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تقرير حول البيانات المالية الموحدة

لبنــك  المرفقــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  دققنــا  لقــد 
الدوحــة ش.م.ق )"البنــك"( وشــركاته التابعــة )يشــار إليهــم 
جميعــً بـــ "المجموعــة"( والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي 
الموحــد كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١5 وبيــان الدخــل الشــامل 
الموحــد وبيــان التغيــرات فــي  حقــوق الملكيــة الموحــد 
ــي  ــة ف ــنة المنتهي ــد للس ــة الموح ــات النقدي ــان التدفق وبي
المحاســبية  السياســات  ألهــم  وملخــص   ، التاريــخ  ذلــك 

واإليضاحــات المتممــة األخــرى. 

مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالي

الماليــة  البيانــات  إعــداد  اإلدارة مســؤول عــن  إن مجلــس 
ــر  ــة للتقاري ــر الدولي ــً للمعايي ــة وفق ــورة عادل ــا بص وعرضه
الماليــة وتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي ذات الصلــة. 
وهــو مســؤول كذلــك عــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي 
يراهــا ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة موحــدة خاليــة مــن 

األخطــاء الماديــة ســواء الناتجــة عــن إختــاس أو خطــأ.

مسؤولية مراقب الحسابات

الماليــة  البيانــات  حــول  رأي  إبــداء  هــي  مســؤوليتنا  إن 
الموحــدة اســتنادًا إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا. 
ــي  ــة الت ــق الدولي ــر التدقي ــً لمعايي ــا وفق ــم تدقيقن ــد ت لق
نقــوم  وأن  المهنــة  آداب  بمتطلبــات  التقيــد  تتطلــب 
بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات 
معقولــة بــأن البيانــات الماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة.

ــى  ــول عل ــراءات للحص ــام بإج ــى القي ــق عل ــتمل التدقي يش
ــات  ــة بشــأن المبالــغ واإلفصاحــات التــي تتضمنهــا البيان أدل
الماليــة الموحــدة. تــم اختيــار هــذه اإلجــراءات بنــاء علــى 
ــة  ــاء المادي ــر األخط ــم مخاط ــك تقيي ــي ذل ــا ف ــا بم تقديرن
فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ، ســواء الناتجــة عــن اختاس 
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــر نأخ ــم المخاط ــراء تقيي ــد إج ــأ. عن أو خط
بإعــداد  المتعلقــة  الداخليــة  والرقابــة  الضبــط  أنظمــة 
المجموعــة للبيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة 
عادلــة ، وذلــك لغايــات إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة ، 
ــط  ــة الضب ــة أنظم ــول فعاليـ ــا حـ ــداء رأين ــرض إبـ ــس لغ ولي

والرقابــة الداخليــة للمؤسســة.

مائمــة  مــدى  تقييــم  علــى  أيضــً  التدقيــق  ويشــتمل 
ومعقوليــة  المســتخدمة  المحاســبية  السياســات 
ــس اإلدارة  ــل مجل ــن قب ــدة م ــبية المع ــرات المحاس التقدي
وكذلــك تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة الموحــدة.

أعمــال  خــال  عليهــا  حصلنــا  التــي  األدلــة  أن  باعتقادنــا 
التدقيــق كافيــة وتوفــر أساســً معقــواًل يمكننــا مــن إبــداء 

ــا. رأين

الرأي
فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر بعدالــة ، مــن 
كافــة النواحــي الماديــة ، المركــز المالــي للمجموعــة كمــا 
ــة  ــا النقدي ــي وتدفقاته ــا المال ــمبر ٢٠١5 وأداءه ــي 3١ ديس ف
للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة 

للتقاريــر الماليــة وتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي.

والتنظيميــة  القانونيــة  المتطلبــات  حــول  تقريــر 
األخــرى

ــي  ــات الت ــات واإليضاح ــع المعلوم ــى جمي ــا عل ــد حصلن لق
المعلومــات  أن  أيضــً  ونؤكــد   ، مهمتنــا  ألداء  طلبناهــا 
يتفــق  اإلدارة  لمجلــس  الســنوي  التقريــر  فــي  المضمنــة 
مــع الســجات المحاســبية للمجموعــة. وحســب علمنــا 
ألحــكام  مخالفــات  الســنة  خــال  تقــع  لــم  واعتقادنــا 
النظــام األساســي للبنــك أو ألحــكام قانــون مصــرف قطــر 
ــة  ــركات التجاري ــون الش ــنة ٢٠١٢ أو قان ــم ١3 لس ــزي رق المرك
القطــري رقــم ١١ لســنة ٢٠١5 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر 

جوهــري علــى نشــاط المجموعــة أو مركزهــا المالــي.

عن إرنست ويونـغ
فــراس قســوس

سجل مراقبي الحسابات رقم 236

الدوحة في 24 يناير 2016

 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
 إلى المساهمين 

في بنك الدوحة ش.م.ق
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بـنــك الـدوحــة ٢٠١5

2015
ألف ريال قطري

2014
ألف ريال قطري

الموجودات
3٬562٫8213٫303٫651نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

10٫385٫41412٬246٬782أرصدة لدى بنوك
55٫615٫18548٬558٬521قروض وسلف للعماء

12٫198٫2329٫855٫718استثمارات مالية
8٫9089٬244استثمارات في شركات زميلة

785٫787761٬011ممتلكات، مفروشات ومعدات
7٥2٫٧66٧٨٢٬٦35موجودات أخرى

83٫30٩٫11375٬5١٧٬5٦٢إجمالي الموجودات

المطلوبات 
8٫776٫13012٬794٬735أرصدة من بنوك 

52٫766٫61345٬946٬575ودائع عماء
2٫587٫7282٬582٬478سندات دين

3٫452٫534727٬681قروض أخرى
2٫٥1٨٫٨0٩٢٬١٧3٬34٠مطلوبات أخرى

70٫101٫٨14٦4٬٢٢4٬٨٠٩إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
2٫583٫7232٬583٬723رأس المال

4٫316٫9504٬313٬177احتياطي قانوني
1٫292٫0001٬140٬000احتياطي مخاطر

)5٧٬5٧4()269٫676(احتياطيات القيمة العادلة
)١٠٬5٩5()19٫825(احتياطي تحويل عمات أجنبية

١٬٠33٬4٨٩ ٧٧٥٫11٧أرباح مقترح توزيعها  
٥2٩٫010٢٩٠٬533أرباح مدورة

9٫207٫299٩٬٢٩٢٬٧53إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
4٫000٫0002٬000٬000أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

13٫207٫299١١٬٢٩٢٬٧53إجمالي حقوق الملكية 
83٫30٩٫113٧5٬5١٧٬5٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تــم اعتمــاد هــذه البيانات المالية الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريــخ ٢4 يناير ٢٠١٦ ووقعها بالنيابة عن 
المجلس كل من : 

الشيخ / فهد بن محمد
بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

 الشيخ / عبد الرحمن بن محمد 
بن جبر آل ثاني

العضو المنتدب

راهافان سيتارامان

الرئيس التنفيذي للمجموعة

بــيــــان المركــــز المالـــي 
الموحـــد

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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201٥
ألف ريال قطري

٢٠١4
ألف ريال قطري

2٫٨42٫1٧٥٢٬5٠٧٫٢35 إيرادات فوائد
)5٦5٫٩53()٧٩4٫٥٧0(مصروفات فوائد

2٫04٧٫60٥١٫٩4١٫٢٨٢صافي إيرادات الفوائد

٥03٫0٩65٢٢٫٢٦4إيرادات رسوم وعموالت 
)٦٫٢٢٢()6٫٥٥1(مصروفات رسوم وعموالت

4٩6٫٥4٥5١٦٫٠4٢صافي إيرادات رسوم وعموالت 

٨٨٫2٩4١٠٧٫٠٨١إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)4٩٫١٦٩()3٥٫10٨(أقساط التأمين المسندة 

)3٦٫3٦١()26٫263(صافي المطالبات المدفوعة 

26٫٩23٢١٫55١صافي اإليرادات من عمليات التأمين

٩٧٫٥41٩٧٫١45ربح صرف عمات أجنبية
6٩٫٥41٢٢١٫5٧3إيرادات استثمارات مالية 

٧3٫42٨٦٢٫٠33إيرادات تشغيلية أخرى

240٫٥103٨٠٫٧5١

2٫٨11٫٥٨3٢٫٨5٩٫٦٢٦صافي اإليرادات التشغيلية

)5٢3٫4٨٩()٥20٫٥24(تكاليف الموظفين
)٨3٫5٧5()٨1٫٨00(إهاك

)3٠٫١٧4()10٩٫6٥2(خسارة انخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية 
)43٩٫١4٩()2٩3٫16٩(خسارة انخفاض في القروض والسلف للعماء، بالصافي

