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تقرير حول البيانات املالية املوحدة
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك الدوحة �ش.م.ق )»البنك«( 

و�ضركاته التابعة )ي�ضار اإليهم جميعًا بـ »املجموعة«( والتي تت�ضمن بيان 
املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�ضمرب 2012 وبيان الدخل ال�ضامل املوحد 

وبيان التغريات يف  حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد 
لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ ، وملخ�ش لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية 

والإي�ضاحات املتممة الأخرى. 

م�سوؤولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية
اإن جمل�ش الإدارة م�ضوؤول عن اإعداد البيانات املالية وعر�ضها ب�ضورة عادلة 

وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�ضرف قطر املركزي 
ذات ال�ضلة. وهو م�ضوؤول كذلك عن اإجراءات الرقابة الداخلية التي يراها 

�ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء املادية �ضواء الناجتة 
عن اإختال�ش اأو خطاأ.

م�سوؤولية مراقب احل�سابات
اإن م�ضوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول البيانات املالية املوحدة ا�ضتنادًا اإلى 

اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية 
التي تتطلب التقيد مبتطلبات اآداب املهنة واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال 

التدقيق للح�ضول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية خالية من 
اأخطاء جوهرية.

ي�ضتمل التدقيق على القيام باإجراءات للح�ضول على اأدلة ب�ضاأن املبالغ 
والإف�ضاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املوحدة . مت اختيار هذه 

الإجراءات بناء على تقديرنا مبا يف ذلك تقييم مخاطر الأخطاء املادية يف 
البيانات املالية املوحدة ، �ضواء الناجتة عن اختال�ش اأو خطاأ. عند اإجراء 

تقييم املخاطر ناأخذ يف العتبار اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية املتعلقة 
باإعداد املجموعة للبيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�ضورة عادلة ، وذلك 

لغايات اإعداد اإجراءات تدقيق منا�ضبة ، ولي�ش لغر�ش اإبـداء راأينا حـول 
فعاليـة اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.

وي�ضتمل التدقيق اأي�ضًا على تقييم مدى مالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية 
امل�ضتخدمة ومعقولية التقديرات املحا�ضبية املعدة من قبل جمل�ش الإدارة 

وكذلك تقييم العر�ش العام للبيانات املالية املوحدة.
 

باعتقادنا اأن الأدلة التي ح�ضلنا عليها خالل اأعمال التدقيق كافية وتوفر 
اأ�ضا�ضًا معقوًل ميكننا من اإبداء راأينا.

الراأي
يف راأينا اأن البيانات املالية املوحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي املادية 

، املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�ضمرب 2012 واأداءها املايل وتدفقاتها 
النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية 

وتعليمات م�ضرف قطر املركزي.

اأمر اآخر
مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما يف 31 دي�ضمرب 2011 من 

قبل مكتب تدقيق اآخر حيث اأبدى راأيًا بدون حتفظ حول هذه البيانات املالية، 
بتاريخ 18 يناير 2012.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
لقد ح�ضلنا على جميع املعلومات والإي�ضاحات التي طلبناها لأداء مهمتنا ، 

ونوؤكد اأي�ضًا اأن املعلومات امل�ضمنة يف التقرير ال�ضنوي ملجل�ش الإدارة يتفق مع 
ال�ضجالت املحا�ضبية للمجموعة. وح�ضب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�ضنة 

مخالفات لأحكام النظام الأ�ضا�ضي للبنك اأو لأحكام قانون م�ضرف قطر 
املركزي رقم 33 ل�ضنة 2006 وتعديالته اأو قانون ال�ضركات التجارية القطري 
رقم 5 ل�ضنة 2002 على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على ن�ضاط املجموعة 

اأو مركزها املايل.

تقرير 
مراقبي احل�سابات امل�ستقلني 

اإلى امل�ساهمني يف بنك الدوحة 
�س.م.ق

عن اإرن�ضت ويونـغ

فــرا�ش ق�ضــو�ش
�ضجل مراقبي احل�ضابات رقم 236

الدوحة يف 20 يناير 2013
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بـيــان املركــــز املـالـــي املـوحــــد
كما يف 31 دي�ضمرب 2012 

2012
األف ريال قطري

2011
األف ريال قطري

املوجودات

2.598.3652.605.276نقد واأر�ضدة لدى امل�ضارف املركزية
7.786.58710.147.364اأر�ضدة لدى بنوك 

33.774.84931.028.028قرو�ش و�ضلف للعمالء
9.581.0137.576.622ا�ضتثمارات مالية

10.53210.846ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة
794.822820.838ممتلكات ، مفرو�ضات ومعدات

666.296555.307موجودات اأخرى
55.212.46452.744.281اإجمايل املوجودات

املطلوبات 

8.716.47911.635.523 اأر�ضدة من بنوك

34.401.08331.698.853ودائع عمالء
2.571.968769.379�ضندات دين

1.971.7691.559.323مطلوبات اأخرى
47.661.29945.663.078اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية
2.066.9782.066.978راأ�ش املال

3.283.6003.283.600احتياطي قانوين
773.650597.650احتياطي مخاطر

)484(126.856احتياطيات القيمة العادلة
)3.881()3.467(احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

930.140930.140اأرباح مقرتح توزيعها  
373.408207.200اأرباح مدورة

7.551.1657.081.203اإجمايل حقوق امللكية 
55.212.46452.744.281اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من جانب جمل�ش الإدارة بتاريخ 20 يناير 2013 ووقعها بالنيابة 
عن املجل�ش كل من : 

ال�سيخ / فهد بن محمد بن جرب اآل ثاين
رئي�ش جمل�ش الإدارة

ال�سيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جرب اآل ثاين
الع�ضو املنتدب

راهافان �سيتارامان
الرئي�ش التنفيذي للمجموعة
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بـيــان الــدخـــــل املـوحــــد
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 

2012
األف ريال قطري

2011
األف ريال قطري

2.275.9192.286.585اإيرادات فوائد
)544.756()596.833(م�ضروفات فوائد

1.679.0861.741.829�سايف اإيرادات الفوائد

354.316389.083 اإيرادات ر�ضوم وعمولت
)7.179()4.478(م�ضروفات ر�ضوم وعمولت

349.838381.904 �سايف اإيرادات ر�سوم وعمولت

92.16182.430اإجمايل اأق�ضاط التاأمني املكتتبة
)29.241()37.498( اأق�ضاط التاأمني امل�ضندة

)29.977()37.048( �ضايف املطالبات املدفوعة

17.61523.212�سايف الإيرادات من عمليات التاأمني

83.78378.303ربح �ضرف عمالت اأجنبية
231.09874.560 اإيرادات ا�ضتثمارات مالية

57.65333.942اإيرادات ت�ضغيلية اأخرى
372.534186.805

2.419.0732.333.750�سايف الإيرادات الت�سغيلية

)412.834()411.630(تكاليف املوظفني
)58.123()73.401(اإهالك واإطفاء

)35.475()85.939(خ�ضارة انخفا�ش يف قيمة الإ�ضتثمارات املالية واأر�ضدة لدى البنوك
)271.475()189.643(خ�ضارة انخفا�ش يف القرو�ش وال�ضلف للعمالء، بال�ضايف

)309.932()349.937(م�ضروفات اأخرى

)1.110.550()1.087.839(
246377ح�ضة يف نتائج �ضركات زميلة

1.308.7691.246.288الربح لل�سنة قبل ال�سريبة
)5.134()3.797(م�ضروف ال�ضريبة

1.304.9721.241.154الربح لل�سنة

العائدات لل�سهم
6.316.03العائد الأ�ضا�ضي لل�ضهم )ريال قطري لل�ضهم(
6.316.03العائد املخف�ش لل�ضهم )ريال قطري لل�ضهم(
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بـيــان الــدخـــــل ال�ســـامـــل املــوحــد
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 

2012
األف ريال قطري

2011
األف ريال قطري

1.304.9721.241.154الربح لل�سنة

الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة

)1.880(414فروق حتويل عمالت اأجنبية من عمليات ت�ضغيلية اأجنبية

حتوطات التدفقات النقدية:
23.57620.463�ضايف التغريات يف القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

