع�ضوين من املجل�س غري تنفيذيني.
الواجبات وامل�س�ؤوليات :تقوم اللجنة مبراجعة الرت�شيحات �إلى
ع�ضوية جمل�س الإدارة ومتابعة تطبيق حوكمة ال�شركات لدى بنك
الدوحة ،كما تقوم �أي�ض ًا بر�صد وتر�شيح الأع�ضاء اجلدد للمجل�س
ممن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات ال�سليمة نيابة عن البنك
وامل�ساهمني  .وت�أخذ اللجنة بعني االعتبار توافر العدد الكايف من
املر�شحني املحتملني القادرين على �أداء واجباتهم ك�أع�ضاء للمجل�س،
بالإ�ضافة �إلى مهاراتهم وخرباتهم وم�ؤهالتهم املهنية والتقنية
والأكادميية وال�شخ�صية  .وتقوم اللجنة بتقييم الأع�ضاء املر�شحني
للمجل�س ا�ستناد ًا ملعايري منها اال�ستقامة واحلكمة واخلربات املكت�سبة
والقدرة على تكري�س الوقت الكايف لإدارة �ش�ؤون البنك.
جلنة ال�سيا�سات والتطوير واملكاف�آت:
الع�ضوية :الع�ضو املنتدب (رئي�س ًا) وع�ضوين من املجل�س غري
تنفيذيني.
الواجبات وامل�س�ؤوليات  :تقوم اللجنة باملوافقة على �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات البنك ومراجعة �إطار عمل مكاف�آت الإدارة التنفيذية
وجمل�س الإدارة  .ومن م�س�ؤوليات اللجنة �أي�ض ًا و�ضع الالئحة العامة
ملكاف�آت وامتيازات املجل�س والرئي�س التنفيذي وكبار املوظفني
التنفيذيني املرتكزة على �أ�سا�س حتقيق �أهداف البنك اال�سرتاتيجية
ذات املدى الطويل .هذا بالإ�ضافة �إلى مراجعة �سلم الرواتب
واالمتيازات الوظيفية الأخرى ملوظفي البنك وتقدمي تو�صياتها بهذا
ال�ش�أن �إلى جمل�س الإدارة العتمادها  .كما يتم عر�ض مخ�ص�صات
وامتيازات ال�سادة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه
على امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة يف نهاية كل �سنة مالية
للموافقة عليها.
اللجنة التنفيذية:
الع�ضوية :رئي�س جمل�س الإدارة (رئي�س ًا) ونائب رئي�س جمل�س
الإدارة (ع�ضو ًا) والع�ضو املنتدب (ع�ضو ًا).
الواجبات وامل�س�ؤوليات :تقدمي امل�ساعدة �إلى املجل�س ومراجعة/
املوافقة على الت�سهيالت االئتمانية �ضمن ال�سلطات املفو�ضة بها.
نظر ًا لرتكيبة املجل�س احلالية مل يتمكن البنك من �أن يكون غالبية
�أع�ضاء اللجان من الأع�ضاء امل�ستقلني يف جلنة التدقيق واملخاطر
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وااللتزام وجلنة ال�سيا�سات والتطوير واملكاف�آت وجلنة الرت�شيحات
واحلوكمة� .سوف ينظر بنك الدوحة يف التغيريات يف ت�شكيل هذه
اللجان يف امل�ستقبل مع الأخذ بعني االعتبار الأو�ضاع املوجودة
يف ال�سوق.
الرقابة الداخلية وااللتزام و�إدارة املخاطر والتدقيق
الداخلي:
الرقابة الداخلية:
�إن الهدف العام من �إجراءات الرقابة الداخلية يف البنك هو
حماية الأ�صول ور�أ�س املال و�ضمان موثوقية ال�سجالت املالية للبنك
وال�شركات التابعة له  .اعتمد بنك الدوحة �إجراءات رقابة داخلية
بحيث ت�سمح للإدارة بالك�شف عن �أية �أخطاء يف الإجراءات �أو يف
حفظ ال�سجالت املالية  .يت�ضمن �إطار عمل الرقابة الداخلية يف
البنك على �إقامة �إدارات قوية للمالية واملخاطر وااللتزام والتدقيق
الداخلي التي تدعم �إن�شاء �إطار عمل قوي للرقابة الداخلية.
ي�شرف على �إطار عمل الرقابة الداخلية جلنة التدقيق واملخاطر
وااللتزام وتقدم �إدارات التدقيق وااللتزام واملخاطر تقارير دورية
�إلى اللجنة ب�ش�أن ما يلي:
• املخاطر الرئي�سية املرتبطة ب�أعمال اخلدمات امل�صرفية املتعلقة
باال�سرتاتيجية وال�سمعة وااللتزام واملخاطر القانونية واالئتمان
وال�سيولة وال�سوق واملخاطر الت�شغيلية.
• االلتزام العام للبنك بالقواعد واللوائح
• تو�صيات ونتائج التدقيق الداخلي واخلارجي
وقد اعتمد جمل�س الإدارة ال�سيا�سات املتعلقة بكل من �إدارة التدقيق
الداخلي و�إدارة االلتزام و�إدارة املخاطر.
االلتزام:
�إن امل�س�ؤولية الرئي�سية لإدارة االلتزام يف البنك هي م�ساعدة جمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية على �إدارة مخاطر االلتزام بكفاءة حلماية
البنك من تكبد �أية خ�سائر مالية “قد حتدث” ب�سبب الف�شل يف
االلتزام بالقوانني  .وت�شمل مخاطر االلتزام املخاطر القانونية /
الت�شريعية �إ�ضافة �إلى اخل�سائر املادية ومخاطر ال�سمعة  .كما ت�ساعد
�إدارة االلتزام �أي�ضا كل من جمل�س الإدارة و�إدارة البنك التنفيذية
على حت�سني �إجراءات الرقابة الداخلية التي حتد من مخاطر
االلتزام ومخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� ،إ�ضافة �إلى �أنها
تقوم بدور املن�سق ما بني البنك واجلهات الرقابية و�إطالع الإدارة
على �أية م�ستجدات يف القوانني والأنظمة.

