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اآلداء المستديم

أفضل بنك في قطر

مجلة إيميا فاينانس

أفضل بنك إقليمي 
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ذي بانكر ميدل إيست
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مجلة إيميا فاينانس
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مجلة انترناشونال 
فايننس

أفضل مؤسسة 
إقليمية في مجال 
“التميز في جودة 

الخدمات المصرفية

الجمعية
األوروبية لألعمال

أفضل تطبيق بنكي 
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ذي بانكر ميدل إيست

أفضل حساب توفير 
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في مجال التمويل 

التجاري

آيجيان بانكنغ آند 
فايننس

المبادرات البيئية

المنظمة العربية 
للمسؤولي االجتماعية

جائزة الطاووس 
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مجال الحوكمة 
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بنك الدوحة - لمحة سريعة

المعلومات الرئيسية

أبرز البيانات المالية لشــهر سبتمبر 2017

•   تأسس البنك في الدوحة بدولة قطر في 15 مارس 1979
•   األهمية النظامية في قطر

•   لديه قاعدة عمالء تتضمن أكثر من 200,000 عميل
•   لديه 27 فرع محلي و 12 فرعًا إلكترونيًا بما فيها مكاتب للدفع، وفرع متنقل وأكثر من 110 صراف آلي

•   لديه 6 فروع دولية و 13 مكتبًا تمثيليًا

•   إجمالي الموجودات يبلغ 25.38 مليار دوالر أمريكي
•   محفظة قروض قيمتها 16.20 مليار دوالر أمريكي

•   ودائع العمالء قيمتها 14.43 مليار دوالر أمريكي
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بنك الدوحة - لمحة سريعة

 اإلدراج واألرباح والتخطيط لرأس المال

توسيع أنشطة األعمال

•   مدرج في بورصة قطر.
•   خالل العام 2017، وزع بنك الدوحة على المساهمين أرباحًا نقدية عن العام 2016 بواقع %30 من رأس 

المال المدفوع، وهو أعلى عائد توزيعات أرباح بين جميع البنوك في قطر.
•   رفع بنك الدوحة رأسماله بقيمة 1.29 مليار ريال قطري بطرح أسهم حقوق بنسبة 20%.

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

•   لديه أيضًا مكاتب تمثيلية في كل من الصين )شنغهاي وهونغ كونغ( وكندا وتركيا وسنغافورة وألمانيا 
واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا واإلمارات العربية المتحدة )الشارقة( وبنغالديش 

وأستراليا. 
•   بنك الدوحة يفتتح في بنغالديش خالل العام 2016 مكتبه التمثيلي الثالث عشر.

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

الشيخ فهد بن محمد
بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

السيد أحمد عبداهلل
أحمد الخال

عضو مجلس اإلدارة

السيد أحمد عبدالرحمن 
يوسف عبيدان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد حمد محمد المانع
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن جبر آل ثاني

العضو المنتدب

السيد علي إبراهيم
عبداهلل المالكي

عضو مستقل

الشيخ عبد اهلل بن 
محمد بن جبر آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

السيد ناصر خالد 
ناصر عبداهلل 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 عبداهلل بن جبر آل ثاني
رئيس دائرة الموارد البشرية

خالد النعمة
رئيس القطاع العام

ديفيد تشالينور
رئيس اإلدارة المالية

عبداهلل األسدي
رئيس ادارة شؤون المساهمين

حسن علي كمال
مدير فرع الشركات

سي كي كريشنان 
رئيــس الخدمات  المصرفية التجارية 

خالد لطيف
رئيس مجموعة المخاطر

بيتر روبرتس
رئيس دائرة التكنولوجيا والعمليات

ماهر أحمد علي أحمد
مدير الفرع الرئيسي
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بنك الدوحة - فريق اإلدارة