)4١3٬٠43()42٨٫32٧(مصروفات أخرى

)1٫433٫472()١٬4٨٩٬43٠(
16٨4٢حصة في نتائج شركات زميلة

1٫3٧٨٫2٧٩١٬3٧٠٬٢3٨الربح للسنة قبل الضريبة
)١١٫5٨٠()4٫٥6٩(مصروف الضريبة

1٫3٧3٫٧10١٬35٨٬٦5٨الربح للسنة

العائدات للسهم
4٫664٬٧٩العائد األساسي للسهم )ريال قطري للسهم(
4٫664٬٧٩العائد المخفض للسهم )ريال قطري للسهم(

بيــــان الدخــل الموحــد
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر٢٠١5
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201٥
ألف ريال قطري

٢٠١4
ألف ريال قطري

1٫3٧3٫٧10١٫35٨٬٦5٨صافي الربح للسنة

إيرادات شاملة أخرى:

إيرادات شاملة أخرى إلعادة تصنيفها إلى الربح والخسارة للفترات الالحقة:

)5٫٩4٨()٩٫230(فروقات تحويل عمات أجنبية للعمليات األجنبية 

)١4٫٢١٩()212٫102(صافي التغير في القيمة العادلة ألوراق مالية استثمارية متاحة للبيع

صافي خسارة شاملة أخرى إلعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة للفترات 
)٢٠٫١٦٧()221٫332(الالحقة

--بنود ال يعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة للفترات الالحقة 

)٢٠٫١٦٧()221٫332(خسائر شاملة أخرى 

1٫1٥2٫3٧٨١٫33٨٬4٩١إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر٢٠١5

9
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1٫140٫000
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ــر  ــو اآلخ ــا تل ــة عام ــه المتعاقب ــة نجاحات ــك الدوح ــل بن واص
فــي تحقيــق أفضــل مســتويات األداء ســواء علــى الصعيــد 
حيــث  الخدمــات،  صعيــد  علــى  أو  التنظيمــي  أو  المالــي 
تمكنــا وبحمــد اهلل تعالــى خــال عــام ٢٠١5 مــن تحقيــق 
البنــك  اســتراتيجية  فــي  أهــداف  مــن  وضعنــاه  مــا  كل 
ــازات  ــذه اإلنج ــت ه ــد تضمن ــة.  وق ــة التقديري ــي الموازن وف
للبنــك وتحقيــق أفضــل  المالــي  المركــز  تعزيــز وتقويــة 
نســبة عائــد علــى متوســط حقــوق المســاهمين وعلــى 
ــد  ــرح العدي ــى ط ــة إل ــذا باإلضاف ــودات، ه ــط الموج متوس
ــة  ــورة وخاص ــة المتط ــات المصرفي ــات والمنتج ــن الخدم م
أيضــً  اإللكترونيــة.  كمــا تضمنــت  المصرفيــة  الخدمــات 
البنــك مــن خــال إدخــال  الــكادر الوظيفــي فــي  تعزيــز 
العديــد مــن الخبــرات والكفــاءات فــي المســتويات اإلداريــة 
الفــروع  شــبكة  نطــاق  توســيع  إلــى  إضافــة  المختلفــة، 
المحلــي واإلقليمــي  المســتوى  التمثيــل علــى  ومكاتــب 

والدولــي.

وقــد تــم فــي ذات العــام التركيــز علــى الكــوادر القطريــة 
القطرييــن  الموظفيــن  مــن  العديــد  اســتقطبنا  حيــث 
ــم  ــا له ــة، وأتحن ــة مكثف ــدورات تدريبي ــم ل ــم إخضاعه وت
مــن  الخارجيــة  والمهــارات  الخبــرات  الكتســاب  الفرصــة 
خــال إلحاقهــم للعمــل بفــروع البنــك المختلفــة ومكاتــب 

ــم. ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــرة ف ــل المنتش التمثي

شــبكة  عــدد  إجمالــي  بلــغ  المحلــي  الصعيــد  فعلــى 
ثاثــون  قطــر  دولــة  داخــل  العاملــة  المحليــة  الفــروع 
ــرة  ــً وعش ــً إلكتروني ــر فرع ــد عش ــى أح ــة  إل ــً  باإلضاف فرع
ــي  ــراف آل ــاز ص ــن  و١53 جه ــن متنقلي ــع وفرعي ــب دف مكات
مــن ضمنهــا ٢3 جهــاز بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وجهازيــن بدولــة الكويــت. وعلــى الصعيــد الدولــي، يوجــد 
للبنــك ســتة فــروع فــي كل مــن إمــارة دبــي وإمــارة أبــو 
بدولــة  وفــرع  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  ظبــي 
الكويــت وثاثــة فــروع فــي الهنــد، هــذا باإلضافــة إلــى 
اثنــي عشــر مكتبــا تمثيليــا فــي كل مــن ســنغافورة وتركيــا 
واليابــان والصيــن والممكلــة المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة 

ــا  ــوب أفريقي ــج وجن ــج كون ــدا وهون ــتراليا وكن ــا وأس وألماني
وإمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  

ــن  ــة للتأمي ــك الدوح ــركة بن ــا ش ــك أيض ــك البن ــا ويمتل كم
بالكامــل إضافــة  للبنــك  وهــي شــركة تابعــة مملوكــة 
مــال  رأس  مــن   %  44٬.٢ بنســبة  اســتراتيجية  حصــة  إلــى 
ــا  ــت فيم ــي أصبح ــة والت ــاطة الهندي ــركات الوس ــدى ش إح
والخدمــات  للوســاطة  الدوحــة  بشــركة  تســمى  بعــد 
الماليــة وتمــارس نشــاطها فــي أعمــال الوســاطة وإدارة 

الموجــودات.  

مــن  المعتمــدة  التوســع  اســتراتيجية  مــع  وانســجامً 
مجلــس اإلدارة افتتــح البنــك فــي شــهر مــارس ٢٠١5 المكتب 
التمثيلــي الثانــي عشــر فــي جوهانســبورغ بجنــوب افريقيــا،  
ــك  ــات بن ــج عملي ــة دم ــهر عملي ــي ذات الش ــل ف ــا أكم كم
ــي  ــة ف ــك الدوح ــات بن ــع عملي ــد م ــي الهن ــان ف HSBC ُعم
الهنــد علــى اســاس مبــدأ اســتمرارية األعمــال.  وعــاوة 
عمليــات  تدشــين   ٢٠١5 أبريــل   ٢٩ بتاريــخ  تــم  ذلــك  علــى 
البنــك المصرفيــة فــي الهنــد فــي احتفــال كبيــر أقيــم 
بفنــدق ترايدنــت فــي مومبــاي وقــد حضــر هــذا االحتفــال 
عــدد كبيــر مــن المســؤولين والدبلوماســيين والمصرفييــن 
واالقتصادييــن باإلضافــة إلــى شــخصيات رفيعــة المســتوى 
بنــك  أول  الدوحــة  بنــك  يعــد  وبهــذا  البلديــن.   كا  مــن 
قطــري يكــون لــه فــروع بشــبه القــارة الهنديــة تــزاول كافــة 

األعمــال المصرفيــة.

وفــي هــذا المجــال، ال بــد وأن نشــير إلــى أن الهنــد تربطهــا 
ودول  قطــر  دولــة  مــع  ليــس  ضخمــة  تجاريــة  عاقــات 
إلــى  وتمتــد  بــل  فحســب  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
جميــع الــدول التــي يوجــد للبنــك تواجــد فيهــا مــن خــال 
العالــم.  إن  بقــاع  المنتشــرة بمختلــف  التمثيــل  مكاتــب 
هــذا التواجــد ســوف يمكــن البنــك مــن خدمــة الشــركات 
ــاص  ــه اقتن ــيتيح ل ــا س ــدول كم ــذه ال ــف ه ــة بمختل العامل
الفــرص االســتثمارية وتحقيــق منافــع أفضــل للمســاهمين.