تقــريـر احلوكـمـة
لعام 2013

التدقيق الداخلي:
ميتلك البنك �إدارة تدقيق داخلي م�ستقلة ترفع تقاريرها �إلى جمل�س
الإدارة من خالل جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر
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وذلك ب�شكل دوري  .وتدار �إدارة التدقيق الداخلي من قبل فريق
عمل كفء يتمتع باملهارات والتدريب الكايف للقيام بدوره بال�شكل
املنا�سب  .ويتمتع موظفو دائرة التدقيق الداخلي ب�صالحيات الو�صول
�إلى كل �أن�شطة البنك وامل�ستندات والتقارير الالزمة المتام عملهم،
وال ميار�س �أي من فريق التدقيق اي اعمال مرتبطة بالن�شاط اليومي
العادي للبنك ويتم تعيني وحتديد جميع املكاف�آت واالمتيازات ب�إدارة
التدقيق من قبل جمل�س الإدارة مبا�شرة.
ومتار�س �إدارة التدقيق الداخلي مهامها من خالل خطة تدقيق
معتمدة من جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر وتت�ضمن
هذه اخلطة على مراجعة وتقييم �أنظمة الرقابة الداخلية ملختلف
الفروع والدوائر يف البنك.
�إدارة املخاطر:
يقوم البنك وب�شكل م�ستمر ب�إجراء عمليات ر�صد ومراقبة لكافة �أنواع
املخاطر لدى جميع دوائر وفروع البنك لتحديد وتقييم وقيا�س و�إدارة
املخاطر و�إ�صدار تقارير ب�ش�أن املخاطر التي قد تعوق حتقيق �أهداف
البنك والفر�ص املتاحة �أمامه  .ويعترب جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية هما امل�س�ؤوالن يف نهاية املطاف عن جميع املخاطر التي
يتحملها البنك .ولذلك فهما ي�سعيان دائ ًما �إلى حتقيق التوازن بني
املخاطر املالزمة للعمليات وحتقيق الإيرادات .ومن �أجل حتقيق هذه
عي املجل�س عددًا من املهنيني امل�ؤهلني يف هذا املجال
الأهداف فقد نّ
واعتمد جميع ال�سيا�سات والإجراءات التي حتكم الأن�شطة امل�صرفية
املختلفة ،كما قام �أي�ض ًا بو�ضع �سقوف للمخاطر و�أطر عمل منظمة،
وقام بت�شكيل اللجان وحدد م�س�ؤولياتها و�صالحياتها.

تقــريـر احلوكـمـة
لعام 2013

ويف هذا الإطار مت �إيكال �آليات العمل ب�إدارة املخاطر �إلى فريق على
درجة عالية من اخلربة والكفاءة .ويتم تنفيذ �إطار الرقابة من خالل
جلان �إدارية مختلفة مثل جلنة االئتمان وجلنة اال�ستثمار وجلنة
املخاطر الت�شغيلية وجلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات التي ير�أ�سها
الرئي�س التنفيذي للبنك.
تقييم الرقابة الداخلية:
يت�سلم جمل�س الإدارة تقارير حول �إطار عمل الرقابة الداخلية من
الإدارة العليا ووظائف الرقابة مثل التدقيق الداخلي وااللتزام و�إدارة
املخاطر و�أن مثل هذه التقارير يتم تقييمها بوا�سطة املجل�س ل�ضمان
�أن �إطار عمل الرقابة الداخلية يتم تطبيقه وفقا ل�صالحيات الإدارة.
ينظر جمل�س الإدارة �إلى �أن الإجراءات احلالية املعتمدة للرقابة
الداخلية من قبل املجل�س والإدارة العليا تقوي عمليات بنك الدوحة.
مل حتدث انتهاكات رئي�سية للرقابة �أو �أي خروقات للرقابة الداخلية
التي �أثرت �أو قد ت�ؤثر على الأداء املايل للبنك خالل .2013
مخالفات متطلبات الإدراج:
البنك ملتزم بالقواعد وال�شروط التي حتكم عمليات الإف�صاح والإدارج
يف ال�سوق ومل يتم ارتكاب �أي مخالفات يف ال�سنة املالية .2013
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الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة الدكتور ر� .سيتارامان �أثناء ت�سلم اجلائزة من ذي بانكر يف لندن

التدقيق اخلارجي:

الإف�صاحات وحقوق امل�ساهمني:

يتم �سنوي ًا جتديد/تعيني مدقق احل�سابات اخلارجي ملراجعة ح�سابات
البنك من قبل اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني وذلك اعتماد ًا على
تو�صية يتم تقدميها للجمعية من قبل جمل�س الإدارة  .هذا ويراعي
البنك تعليمات اجلهات الرقابية ب�ش�أن تعيني مراقب احل�سابات ب�ش�أن
عدد مرات تعيني مراقب احل�سابات كما ويقوم جمل�س الإدارة ب�أخذ
موافقة ال�سادة م�صرف قطر املركزي امل�سبقة على تر�شيح مدقق/
اكرث من مدقق ح�سابات خارجي للجمعية العامة للم�ساهمني .ويتم
بعد اختيار مدقق احل�سابات اخلارجي من قبل اجلمعية العامة
للم�ساهمني التعاقد مع هذا املدقق وي�شرتط �ضمن هذا التعاقد تقيد
املدقق اخلارجي ب�أف�ضل املعايري املهنية وبذل العناية املهنية املطلوبة
عند �إجراء التدقيق وكذلك �إبالغ اجلهات الرقابية يف حال عدم قيام
البنك (املجل�س) باتخاذ الإجراءات املنا�سبة بامل�سائل املادية والتي
مت �إثارتها من قبلهم .هذا ويتولى املدقق اخلارجي فح�ص امليزانية
العمومية وح�سابات الأرباح واخل�سائر.