موجودات مالية متاحة للبيع:
103.76428.145�ضايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املتاحة للبيع

127.75446.728الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة
1.432.7261.287.882اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
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حـــد
حـقــوق املـلـكيــة املــو

ت فـي 
بـيــان الـتـغـيـرا

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 

راأ�س املال
األف ريال قطري

طي
حتيا

 ا
ين

قانو
األف ريال قطري

طي
حتيا

 ا
طر

خا
م

األف ريال قطري

طي
حتيا

 ا
 القيمة
العادلة

األف ريال قطري

طي
حتيا

 ا
حتويل

 
ت

ال
 عم

جنبية
اأ

األف ريال قطري

رتح
 اأرباح مق
توزيعها

األف ريال قطري
اأرباح مدورة

األف ريال قطري

حقوق
جمموع 

 
امللكية

األف ريال قطري

الر�ضيد يف 1 يناير 2011
1.894.730

2.717.814
377.650

)49.092(
)2.001(

947.365
148.027

6.034.493

خل ال�سامل لل�سنة
يل الد

جما
اإ

ربح ال�ضنة
-

-
-

-
-

-
1.241.154

1.241.154
الدخل ال�ضامل الآخر

-
-

-
48.608

)1.880(
-

-
46.728

خل ال�سامل لل�سنة
يل الد

جما
اإ

-
-

-
48.608

)1.880(
-

1.241.154
1.287.882

ين
محول اإلى الحتياطي القانو

-
812

-
-

-
-

)812(
-

محول اإلى احتياطي املخاطر
-

-
220.000

-
-

-
)220.000(

-

محول اإلى �ضندوق دعم الأن�ضطة الإجتماعية 
-

-
-

-
-

-
)31.029(

)31.029(

يف 
ف بها مبا�سرة 

رت
حقوق امللكية، مع

ت مع مالكي 
ال

التعام
حقوق امللكية:

توزيعات اأرباح مدفوعة اإلى مالكي حقوق امللكية 
-

-
-

-
-

)947.365(
-

)947.365(
اأرباح مقرتح  توزيعها 

-
-

-
-

-
930.140

)930.140(
-

زيادة راأ�ش املال 
172.248

564.974
-

-
-

-
-

737.222
حقوق امللكية

ت ملالكي 
ت من واملدفوعا

يل امل�ساهما
جما

اإ
172.248

564.974
-

-
-

)17.225(
)930.140(

)210.143(

الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب  2011 
2.066.978

3.283.600
597.650

)484(
)3.881(

930.140
207.200

7.081.203
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حـــد
حـقــوق املـلـكيــة املــو

ت فـي 
بـيــان الـتـغـيـرا

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 

راأ�س املال
 األف ريال

قطري

طي
حتيا

 ا
ين

قانو
األف ريال قطري

طي
حتيا

 ا
طر

خا
م

األف ريال قطري

طي
حتيا

 ا
 القيمة
العادلة

 األف ريال قطري

طي
حتيا

 ا
حتويل

 
ت

ال
 عم

جنبية
اأ

األف ريال قطري

رتح
 اأرباح مق
توزيعها

األف ريال قطري
اأرباح مدورة

األف ريال قطري

جمموع
 

حقوق امللكية
األف ريال قطري

الر�ضيد يف 1 يناير 2012
2.066.978

3.283.600
597.650

)484(
)3.881(

930.140
207.200

7.081.203

خل ال�سامل لل�سنة
يل الد

جما
اإ

ربح ال�ضنة
-

-
-

-
-

-
1.304.972

1.304.972
اإيرادات �ضاملة اأخرى

-
-

-
127.340

414
-

-
127.754

خل ال�سامل لل�سنة
يل الد

جما
اإ

-
-

-
127.340

414
-

1.304.972
1.432.726

ين
محول اإلى الحتياطي القانو

-
-

-
-

-
-

-
-

محول اإلى احتياطي املخاطر
-

-
176.000

-
-

-
)176.000(

-

محول اإلى �ضندوق دعم الأن�ضطة الإجتماعية
-

-
-

-
-

-
)32.624(

)32.624(

ف بها مبا�سرة 
رت

حقوق امللكية، مع
ت مع مالكي 

ال
التعام

حقوق امللكية:
يف 

توزيعات اأرباح مدفوعة اإلى مالكي حقوق امللكية 
-

-
-

-
-

)930.140(
-

)930.140(
اأرباح مقرتح توزيعها 

-
-

-
-

-
930.140

)930.140(
-

حقوق امللكية
ت ملالكي 

ت من واملدفوعا
يل امل�ساهما

جما
اإ

-
-

-
-

-
-

)930.140(
)930.140(

رب  2012 
يف 31 دي�سم

الر�سيد 
2.066.978

3.283.600
773.650

126.856
)3.467(

930.140
373.408

7.551.165



تقـرير جملــ�س 
الإدارة

عن ال�ضنة املالية املنتهية 
يف 2012/12/31  
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وا�ضل بنك الدوحة جناحاته املتعاقبة عامًا تلو الآخر يف حتقيق 
اأف�ضل م�ضتويات الأداء �ضواء على ال�ضعيد املايل اأو التنظيمي 
اأو على �ضعيد اخلدمات، حيث متكنا وبحمد اهلل تعالى خالل 

عام 2012 من حتقيق كل ما و�ضعناه من اأهداف يف ا�ضرتاتيجية 
البنك ويف املوازنة التقديرية.  وقد ت�ضمنت هذه الإجنازات تعزيز 
وتقوية املركز املايل للبنك وحتقيق اأف�ضل ن�ضبة عائد على متو�ضط 

حقوق امل�ضاهمني وعلى متو�ضط املوجودات، هذا بالإ�ضافة اإلى 
طرح العديد من اخلدمات واملنتجات امل�ضرفية املتطورة وخا�ضة 

اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية.  كما ت�ضمنت هذه الإجنازات 
اأي�ضًا على تعزيز الكادر الوظيفي يف البنك من خالل اإدخال العديد 

من اخلربات والكفاءات يف امل�ضتويات الإدارية املختلفة، اإ�ضافة 
اإلى تو�ضيع نطاق �ضبكة الفروع ومكاتب التمثيل على امل�ضتوى املحلي 

والإقليمي والدويل.

وقد مت يف ذات العام اأي�ضًا الرتكيز على الكوادر القطرية حيث 
ا�ضتقطبنا العديد من املوظفني القطريني ومت اإخ�ضاعهم لدورات 

تدريبية مكثفة، كما واأحتنا لهم الفر�ضة لكت�ضاب اخلربات 
واملهارات اخلارجية من خالل اللتحاق بفروع البنك املختلفة 

ومكاتب التمثيل املنت�ضرة يف مختلف اأنحاء العامل.

فعلى ال�ضعيد املحلي بلغ اإجمايل عدد �ضبكة الفروع املحلية العاملة 
داخل دولة قطر 32 فرعًا  بالإ�ضافة  اإلى 13 مكتب دفع وثالثة 

فروع متنقلة  و120 جهاز �ضراف اآيل. واأما على ال�ضعيد الدويل، 
فيوجد للبنك فرعًا يف اإمارة دبي واآخر يف اإمارة اأبو ظبي بدولة 

الإمارات العربية املتحدة اإ�ضافة اإلى فرع ثالث بدولة الكويت، 
هذا بالإ�ضافة اإلى �ضبعة مكاتب متثيل يف كل من �ضنغافورة وتركيا 

واليابان وال�ضني ولندن وكوريا اجلنوبية وفرانكفورت. كما وميتلك 
البنك اأي�ضا �ضركة بنك الدوحة للتاأمني وهي �ضركة تابعة مملوكة 

للبنك بالكامل اإ�ضافة اإلى ح�ضة ا�ضرتاتيجية بن�ضبة 44% من راأ�ش 
مال اإحدى �ضركات الو�ضاطة الهندية والتي اأ�ضبحت فيما بعد 

ت�ضمى ب�ضركة الدوحة للو�ضاطة واخلدمات املالية ومتار�ش ن�ضاطها 
يف اأعمال الو�ضاطة واإدارة املوجودات.