أعضاء مجلس اإلدارة
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ــك  ــال البن ــدة رأس م ــو ٢٠١5 قاع ــهر يوني ــي ش ــا ف ــا عززن كم
ــى  ــك عل ــدرة البن ــال وق ــة رأس الم ــبة كفاي ــي ونس األساس
أهدافــه  تحقيــق  وعلــى  والمنافســة  اإلقــراض  عمليــة 
االســتراتيجية مــن خــال إصــدار أدوات رأس مــال أساســي 
ــرأس  ــة ك ــري مؤهل ــال قط ــار ري ــغ ٢ ملي ــة بمبل ــرة الثاني للم
ــروط  ــً لش ــر وفق ــي قط ــدار ف ــي لإلص ــي إضاف ــال أساس م
ومتطلبــات الســادة مصــرف قطــر المركــزي وقــد تمــت 
ــذا  ــري له ــال قط ــار ري ــغ ٢ ملي ــى بمبل ــدار األول ــة اإلص عملي

النــوع مــن األدوات فــي نهايــة عــام ٢٠١3.

وفــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين 
المنعقــد بتاريــخ 4 مــارس ٢٠١5 قــررت الجمعيــة رفــع نســبة 
تملــك األجانــب باســهم رأس مــال البنــك مــن ٢5% إلــى %4٩ 
وقــد تــم وضــع القــرار علــى حيــز التطبيــق فــي ٢١ أبريــل ٢٠١5 
ــي  ــال األجنب ــرأس الم ــر ل ــة أكب ــيعطي فرص ــذي س ــر ال األم

لاســتثمار فــي اســهم رأس مــال البنــك.

نمــو  نســب   ٢٠١5 عــام  خــال  الدوحــة  بنــك  حقــق  لقــد 
ملحوظــة بكافــة المؤشــرات الماليــة حيــث ارتفــع إجمالــي 
ــام ٢٠١4  ــري ع ــال قط ــار ري ــغ ٧5٫5 ملي ــن مبل ــودات م الموج
إلــى مبلــغ ٨3٫3 مليــار ريــال قطــري عــام ٢٠١5 أي بزيــادة 
ــجلت  ــو ١٠٫3% وس ــبة نم ــري ونس ــال قط ــار ري ــا ٧٫٨ ملي قدره
القــروض والســلف نســبة نمــو تعــادل ١4٬5% حيــث ارتفعــت 
مــن مبلــغ 4٨٬٦ مليــار ريــال قطــري عــام ٢٠١4 إلــى مبلــغ 55٫٦ 

ــام ٢٠١5. ــري ع ــال قط ــار ري ملي

العمــاء  ودائــع  إجمالــي  فــي  نمــو  نســبة  حققنــا  كمــا 
تعــادل ١4٬٨% حيــث ارتفــع إجمالــي الودائــع مــن مبلــغ 45٫٩ 
مليــار ريــال قطــري عــام ٢٠١4 إلــى مبلــغ 5٢٬٨ مليــار ريــال 
ــال قطــري،   ــار ري ــادة قدرهــا ٦٫٨ ملي قطــري عــام ٢٠١5 أي بزي
ونســبة نمــو فــي إجمالــي حقــوق المســاهمين تعــادل ١٧ %   

ــري. ــال قط ــار ري ــت ١3٫٢ ملي ــث بلغ حي

ــأن البنــك قــد حقــق نســبة  كمــا وتظهــر البيانــات الماليــة ب
ــاح تزيــد عــن ١٫١ % حيــث ارتفــع صافــي  نمــو فــي صافــي األرب
ــغ  ــى مبل ــام ٢٠١4 إل ــري ع ــال قط ــون ري ــن ١٫35٩ ملي ــح م الرب
١٫3٧4  مليــون ريــال قطــري عــام ٢٠١5. وقــد انعكســت هــذه 
النتائــج الطيبــة علــى معــدالت األداء، حيــث بلغــت نســبة 
العائــد علــى متوســط حقــوق المســاهمين ١٦٫١ % ونســبة 

ــودات ١٫٧3 %. ــط الموج ــى متوس ــد عل العائ

واعتمــادا علــى هــذه النتائــج، اتخــذ مجلــس اإلدارة قــرارًا فــي 
ــة  ــدم بتوصي ــر ٢٠١٦ التق ــخ ٢4 يناي ــد بتاري ــذي عق ــه ال اجتماع
إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين للموافقــة علــى توزيــع 
ــاح نقديــة بواقــع 3 ريــال قطــري للســهم الواحــد أي مــا  أرب

يعــادل نســبة 3٠ % مــن رأس المــال المدفــوع.

الخطة المستقبلية للبنك:

وعلــى صعيــد الخطــة المســتقبلية للبنــك للثــاث ســنوات 
بعــض  إجــراء  علــى  الخطــة  تضمنــت  فقــد  القادمــة 
التعديــات علــى اســتراتيجية األعمــال وخاصــة فيمــا يتعلــق 
ــف  ــرة بمختل ــل المنتش ــب التمثي ــة ومكات ــروع الخارجي بالف
فــي  فعالــة  اســتراتيجيات  تطبيــق  وعلــى  العالــم،  دول 
مجــال إدارة المخاطــر علــى المســتويين المحلــي والدولــي 
ــع  ــة ورف ــوادر القطري ــتقطاب الك ــى اس ــز عل ــى التركي وعل
ــاءات  ــرات والكف ــتقطاب الخب ــال اس ــن خ ــتوى األداء م مس
التدريبيــة  البرامــج  علــى  التركيــز  إلــى  باإلضافــة  العاليــة 
أيضــا  وتضمنــت  كمــا  الوظيفيــة.   المســتويات  لكافــة 

البنــك  الحوكمــة فــي  علــى تحســين وتطويــر مســتوى 
وعلــى تقديــم أفضــل مســتوى مــن الخدمــات والمنتجــات 
المصرفيــة  الخدمــات  وخاصــة  المتطــورة  المصرفيــة 
الضمنــي للخدمــات،  التســويق  إلــى  اإللكترونيــة، إضافــة 
وتعزيــز وتقويــة المركــز المالــي للبنــك مــن خــال مضاعفــة 
ــى  ــى أعل ــة عل ــا والمحافظ ــودات وتنويعه ــي الموج إجمال
مســتوى مــن الكفــاءة فــي األداء التشــغيلي. وقــد تضمــت 
ــود  ــي بن ــم ف ــو منتظ ــق نم ــى تحقي ــا عل ــتراتيجية أيض االس
الدخــل الرئيســية وتنويــع مصــادر الدخــل وخاصــة المصــادر 
ــد، وعلــى إدارة التكاليــف ومراقبتهــا  ــر المرتبطــة بالفوائ غي
بطريقــة مهنيــة والمحافظــة عليهــا ضمــن المســتويات 
مــع  المصرفيــة  الصناعــة  قطــاع  مــع  تتماشــى  التــي 

تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن كلفــة التمويــل.

الخدمات والمنتجات:

ــات  ــات والمنتج ــن الخدم ــد م ــرح العدي ــام ٢٠١5 ط ــهد ع ش
المصرفيــة المتطــورة، وقــد شــملت مجــاالت التطويــر علــى 
ــات  ــال تعدي ــى إدخ ــدة وعل ــات جدي ــات وخدم ــرح منتج ط
حــازت  حيــث  القائمــة  الخدمــات  بعــض  علــى  جوهريــة 
األكبــر  النصيــب  علــى  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــات 
مــن هــذا الجانــب، هادفيــن مــن ذلــك تلبيــة احتياجــات 
ومتطلبــات عمائنــا الكــرام مــن مختلــف الشــرائح فــي 

القطــري. المجتمــع 

مجموعــة  أداء  مســتوى  علــى  المحافظــة  وبهــدف 
التحديــات  ومواجهــة  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات 
الموجــودة فــي الســوق فقــد ركزنــا خــال العــام علــى 
الخبــرة  ذوي  مــن  بموظفيــن  المجموعــة  هــذه  تعزيــز 
الخدمــة  ومســتوى  جــودة  وعلــى  العاليــة  والكفــاءة 
المقدمــة للعمــاء، هــذا باإلضافــة إلــى مركــزة عمليــات 
المكاتــب الخلفيــة بالفــروع. كمــا تــم تعزيــز وحــدة الريــادة 
والكفــاءة  الخبــرة  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  بموظفيــن 

العمــاء. لكبــار  متكاملــة  خدمــات  لتقديــم 

ــروع  ــد لف ــكل الجدي ــين الش ــي ٢٠١١ /٢٠١٢ تدش ــي عام ــم ف ت
  ”The Gate“ الغربــي  الخليــج  الدوحــة فــي كل مــن  بنــك 
والمتحــف وباركــو مــول وفــرع الخــور، كمــا تــم خــال عامــي 
٢٠١3 و٢٠١4 تنفيــذ هــذا التصميــم بفــرع أبــو هامــور بمجمع دار 
الســام التجــاري وفــرع المرقــاب الجديــد، وبفــرع ابــو ســمرة 
وفــرع المنطقــة الصناعيــة وفــرع الخريطيــات وفــرع بــن 
عمــران وُطّبــق أيضــً علــى العديــد مــن الفــروع األخــرى خــال 
عــام ٢٠١5 مثــل فــرع الســيتي ســنتر وفــرع الغرافــة وفــرع 
ــروع  ــذه الف ــم ه ــي تصمي ــي ف ــد روع ــم . لق ــار القدي المط
راحــة العمــاء وســهولة وانســياب العمــل إضافــة إلــى أعلــى 
وجــاري  للعمــاء   الخدمــة  بتقديــم  المتعلقــة  المعاييــر 
العمــل علــى تنفيــذ هــذا التصميــم فــي بقيــة فــروع البنــك.