بنك الدوحة يعتربم�ساهميه �أ�صحاب م�صلحة رئي�سية وقد �أن�ش�أ
البنك وظيفة عالقات امل�ساهمني وهي م�س�ؤولة عن الرد على ت�سا�ؤالت
امل�ساهمني  .حالي ًا ،يتم االحتفاظ بتفا�صيل �سجل امل�ساهمني لدى
بور�صة قطر ،يف حني �أن بنك الدوحة ميكن �أن يوفر معلومات عامة
مثل البيانات املالية وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي والقوانني
الداخلية للبنك �إلى م�ساهميه.

ا�شارت هيئة قطر للأ�سواق املالية ب�أنه ال ميكن للمدقق اخلارجي
التعاقد لتقدمي اال�ست�شارات �أو غريها من اخلدمات الأخرى بخالف
التدقيق على البنك (املادة  19من هيئة قطر للأ�سواق املالية) ومع
ذلك يرى البنك يف بع�ض الأحيان �أن قيام املدقق اخلارجي بتنفيذ
بع�ض املهام اال�ست�شارية �إ�ضافة �إلى مهام التدقيق التي يقوم بها قد
يحقق �إ�ضافة �أكرب للبنك و�أنه ال يوجد هناك تعار�ض بامل�صالح.