كما ا�ضدر البنك خالل الربع الول من عام 2012 �ضندات دين 
رئي�ضية مببلغ 500 مليون دولر اأمريكي �ضمن برنامج �ضندات 

الدين الأوروبية متو�ضطة الأجل البالغ قيمته 2 مليار دولر اأمريكي.   
حيث مت تنظيم عملية الإ�ضدار وترتيبها من قبل مورغان �ضتانلي 

وجي بي مورغان واأدرجت للتداول يف بور�ضة لندن.  وقد لقت 
عملية الإ�ضدار اإقباًل كبريًا من قبل جمهور امل�ضتثمرين يف اآ�ضيا 

وال�ضرق الأو�ضط واوروبا حيث جتاوزت عملية الكتتاب ثمانية 
اأ�ضعاف املبلغ املطلوب.

لقد حقق بنك الدوحة خالل عام 2012 ن�ضب منو ملحوظة بكافة 
املوؤ�ضرات املالية حيث ارتفع اإجمايل املوجودات من مبلغ 52.7 

مليار ريال قطري عام 2011 اإلى مبلغ 55،2 مليار ريال قطري عام 
2012 اأي بزيادة قدرها 2.5 مليار ريال قطري ون�ضبة منو %4.7 

و�ضجلت القرو�ش وال�ضلف ن�ضبة منو تعادل 8.9% حيث ارتفعت من 
مبلغ 31 مليار ريال قطري عام 2011 اإلى مبلغ 33.8 مليار ريال 

قطري عام 2012.

كما حققنا ن�ضبة منو يف اإجمايل ودائع العمالء تعادل 8.5% حيث 
ارتفع اإجمايل الودائع من مبلغ 31.7 مليار ريال قطري عام 2011 

اإلى مبلغ 34.4 مليار ريال قطري عام 2012 اأي بزيادة قدرها 
2.7 مليون ريال قطري،  ون�ضبة منو يف اإجمايل حقوق امل�ضاهمني 

تعادل 6.6% حيث ارتفعت من مبلغ 7.1 مليار ريال قطري عام 
2011 اإلى مبلغ 7.6 مليار ريال قطري عام 2012 اأي بواقع 469.9 

مليون ريال قطري.

 اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
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كما وتظهر البيانات املالية اأي�ضا باأن البنك قد حقق ن�ضبة منو 
يف �ضايف اأرباح البنك بواقع 5.1% حيث ارتفع �ضايف الربح من 

1.24مليار ريال قطري عام 2011 اإلى مبلغ 1.3 مليار ريال قطري 
عام 2012. وتظهر وجود ن�ضبة  منو يف اإجمايل الإيرادات الت�ضغيلية 
بواقع 3.6% حيث بلغت الزيادة يف الإيرادات الت�ضغيلية مبلغ 85.2 
مليون ريال قطري. وقد انعك�ضت هذه النتائج الطيبة على معدلت 

الأداء، حيث بلغت ن�ضبة العائد على متو�ضط حقوق امل�ضاهمني 
20.6% ون�ضبة العائد على متو�ضط املوجودات %2.42.

واعتمادًا على هذه النتائج، اتخذ جمل�ش الإدارة قرارًا يف اجتماعه 
الذي عقد بتاريخ 2013/1/20 التقدم بتو�ضية اإلى اجلميعة العامة 
للم�ضاهمني للموافقة على توزيع اأرباح نقدية بواقع 4.5 ريال قطري 

لل�ضهم الواحد اأي ما يعادل ن�ضبة 45% من راأ�ش املال املدفوع.

اخلطة امل�ستقبلية للبنك:

وعلى �ضعيد اخلطة امل�ضتقبلية للبنك للثالث �ضنوات القادمة فقد 
ت�ضمنت اخلطة على اإجراء بع�ش التعديالت على ا�ضرتاتيجية 

الأعمال وخا�ضة فيما يتعلق بالفروع اخلارجية ومكاتب التمثيل 
املنت�ضرة مبختلف دول العامل، وعلى تطبيق ا�ضرتاتيجيات فعالة يف 
جمال اإدارة املخاطر على امل�ضتويني املحلي والدويل وعلى الرتكيز 

على ا�ضتقطاب الكوادر القطرية ورفع م�ضتوى الأداء من خالل 
ا�ضتقطاب اخلربات والكفاءات العالية بالإ�ضافة اإلى الرتكيز 

على الربامج التدريبية لكافة امل�ضتويات الوظيفية.  كما وت�ضمنت 
اأي�ضا على حت�ضني وتطوير م�ضتوى احلوكمة يف البنك وعلى تقدمي 

اأف�ضل م�ضتوى من اخلدمات واملنتجات امل�ضرفية املتطورة وخا�ضة 
اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية، اإ�ضافة اإلى الت�ضويق ال�ضمني 

للخدمات، وتعزيز وتقوية املركز املايل للبنك من خالل م�ضاعفة 
اإجمايل املوجودات وتنويعها واملحافظة على اأعلى م�ضتوى من 

الكفاءة يف الأداء الت�ضغيلي. وقد ت�ضمنت ال�ضرتاتيجية اأي�ضًا على 
حتقيق منو منتظم يف بنود الدخل الرئي�ضية وتنويع م�ضادر الدخل 

وخا�ضة امل�ضادر غري املرتبطة بالفوائد، وعلى اإدارة التكاليف 
ومراقبتها بطريقة مهنية واملحافظة عليها �ضمن امل�ضتويات 

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

ولأغرا�ش حتقيق اأهداف البنك ال�ضرتاتيجية على امل�ضتوى املحلي 
والإقليمي والدويل وتعزيز قدرته على عمليات الإقرا�ش واملناف�ضة 
وحتقيق اأف�ضل م�ضتويات الأداء، فقد قرر جمل�ش الإدارة املوقر يف 

�ضهر �ضبتمرب من عام 2012 تقدمي تو�ضية للجمعية العامة غري 
العادية للم�ضاهمني لزيادة راأ�ش مال البنك خالل الربع الأول من 
عام 2013 بن�ضبة 50%، وقد مت بالفعل اإدراج هذه التو�ضية �ضمن 

اأجندة اأعمال اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ضاهمني 
للموافقة عليها. 

اخلدمات واملنتجات:

�ضهد عام 2012 طرح العديد من اخلدمات واملنتجات امل�ضرفية 
املتطورة وقد �ضملت جمالت التطوير هذه على طرح منتجات 

وخدمات جديدة وعلى اإدخال تعديالت جوهرية على بع�ش 
اخلدمات القائمة حيث حازت اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية 

على الن�ضيب الأكرب من هذا اجلانب، هادفني من ذلك تلبية 
احتياجات ومتطلبات عمالئنا الكرام من مختلف ال�ضرائح يف 

املجتمع القطري.

وبهدف املحافظة على م�ضتوى اأداء جمموعة اخلدمات امل�ضرفية 
لالأفراد ومواجهة التحديات املوجودة يف ال�ضوق فقد ركزنا 

خالل العام على تعزيز هذه املجموعة مبوظفني من ذوي اخلربة 

فريق الإدارة



والكفاءة العالية وعلى جودة وم�ضتوى اخلدمة املقدمة للعمالء، 
هذا بالإ�ضافة اإلى مركزة عمليات املكاتب اخللفية بالفروع وتعزيز 

م�ضتوى اأداء مركز »توا�ضل« وحت�ضني نظام ال�ضكاوى لدى البنك. 
كما مت تعزيز وحدة الريادة مبوظفني على درجة عالية من اخلربة 

والكفاءة لتقدمي خدمات متكاملة لكبار العمالء.

