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األداء المستديم
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بنك الدوحة - انتشار عالمي
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تشيناي - الهند  .٧
لندن - المملكة المتحدة  .٨
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بنك الدوحة - لمحة سريعة

المعلومات الرئيسية

أبرز البيانات المالية لشــهر مـــارس 2020

تأسس البنك في الدوحة بدولة قطر في 15 مارس 1979  •
لديه قاعدة عمالء تتضمن أكثر من 550,000 عميل من بينهم العمالء تحت نظام   •

حماية األجور )وس( 
لديه 24 فرع محلي و 7 فروع إلكترونية بما فيها مكاتب للدفع، وتقريبًا 90 صراف آلي  •

لديه 6 فروع دولية و 14 مكتبًا تمثيليًا  •

إجمالي الموجودات يبلغ 29.22 مليار دوالر أمريكي  •
محفظة قروض قيمتها 17.94 مليار دوالر أمريكي  •

ودائع العمالء قيمتها 15.04 مليار دوالر أمريكي  •

*1 دوالر أمريكي = 3.6415 ر.ق
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بنك الدوحة - لمحة سريعة

 اإلدراج واألرباح

توسيع أنشطة األعمال

مدرج في بورصة قطر.  •
بالنسبة إلى العام 2019، قّرر مجلس اإلدارة حجب توزيع األرباح لتعزيز نسب رأس مال البنك من خالل زيادة   •

احتياطيات المخاطر.

يتوفر لدى البنك فروع لخدمة العمالء في كل من قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة )دبي وأبو ظبي(   •
والهند )مومباي وتشيناي وكوتشي( والكويت.

لديه أيضًا مكاتب تمثيلية في كل من الصين )شنغهاي وهونغ كونغ( وكندا وتركيا وسنغافورة وألمانيا   •
واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وبنغالديش وأستراليا وسريالنكا ونيبال.

يقدم البنك خدمات الوساطة والخدمات المالية في الهند.  •
شركة بنك الدوحة للتأمين المحدودة في قطر المملوكة بالكامل من قبل بنك الدوحة.  •

٣
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أعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ فهد بن محمد
بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

السيد أحمد عبد اهلل
أحمد الخال

عضو مجلس اإلدارة

السيد أحمد عبد الرحمن 
يوسف عبيدان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  عبداهلل العبداهلل
عضو مستقل

الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن جبر آل ثاني

العضو المنتدب

السيد ناصر الخالدي
عضو مستقل

الشيخ عبد اهلل بن 
محمد بن جبر آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

السيد ناصر خالد 
ناصر عبد اهلل المسند

عضو مستقل

الشيخ فالح بن جاسم 
بن جبر بن محمد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة
• ممثل عن شركة جاسم 
وفالح للتجارة والمقاوالت
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بنك الدوحة - اإلدارة التنفيذية

الدكتور/ر. سيتارامان
الرئيس التنفيذي 

الشيخ محمد بن فهد
بن جبر آل ثاني

رئيس دائرة الموارد البشرية باإلنابة

خالد النعمة
رئيس القطاع العام

ديفيد تشالينور
رئيس اإلدارة المالية

حسن علي كمال
مدير فرع الشركات

عالء أبو مغلي
رئيــس مجموعة الخدمات

المصرفية التجارية

أبهيك جوسوامي
رئيس مجموعة المخاطر

السيد جودني ستيولت 
أدالستينسون

رئيس دائرة الخزينة واالستثمار

بريك علي المري
رئيس دائرة الخدمات

المصرفية لألفراد

٦

الشيخ محمد عبداهلل آل ثاني
رئيس إدارة االستراتيجية واألداء 

المؤسسي والتسويق
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بنك الدوحة - فريق اإلدارة

عبداهلل األسدي
المدير التنفيذي

لشؤون المساهمين

أحمد علي أل حنزاب
رئيس دائرة الشؤون اإلدارية

بيتر كالرك
 رئيس دائرة العمليات

دارندرا كوتاري 
رئيس دائرة االستثمار

أحمد بسام سامي الناجي
رئيس الخدمات المصرفية 

- الشركات

روان لوك
رئيس دائرة الخزينة 

واالستثمار باإلنابة

م. ساثيامورثي
رئيس الخدمات المصرفية

الدولية  باإلنابة

مختار عبد المنعم الحناوي
المستشار القانوني لمجلس 

اإلدارة وسكرتير الشركة

الدكتور/ محمد عمر 
عبد العزيز داوود

رئيس التدقيق الداخلي

جمال الدين حسين الشولي
رئيس دائرة اإللتزام

ماهر أحمد علي أحمد
مدير فرع المرقاب

٧

يوسف أحمد منداني
مدير الفرع الرئيسي
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