ي�سعى بنك الدوحة جاهدا لتزويد امل�ساهمني بالبيانات الكافية
لتحليل �أداء البنك واتخاذ قرارات ب�ش�أن انتخابات �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وم�سائل �أخرى مثل �أرباح الأ�سهم (مت اعتماد �سيا�سة لتوزيع
�أرباح الأ�سهم) .ي�ؤكد بنك الدوحة �أن اجتماعات اجلمعية العمومية
و�آلية الت�صويت املعتمدة هي وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية.
واجب الإف�صاح :يلتزم بنك الدوحة بجميع متطلبات الإف�صاح
ال�صادرة عن هيئة قطر للأ�سواق املالية حيث يقوم البنك بالإف�صاح
من خالل بور�صة قطر وال�صحف املحلية وموقع البنك الإلكرتوين
عن جميع املعلومات املالية و�أي �أن�شطة يقوم بها البنك ب�شكل �شفاف
للم�ساهمني والعامة  .هذا ويحر�ص جمل�س �إدارة البنك على �أن تكون
جميع املعلومات دقيقة و�صحيحة وغري م�ضللة  .ويت�ضمن تقرير
احلوكمة تفا�صيل ت�شكيل جمل�س الإدارة وبيانات الأع�ضاء واللجان
املنبثقة عن املجل�س.
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وي�ؤكد بنك الدوحة �أن جميع البيانات املالية يتم �إعدادها وفقا
للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�صرف قطر املركزي
ذات ال�صلة ،كما ويقوم مراقب احل�سابات اخلارجي للبنك ب�إعداد
تقريره وفق ًا ملهام التدقيق الدولية ومتطلباتها وعلى كل املعلومات
ال�ضرورية والأدلة والت�أكيدات و�إجراءات التدقيق املنا�سبة  .وقد قام
البنك بتوفري كافة التقارير املالية املرحلية وال�سنوية للم�ساهمني.
واجب احل�صول على املعلومات :ميتلك بنك الدوحة موقع
�إلكرتوين يتم فيه ن�شر جميع املعلومات اخلا�صة عن البنك مثل
البيانات املالية ال�سنوية والربع �سنوية وتقرير جمل�س الإدارة وتقرير
احلوكمة بالإ�ضافة للتقرير ال�سنوي وغريها من املعلومات املتعلقة
ب�إدارة البنك وجمل�س الإدارة واملنتجات واخلدمات والفروع.
حقوق امل�ساهمني فيما يتعلق بجمعيات امل�ساهمني :يت�ضمن
النظام الأ�سا�سي للبنك حق لكل م�ساهم ح�ضور اجتماعات اجلمعية
العامة  .وتنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جمل�س الإدارة مرة على
الأقل يف ال�سنة يف املكان والزمان اللذين يحددهما جمل�س الإدارة
بعد موافقة �إدارة ال�ش�ؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة ويجب
�أن يكون االنعقاد خالل ال�شهور الأربعة التالية لنهاية ال�سنة املالية
للبنك  .وملجل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة كلما دعت احلاجة
لذلك ،وعليه دعوتها �أي�ضا متى طلب �إليه ذلك مراقب احل�سابات
�أو عدد من امل�ساهمون ميلكون ما ال يقل عن  %10من ر�أ�س املال
ولأ�سباب جدية وذلك خالل خم�س ع�شر يوما من تاريخ الطلب  .
وتنعقد اجلمعية العامة غري العادية بناء على دعوة من جمل�س
الإدارة ،وعلى املجل�س توجيه هذه الدعوة �إذا طلب �إليه ذلك عدد من
امل�ساهمني ميثلون على الأقل  %25من ر�أ�س مال البنك.
املعاملة املن�صفة للم�ساهمني :يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للبنك
حق امل�ساهم يف الت�صويت على قرارات اجلمعية العامة ويكون له
عدد من الأ�صوات يعادل عدد �أ�سهمه وميثل الق�صّ ر واملحجوز عليهم
النائبون عنهم قانونا.
يكون الت�صويت يف اجلمعية العامة برفع الأيدي او ب�أي طريقة
�أخرى تقررها اجلمعية العامة ويجب �أن يكون الت�صويت بطريقة
االقرتاع ال�سري �إذا كان القرار متعلق ًا بانتخاب �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو بعزلهم �أو ب�إقامة دعوى امل�س�ؤولية عليهم �أو �إذا طلب ذلك
رئي�س جمل�س الإدارة �أو عدد من امل�ساهمني ميثلون ع�شر الأ�صوات
احلا�ضرة يف االجتماع على الأقل.
ويجوز التوكيل يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة ب�شرط ان يكون
الوكيل م�ساهم ًا و�أن يكون التوكيل خا�ص ًا وثابت ًا بالكتابة وال يجوز
للم�ساهم توكيل �أحد اع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجتماعات
اجلمعية العامة نيابة عنه.
ويف جميع الأحوال ال يجوز ان يزيد عدد الأ�سهم التي يحوزها الوكيل
بهذه ال�صفة على  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال البنك با�ستثناء حالة ما
�إذا كان الوكيل نائب ًا �أو وكي ًال عن جهاز قطر لال�ستثمار.
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حقوق امل�ساهمني فيما يتعلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س
الإدارة :بعد �أخذ موافقة اجلهات الرقابية ذات االخت�صا�ص ،يتم
الإعالن عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة بال�صحف
املحلية ،ومن ثم تقوم جلنة الرت�شيحات واحلوكمة بعد �إغالق باب
الرت�شيح بدرا�سة طلبات الرت�شيح امل�ستلمة من امل�ساهمني وبعد �أخذ
موافقة كل من ال�سادة م�صرف قطر املركزي وال�سادة وزارة الأعمال
والتجارة يتم عر�ض هذه الأ�سماء على اجلمعية العامة العادية
للم�ساهمني النتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة من املر�شحني لع�ضوية
املجل�س ،ولكل �سهم �صوت واحد وال يوجد يف النظام الأ�سا�سي للبنك
�أي ن�ص خا�ص بالت�صويت الرتاكمي للم�ساهمني.
حقوق امل�ساهمني فيما يتعلق بتوزيع الأرباح :يقوم جمل�س
الإدارة باقرتاح توزيع �أرباح الأ�سهم على اجلمعية العامة يف كل
عام وفق �سيا�سة البنك بتوزيع الأرباح املعتمدة من جمل�س الإدارة
�ضمن �سيا�سة احلوكمة ونظام البنك الأ�سا�سي ،حيث ي�سمح النظام
الأ�سا�سي للبنك بتوزيع الأرباح على امل�ساهمني بعد ا�ستقطاع
ن�سبة  %10من �صايف �أرباح البنك لتكوين االحتياطي القانوين،
ويجوز للجمعية العامة للم�ساهمني وقف هذا االقتطاع متى بلغ هذا
االحتياطي  %100من مقدار ر�أ�س املال املدفوع ،و�إذا قل االحتياطي
القانوين عن الن�سبة املذكورة وجب �إعادة اال�ستقطاع حتى ي�صل
االحتياطي �إلى تلك الن�سبة  .واالحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع
�إال يف احلاالت التي �أجازها قانون ال�شركات التجارية القطري
وبعد موافقة  م�صرف قطر املركزي  .ويجوز للجمعية العامة بناءا
على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن تقرر �سنويا اقتطاع جزء من الأرباح
ال�صافية حل�ساب االحتياطي االختياري ،وي�ستعمل هذا االحتياطي
يف الوجوه التي تقررها اجلمعية العامة ،ويقتطع جزء من الأرباح
حتددها اجلمعية العامة ملواجهة االلتزامات املرتتبة على ال�شركة
مبوجب قوانني العمل ،ومن ثم يتم توزيع املبلغ املتبقي من االرباح بعد
ذلك على امل�ساهمني �أو يرحل بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �إلى
ال�سنة التالية وذلك بعد موافقة اجلمعية العامة على ذلك.
حقوق امل�ساهمني وال�صفقات الكربى :بنك الدوحة �شركة
م�ساهمة قطرية بر�أ�س مال قدره  2,583,722,520ريا ًال قطري ًا
مق�سم ًا �إلى �258,372,252سهم ًا عادي ًا �أ�سمي ًا قيمة كل �سهم ()10
ريال قطري مطروحا للتداول يف بور�صة قطر  .وفيما عدا �شركة
قطر القاب�ضة “حكومة قطر” التي متتلك ن�سبة   ،%16,68وال 
يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو �أعتباري �أن يتملك اكرث من  %2من
�أ�سهم البنك كما ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي او اعتباري �أن يتملك
�أقل من � 100سهم ،با�ستثناء التملك بطريق املرياث .هذا ويجوز
جلهاز قطر لال�ستثمار �أن يكتتب ويتملك حتى  %20من ر�أ�س مال
البنك ،ويجوز للجمعية العامة غري العادية املوافقة على ت�سجيل
عدد من الأ�سهم با�سم وكيل م�ؤمتن مبا ال يتجاوز ن�سبة  %20من
عدد �أ�سهم ر�أ�س املال وذلك يف حال زيادة ر�أ�س املال عن طريق
�إ�صدار �إي�صاالت �إيداع عاملية  GDRوتعترب �صناديق اال�ستثمار
جمموعة ا�ستثمارية واحدة مهما بلغ عددها� ،إذا كان الذي يديرها
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�شخ�ص واحد طبيعي �أو معنوي� ،أو �إذا كان امل�ؤ�س�س يف كل منهما
�شخ�ص واحد طبيعي �أو معنوي ويف كال احلالتني ال يجوز للمجموعة
اال�ستثمارية ان متتلك �أكرث من  %2من عدد �أ�سهم ر�أ�س املال ويجوز
للأجانب اال�ستثمار يف �أ�سهم البنك يف حدود  %25من ر�أ�س املال.
وي�ؤكد بنك الدوحة عدم وجود �أي اتفاقات م�ساهمني تخ�ص هيكلة
ر�أ�س املال وحقوق امل�ساهمني.
حقوق �أ�صحاب امل�صالح:
ي�سعى بنك الدوحة للحفاظ على معاملة من�صفة وعادلة جلميع
�أ�صحاب امل�صالح .ويف �سبيل تعزيز ال�سلوك الأخالقي من قبل
موظفي البنك ،يجب على كل موظف ان يلتزم  مببادئ املهنة
الأخالقية للبنك التي تن�ص على تقيد كل موظف بها .يتم التحقيق
يف �أي انتهاكات لل�سلوك الأخالقي واتخاذ الإجراءات الت�أديبية
والت�صحيحية املنا�سبة ،عالوة على ذلك� ،أعد بنك الدوحة �سيا�سة
للك�شف عن االنتهاكات/املخالفات بحيث ميكن للموظفني الإبالغ
عن �أي �شبهة لديهم دون خوف ،ويتم النظر يف تلك ال�شبهات وعند
االقت�ضاء التحقيق فيها وتقدمي تقارير عنها الى جلنة التدقيق
ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر.
ومن اجلدير بالذكر �أي�ضا� ،أن البنك قد و�ضع �إجراءات موحدة
للمكاف�آت و�أ�س�س تقييم املوظفني وذلك من خالل اعتماد نظام
لتقييم الأداء واملكاف�آت واالمتيازات الأخرى.
فروع البنك ومكاتب التمثيل وال�شركات التابعة:
ميتلك البنك  31فرعا محليا ،وثالث فروع خارجية يف كل من دولة
الإمارات العربية املتحدة (دبي وابو ظبي) ودولة الكويت و�إحدى
ع�شر مكتب متثيل يف كل من لندن و�سنغافورة وتركيا وال�صني
واليابان وكوريا اجلنوبية واملانيا و�أ�سرتاليا وكندا وهونغ كونغ
وال�شارقة  .كما وميتلك البنك �أي�ضا �شركة بنك الدوحة للت�أمني
“ذ.م.م” وهي �شركة تابعة ومملوكة للبنك بالكامل م�سجلة لدى
مركز قطر للمال  .وميتلك �أي�ضا �شركة الدوحة للتمويل املحدودة
امل�سجلة يف جزيرة كاميان بغر�ض �إ�صدار �سندات الدين بالنيابة
عن البنك  .