ويف �ضهر اأبريل من ذات العام د�ضنا ال�ضكل اجلديد لفروع بنك 
الدوحة، حيث روعي يف ت�ضميمها راحة العمالء و�ضهولة ان�ضياب 
العمل، اإ�ضافة اإلى اأعلى املعايري املتعلقة بتقدمي اخلدمة للعمالء، 

وبالفعل مت تنفيذ هذا الت�ضميم بفرعي اخلليج الغربي واملتحف 
و�ضوف يتم تنفيذه على �ضتة فروع اإ�ضافية خالل العام وعلى بقية 

الفروع خالل العامني القادمني.

وبالإ�ضافة اإلى اخلدمات الإلكرتونية املقدمة من خالل بنك 
الدوحة الفوري DBank مثل خدمة دي كاردل�ش DCardless التي 

متكن امل�ضتفيد من احلوالة با�ضتالم قيمتها عرب اأجهزة ال�ضراف 
الآيل بدون احلاجة اإلى ا�ضتخدام بطاقة ال�ضراف الآيل واحلوالت 

الإلكرتونية وخدمة الر�ضائل الق�ضرية وخدمة اإنفوف�ضت وخدمات 
الهاتف واملوبايل و�ضبكة الإنرتنت والفروع الإلكرتونية وغريها، فقد 
طرحنا خالل العام خدمات م�ضرفية اإ�ضافية عرب الهاتف اجلوال 

حيث مت متكني العمالء من خالل هذه اخلدمة من الو�ضول اإلى 
تفا�ضيل ح�ضاباتهم امل�ضرفية ب�ضهولة وي�ضر واإجراء عمليات حتويل 

بني ح�ضاباتهم اخلا�ضة اأو اإلى اأي م�ضتفيد اآخر م�ضجل يف هذه 
اخلدمة اإ�ضافة اإلى اإمكانية �ضداد فواتري اخلدمات وم�ضتحقات 
البطاقات الئتمانية وبطاقات اإعادة ال�ضحن للخدمات امل�ضبقة 

الدفع لكل من كيوتل وفودافون.

وقد اأولينا اهتمامًا خا�ضًا لأنظمة اأمن املعلومات حلماية 
م�ضتخدمي خدماتنا امل�ضرفية عرب الهاتف اجلوال، ووفرنا 

خدمات اإ�ضافية على �ضبكة اأجهزة ال�ضراف الآيل لعمالء بنك 
الدوحة وعمالء كيوتل، حيث اأ�ضبح باإمكان العمالء ال�ضتعالم عن 

فواتري خدمات كيوتل وت�ضديدها من خالل هذه ال�ضبكة. كما مت 
اإجراء تعديالت على موقع بنك الدوحة الإلكرتوين واإدخال عنا�ضر 

اأمان ذات فاعلية اأكرب حلماية م�ضتخدمي خدمات بنك الدوحة 
الفوري. واإ�ضافة اإلى ذلك، فقد كان لبنك الدوحة ال�ضبق منذ عام 

2007 يف طرح اأول برنامج ت�ضوق عرب الإنرتنت يف منطقة ال�ضرق 
الأو�ضط من خالل �ضوق الدوحة الإلكرتوين يف قطر، ول زال هذا 

الربنامج منذ ذلك التاريخ يحقق جناحات جيدة، حيث اأ�ضبح 
باإمكان العمالء من خالل هذا ال�ضوق �ضراء احتياجاتهم وت�ضديد 

قيمتها اإلكرتونيا.

كما مت ال�ضتمرار يف تطوير وتعزيز منتج تدبري على �ضبكة 
الإنرتنت، وهي خدمة مبتكرة وفريدة من نوعها، وتخت�ش هذه 
اخلدمة يف توفري احللول الالزمة لعمالء البنك لإدارة عمليات 

النقد وعمليات التح�ضيل واملدفوعات وال�ضيولة على امل�ضتوى املحلي 
والعاملي �ضمن اف�ضل املعايري. كما اأنها توفر للعمالء من املوؤ�ض�ضات 
اأي�ضًا القدرة على املراقبة والتحكم ومركزة عمليات الذمم املدينة 

تقـرير جملــ�س 
الإدارة

عن ال�ضنة املالية املنتهية 
يف 2012/12/31  
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والدائنة يف نظام م�ضريف اإلكرتوين واحد مع �ضمان وجود رقابة 
واإدارة فعالة ل�ضوؤونها املالية.

ومت خالل عام 2012 اأي�ضًا ولل�ضنة الثالثة على التوايل اإ�ضافة 
امتيازات جديدة حلاملي بطاقات درمي الئتمانية �ضواء كانوا من 

العمالء القدامى اأو العمالء اجلدد، حيث مكناهم من ا�ضرتداد 
ن�ضبة ما بني 5% اإلى 6% نقدًا من قيمة ا�ضتخدام بطاقاتهم 

الئتمانية خارح دولة قطر خالل �ضهري مايو ويونيو اإ�ضافة اإلى 
اإجراء �ضحب على �ضبعة جوائز يف �ضهر يوليو وثمانية جوائز يف 

�ضهر اأغ�ضط�ش حيث يتمكن العميل الفائز من ا�ضرتداد كامل 
ا�ضتخداماته للبطاقة يف ذلك ال�ضهر بحد اأق�ضى 10.000 

ريال قطري. هذا بالإ�ضافة اإلى ا�ضرتداد ن�ضبة 5% نقدًا على 
ا�ضتخدامات البطاقة من قيمة الهدايا التذكارية امل�ضرتاة من 

ال�ضوق احلرة مبطار الدوحة الدويل خالل فرتة احلملة. ويعترب 
هذا الربنامج هو الأول من نوعه لي�ش على م�ضتوى دولة قطر 

فح�ضب بل وعلى م�ضتوى املنطقة ككل، ولهذا فاإن هذه احلملة 
�ضجعت معظم العمالء على ا�ضتخدام بطاقاتهم الئتمانية خالل 

العطلة ال�ضيفية، وقد تبع هذه احلملة حملة اأخرى حلاملي 
بطاقات بنك الدوحة الئتمانية لتحفيزهم على ا�ضتخدام 

بطاقاتهم ب�ضكل يومي، وذلك من خالل تقدمي عرو�ش فائدة 
بن�ضبة �ضفر باملائة وخ�ضومات جمدية على ا�ضتخدام البطاقات 

لدى بع�ش املحال التجارية.

كما مت توفري بطاقة ائتمان ذات عالمة جتارية م�ضرتكة مع 
مراكز اللولو هايرب ماركت بامتيازات خا�ضة وجذابة، وقد لقت 
هذه البطاقة منذ طرحها يف عام 2011 اإقبال هائال من جمهور 

العمالء، مما جعلها بطاقة خا�ضة ومميزة لي�ش على م�ضتوى 
دولة قطر فح�ضب بل وعلى م�ضتوى منطقة دول جمل�ش التعاون 
اخلليجي اأي�ضًا. اإ�ضافة اإلى ال�ضتمرار يف طرح بطاقة انفينت 

الئتمانية اخلا�ضة بعمالء الريادة والتي ا�ضفت على هذه الفئة 
من العمالء طابع خا�ش ومتميز. كما طرح البنك بال�ضرتاك مع 

وكالة ريجن�ضي لل�ضفريات وال�ضياحة »بطاقة امل�ضافر« امل�ضبقة 
الدفع، وهي متاحة بالدولر الأمريكي واليورو واجلنيه ال�ضرتليني 
بهدف تلبية احتياجات مختلف ال�ضرائح من العمالء عند رغبتهم 
بال�ضفر على مدار العام. وقد  ا�ضتمر العمل اأي�ضًا بربنامج الولء 

اخلا�ش ببطاقة درمي الئتمانية، اإذ ل يزال باإمكان حاملي هذه 
البطاقة ال�ضتفادة من ا�ضتبدال النقاط اخلا�ضة با�ضتخداماتهم 

ب�ضكل فوري من اأجهزة نقاط البيع املنت�ضرة يف العديد من املحال 
التجارية امل�ضاركة يف هذا الربنامج اأو ا�ضتخدام هذه النقاط 

ل�ضراء تذاكر �ضفر.