ــن البنــك خــال العــام الحلــول الرقميــة المرتبطــة  كمــا دشَّ
بفتــح حســابات العمــاء إلكترونيــً "Tablet Banking" فــي 
مبــادرة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي قطــر،  وقــد تــم 
تصميــم عمليــة فتــح الحســاب بلمســة عصريــة للوفــاء 
باحتياجــات ومتطلبــات العميــل المصرفيــة، حيــث أصبــح 
الحســاب  فتــح  الراهــن  الوقــت  فــي  العميــل  بإمــكان 

والحصــول علــى بطاقــة الخصــم بشــكل فــوري.

وباإلضافــة إلــى الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة مــن خــال 
بنــك الدوحــة الفــوري Dbank مثــل خدمــة دي كاردلــس 
ــتام  ــة باس ــن الحوال ــتفيد م ــن المس ــي تمك DCardless الت
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قيمتهــا عبــر أجهــزة الصــراف اآللــي بــدون الحاجــة إلــى 
اســتخدام بطاقــة الصــراف اآللــي والحــواالت اإللكترونيــة 
وخدمــة الرســائل القصيــرة وخدمــة إنفوفســت وخدمــات 
ــة  ــروع اإللكتروني ــت والف ــبكة اإلنترن ــل وش ــف والموباي الهات
ــا خدمــات مصرفيــة إضافيــة  وغيرهــا، فقــد طرحنــا وطورن
عبــر الهاتــف الجــوال حيــث مكّنــا العمــاء مــن الوصــول 
إلــى تفاصيــل حســاباتهم المصرفيــة بســهولة ويســر ومــن 
إجــراء عمليــات تحويــل بيــن حســاباتهم الخاصــة أو إلــى 
أي مســتفيد آخــر مســجل فــي هــذه الخدمــة إضافــة إلــى 
ــر الخدمــات ومســتحقات البطاقــات  إمكانيــة ســداد فواتي
ــبقة  ــات المس ــحن للخدم ــادة الش ــات إع ــة وبطاق االئتماني
الدفــع لــكل مــن أوريــدو وفودافــون.  كمــا وفرنــا خدمــات 
ــك  ــاء بن ــي لعم ــراف اآلل ــزة الص ــبكة أجه ــى ش ــة عل إضافي
العمــاء  بإمــكان  أصبــح  حيــث  أوريــدو،  وعمــاء  الدوحــة 
االســتعام عــن فواتيــر خدمــات أوريــدو وتســديدها مــن 

ــبكة. ــذه الش ــال ه خ

كمــا أولينــا اهتمامــً خاصــً خــال العــام ألنظمــة أمــن 
المصرفيــة  خدماتنــا  مســتخدمي  لحمايــة  المعلومــات 
ــع  ــى موق ــات عل ــا تعدي ــث أجرين ــوال، حي ــف الج ــر الهات عب
بنــك الدوحــة اإللكترونــي وأدخلنــا عناصــر أمــان ذات فاعليــة 
أكبــر لحمايــة مســتخدمي خدمــات بنــك الدوحــة الفــوري. 
التحتيــة لشــبكة  البنيــة  وفــي هــذا اإلطــار تــم تحديــث 
المعلومــات بهــدف توفيــر أعلــى درجــات األمــن للعمــاء 
وتمكينهــم مــن الوصــل اآلمــن للخدمــات الماليــة علــى 
مــدار الســاعة ومــن إجــراء معاماتهــم المصرفيــة مــن 
ــهولة  ــى الس ــم بمنته ــي العال ــكان ف ــن أي م ــاز وم أي جه
ــي  ــة ف ــر العالمي ــك بالمعايي ــزام البن ــرا اللت ــة.  ونظ والفاعلي
مجــال إدارة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات فقــد حصــل 

ــزو ٢٠١١ - ٢٠٠٠٠. ــهادة اآلي ــى ش ــام عل ــذا لع ــال ه خ

الســبق  الدوحــة  لبنــك  كان  فقــد  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
ــت  ــر اإلنترن ــوق عب ــج تس ــرح أول برنام ــي ط ــام ٢٠٠٧ ف ــذ ع من
ــة  ــوق الدوح ــال س ــن خ ــط م ــرق األوس ــة الش ــي منطق ف
البرنامــج منــذ ذلــك  اإللكترونــي فــي قطــر، وال زال هــذا 
بإمــكان  أصبــح  حيــث  جيــدة،  نجاحــات  يحقــق  التاريــخ 
احتياجاتهــم  شــراء  الســوق  هــذا  خــال  مــن  العمــاء 
التــي  المحــال  أبــرز  ومــن  إلكترونيــا.  قيمتهــا  وتســديد 
مــرزوق  محــات  اإللكترونــي  الدوحــة  لســوق  انضمــت 
ســوق  فــي  الرائــدة  الشــركات  أحــدى  وأوالده  الشــمان 
الســاعات الفاخــرة وتضــم تشــكيلة متميــزة مــن مختلــف 

الشــهيرة. التجاريــة  العامــات 

تدبيــر  منتــج  وتعزيــز  تطويــر  فــي  االســتمرار  تــم  كمــا 
وفريــدة  مبتكــرة  خدمــة  وهــي  اإلنترنــت،  شــبكة  علــى 
ــول  ــر الحل ــي توفي ــة ف ــذه الخدم ــص ه ــا، وتخت ــن نوعه م
وعمليــات  النقــد  عمليــات  إلدارة  البنــك  لعمــاء  الازمــة 
التحصيــل والمدفوعــات والســيولة علــى المســتوى المحلي 
والعالمــي ضمــن افضــل المعاييــر.  كمــا يوفــر هــذا المنتــج 
ــى  ــدرة عل ــات الق ــركات والمؤسس ــن الش ــك م ــاء البن لعم
المدينــة  الذمــم  عمليــات  ومركــزة  والتحكــم  المراقبــة 
والدائنــة فــي نظــام مصرفــي إلكترونــي واحــد مــع ضمــان 
ــى  ــة إل ــة إضاف ــؤونها المالي ــة لش ــة وإدارة فعال ــود رقاب وج
عمليــة  خالهــا  مــن  يتــم  التــي  اآلمنــة  الوثائــق  خدمــة 
اســتام وتســليم الوثائــق والشــيكات بمــا فيهــا الشــيكات 

اآلجلــة بطريقــة آمنــة.

وتــم خــال عــام ٢٠١5 وللســنة الخامســة علــى التوالــي 

إضافــة امتيــازات جديــدة لحاملــي بطاقــات دريــم االئتمانية 
الجــدد،  العمــاء  أو  القدامــى  العمــاء  ســواء كانــوا مــن 
نقــدي  اســترداد  علــى  الحصــول  مــن  مكناهــم  حيــث 
بنســبة تصــل إلــى ١٠% عنــد اســتخدام بطاقاتهــم االئتمانيــة 
فــي األســواق الحــرة - قطــر وعلــى نســبة تصــل إلــى %5 
عنــد اســتخدامها خــارج دولــة قطــر خــال الفتــرة مــن ١ 
يونيــو إلــى 3١ أغســطس ٢٠١5.  وتعتبــر هــذه الحملــة األكثــر 
جاذبيــة بالســوق القطــري، ولهــذا فقــد شــجعت معظــم 
داخــل  االئتمانيــة  بطاقاتهــم  اســتخدام  علــى  العمــاء 
وخــارج دولــة قطــر خــال العطلــة الصيفيــة وشــهر رمضــان 
المبــارك، هــذا عــدا عــن تهيئــة العمــاء لفــرص الفــوز بجوائــز 
قــد تصــل إلــى ١٠٠ كوبــون ســفر قيمــة كل كوبــون ١٠٠٠ ريــال 