تقــريـر احلوكـمـة
لعام 2013

فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة
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اخلدمات امل�صرفية املنتجات واخلدمات
احل�سابات
•  ح�ساب جاري
• ح�ساب التوفري (الدانة)
• ح�ساب حتت الطلب
• الودائع الثابتة
• ح�ساب الوديعة الذكية
• ح�ساب التوفري (الدانة) للأطفال
• الفائدة املدفوعة مقدم ًا (ح�ساب الوديعة الثابتة)
باقة اخلدمات اخلا�صة
• حزمة «الرتحيب» للوافدين اجلدد
• حزمة اخلدمات املميزة   Q’s Pack
• حزمة الع�صرية لل�سيدات
• حزمة خدمات الهنود غري املقيمني
• حزمة خدمات اللبنانيني غري املقيمني
القنوات واخلدمات الإلكرتونية
• خدمة االنرتنت امل�صريف
• خدمة التحويالت الإلكرتونية
• �أجهزة ال�صراف الآيل
• �أجهزة الإيداع النقدي
• �أجهزة �إيداع ال�شيكات
• خدمة الر�سائل الق�صرية
• خدمة الهاتف امل�صريف
• الفروع الإلكرتونية
• خدمة اجلوال امل�صريف
• خدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين
• خدمة �سداد الفواتري وخدمة اخل�صم املبا�شر
• �سوق الدوحة
• خدمة �شراء بطاقات الهاتف اجلوال من �أوريدو “هال”
• خدمة �شراء بطاقات الهاتف اجلوال من فودافون “ريد”
• دفع الفواتري وال�سحب النقدي من �أجهزة ال�صراف  
     الآيل من دون ا�ستعمال البطاقة
• ال�سرعة يف حتويل الأموال
بطاقات بنك الدوحة
• بطاقة درمي االئتمانية (جمانية مدى احلياة)
• بطاقة فيزا الكترون ال�سحب المبا�شر
• برنامج «دري ــم» للوالء
• خدمات اكت�ساب التجار
• بطاقة درمي البالتينية
• بطاقة الراتب املجدول
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•
•
•
•
•
•
•
•

بطاقة بنك الدوحة �أمريكان اك�سربي�س الذهبية
بطاقة اللولو  -بنك الدوحة االئتمانية
بطاقة انفينيتي من الريادة
بطاقة اخل�صم املبا�شر البالتينية من الريادة
البطاقة اخل�ضراء االئتمانية
بطاقة ال�سحب لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة
البطاقة االئتمانية لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة
عرو�ض الدفع مقابل �سعر فائدة  ٪ 0