ونظرًا ملا حققه منتج الدانة لل�ضنة التا�ضعة على التوايل من 
جناحات فقد قمنا خالل عام 2012 باإعادة هيكلة هذا الربنامج 

وبقي عام 2022 ال�ضمة املميزة له. حيث و�ضلت قيمة اإجمايل 
اجلوائز النقدية التي ت�ضمنها هذا الربنامج اإلى 12 مليون ريال 
قطري ومت اإجراء ال�ضحب عليها خالل العام ب�ضفة �ضهرية وربع 

�ضنوية. لقد ت�ضمنت عمليات ال�ضحب ال�ضهرية على خم�ضة جوائز 
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بقيمة 50.000 ريال قطري خلم�ش رابحني وعلى جائزة اأخرى 
لرابح واحد مببلغ 250.000 ريال قطري كما ت�ضمنت عمليات 

ال�ضحب الربع �ضنوية على جائزة لرابح واحد مببلغ 500.000 ريال 
قطري واأخرى على مليون ريال قطري. واإ�ضافة اإلى ذلك مت اإعادة 
طرح ال�ضلة اخلام�ضة من منتج اجلنا بهدف م�ضاعدة امل�ضتثمرين 

على زيادة مدخراتهم من خالل توفري العديد من خيارات الإيداع 
مثل الريال القطري والدولر الأمريكي اأو الدرهم الإماراتي 

والدينار الكويتي. وقد متيز هذا املنتج باأ�ضعار فائدة عالية على 
الودائع من �ضنة اإلى خم�ش �ضنوات، اإ�ضافة اإلى اإتاحة الفر�ضة 
للعميل للح�ضول على قر�ش من البنك بن�ضبة 90% من اإجمايل 

قيمة الوديعة واحل�ضول على بطاقة ائتمان جمانية مدى احلياة.

كما قمنا بتنظيم �ضباق الدانة ال�ضنوي الذي �ضاد عليه طابع 
املحافظة على البيئة بالتعاون مع العديد من الهيئات املهتمة 

باملحافظة على البيئة مثل منظمة اليوني�ضكو اإ�ضافة اإلى قطر 
اخل�ضراء واإدراة املرور للوقاية من حوادث الطرق.  

وعلى �ضعيد القرو�ش ال�ضخ�ضية، فقد اأعدنا طرح حمالت 
القرو�ش ذات اأ�ضعار الفائدة املخف�ضة وحزمة قرو�ش التعليم 

بامتيازات جديدة وجذابة بهدف امل�ضاهمة يف خدمة الحتياجات 
التعليمية وتقدم املجتمع وخا�ضة يف ظل وجود نخبة من اجلامعات 

الدولية من مختلف اأنحاء العامل بدولة قطر.  كما اأعدنا طرح 
العرو�ش اخلا�ضة  لعمالء قرو�ش ال�ضيارات بامتيازات جديدة 
وجذابة مثل �ضعر فائدة بن�ضبة �ضفر باملائة لل�ضنة الأولى وفرتة 
�ضماح ملدة ثالثة اأ�ضهر، اإ�ضافة اإلى توفري خيار التاأمني ال�ضامل 

ملدة ترتاوح بني �ضنة اإلى ثالث �ضنوات ومتديد مدة ال�ضمان على 
ال�ضيارة اإلى خم�ش �ضنوات، هذا عدا عن ميزة الع�ضوية املجانية 
خلدمة امل�ضاعدة على الطريق والهواتف النقالة واأنظمة املالحة 
وغريها. كما مت اإقامة حمالت م�ضرتكة مع العديد من �ضركات 

ال�ضيارات الرائدة بدولة قطر بامتيازات جذابة على مختلف اأنواع 
ال�ضيارات، وقد مت تدعيم هذه احلمالت بخ�ضومات وامتيازات 

اأكرب خالل �ضهر رم�ضان املبارك والأعياد.

كما مت طرح منتج قر�ش الذهب ال�ضتثماري، وهو الأول من نوعه 
بدولة قطر بهدف م�ضاعدة العمالء لال�ضتثمار يف �ضوق الذهب 

حيث ت�ضل قيمة القر�ش اإلى 80% من قيمة الذهب الإجمايل 
وي�ضدد القر�ش ح�ضب اختيار العميل من �ضنة اإلى خم�ش �ضنوات.  

ومت اإعادة طرح »باقة مرحبا« يف حلة جديدة حيث ت�ضمنت على 
العديد من اخلدمات املالية والمتيازات مل�ضاعدة العمالء القادمني 

اإلى دولة قطر يف ترتيب اأو�ضاعهم ومتكينهم من ال�ضتقرار 
ب�ضهولة وي�ضر مثل فتح ح�ضاب راتب للعميل فورًا وح�ضوله على 

راتب �ضهر مقدم ملدة 30 يوم بدون فائدة وقر�ش �ضيارة وبطاقة 
ائتمان جمانية مدى احلياة اإ�ضافة اإلى القر�ش ال�ضخ�ضي.

اجلوائز:

ونظرا للمالءة واملتانة املالية التي يتمتع بها بنك الدوحة على 
امل�ضتويني املحلي والدويل وملا قدمه من خدمات ومنتجات 

م�ضرفية متطورة ولدوره الريادي يف نقل التجربة امل�ضرفية 
القطرية اإلى اآفاق جديدة، فقد حاز على تقدير واعرتاف عدد من 
املخت�ضني يف القطاع املايل وامل�ضريف، حيث حاز البنك بالإ�ضافة 

اإلى اجلوائز التي ح�ضل عليها يف الأعوام ال�ضابقة على جائزة 
اأف�ضل بنك يف قطر لعام 2012 وعلى جائزة البنك الأكرث ابتكارًا 

 Global Banking Finance من جملة جلوبال بانكينغ فاينان�ش
كما ح�ضل اأي�ضاعلى جائزة الطاوو�ش الذهبي للم�ضوؤولية الجتماعية 

  Golden Peacock Award for Corporate 2012 لل�ضركات لعام
 وعلـى اجلائـــــزة العــــامليــــة  لريــــــادة الأعمــــال لعـــام 2012 

 مــن التـــحـــاد العاملــي الـــكونـفـــدرالـــــي يف مــجــال الإعـــمـــال
.World Confederation of Business

�سكـر وتقـديـر:

وبهذه املنا�ضبة، يتقدم جمل�ش اإدارة بنك الدوحة بخال�ش ال�ضكر 
والعرفان اإلى مقام ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ/ حمد بن خليفة 

اآل ثاين، اأمري البالد املفدى واإلى �ضمو ال�ضيخ/ متيم بن حمد 
اآل ثاين، ويل العهد الأمني واإلى �ضعادة ال�ضيخ/ حمد بن جا�ضم 

بن جرب اآل ثاين، رئي�ش جمل�ش الوزراء ووزير اخلارجية واإلى 
�ضعادة ال�ضيد/ يو�ضف ح�ضني كمال، وزير املالية والقت�ضاد واإلى 

�ضعادة ال�ضيخ/ جا�ضم بن عبد العزيز بن جا�ضم بن حمد اآل 
ثاين، وزير الأعمال والتجارة واإلى �ضعادة ال�ضيخ/ عبد اهلل بن 

�ضعـود اآل ثاين، املحافظ واإلى �ضعـادة ال�ضيخ/ فهد بن في�ضل اآل 
ثاين، نائب املحافظ واإلى جميع امل�ضوؤولني مب�ضرف قطر املركزي 

ووزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر لالأ�ضواق املالية وبور�ضة قطر 
لدعمهم الالمتناهي لنا.

وختامًا يتوجه املجل�ش بالتحية وال�ضكر اإلى امل�ضاهمني والعمالء 
الكرام، واإلى اإدارة البنك التنفيذية وجلميع موظفي البنك على 
ما اأبدوه من جهود وتعاون خالل هذا العام وللنتائج الطيبة التي 

مت حتقيقها.