بنك الدوحة - الحوكمة

اللجنة التنفيذية

لجنة السياسات والترشيحات والحوكمة

لجنة التدقيق وااللتزام وتقييم المخاطر

٨



41

بنك الدوحة - الحوكمة

اللجان المنبثقة عن اإلدارة

اللجنة التنفيذية التابعة لإلدارة

لجنة االئتمان

لجنة التكنولوجيا والعمليات

لجنة الموجودات والمطلوبات

لجنة اإلستثمار

لجنة إدارة المخاطر

لجنة المناقصات

لجنة الموارد البشرية

٩
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مجموع الموجودات )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي

١٠

25,709 
26,454 

29,223 

مارس - 2020 مارس - 2019 مارس - 2018
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صافـي القروض والسلف )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي

١١

16,458 16,116 

17,939 

مارس - 2020مارس - 2019مارس - 2018
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الودائع )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي

١٢

16,395 

14,955 
15,048 

مارس - 2020 مارس - 2019 مارس - 2018
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صافـي األرباح )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي

١٣

105

84
89

مارس - 2020 مارس - 2019 مارس - 2018
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مجموع حقوق الملكية )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي

١٤

3,412
3,539 

3,334 

مارس - 2020 مارس - 2019 مارس - 2018
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بنك الدوحة - المالحظات الختامية المتعلقة باالستثمار

يعمل في واحدة من أسرع المناطق نموًا وأكثرها ثراًء في العالم

مكانة مرموقة في المشهد المصرفي المحلي

عالمة تجارية رائدة في مجال الخدمات المصرفية لألفراد

يعمل بنك الدوحة في اقتصاد يقوده نمو الموارد والبنية التحتية.   •
قطر هي إحدى أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وتتميز باللوائح والقوانين المرنة   •

التي سّنتها بهدف تشجيع المستثمرين، وسياستها االقتصادية المستندة إلى تنويع مصادر الدخل غير تلك المتأتية 
من النفط والغاز. 

االستفادة من الفرص االستثمارية الناشئة عن فوز قطر بتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.  •
االستفادة من وجوده في االقتصاد الهندي الذي ُيعّد واحدًا من أكبر وأسرع االقتصادات نموًا في العالم.  •

حضور رائد في السوق القطرية.  •
عالمة تجارية ذات سمعة قوية.  •

التوسع الناجح في شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للشركات.  •

طرح أحدث منتجات األفراد.  •
شبكة فروع محلية كبيرة مؤلفة من 24 فرعًا ومدعومة بقنوات توزيع بديلة رائدة للخدمات والمنتجات مثل الخدمات  •

المصرفية عبر الجوال، والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، وأجهزة الصراف اآللي بعمالت متعددة، والفروع اإللكترونية.  
»تواُصل« - مركز متخصص لرعاية العمالء حائز على العديد من الجوائز.  •

إطالق صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة )QETF(، وهو أول صندوق مؤشرات متداول في قطر.   •

١٥
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بنك الدوحة - المركز المالي

مارس 2020مارس 2019مارس 2018

1,516 1,590 1,288 نقد وأرصدة

1,981 1,520 2,488 أرصدة لدى البنوك

17,939 16,116 16,458 قروض وسلف

6,921 6,658 5,033 استثمارات

866 570 442 عقارات وأثاث ومعدات وموجودات أخرى

29,223 26,454 25,709 مجموع الموجودات

15,048 14,955 16,395 الودائع

2,151 2,111 1,727 سندات الدين

7,458 4,981 3,607 دين لدى البنوك األخرى

1,232 868 568 مطلوبات أخرى

3,334 3,539 3,412 إجمالي حقوق المساهمين

29,223 26,454 25,709 مجموع حقوق المطلوبات والمساهمين

مليون دوالر أمريكي

الفتــرة المنتهيــــة فـي
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بنك الدوحة - الدخل الموحد والنسب األساسية

مارس 2020مارس 2019مارس 2018

286 279 269 إيرادات الفوائد

(136) (144) (115) مصاريف الفوائد

150 135 154 صافي إيرادات الفوائد

25 27 26 صافي العموالت والرسوم

31 12 12 إيرادات أخرى

206 174 192 صافي إيرادات الدخل

(117) (90) (87) مصاريف تشغيلية وضرائب

89 84 105 صافي الربح بعد الضرائب

11.7% 11.4% 13.9% العائد على متوسط حقوق المساهمين

1.21% 1.28% 1.63% العائد على متوسط الموجودات

مليون دوالر أمريكي

الفتــرة المنتهيــــة فـي

١٧
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للمعلومات

لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال:

الدكتور/ ر.سيتارامان
الرئيس التنفيذي

بنك الدوحة
برج بنك الدوحة، المكتب الرئيسي

شارع الكورنيش، الخليج الغربي، الدوحة، قطر
ص.ب. 3818

+974 هاتف: 40155577
+974 فاكس: 44325345

Seetharaman@dohabank.com.qa :البريد اإللكتروني
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