القرو�ض
• القرو�ض ال�شخ�صية
• قرو�ض ال�سيارات
• قر�ض الذهب
• القرو�ض العقارية
    (بناء جديد ،بناء حتت الإن�شاء ،التملك احلر والإيجار)
• قرو�ض التعليم
• القر�ض ال�شخ�صي – الدخل امل�ؤجر
• قر�ض عالوة ال�سفر
منتجات ت�أمينية
• ت�أمني املنزل
• ت�أمني ال�سفر
• الت�أمني ال�صحي
• الت�أمني على احلوادث ال�شخ�صية
• الت�أمني على ال�سيارات
• برنامج تعليم الأطفال
• خطة التقاعد
• الت�أمني �ضد الأمرا�ض اخلطرية
• الت�أمني على احلياة
التجارة الإلكرتونية

• �سوق الدوحة www.dohasooq.com
• بوابة الدفع على الإنرتنت
• بطاقة االنرتنت – بطاقة كليك

خدمات �آلو الدوحة
 44456000متوفرة 7/24
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دلـيــل فــروع بنــك الـدوحــة
الفروع الداخلية

.1

الفرع الرئي�سي
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف44456600 :
فاك�س44456837 / 44416631 :
تلك�س4534-DOHBNK :
�سويفتDOHA QA QA :

.2

م�شريب
�ص.ب ،2822 :الدوحة ،قطر
هاتف44025342 /43 /44 :
فاك�س44025336 / 44025335 :
تلك�س4825-DBMSB DH :
�سويفتDOHBQAQAMSB :

.3

املتحف
�ص.ب ،32311 :الدوحة ،قطر
هاتف40153152 /53 :
فاك�س40153150 :
تلك�س4534-DOHBNK :
�سويفتDOHB QA QA :

.4

منطقة ال�سوق اجلديد
�ص.ب ،24586 :الدوحة ،قطر
هاتف44372639 / 44375990 :
44375816
فاك�س44358071 :

.5

ال�سوق املركزي
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40153191 / 96 :
فاك�س40153186 :
�سويفتDOHB QA QA :

.6

�سيتي �سنرت
�ص.ب ،31490 :الدوحة ،قطر
هاتف44115038 /39 /41 / 42 :
فاك�س44115018 :
�سويفتDOHB QA QA :

.7

اخلليج الغربي
�ص.ب ،9818 :الدوحة ،قطر
هاتف40153101 /09 :
فاك�س40153100 :
تلك�س4883-DBBAY DH :
�سويفتDOHB QA QA :
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 .8اخلريطيات
�ص.ب ،8212 :اخلريطيات ،قطر
هاتف44783397 /98 :
فاك�س44780618 / 44783326 :
تلك�س5051 D OHB QAQA :
�سويفتDOHB QA QA :
 .9بن عمران
�ص.ب ،8646 :الدوحة ،قطر
هاتف44875031 /33 /34 :
فاك�س44874670 :
 .10الدائري الثالث
�ص.ب ،3846 :الدوحة ،قطر
هاتف44659419 /20 /21 :
فاك�س44659288 :
تلك�س4534 :
�سويفتDOHB QA QA :
 .11الغرافة
�ص.ب ،31636 :الدوحة ،قطر
هاتف44874665 /67 :
فاك�س44874673 :
 .12النجمة
�ص.ب ،23449 :الدوحة ،قطر
هاتف44270575/44250576  :
فاك�س44270595 :
 .13الهند�سة
�ص.ب ،31430 :الدوحة ،قطر
هاتف44375148 / 44371843 :
فاك�س44371330 :
 .14الدائري الرابع
�ص.ب ،31420 :الدوحة ،قطر
هاتف44257649 /50 /51 :
فاك�س44257646 :
 .15املطار القدمي
�ص.ب ،22714 :الدوحة ،قطر
هاتف44257667 /69 :
فاك�س44257657 :
�سويفتDOHA QA QA :
 .16ال�شركات
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40155750 /51 /54 :
فاك�س40155745 :
�سويفتDOHA QA QA :

 .17املرقاب
�ص.ب ،8120 :الدوحة ،قطر
هاتف40153266 /67 :
فاك�س40153264 :
 .18طريق �سلوى
�ص.ب ،2176 :الدوحة ،قطر
هاتف44682180 /81 :
فاك�س44681768 :
تلك�س4744-DBSWA DH :
�سويفتDOHB QA QA SRB :
 .19املنطقة ال�صناعية
�ص.ب ،40665 :الدوحة ،قطر
هاتف44606941 /42 /43 :
فاك�س44606175 :
� .20أبو هامور
�ص.ب ،47277 :الدوحة ،قطر
هاتف40153253 / 54 :
فاك�س40153250 :
� .21أبو �سمرة
�ص.ب� ،30828 :أبو �سمرة ،قطر
هاتف44715623 / 44715634 :
فاك�س44715618 /31 :
 .22دخان
�ص.ب ،100188 :دخان ،قطر
هاتف40153312/ 17  :
فاك�س44711090 :
تلك�س4210-DBDKN DH :
�سويفتDOHB QA QA DKB :
 .23اخلور
�ص.ب ،60660 :اخلور ،قطر
هاتف44722916 /15 :
فاك�س44722157 :
�سويفتDOHB QA QA :
� .24أم �صالل
�ص.ب ،2389 :الدوحة ،قطر
هاتف44257403 /05 /06 :
فاك�س44172010 :
�سويفتDOHB QA QA :