واللـه ولـي التوفيـق،،، 

فهد بن محمد بن جرب اآل ثاين

رئي�ش جمل�ش الإدارة



تـقــريـــــر
الـحـــوكـمــة

لعام 2012 

نبذة عامة:

كجزء من متطلبات اللتزام بنظام حوكمة ال�ضركات املدرجة، 
ال�ضادر عن هيئة قطر لالأ�ضواق املالية يتوجب على بنك الدوحة 

ك�ضركة م�ضاهمة قطرية مدرجة يف بور�ضة قطر الإف�ضاح عن 
مدى التزامه بهذا النظام، علمًا باأن هيئة قطر لالأ�ضواق املالية 

قد تبنت يف هذا النظام مبداأ اللتزام والتف�ضري.

وخالل هذا العام حر�ش بنك الدوحة على تعزيز هيكل احلوكمة 
من خالل اعتماد جمل�ش الإدارة لأدلة ال�ضيا�ضات والإجراءات 

اخلا�ضة باحلوكمة واتباع اف�ضل املمار�ضات املتبعة بهذا ال�ضاأن.  
هذا ويلخ�ش هذا التقرير اإجراءات احلوكمة لدى بنك الدوحة 

لعام 2012 وفقا ملتطلبات الإف�ضاح ال�ضادرة عن هيئة قطر 
لالأ�ضواق املالية وذلك كما هو مو�ضح اأدناه:

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه:

الواجبات وامل�سوؤوليات:

اإن جمل�ش الإدارة هو امل�ضوؤول الأول عن البنك وعن توفري القيادة 
الفعالة لالإ�ضراف على جممل الأعمال وتنميتها وحتقيق الأرباح 

بطريقة فعالة وم�ضتدمية.

مت تعريف واجبات وم�ضوؤوليات املجل�ش كما هي واردة مبيثاق 
املجل�ش، و�ضوف يتم ن�ضر هذه الوثيقة على موقع بنك الدوحة 

الإلكرتوين وو�ضعها مبتناول امل�ضاهمني لالطالع عليها قبل 
اجتماع اجلمعية العامة، كما �ضيتم اي�ضا اإدراجها �ضمن جدول 

اأعمال اجتماع امل�ضاهمني. اإن واجبات وم�ضوؤوليات املجل�ش 
متوافقة مع متطلبات نظام احلوكمة وتغطي املجالت التالية:

•   ال�ضرتاتيجية
•   احلوكمة
•   اللتزام

•   اإدارة املخاطر
•   ال�ضالحيات وتفوي�ضها

•   التدقيق الداخلي واخلارجي
•   جلان املجل�ش

•   قواعد �ضلوك املجل�ش
•   هيكل املجل�ش

•   اجتماعات املجل�ش
•   متطلبات ع�ضوية املجل�ش

لقد مت حتديث وتعريف واجبات كل ع�ضو من اأع�ضاء املجل�ش يف 
الو�ضف الوظيفي الذي مت اإعداده لهذا الغر�ش. كما ُطلب اأي�ضًا 
من كل ع�ضو يف املجل�ش اأن يوفر الوقت الكايف للقيام بالواجبات 

املطلوبة منه، علما باأن التزام ع�ضو جمل�ش الإدارة بتوفري الوقت 
الكايف لي�ش التزاما تعاقديا اإل اأنه اأمر مفهوم ومتعارف عليه من 
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قبل جميع الأع�ضاء. لقد مت اإعداد منوذج موحد للتحاق الع�ضو 
يف جمل�ش الإدارة واعتمد من املجل�ش و�ضوف يتم و�ضعه على حيز 
التطبيق. كما �ضيتم اأخذ توقيع كل ع�ضو من اأع�ضاء املجل�ش على 

هذا النموذج عند ان�ضمامه للمجل�ش يف امل�ضتقبل.

ت�سكيل جمل�س الإدارة:

يتكون املجل�ش احلايل من ثمانية اع�ضاء، اإل اأن هناك ع�ضو غري 
تنفيذي ا�ضتقال من ع�ضوية املجل�ش يف �ضهر اأبريل 2012 وبالتايل 
انخف�ش عدد اع�ضاء املجل�ش منذ ذلك التاريخ اإلى �ضبعة اع�ضاء:

• رئي�ش جمل�ش الإدارة
• نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

• الع�ضو املنتدب
• 5 اأع�ضاء غري تنفيذيني من �ضمنهم الع�ضو امل�ضتقل

نورد فيما يلي ملخ�س عن املوؤهالت العلمية واخلربة 
العملية لكل ع�سو من اأع�ساء املجل�س:

ال�سيخ فهد بن محمد بن جرب اآل ثاين
رئي�ش جمل�ش الإدارة  •

تاريخ التعيني يف املجل�ش: 3 يونيو 1996   •
املوؤهل العلمي/ اخلربة: خريج الأكادميية امللكية   •

�ضاندهري�ضت، اململكة املتحدة
الع�ضوية يف املجال�ش الأخرى: ع�ضو جمل�ش اإدارة �ضركة   •

اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي.

امللكية: 1.66% )31 دي�ضمرب 2012(  •
ال�سيد اأحمد عبد الرحمن يو�سف عبيدان

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة  •
تاريخ التعيني يف املجل�ش: 20 اأبريل 1982   •

املوؤهل العلمي/ اخلربة: مدير عام موؤ�ض�ضة الواحة   • 
للتجارة واملقاولت

امللكية: 1.67% )31 دي�ضمرب 2012(  •
ال�سيخ عبد الرحمن بن محمد بن جرب اآل ثاين

الع�ضو املنتدب  •
تاريخ التعيني يف املجل�ش: 21 دي�ضمرب 1978   •

املوؤهل العلمي/ اخلربة: بكالوريو�ش هند�ضة مدنية،   • 
جامعة مي�ضوري

الع�ضوية يف املجال�ش الأخرى: رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�ضركة   •
القطرية لل�ضناعات التحويلية، رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة 

قطر وعمان لال�ضتثمار »ممثاًل عن دولة قطر« وع�ضو جمل�ش 
اإدارة ال�ضركة الوطنية لالإجارة.

امللكية: 1.71% )31 دي�ضمرب 2012(  •

ال�سيخ عبد اهلل محمد بن جرب اآل ثاين

ع�ضو جمل�ش اإدارة – غري تنفيذي  •
تاريخ التعيني يف املجل�ش: 20 اأبريل 1982   •

الع�ضوية يف املجال�ش الأخرى: رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة   •
اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي

امللكية: 1% )31 دي�ضمرب 2012(  •
ال�سيد جرب بن �سلطان طوار الكواري

ع�ضو جمل�ش اإدارة – غري تنفيذي   •
تاريخ التعيني يف املجل�ش: 12 اأبريل 1993   •

املوؤهل العلمي/ اخلربة: رجل اأعمال  •
امللكية: 1.08% )31 دي�ضمرب 2012(  •

ال�سيد حمد محمد حمد عبد اهلل املانع

ع�ضو جمل�ش اإدارة – غري تنفيذي  •
تاريخ التعيني يف املجل�ش: 13 اأبريل 1999   •

الع�ضوية يف املجال�ش الأخرى: نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة   •
جمموعة �ضركات محمد حمد املانع، ع�ضو جمل�ش اإدارة 

ال�ضركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني، ع�ضو 
جمل�ش اإدارة ال�ضركة العربية القطرية ملنتجات الألبان، 

 ع�ضو جمل�ش اإدارة �ضــركة قطــر الوطنيــة للمالحــة 
والنقليات املحدودة.

امللكية: 1.57% )31 دي�ضمرب 2012(  •
ال�سيخ فالح بن جا�سم بن جرب اآل ثاين

ع�ضو جمل�ش اإدارة – غري تنفيذي وم�ضتقل  •
تاريخ التعيني يف املجل�ش: 27 فرباير 2011  •

اخلربة: وزير اخلدمة املدنيه و�ضوؤون الأ�ضكان  •
الع�ضوية يف املجال�ش الأخرى: رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�ضركة   •

الوطنية لالإجارة القاب�ضة.