ــوالء. ــاط ال ــاظ بنق ــع االحتف ــري م قط

واســتهدفنا خــال عــام ٢٠١5 شــريحة الســيدات مــن عمــاء 
البنــك، حيــث وفرنــا لهــنَّ بطاقــة ائتمــان "العصريــة"، وهــي 
ــن  ــر وتتضم ــي قط ــى ف ــا واألول ــن نوعه ــدة م ــة فري بطاق
علــى مجموعــة مــن االمتيــازات منهــا بوليصــة تأميــن ضــد 
مــرض الســرطان تصــل إلــى ٢5٫٠٠٠ ريــال قطــري وخصومــات 
مــن بعــض المطاعــم والمحــال التجاريــة تصــل إلــى ٢5% 
تابعتيــن لهــا  البطاقــة وبطاقتيــن  إلــى أن هــذه  إضافــة 
مجانيــة مــدى الحيــاة. كمــا دخــل البنــك فــي شــراكة مــع 
ــر  ــي قط ــك ف ــح أول بن ــة ليصب ــاي الدولي ــون  ب ــركة  يوني ش

ــاي. ــون ب ــات يوني ــدر بطاق يص

ذات  االئتمــان  بطاقــة  توفيــر  فــي  البنــك  واســتمر  هــذا 
هايبــر  اللولــو  مراكــز  مــع  المشــتركة  التجاريــة  العامــة 
هــذه  القــت  وقــد  وجذابــة،  خاصــة  بامتيــازات  ماركــت 
البطاقــة المتميــزة منــذ طرحهــا فــي عــام ٢٠١١ إقبــاال هائــا 
مــن جمهــور العمــاء، ممــا جعلهــا بطاقــة خاصــة ومميــزة 
وعلــى  بــل  فحســب  قطــر  دولــة  مســتوى  علــى  ليــس 
ــث  ــي حي ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــتوى منطق مس
توفــر هــذه البطاقــة للعميــل اســترداد نســبة 5% مــن قيمــة 
ــو طــوال العــام، هــذا عــدا عــن  مشــترياته مــن مراكــز اللول
ــة  ــة الخاص ــت االئتماني ــة انفين ــر بطاق ــي توفي ــتمرار ف االس
مــن  الفئــة  هــذه  علــى  اضفــت  والتــي  الريــادة  بعمــاء 
ــا  ــل أيض ــتمر العم ــا اس ــز.  كم ــاص ومتمي ــع خ ــاء طاب العم
ببرنامــج الــوالء الخــاص ببطاقــة دريــم االئتمانيــة، إذ ال يــزال 
ــتبدال  ــن اس ــتفادة م ــة االس ــذه البطاق ــي ه ــكان حامل بإم
مــن  فــوري  بشــكل  باســتخداماتهم  الخاصــة  النقــاط 
ــال  ــن المح ــد م ــي العدي ــرة ف ــع المنتش ــاط البي ــزة نق أجه
التجاريــة المشــاركة فــي هــذا البرنامــج أو اســتخدام هــذه 

ــفر. ــر س ــراء تذاك ــاط لش النق

ومــن جهــة أخــرى مــدد بنــك الدوحــة عروضــه الخاصــة 
ــى  ــر عل ــي قط ــة ف ــي المفضل ــم والمقاه ــاد المطاع بارتي
العــروض خــال  تلــك  التــي حققتهــا  النجاحــات  خلفيــة 
عــام ٢٠١4. وفــي هــذا الســياق فــإن بنــك الدوحــة هــو البنــك 
األول الــذي يتولــى نشــر "مؤشــر تكــرار زيــارات العمــاء" مــن 
أجــل رصــد عــدد المــرات التــي يقــوم بهــا حاملــو بطاقــات 
ــات  ــتمتاع بوجب ــن لاس ــم معي ــارة مطع ــة بزي ــك الدوح بن
الطعــام.  وقــد أعلــن بنــك الدوحــة خــال هــذا العــام عــن 
الفائزيــن بحملــة "اربــح قرضــك" حيــث أتــاح هــذا العــرض 
لعمــاء البنــك فرصــة اســترداد القــروض الممنوحــة لهــم.

لبرنامــج  عشــرة  الثانيــة  بالذكــرى  االحتفــال  وبمناســبة 
ــة  ــنوات الماضي ــال الس ــج خ ــذا المنت ــه ه ــا حقق ــة ولم الدان
ــة  ــادة هيكل ــام ٢٠١5 بإع ــال ع ــا خ ــد قمن ــات، فق ــن نجاح م
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ــذا  ــر له ــة عش ــرى الثاني ــب والذك ــا يتناس ــز بم ــج الجوائ برنام
ــدأ  ــى مب ــة عل ــادة الهيكل ــة إع ــزت عملي ــث رك ــج حي البرنام
"الدانــة للجميــع" أي بمعنــى أن كافــة عمــاء هــذا البرنامــج 
سيســتفيدون مــن برنامــج الجوائــز بطريقــة أو بأخــرى، وقــد 
البرنامــج علــى ســحوبات نقديــة متعــددة  تضمــن هــذا 
ــى  ــري إل ــال قط ــن ٢5٫٠٠٠ ري ــا بي ــت قيمه ــام تراوح ــال الع خ
١٫5 مليــون ريــال قطــري وقــد تــم إجــراء الســحب علــى 
جائــزة المليونيــر األخيــرة البالــغ قيمتهــا ١٫5 مليــون ريــال 
قطــري فــي شــهر ينايــر ٢٠١٦. لقــد بلــغ مجمــوع الجوائــز 
النقديــة الممنوحــة لعمــاء الدانــة فــي نهايــة عــام ٢٠١5 
مبلــغ ١١ مليــون ريــال قطــري، هــذا عــدا عــن الجوائــز العينيــة 
األخــرى الممنوحــة لعمــاء الدانــة الجــدد مثــل هواتــف 

أيفــون )٦( وســاعات آبــل الذكيــة وغيرهــا.

قــروض  لعمــاء  الخاصــة   العــروض  طــرح  أعدنــا  كمــا 
الســيارات بامتيــازات جديــدة وجذابــة مثــل فائــدة بنســبة 
صفــر بالمائــة للســنة األولــى وفتــرة ســماح لمــدة ثاثــة 
أشــهر، إضافــة إلــى توفيــر خيــار التأميــن الشــامل لمــدة 
تتــراوح بيــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وتمديــد مــدة الضمــان 
علــى الســيارة إلــى خمــس ســنوات، هــذا عــدا عــن ميــزة 
الطريــق  علــى  المســاعدة  لخدمــة  المجانيــة  العضويــة 
ــد  ــع العدي ــتركة م ــات مش ــة حم ــم إقام ــا ت ــا.  كم وغيره
بامتيــازات  قطــر  بدولــة  الرائــدة  الســيارات  شــركات  مــن 
ــذه  ــم ه ــم تدعي ــيارات، وت ــواع الس ــف أن ــى مختل ــة عل جذاب
الحمــات بخصومــات وامتيــازات أكبــر خــال شــهر رمضــان 

واألعيــاد. المبــارك 

ــاء  ــدوة لعم ــرة ن ــذه الفت ــال ه ــة خ ــك الدوح ــتضاف بن اس
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة حــول المشــاريع الممولة 
ضمــن برنامــج "كفالــة الضميــن" التابــع لبنــك قطــر للتنميــة، 
ــة  ــادل المعرف ــرى لتب ــدوات أخ ــدة ن ــً ع ــتضاف أيض ــا اس كم
التعــاون  "فــرص  مثــل  الموضوعــات  مــن  العديــد  حــول 
بيــن األســواق اآلســيوية الناشــئة ودول مجلــس التعــاون 
اإللكترونيــات  لتقنيــة  اليابانــي  و"المنتــدى  الخليجــي" 
لتحقيــق التنميــة المســتدامة" إضافــة إلــى نــدوة "التكامــل 
ــت. ــر والكوي ــي قط ــدود" ف ــا ح ــم ب ــو عال ــادي نح االقتص

ــر  ــك قط ــع بن ــاون م ــك بالتع ــق البن ــار أطل ــذا اإلط ــي ه وف
ــي  ــة ف ــات االئتماني ــن الخدم ــاملة م ــة ش ــة مجموع للتنمي
إطــار برنامــج الضميــن لإلقــراض غيــر المباشــر مــن بنــك قطــر 
للتنميــة، وفــي هــذا المجــال يقــدم بنــك الدوحــة مجموعــة 
متكاملــة مــن المنتجــات والخدمــات الخاصــة للمشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة تتضمــن تمويــل راس المــال العامــل 
االستشــارية  والخدمــات  التجــاري  التمويــل  وخدمــات 

والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة.