 .25را�س لفان
�ص.ب ،31660 :را�س لفان ،قطر
هاتف44748665 /66 :
فاك�س44748664 :
تلك�س4825-DBMSB DH :
�سويفتDOHB QA QA :
.26

الروي�س
�ص.ب ،70800 :الروي�س ،قطر
هاتف44731378 :
فاك�س44731372 :
�سويفتDOHB QA QA :

 .27الوكرة
�ص.ب ،19727 :الوكرة ،قطر
هاتف40153177 / 78 :
فاك�س40153185 :
�سويفتDOHB QA QA :
 .28م�سيعيد
�ص.ب ،50111 :م�سيعيد ،قطر
هاتف44771984 /85 :
فاك�س44770639 :
تلك�س4164-DBUSB DH :
�سويفتDOHB QA QA USB :
 .29الريان
�ص.ب ،90424 :الريان ،قطر
هاتف44257135 /36 :
فاك�س44119471 :
�سويفتDOHB QA QA :
� .30أ�سواق معيذر
�ص.ب ،31620 :الدوحة ،قطر
هاتف44818075 /76 /78 :
فاك�س44818079 :
�سويفتDOHB QA QA :
� .31أ�سباير
�ص.ب ،22082 :الدوحة ،قطر
هاتف44144942 /45 :
فاك�س44144947 :
�سويفتDOHB QA QA :
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الفــــروع اخلارجيــة ومكــاتــب التمثــيــل
املكتب الرئي�سي

دائرة اخلدمات امل�صرفية الدولية
ال�سيد غاني�سان راماكري�شان
رئي�س بالإنابة لدائرة اخلدمات امل�صرفية الدولية
�ص.ب ,3818 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4015 4844 :
فاك�س+974 4015 4822 :
جوال+974 5589 5101 :
الربيد االلكرتوينgramakrishnan@dohabank.com.qa :
الفروع اخلارجية
فرع الكويت
ال�سيد �أحمد يو�سف �أحمد املهزع
املدير الإقليمي لبنك الدوحة
�شارع �أحمد اجلابر
برج عبداللطيف ال�صراف
مبنى رقم  ،1منطقة 3
�ص.ب� ،506 :صفاة  ،13006منطقة �شرق ،الكويت
هاتف+965 2291 7217 :
فاك�س+965 2291 7229 :
جوال+965 6632 0202 :
الربيد االلكرتوينaalmehza@dohabank.com.kw :
فرع �أبو ظبي (الإمارات
العربية املتحدة)
ال�سيد بيري مطر
مدير فرع �أبو ظبي
برج العتيبة� ,شارع النجادة
�ص.ب� ,27448 :أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+971 2 6944888 :
فاك�س+971 2 6944844 :
جوال+971 50 6416739 :
الربيد االلكرتوينpmatar@dohabank.com.qa :
فرع دبي (الإمارات
العربية املتحدة)
ال�سيد نائل زاهي را�شد الزاغة
رئي�س الفرع  بالإنابة
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 56 2120595 :
الربيد االلكرتوينnelzagha@dohabank.com.qa :

املكاتب التمثيلية
املكتب التمثيلي �أ�سرتاليا
ال�سيد هيلتون كيث وود
الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق  264 ,33جورج �سرتيت
ا�سرتاليا �سكوير
ا�سرتاليا� NSW 2000 ,سدين،
هاتف+612 8211 0628 :
فاك�س+612 9258 1111 :
جوال+614 19032419 :
الربيد االلكرتوينhilton.wood@dohabank.com.au :

مكـاتب الدف ــع
�إ�سم املكتب

قطر للبرتول ،را�س �أبوعبود ،الدوحة
قطر للبرتول ،NGL ،م�سيعيد
قطر للبرتول ،امل�صفاة
قطر للبرتول ،دخان
�أم باب
غرفة التجارة
مكتب الربيد العام
مكتب بريد التي�سري
مكتب بريد املنتزه
مكتب دفع محطة وقود
ال�سفارة الباك�ستانية
قطر للبرتول� .شارع الهند�سة

املكتب التمثيلي تركيا
ال�سيد نزيه �أكاالن
الرئي�س التمثيلي للمكتب
�شقق باغدات باال�س
باغدات كاد رقم D:14 ,302/1
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 االلكرتوينnezihakalan@dohabankturkey.com :

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 9017766197 :
الربيد االلكرتوينkanji.shinomiya@dohabank.jp :

املكتب التمثيلي كوريا اجلنوبية
ال�سيد ك� .س .كوون
الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق  ،18بناية كوانغوامون
� ،211سيونغ-رو ،ت�شونغرو-كو
�سول ،الرمز الربيدي 110822
كوريا اجلنوبية
هاتف+82 2 723 6440 /44 :
فاك�س+82 2 723 6443 :
جوال+82 10 389 76607 :
الربيد االلكرتوينkskwon@dohabank.co.kr :

املكتب التمثيلي �أملانيا
ال�سيد مايك جيلريت
الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق � ،16إك�سيلينت بيزن�س �سنرت
برج �أوبرا
بوكنهامير الند�سرتا�س 2 - 4
  D-60306فرانكفورت/ماين� ،أملانيا
هاتف+49 69 667 748 214 / 215 :
فاك�س+49 69 667 748 450 :
جوال+49 170 321 4999 :
الربيد االلكرتوينoffice@dohabank.eu :