امللكية: 1% )31 دي�ضمرب 2012(  •
ال�سيخ عبد اهلل بن نا�سر بن عبد اهلل اآل ثاين )ا�ستقال 

من ع�سوية املجل�س يف 2012/4/18(

اأع�ساء املجل�س امل�ستقلني:

اإن الت�ضكيل احلايل للمجل�ش ل يت�ضمن اأع�ضاء م�ضتقلني على 
النحو املطلوب يف النظام با�ضتثناء ع�ضو جمل�ش اإدارة واحد، 

ويرجع ذلك اإلى اأن اأع�ضاء جمل�ش الإدارة احلاليني كانوا اأع�ضاءًا 
باملجل�ش لعدة دورات �ضابقة، هذا عدا عن ظروف ال�ضوق احلالية 

والظروف الجتماعية.
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اع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني: 

يقوم اع�ضاء جمل�ش الإدارة غري التنفيذيني باأدوارهم »كما هو 
معتمد يف الو�ضف الوظيفي اخلا�ش بهم« بامل�ضاركة يف و�ضع 

ا�ضرتاتيجية البنك ب�ضكل مو�ضوعي واإدارة نظام احلوكمة حلماية 
م�ضالح امل�ضاهمني، كما وي�ضاهم الأع�ضاء غري التنفيذيني اأي�ضا 

يف اأن�ضطة املجل�ش كما هو من�ضو�ش عليه يف ميثاق جمل�ش الإدارة، 
ويقومون مبراجعة اأداء البنك ب�ضكل دوري وتقييم اداء الإدارة 

للتاأكد من حتقيق الأهداف املو�ضوعة للبنك. ويف حال وجود اأي 
 ت�ضـــارب للـمـ�ضــالح يـقــوم الأعـ�ضــاء بالتاأكــد باأن م�ضــالـــح 

امل�ضاهمني محفوظة. 

واجبات اع�ساء جمل�س الإدارة ال�ستئمانية:

يدين كل ع�ضو من اأع�ضاء جمل�ش الإدارة بخ�ضائ�ش العناية والولء 
والنزاهة ودعم روؤية البنك ال�ضاملة وذلك مبا ين�ضجم مع ميثاق 
املجل�ش وقواعد ال�ضلوك املهني. كما ويقوم اأع�ضاء املجل�ش اأي�ضا 

مبمار�ضة م�ضوؤولياتهم بعلم ودراية خلدمة م�ضالح البنك، علما باأن 
اع�ضاء املجل�ش يتمتعون باملعرفة واخلربات واملهارات املطلوبة.

واجبات رئي�س جمل�س الإدارة:

من م�ضوؤوليات رئي�ش جمل�ش الإدارة قيادة بنك الدوحة لتحقيق 
اأهدافه ال�ضرتاتيجية والعائد املنا�ضب للم�ضاهمني، كما ويتولى 
قيادة املجل�ش والإ�ضراف على دوره ب�ضكل كامل واعتماد جداول 

اعمال اجتماعات املجل�ش هذا بالإ�ضافة اإلى مناق�ضة اع�ضاء 
املجل�ش بالتو�ضيات والتح�ضينات واملبادرات ال�ضرتاتيجية واملوازنات 

التقديرية والفر�ش ال�ضتثمارية املتاحة والتاأكد من قيام املجل�ش 
باملهام املنوطة به، اإ�ضافة اإلى مناق�ضة امور البنك العامة ب�ضكل 

دوري مع اع�ضاء املجل�ش والتحقق من وجود اآلية لتقييم م�ضتوى اأداء 

الأع�ضاء بالإ�ضافة اإلى التوا�ضل مع امل�ضاهمني.  ولرئي�ش املجل�ش 
ان ينيط بع�ش مهامه اإلى الأع�ضاء اأو اللجان اأو الع�ضو املنتدب اأو 

الرئي�ش التنفيذي ح�ضب ما يراه منا�ضبًا. كما ويقوم اي�ضا بالتن�ضيق 
مع الرئي�ش التنفيذي بخ�ضو�ش املوارد املالية والب�ضرية لتحقيق 

الأهداف املرجوة ومراقبة م�ضتوى اأداء البنك ب�ضكل عام دوريا من 
خالل الرئي�ش التنفيذي.

اجتماعات جمل�س الإدارة:

يجتمع املجل�ش بناءًا على دعوة من رئي�ش املجل�ش اأو بناءًا على 
طلب اثنني من الأع�ضاء على الأقل. يكون لكل اجتماع جدول 

اأعمال يوزع على جميع الأع�ضاء قبل الجتماع بوقت كاف وذلك 
لأغرا�ش التح�ضري لالجتماع. وفقًا مليثاق املجل�ش، يجتمع املجل�ش 

ما ل يقل عن 6 مرات يف العام )مرة واحدة كل �ضهرين على 
الأقل(. عقد املجل�ش خالل عام 2012 ثمانية اجتماعات حيث 

عقد اآخر اجتماع بتاريخ 2012/12/30.

مكافاآت املجل�س:

اعتمد املجل�ش �ضيا�ضة تنظم عملية �ضرف املكافاآت والمتيازات، 
ومع نهاية كل عام وقبل اجتماع اجلمعية العمومية تتاح املكافاآت 

املقرتحة لرئي�ش واأع�ضاء جمل�ش الإدارة للم�ضاهمني من اأجل 
مناق�ضتها واملوافقة عليها.  وبالإ�ضافة اإلى ذلك، يتم مراجعة 

المتيازات املمنوحة اإلى اع�ضاء املجل�ش من قبل مدقق احل�ضابات 
اخلارجي ويتم اإر�ضالها لل�ضادة م�ضرف قطر املركزي قبل موعد 

الجتماع بوقت كاٍف ومن ثم يتم عر�ضها على امل�ضاهمني.

مكافاآت الإدارة العليا:

اعتمد املجل�ش �ضيا�ضة تنظم عملية تقيم اأداء الإدارة العليا وفقا 
لالأهداف التي و�ضعت با�ضرتاتيجية البنك ملدة ثالث �ضنوات.  

 �سعادة ال�سيخ فهد بن محمد بن جرب اآل ثاين، رئي�س جمل�س اإدارة بنك الدوحة، �سعادة ال�سيخ عبد الرحمن بن محمد بن جرب اآل ثاين، الع�سو املنتدب ببنك الدوحة،
ال�سيد اأحمد عبيدان فخرو، نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك الدوحة، ولفيف من كبار ال�سخ�سيات خالل ق�س �سريط افتتاح الفرع.
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ووفقًا لنتائج تقييم الأداء والنتائج التي يحققها البنك يتم حتديد 
املكافاآت واملزايا الإ�ضافية. اأما بالن�ضبة للرواتب فيوجد لدى 

البنك �ضلم رواتب معتمد من قبل املجل�ش.

�سكرتري جمل�س الإدارة:

عني املجل�ش �ضكرتريا ملجل�ش الإدارة يف يوليو 2007. وهو حا�ضل 
على �ضهادة لي�ضان�ش حقوق من جامعة عني �ضم�ش منذ عام 1987  

وعلى دبلوم يف القانون عام 1988 ويفي بجميع متطلبات النظام 
املتعلقة يف �ضغله لهذا املن�ضب.

يحتفظ �ضكرتري املجل�ش بجميع وثائق املجل�ش ويدير جميع 
الإجراءات املتعلقة باجتماعات املجل�ش ويقدم تقاريره مبا�ضرة 

اإلى رئي�ش املجل�ش ومع ذلك، ميكن جلميع الأع�ضاء احل�ضول على 
خدمات ال�ضكرتري.

ف�سل من�سبي الرئي�س واملدير التنفيذي:

اإن مهام وم�ضوؤولية وظيفتي رئي�ش جمل�ش الإدارة والرئي�ش 
التنفيذي مف�ضولتني يف البنك، وقد مت تو�ضيح الأدوار 

وامل�ضوؤوليات يف الو�ضف الوظيفي اخلا�ش بكل منهما.