وفــي إطــار حــرص بنــك الدوحــة علــى زيــادة الوعــي بقضايــا 
خــال  مــن  المــدارس  طلبــة  بيــن  المســتدامة  التنميــة 
عــددًا  البنــك  كــّرم  واالجتماعيــة،  المدرســية  المبــادرات 
البيئيــة"  "المــدارس  مختــارًا مــن المــدارس ضمــن برنامــج 
تقديــرًا لجهودهــا الفعالــة فــي الترويــج لمفاهيــم الوعــي 
البيئــي وإلظهارهــا مســتوى عــاٍل مــن اإلبــداع واالبتــكار فــي 
اللتــزام  وتقديــرًا  للبيئــة.   الصديقــة  الخضــراء  المشــاريع 
حصــل  فقــد  االجتماعيــة  بمســؤولياته  القــوي  البنــك 
العالميــة فــي مجــال  الذهبــي  الطــاووس  علــى "جائــزة 

للشــركات". االجتماعيــة  المســؤولية 

الجوائز:

بنــك  التــي يتمتــع بهــا  الماليــة  للمــاءة والمتانــة  ونظــرا 
الدوحــة علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي والدولــي 
ولمــا قدمــه مــن خدمــات ومنتجــات مصرفيــة متطــورة 
ولــدوره الريــادي فــي نقــل التجربــة المصرفيــة القطريــة 
ــدد  ــراف ع ــر واعت ــى تقدي ــاز عل ــد ح ــدة، فق ــاق جدي ــى آف إل
ــث  ــي، حي ــي والمصرف ــاع المال ــي القط ــن ف ــن المختصي م
عليهــا  حصــل  التــي  الجوائــز  إلــى  باإلضافــة  البنــك  حــاز 
فــي األعــوام الســابقة علــى جائــزة "افضــل بنــك تجــاري 
إقليمــي" مــن مجلــة بانكــر ميــدل إيســت ٢٠١5 وعلــى جائــزة 
جائــزة  وعلــى   ITP مجموعــة  مــن  للعــام"  بنــك  "افضــل 
ــؤولية  ــة للمس ــة العربي ــن المنظم ــة ٢٠١5 م ــادرات البيئي المب
العالميــة  الذهبــي  الطــاووس  وجائــزة  االجتماعيــة 
ــد  ــن معه ــام ٢٠١5 م ــركات ع ــة للش ــؤولية االجتماعي للمس
المديريــن.  كمــا حصــل أيضــً علــى جائــزة "أفضــل بنــك 
تجــاري بالشــرق األوســط لعــام ٢٠١4" مــن مجلــة جلوبــال 

اإلدارة التنفيذية
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بانكينــج آنــد فاينانــس وعلــى جائــزة "بيــَز ٢٠١4 - مــا بعــد 
النجــاح" مــن االتحــاد العالمــي لألعمــال وجائــزة "بنــك العــام 
انتربرايــز  مــن  لألفــراد"  المقدمــة  المصرفيــة  للخدمــات 
آجيليتــي، وعلــى جائــزة دوتشــة بنــك للتميــز فــي نظــام 
جائــزة  وعلــى  باليــورو  المباشــرة  اإللكترونيــة  المعامــات 
"أفضــل بنــك تجــاري إقليمــي" مــن مجلــة بانكــر ميــدل 
إيســت ٢٠١4 وجائــزة "أفضــل بنــك فــي مجــال الخدمــات 
المصرفيــة لألفــراد فــي قطــر" مــن مجلــة ذا إيجــان بانكــر 
فــي ســيدني، وعلــى جائزتــي "أفضــل بنــك محلــي فــي 
مجــال الخدمــات المصرفيــة لألفــراد" و"أفضــل بنــك محلــي 
فــي مجــال التمويــل التجــاري" لعــام ٢٠١4 مــن مجلــة إيجــان 

بانكنــع أنــد فاينانــس.

شكـر وتقـديـر:

الدوحــة  بنــك  إدارة  مجلــس  يتقــدم  المناســبة،  وبهــذه 
صاحــب  حضــرة  مقــام  إلــى  والعرفــان  الشــكر  بخالــص 
البــاد  أميــر  ثانــي،  آل  حمــد  بــن  تميــم  الشــيخ/  الســمو 
آل  ناصــر  بــن  اهلل  عبــد  الشــيخ/  ســعادة  وإلــى  المفــدى 
ثانــي  - رئيــس مجلــس الــوزراء وإلــى ســعادة الســيد/ علــي 
شــريف العمــادي - وزيــر الماليــة وإلــى ســعادة الشــيخ/ 

أحمــد بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي - وزيــر االقتصــاد 
والتجــارة وإلــى ســعادة الشــيخ/ عبــد اهلل بن سعـــود آل ثاني 
- المحافــظ وإلــى سعـــادة الشــيخ/ فهــد بــن فيصــل آل 
ثانــي - نائــب المحافــظ وإلــى جميــع المســؤولين بمصــرف 
قطــر  وهيئــة  والتجــارة  االقتصــاد  ووزارة  المركــزي  قطــر 
لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر لدعمهــم الامتناهــي لنــا.

إلــى  والشــكر  بالتحيــة  أيضــً  المجلــس  ويتوجــه  كمــا 
ــك  ــى إدارة البن ــرام، وإل ــاء الك ــاهمين والعم ــادة المس الس
ــن  ــدوه م ــا أب ــى م ــك عل ــي البن ــع موظف ــة ولجمي التنفيذي
ــي  ــة الت ــج الطيب ــام وللنتائ ــذا الع ــال ه ــاون خ ــود وتع جه

تــم تحقيقهــا.

واللـه ولـي التوفيـق،،،

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

17
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لقــد القــى بنــك الدوحــة تقديــر وإشــادة العديــد مــن المؤسســات المصرفيــة المتخصصــة نظــًرا ألدائــه المالــي القــوي 
ولمبادراتــه المبتكــرة علــى صعيــد المنتجــات والخدمــات المصرفيــة. وتمثــل اســتراتيجية بنــك الدوحــة للتوســع الدولــي 
أحــد أهــم عوامــل نجاحــه وهــو مــا تتفــق عليــه أيًضــا المؤسســات المانحــة للجوائــز. وتعتبــر الجوائــز الممنوحــة للبنــك 
ــال  ــي مج ــر ف ــزه الكبي ــب تمي ــى جان ــه، إل ــه وخدمات ــتوى منتجات ــاء بمس ــم باالرتق ــة الدائ ــك الدوح ــزام بن ــى الت ــًا عل دلي

خدمــة العمــاء.

تضمنت الجوائز التي حصل عليها البنك في عام 2015 ما يلي:

أفضل بنك تجاري إقليمي 2015
بانكر ميدل إيست

أفضل بنك تجاري في منطقة الشرق األوسط 2015
غلوبل بانكينغ آند فاينانس ريفيو

أفضل بنك خليجي يمتلك شبكة فروع خارجية 2015
غلوبل بانكينغ آند فاينانس ريفيو

جائزة أفضل بنك في قطر 2015
  ITP group - أربيان بيزنس

الجائزة العالمية لريادة األعمال "بيَز"
االتحاد العالمي لألعمال

جائزة المبادرات البيئية
المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية

جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات
معهد المديرين

جـوائـــز
بنك الدوحة
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الخدمات المصرفية
المنتجات والخدمات

الحسابات
•  حساب جاري

•  حساب الدانة للتوفير
•  حساب تحت الطلب

•  حساب الوديعة الثابتة 
•  حساب الوديعة الذكية

•  حساب وديعة الجنى الثابتة - اإلصدار السادس
•  حساب توفير الدانة للصغار

•  حساب الوديعة الثابتة ذات الفائدة المدفوعة مقدمًا 
•  الحساب األخضر 

الباقات الخاصة
•  باقة المقيمين  

  Q’s Pack باقة الخدمات المميزة  •
•  باقة "العصرية" للسيدات 

•  باقة خدمات الهنود غير المقيمين
•  باقة خدمات اللبنانيين غير المقيمين

•  باقة خدمات العمالة الفلبينية  

القنوات والخدمات اإللكترونية
•  خدمة اإلنترنت المصرفي
•  خدمة الجوال المصرفي

•  شبكة أجهزة الصراف اآللي 
•  خدمة الرسائل النصية القصيرة 

•  خدمة الهاتف المصرفي 
•  الفروع اإللكترونية 

•  خدمة الساعة الذكية 
•  خدمة التحويات اإللكترونية

•  أجهزة اإليداع النقدي 
•  أجهزة إيداع الشيكات

•  مركز االتصال
•  خدمة سداد الفواتير

•  تحويل األموال
•  دفع الفواتير والسحب النقدي من أجهزة الصراف  

     اآللي من دون استعمال البطاقة

بطاقات بنك الدوحة
•  بطاقة دريم االئتمانية )مجانية مدى الحياة(

•  البطاقة الخضراء االئتمانية 
•  بطاقة دريم الباتينية االئتمانية

•  بطاقة اللولو - بنك الدوحة االئتمانية 
•  بطاقة إنفينيت االئتمانية لعماء الريادة