املكتب التمثيلي ال�صني
ال�سيد بيرت لو
الرئي�س التمثيلي للمكتب
جناح  ،360رقم  1376طريق نانيينغ (دبليو)
�شانغهاي �سنرت� ،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 ،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 ال�شارقة (الإمارات
العربية املتحدة)
ال�سيد �إ�س .كري�شنا كومار
الرئي�س التمثيلي للمكتب
الدور الأول،
 104برج �إنديك�س
منطقة املجاز
ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+9716 552 5656/5612/5615 :
فاك�س+9716 552 5657 :
جوال+971 56 176 0625 :
الربيد الإلكرتوينKrishnakumar@dohabank.ae

املكتب التمثيلي �سنغافورة
ال�سيد م� .ساثيامورثي
الرئي�س الإقليمي�  -آ�سيا
 7تيما�سيك بولفارد
� #08-03Aصن تك تاور 1
�سنغافورة � ،038987سنغافورة
هاتف+65 6513 1298 :
جوال+65 8 126 6333 :
الربيد االلكرتوينsathyamurthy@dohabank.com.sg :
املكتب التمثيلي هونغ كونغ
ال�سيد �إيفان لو ت�شي بينغ
الرئي�س التمثيلي للمكتب
جناح  ،1937الطابق 19
تو �إنرتنا�شيونال فاينان�س �سنرت
 8فاينان�س �سرتيت� ،سنرتال ،هونغ كونغ
هاتف+852 2251 1961 :
فاك�س+852 2251 1818 :
جوال+852 9666 5237 :
الربيد الإلكرتوين ivanlew@dohabank.com.hk

املكتب التمثيلي كندا
فري�ست كنيديان بلي�س،
 100كينغ �سرتيت وي�ست،
�سويت ،5600 #تورنتو� ،أونتاريو
 M5X 1C9كندا
هاتف+1 647 255 3130 :
فاك�س+1 647 255 3129 :

الفروع الإلكرتونية

هاتف

فاك�س

رويال بالزا

44402997 / 44402580

44402439

44774359

44774359

لولو الغرافة

44771309

44771309

معيذر

44712298

44712660

44712236

44712678

44674515

44674035

�شركة ت�أمني بنك
الدوحة ،املنتزه
اللولو هايربماركت

44839210

44839157

باركو مول

44621299

44621552

لولو اخلور

44352894

44354284

77846485 / 44114375

44114372

�أبو هامور

55629705 / 44176196

44176196

44374870 / 44375738

44376022

مركز بطاقات
الرواتب

هاتف +974 44131894 / 95 :
فاك�س +974 44341760 :
هاتف   +974 44780673 / 59 :
فاك�س +974 44780615 :
هاتف +974  44801949 :
فاك�س +974 44802285 :
هاتف +974  44434179 :
فاك�س +974 44434178 :
هاتف +974 44660761 / 44665122 :
فاك�س +974 44663719 :
هاتف +974 40153126 / 3127 :
فاك�س +974 40153130 :
هاتف +974 40153128 / 30 :
فاك�س +974 44726147 :
هاتف +974  44692198 :
فاك�س +974 44509259 :
هاتف +974  44420726 :
فاك�س +974 44420632 :
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جوائـز

بنــك الدوحــة
لقد القى بنك الدوحة تقدير و�إ�شادة كبار املحللني املاليني وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية املرموقة نظر ًا ملكانته املالية املتينة وملبادراته الرائدة ودوره
القيادي يف تطوير اخلدمات املالية يف دولة قطر واالرتقاء بها �إلى �آفاق جديدة.
وت�أخذ اجلوائز بعني االعتبار الأداء املايل وم�ؤ�شرات الأداء غري املايل .ويف عام  ،٢٠١٣اختري البنك على نظر ًا لإجنازاته املتميزة ل�سنوات عدة.
ومن �ضمن الفئات التي �أحرز فيها البنك عدد ًا كبري ًا من النقاط فئة تطوير املنتجات املبتكرة عالية اجلودة ،وتو�سع �شبكة توزيع البنك ،والتزامه
الدائم باالرتقاء مب�ستوى خدماته ومنتجاته� ،إلى جانب مقاربته الفريدة خلدمة العمالء.
بالإ�ضافة �إلى اجلوائز التي ح�صل عليها يف ال�سنوات املا�ضية ،منح منتدى قيادة الأعمال الآ�سيوي �سعادة ال�شيخ فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين،
رئي�س جمل�س �إدارة بنك الدوحة ،جائزة “التميز يف الأعمال”.
البنك الرائد يف جميع املجاالت:
جائزة �أف�ضل بنك لعام 2013
جملة ذي بانكر
�أف�ضل بنك جتاري �إقليمي يف ال�شرق الأو�سط لعام 2013
بانكر ميدل �إي�ست
�أف�ضل بنك جتاري يف قطر 2013
جملة انرتنا�شيونال فاينان�س
جائزة العاملية لال�ستدامة لعام 2013
الطاوو�س الذهبي
جائزة �أكرث البنوك ابتكار ًا يف اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف ال�شرق الأو�سط لعام 2013
جملة غلوبال بانكينغ �آند فاينان�س ريڤيو
جائزة ذروة النجاح – جوائز الأعمال 2013
االحتاد العاملي لل�شركات
جائزة �أف�ضل بطاقة ائتمان يف ال�شرق الأو�سط لعام 2013
جملة بانكرز ميدل �إي�ست
جائزة التميز للخدمات امل�صرفية الإلكرتونية لعام 2013
معهد جوائز ال�شرق الأو�سط للتميز
جائزة �أف�ضل برنامج للم�س�ؤولية الإجتماعية يف ال�شرق الأو�سط
جملة �إمييا فاينان�س
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