أحمد علي أل حنزاب
رئيس الشؤون اإلدارية

خليفة الكعبي
 رئيس اإلسترداد

جول خان
رئيس الخدمات 

المصرفية لألفراد

دامون ماكمينامن
رئيس دائرة الحوكمة 

الدولية

فرانك هامر
رئيس الخدمات 

المصرفية الدولية 

بريك علي المري
رئيس وحدة الريادة 

والخدمات المصرفية الخاصة

مختار عبد المنعم 
الحناوي

رئيس الدائرة القانونية

محمد عمر عبدالعزيز 
داوود

رئيس التدقيق الداخلي

جمال الدين حسين 
الشولي

رئيس دائرة اإللتزام
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

بنك الدوحة - الحوكمة

اللجنة التنفيذية

لجنة السياسات والتطوير والتعويضات

لجنة التدقيق وااللتزام وتقييم المخاطر

لجنة الترشيح وحوكمة الشركات
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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 ائتمان األفراد

لجنة الموارد البشرية

٩



ديناميكية النمو المتواصل السريع

22,603

23,185

25,375

مجموع الموجودات )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي

سبتمبر - 2017سبتمبر - 2016سبتمبر - 2015
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ديناميكية النمو المتواصل السريع

14,943

15,257

16,203

صافـي القروض والسلف )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي
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سبتمبر - 2017سبتمبر - 2016سبتمبر - 2015



ديناميكية النمو المتواصل السريع

14,291

13,346

14,427
الودائع )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي
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سبتمبر - 2017سبتمبر - 2016سبتمبر - 2015



ديناميكية النمو المتواصل السريع

314

280
288 

صافـي األرباح )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي
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سبتمبر - 2017سبتمبر - 2016سبتمبر - 2015



ديناميكية النمو المتواصل السريع

3,641
3,688 

4,118

مجموع حقوق الملكية )من عام لعام( مليون دوالر أمريكي
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سبتمبر - 2017سبتمبر - 2016سبتمبر - 2015



بنك الدوحة - المالحظات الختامية المتعلقة باإلستثمار

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

األداء المالي القوي

•   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 فرص االستثمار الناشئة عن فوز دولة قطر بشرف استضافة مونديال كأس العالم 2022 لكرة القدم.

•   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 27 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.

•   رأس مال قوي وكفاية في السيولة
•    نسبة مستقرة للقروض غير العاملة

•   تغطية عالية للمخصص الخاص
•   نمو قوي في الموجودات
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بنك الدوحة - المركز المالي

سبتمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015

نقد وأرصدة 978  1,170   1,175 

أرصدة لدى البنوك 2,852  2,885  2,741 

قروض وسلف 15,267  16,253  16,203 

4,839 إستثمارات 3,352  4,041 

 417 عقارات وأثاث ومعدات وموجودات أخرى 423  466 

مجموع الموجودات 22,872  24,815  25,375 

الودائع 14,490  15,304  14,427 

سندات الدين 1,659  1,871  1,679 

دين لدى البنوك األخرى 2,410  3,371  4,648 

مطلوبات أخرى 692  595  503 

إجمالي حقوق المساهمين 3,621  3,674  4,118 

مجموع حقوق المطلوبات والمساهمين 22,872  24,815  25,375 

مليون دوالر أمريكي

الفتــرة المنتهيــــة فـي
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بنك الدوحة - الدخل الموحد والنسب األساسية

سبتمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015

 728 874 780 إيرادات الفوائد

 (275) (304) (218) مصاريف الفوائد

 453 570 562 صافي إيرادات الفوائد

 99 126 136 صافي العموالت والرسوم

 54 60 73 إيرادات أخرى

 606 756 771 صافي إيرادات الدخل

 (318) (467) (399) مصاريف تشغيلية وضرائب

 288 289 372 صافي الربح بعد الضرائب

14.1% 12.1% 15.9% العائد على متوسط حقوق المساهمين

1.53% 1.21% 1.70% العائد على متوسط الموجودات

مليون دوالر أمريكي

الفتــرة المنتهيــــة فـي
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نبذة عن بنك الدوحة - 20

للمعلومات

لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال:

الدكتور/ ر.سيتارامان
الرئيس التنفيذي

بنك الدوحة
برج بنك الدوحة، المكتب الرئيسي

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

+974 هاتف: 40155577
+974 فاكس: 44325345

Seetharaman@dohabank.com.qa :البريد اإللكتروني