•  بطاقة "تطوير" االئتمانية للشركات الصغيرة   
     والمتوسطة

•  بطاقة العصرية االئتمانية للسيدات
•  بطاقة كليك لإلنترنت

•  بطاقة Q-Ticket لإلنترنت 

•  بطاقة الخصم المباشر الباتينية لعماء الريادة 
• بطاقة فيزا إلكترون للسحب المباشر 

•  بطاقة الراتب 
•  بطاقة "تطوير" للسحب للشركات الصغيرة 

     والمتوسطة

البرامج 
•  عروض الدفع مقابل سعر فائدة %0 

•  برنامج "دريم" للوالء
•  برامج الحسومات الخاص بالمطاعم

القروض
•  القروض الشخصية )للقطريين واألجانب(

•  قروض السيارات )للقطريين واألجانب(
•  قرض اإلستثمار في الذهب

•  القروض السكنية )العقارات الجاهزة للبيع أو قيد 
     اإلنشاء والعقارات الجاهزة ذات حق االنتفاع وعقارات 

     التملك الحر(
•  القروض السكنية في الخارج

•  قروض الزواج
•  قروض التعليم

•  القرض الشخصي - دخل اإليجار
•  قروض عاوة السفر 

•  قروض مقابل الودائع 
•  قروض مقابل الودائع في الخارج

•  قروض االكتتاب العام األولي

منتجات تأمينية
•  تأمين المنزل
•  تأمين السفر

•  التأمين الصحي
•  التأمين على الحوادث الشخصية

•  التأمين على السيارات
•  برنامج تعليم األطفال

•  خطة التقاعد
•  التأمين ضد األمراض الخطيرة

•  التأمين على الحياة

الريادة إلدارة الثروات
    

التجارة اإللكترونية
www.dohasooq.com.qa  سوق الدوحة  •

•  بوابة الدفع عبر اإلنترنت  
خدمات آلو الدوحة

4445٦٠٠٠ متوفرة على مدار الساعة
الريادة لخدمة العمالء

4445٦٦55 متوفرة على مدار الساعة
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KUWAITالكويت

فروع بنك الدوحة خارج دولة قطر
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دليل فروع بنك الدوحة
الفــروع الداخليـة

1( الفرع الرئيسي 
ص.ب: 3818، الدوحة، قطر

هاتف: 44456600
فاكس: 44416631 / 44456837

4534-DOHBNK :تلكس
DOHA QA QA :سويفت

2( مشيرب 
ص.ب: 2822، الدوحة، قطر

هاتف: 44/ 43/ 44025342  
فاكس: 35/ 44025336

4825-DBMSB DH :تلكس
DOHBQAQAMSB :سويفت

٣( المتحف 
ص.ب: 32311، الدوحة، قطر

هاتف: 53/ 40153152 
فاكس: 40153150

4534-DOHBNK :تلكس
DOHB QA QA :سويفت

٤( فرع السوق الجديد 
تم تغيير موقعه ليكون مع فرع 

المتحف

5( السوق المركزي 
ص.ب: 3818، الدوحة، قطر

هاتف: 96 / 40153191 
فاكس: 40153186

DOHB QA QA :سويفت

٦( سيتي سنتر 
ص.ب: 31490، الدوحة، قطر

هاتف: 42 / 41/ 39/ 44115038 
فاكس: 44115018

DOHB QA QA :سويفت

٧( الخليج الغربي 
ص.ب: 9818، الدوحة، قطر

هاتف: 09/ 40153101 
فاكس: 40153100

4883-DBBAY DH :تلكس
DOHB QA QA :سويفت

٨( الخريطيات 
ص.ب: 8212، الخريطيات، قطر

هاتف: 98/ 44783397
فاكس: 44783326 / 44780618

5051DOHB QAQA :تلكس
DOHB QA QA :سويفت

٩( بن عمران 
ص.ب: 8646، الدوحة، قطر

هاتف: 34/ 33/ 44875031  
فاكس: 44874670

10( الدائري الثالث 
ص.ب: 3846، الدوحة، قطر

هاتف: 21/ 20/ 44659419  
فاكس: 44659288

تلكس: 4534 
DOHB QA QA :سويفت

11( الغرافة 
ص.ب: 3١٦3٦، الدوحة، قطر

هاتف: 67/ 44874665  
فاكس: 44874673

12( النجمة 
ص.ب: 23449، الدوحة، قطر

هاتف:  44270575/44250576 
فاكس: 44270595

1٣( الهندسة 
ص.ب: 31430، الدوحة، قطر

هاتف: 44371843 / 44375148
فاكس: 44371330

1٤( الدائري الرابع 
ص.ب: 31420، الدوحة، قطر
هاتف: 51/ 50/ 44257649  

فاكس: 44257646

15( المطار القديم 
ص.ب: ٢٢٧١4، الدوحة، قطر

هاتف: 69/ 44257667  
فاكس: 44257657

DOHA QA QA :سويفت

1٦( الشركات 
ص.ب: 3818، الدوحة، قطر

هاتف: 54/ 51/ 40155750  
فاكس: 40155745

DOHA QA QA :سويفت

1٧( المرقاب 
ص.ب: 8120، الدوحة، قطر

هاتف: 67/ 40153266  
فاكس: 40153264

1٨( طريق سلوى 
ص.ب: 2176، الدوحة، قطر

هاتف: 81/ 44682180 
فاكس: 44681768

4744-DBSWA DH :تلكس
DOHB QA QA SRB :سويفت

1٩( المنطقة الصناعية 
ص.ب: 40665، الدوحة، قطر
هاتف: 43/ 42/ 44606941 

فاكس: 44606175

20( أبو هامور 
ص.ب: 47277، الدوحة، قطر

هاتف: 54 / 40153253
فاكس: 40153250

21( أبو سمرة 
ص.ب: 30828، أبو سمرة، قطر

هاتف: 44715634 / 44715623
فاكس: 31/ 44715618

22( دخان 
ص.ب: 100188، دخان، قطر

هاتف:  17 /40153312   
فاكس: 44711090

4210-DBDKN DH :تلكس
DOHB QA QA DKB :سويفت

2٣( الخور 
ص.ب: 60660، الخور، قطر

هاتف: 15/ 44722916
فاكس: 44722157

DOHB QA QA :سويفت

2٤( أم صالل 
ص.ب: 2389، الدوحة، قطر
هاتف: 06/ 05/ 44257403

فاكس: 44172010
DOHB QA QA :سويفت

25( راس لفان 
ص.ب: 31660، راس لفان، قطر

هاتف: 66/ 44748665
فاكس: 44748664

4825-DBMSB DH :تلكس
DOHB QA QA :سويفت

2٦( الرويس 
ص.ب: 70800، الرويس، قطر

هاتف: 44731378
فاكس: 44731372

DOHB QA QA :سويفت

2٧( الوكرة 
ص.ب: 19727، الوكرة، قطر

هاتف: 78 / 40153177
فاكس: 40153185

DOHB QA QA :سويفت

2٨( مسيعيد 
ص.ب: 50111، مسيعيد، قطر

هاتف: 85/ 44771984
فاكس: 44770639

4164-DBUSB DH :تلكس
DOHB QA QA USB :سويفت

2٩( الريان 
ص.ب: 90424، الريان، قطر

هاتف: 36/ 44257135
فاكس: 44119471

DOHB QA QA :سويفت

٣0( أسواق معيذر 
ص.ب: 31620، الدوحة، قطر
هاتف: 78/ 76/ 44818075

فاكس: 44818079
DOHB QA QA :سويفت

٣1( أسباير 
ص.ب: 22082، الدوحة، قطر

هاتف: 45/ 44144942
فاكس: 44144947

DOHB QA QA :سويفت
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الفروع اإللكترونية

مكـاتب الدفـــع

فاكس هاتف إسم المكتب

+974 44774359 +974 44774359 قطر للبترول، NGL، مسيعيد

+974 44771309 +974 44771309 قطر للبترول، المصفاة

+974 44712660 +974 44712298 قطر للبترول، دخان

+974 44712678 +974 44712236 أم باب

+974 44839157 +974 44839210 / 55734474 مكتب البريد العام

+974 44621552 +974 44621299 / 66011474 مكتب بريد التيسير

+974 44354284 +974 44352894 / 66746771 مكتب بريد المنتزه

+974 44114372 +974 44114374 / 66743509 مكتب دفع محطة وقود

+974 44176196 +974 44176196 السفارة الباكستانية

+974 44402439 +974 44402997 / 44402580 قطر للبترول، راس أبو عبود

فاكس هاتف إسم المكتب

+974 44802285 +974 44801949 / 70690545 معيذر

+974 44341760 +974 44131894 / 66828270 رويال بازا

+974 44663719 +974 44660761 / 66730305 اللولو هايبرماركت الدائري الرابع

+974 44780615 +974 44780659 / 77866470 لولو الغرافة

+974 44434178 +974 44437264 / 55068768 شركة تأمين بنك الدوحة، المنتزه

+974 40153130 +974 40153126 / 66881383 باركو مول

+974 44726147 +974 40153128 / 66545149 لولو الخور

+974 44509259 +974 44509259 / 55667310 أبو هامور

+974 44376022 +974 44375738 / 66603646 قطر للبترول، شارع الهندسة

+974 44420632 +974  44420726 / 55023789 مركز بطاقات الرواتب

+974 44674035 +974 44674515 غرفة التجارة
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التقـريــر المـوجــز

 الفــروع الخارجيــة
ومكاتب التمثيـل

المكتب الرئيسي
 دائرة الخدمات المصرفية الدولية

 السيد غانيسان راماكيرشان
رئيس دائرة الخدمات المصرفية الدولية

 ص.ب: 3818, الدوحة، قطر
 هاتف: 4844 4015 974+

 فاكس: 4822 4015 974+
 البريد االلكتروني:

 gramakrishnan@dohabank.com.qa

 الفروع الخارجية
 فرع الكويت

 السيد أحمد يوسف أحمد المهزع
 المدير اإلقليمي لبنك الدوحة

 شارع أحمد الجابر،  برج عبداللطيف الصراف
 مبنى رقم 1، منطقة 3

  ص.ب: 506، صفاة 13006، 

منطقة شرق، الكويت
  هاتف: 7217 2291 965+

 فاكس: 7229 2291 965+
 aalmehza@dohabank.com.kw :البريد االلكتروني

 

فرع أبو ظبي )اإلمارات العربية المتحدة(
 السيد االجا رجى

 مدير فرع أبو ظبي
  برج العتيبة،  شارع النجادة

ص.ب: 27448، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
  هاتف: 6944888 2 971+

فاكس: 6944844 2 971+
 rajaa@dohabank.ae :البريد االلكتروني

 فرع دبي )اإلمارات العربية المتحدة(
 السيد نائل زاهي راشد الزاغة

رئيس الفرع  باإلنابة
  الطابق األرضي،  برج القرن الواحد والعشرون

 شارع الشيخ زايد
 ص.ب: 125465، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 هاتف: 4073100 9714+
 فاكس: 3219972 9714+ 

 nelzagha@dohabank.com.qa:البريد االلكتروني

  

فرع مومباي - صخر بهافان
 السيد جي باتابيرامان
مدير المنطقة - الهند

ساكر باهان، الطابق األرضي
مكتب رقم 230، خلف خليج ركامنيشن

ناريمان بونت، مومباي 400021، الهند
 هاتف: 6561 6002 22 91+

فاكس: 90/ 5289 2287 22 91+
 pattabiraman@dohabank.co.in:البريد االلكتروني

فرع مركز راهيجا )الهند(
السيد ديفان بانديا

مدير فرع
فرع مركز راهيجا، 201، مركز راهيجا،

فري برس جورنال مارغ، ناريمان بوينت،
مومباي -  400 021، والية ماهاراشترا

 هاتف: 4848 6632 22 91+
فاكس: 5626 2287 22 91+

    dPandya@dohabank.co.in:البريد االلكتروني

فرع كوتشي )الهند(
السيد راجاوان إن بي

مدير فرع
فرع كوتشي

جولدن بازا، الطابق األول
بجانب مسرح ميمون

شارع تشيتور، إرناكوالم 682018- 

والية كيرال
 هاتف: 2353404/ 2370507 484 91+

فاكس: 2370508 484 91+
Raghavannp@dohabank.co.in:البريد االلكتروني

المكاتب التمثيلية
 المكتب التمثيلي أستراليا
 السيد هيلتون كيث وود

 الرئيس التمثيلي للمكتب
 الطابق 36, منطقة فاريير 1

 استراليا سكوير
 استراليا، NSW 2000 سدني، 

 هاتف: 0628 8211 612+
 فاكس: 1111 9258 612+

 hilton.wood@dohabank.com.au :البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي اليابان
 السيد كانجي شينوميا
 الرئيس التمثيلي للمكتب

 بناية كيويتشي 8 أف- 3ب 
3 -12 كيوشو، شيودا - كيو 

 طوكيو،  0094-102 اليابان
 هاتف: 1228 5210 813+

 فاكس: 1224 5210 813+
kanji.shinomiya@dohabank.jp:البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي كوريا الجنوبية
 السيد ك. س. كوون

 الرئيس التمثيلي للمكتب
 الطابق 18، بناية كوانغوامون

211 ، سيونغ-رو، تشونغرو-كو
 سول، الرمز البريدي 110822

 كوريا الجنوبية
 هاتف: 44/ 6440 723 2 82+

 فاكس: 6443 723 2 82+
 kskwon@dohabank.co.kr :البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي الصين
 السيد بيتر لو

 الرئيس التمثيلي للمكتب
 جناح 360، رقم 1376 طريق نانيينغ )دبليو(

 شانغهاي سنتر، شانغهاي 200040
 جمهورية الصين الشعبية

 هاتف: 8008 / 8006 6279 8621+ 
فاكس: 8009 6279 8621+

 peterlo@dohabanksh.com.cn :البريد االلكتروني

المكتب التمثيلي سنغافورة
 السيد م. ساثيامورثي

 الرئيس اإلقليمي- الخدمات المصرفية الدولية
7 تيماسيك بولفارد

03A-#08 صن تك تاور 1
سنغافورة 038987، سنغافورة

 هاتف: 1298 6513 65+
 البريد االلكتروني:

 sathyamurthy@dohabank.com.sg

المكتب التمثيلي كندا
السيد فينكاتيش ناغوجي

الرئيس التمثيلي للمكتب
ذا إكستشينج تاور،

سويت# 1800، 130 شارع الملك الغربي
 M5X 1E3تورنتو، أونتاريو

كندا
هاتف: -

فاكس: -
 البريد االلكتروني:

 venkatesh.nagoji@dohabank.ca

المكتب التمثيلي هونغ كونغ
السيد إيفان لو تشي بينغ

الرئيس التمثيلي للمكتب
الطابق 19، تو إنترناشيونال فاينانس سنتر

8 فاينانس ستريت، سنترال، هونغ كونغ
هاتف: 1961 2251 852+

 البريد اإللكتروني:
ivanlew@dohabank.com.hk 

 المكتب التمثيلي تركيا
 السيد نزيه أكاالن

 الرئيس التمثيلي للمكتب
 شقق باغدات باالس

D:14 ,1/302 باغدات كاد رقم 
 كاديبوستان كاديكوف، 34728،

 اسطنبول، تركيا
هاتف: 2929 / 2928 356 216 90+  

فاكس: 2927 356 216 90+  
 البريد االلكتروني: 

nezihakalan@dohabankturkey.com

 المكتب التمثيلي ألمانيا
 السيد مايك جيليرت

 الرئيس التمثيلي للمكتب
 الطابق 16، إكسيلينت بيزنس سنتر

 برج أوبرا
 بوكنهايمر الندستراس 4 - 2

D-60306   فرانكفورت/ماين، ألمانيا
 هاتف:  215 / 214 748 667 69 49+

فاكس: 450 748 667 69 49+
 office@dohabank.eu :البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي، لندن
 السيد ريتشارد وايتنج

 الرئيس التمثيلي للمكتب
67 / 68  الطابق االول 

 شارع جيرمين
 لندن SW1Y 6NY المملكة المتحدة

 هاتف: 5667 7930 20 44+
office@dohabank.co.uk :البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي الشارقة 
)اإلمارات العربية المتحدة(
السيد إس. كريشنا كومار

الرئيس التمثيلي للمكتب
الدور األول،

 104 برج إنديكس
منطقة المجاز

الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5656/5612/5615 552 9716+ 

فاكس: 5657 552 9716+
 البريد اإللكتروني:

Krishnakumar@dohabank.ae

 المكتب التمثيلي، جنوب أفريقيا
السيد أندريه ليون سنيمان

ممثل رئيسي
الطابق الثاني، البرج الغربي

شارع مود
نيلسون مانديا سكوير

ساندتن، ٢١٩٦، جنوب إفريقيا
هاتف: 5581 881 11 27+ 

فاكس: 5611 881 11 27+ 
 البريد االلكتروني:

 aSnyman@dohabank.co.za