ت�سارب امل�سالح وا�ستخدام املعلومات ال�سرية لأغرا�س 
التداول بال�سهم من قبل كبار املوظفني:

و�ضع بنك الدوحة عدة �ضوابط ملنع حدوث حالت ت�ضارب امل�ضالح 
وخا�ضة اأن البنك اعتمد �ضيا�ضة الأطراف ذات العالقة �ضمن 

�ضيا�ضات احلوكمة.  تتم املوافقة على عمليات الأطراف ذات العالقة 
من قبل جمل�ش الإدارة على اأ�ضا�ش ماديتها.  وفقًا لقانون ال�ضركات 

التجارية، اإذا كان ع�ضو املجل�ش لديه ت�ضارب يف امل�ضالح لعملية ما، 
فاإنه ل ي�ضارك يف اجتماع املجل�ش عند البت يف تلك العملية.  ومن 
اجلدير بالذكر اأي�ضًا اأن البنك قد اعتمد �ضيا�ضة ت�ضارب امل�ضالح 

التي يجب اللتزام بها من قبل جميع موظفي البنك.

يتم حاليًا مراقبة ور�ضد التداول على �ضهم البنك من قبل كبار 
املوظفني اللذين لديهم اطالع من قبل بور�ضة قطر مبا�ضرة. هذا، 

وقد اعتمد البنك �ضيا�ضة لتداول اأ�ضهم من قبل كبار املوظفني.

مهمات املجل�س وواجباته الأخرى:

ال�ست�سارات: يجوز للمجل�ش احل�ضول على ا�ضت�ضارة اأي خبري 
اأو ا�ضت�ضاري م�ضتقل على نفقة البنك وينظر البنك يف اإ�ضافة بند 

يف ميثاق املجل�ش لل�ضماح لالأع�ضاء غري التنفيذيني لال�ضتعانة 
بخدمات ا�ضت�ضارية دون احل�ضول على موافقة رئي�ش جمل�ش 

الإدارة/ الع�ضو املنتدب.

احل�سول على الوثائق: كما هو محدد يف ميثاق املجل�ش، 
يجب اأن يكون لأع�ضاء املجل�ش حرية الو�ضول/احل�ضول الكامل 

والفوري على املعلومات والوثائق وال�ضجالت املتعلقة بالبنك.  كما 
يجب على اإدارة البنك التنفيذية تزويد املجل�ش وجلانه بجميع 

الوثائق واملعلومات املطلوبة املتعلقة بقرارات املجل�ش.

تـقــريـــــر
الـحـــوكـمــة

لعام 2012 
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الرت�سيح: ان�ضاأ البنك نظاما للرت�ضيح/ تعيني اأع�ضاء جمل�ش 
الإدارة. ووفقًا مل�ضوؤوليات وواجبات جلنة الرت�ضيح واحلوكمة فيتعني 

عليها ان تاأخذ بالعتبار ال�ضروط واملوؤهالت واخلربات الواجب 
توافرها باملر�ضح حتى يكون ع�ضوًا فعاًل مبجل�ش الإدارة وبالتايل 
فاإن اللجنة حتدد املعايري الالزمة لختيار اع�ضاء املجل�ش اجلدد.

الربنامج التعريفي لالأع�ساء اجلدد: على الرغم من عدم 
تطبيق برنامج تعريفي ر�ضمي حتى الآن، اإل اأن البنك �ضوف ي�ضع 

�ضيا�ضات تت�ضمن مبادئ توجيهية وبرنامج تعريفي ر�ضمي وتدريب 
ر�ضمي لأع�ضاء املجل�ش اجلدد.

احلوكمة: �ضيتم اإطالع املجل�ش على م�ضتجدات ممار�ضات 
احلوكمة من خالل الإدارة وجلنة احلوكمة والرت�ضيح.

اإنهاء خدمات الع�سو: ميكن اإنهاء خدمات اأع�ضاء املجل�ش 
الذين ل يح�ضرون اجتماعات املجل�ش على اأ�ضا�ش منتظم ا�ضتنادًا 

اإلى النظام الأ�ضا�ضي لبنك الدوحة.

التقييم الذاتي: مت اعتماد النماذج والأدوات الالزمة لإجراء 
التقييم الذاتي ال�ضنوي من قبل املجل�ش.

املكافــاآت: اعتمـد البنـك �ضيـــا�ضــة ملكافاآت جملــ�ش الإدارة، 
ويتولــى تقديــر مكافاآت الإدارة التنفيــــذيـــة وذلك اعتمادا على 
م�ضــتوى اداء البنـك ككل وعلى مدى حتقيــق الأهـداف املدرجــة 

با�ضـرتاتيجية البنك.

جلان املجل�س:

اأن�ضاأت جلان املجل�ش مل�ضاعدة اأع�ضاء املجل�ش على القيام 
بواجباتهم، حيث مت اإعداد م�ضوؤوليات وواجبات كل جلنة، كما 

مت تو�ضيح واجبات و�ضالحيات كل منها وفقًا لقواعد هيئة قطر 
لالأ�ضواق املالية وممار�ضات احلوكمة الرائدة.  

مت اإن�ساء جلان املجل�س الأربعة التالية:

جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر:

الع�سوية: ع�ضو جمل�ش اإدارة غري تنفيذي )رئي�ضًا( ونائب 
الرئي�ش )ع�ضوًا( وع�ضو م�ضتقل - لي�ش ع�ضوًا باملجل�ش ولي�ش من 

موظفي البنك.

الواجبات وامل�سوؤوليات: اللجنة م�ضوؤولة عن مراجعة البيانات 
املالية واأعمال التدقيق الداخلي واخلارجي وبيئة الرقابة الداخلية 

واللتزام بالأنظمة والقوانني واإدارة املخاطر يف البنك.

اجتمعت جلنة التدقيق واللتزام وتقييم املخاطر ثمانية 
اجتماعات خالل عام 2012 وهي تزيد عن متطلبات الجتماعات 

الربع �ضنوية على النحو املحدد يف النظام.  كما اأ�ضرفت اللجنة 
على و�ضع اإطار عمل للك�ضف عن النتهاكات و�ضيا�ضة تعيني املدقق 

اخلارجي التي مت تطويرها كجزء من دليل حوكمة ال�ضركات. 

ل يوجد للجنة اأي خالفات مع املجل�ش خالل عام 2012.

تـقــريـــــر
الـحـــوكـمــة

لعام 2012 
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جلنة الرت�سيح واحلوكمة:

 الع�سويــة: الع�ضــو املنتدب )رئي�ضــًا( وع�ضويــن من املجلــ�ش 
غري تنفيذيني.

الواجبات وامل�سوؤوليات: مراجعة الرت�ضيحات اإلى ع�ضوية 
 جملــ�ش الإدارة ومتــابعة تطبيــق هيـكـل حوكمــة ال�ضــركات 

لبنك الدوحة.

جلنة ال�سيا�سات والتطوير واملكافاآت:

 الع�سويــة: الع�ضو املنتدب )رئي�ضًا( وع�ضوان غري تنفيذيني 
من املجل�ش.

الواجبات وامل�سوؤوليات: املوافقة على �ضيا�ضات وا�ضرتاتيجيات 
 البنـك ومراجعــة اإطار عمــل مكافــاآت الإدارة التنفيــــذيــــة 

وجمل�ش الإدارة.

اللجنة التنفيذية:

الع�سوية: رئي�ش جمل�ش الإدارة )رئي�ضًا( ونائب رئي�ش جمل�ش 
الإدارة )ع�ضوًا( والع�ضو املنتدب )ع�ضوًا(.

الواجبات وامل�سوؤوليات: تقدمي امل�ضاعدة اإلى املجل�ش 
ومراجعة/املوافقة على الت�ضهيالت الئتمانية �ضمن ال�ضلطات 

املفو�ضة بها.

نظرًا لرتكيبة املجل�ش احلالية مل يتمكن البنك من اأن يكون 
غالبية اأع�ضاء اللجان من الأع�ضاء امل�ضتقلني يف جلنة التدقيق 

واملخاطر واللتزام وجلنة ال�ضيا�ضات والتطوير واملكافاآت وجلنة 
الرت�ضيحات واحلوكمة. �ضوف ينظر بنك الدوحة يف التغيريات يف 

ت�ضكيل هذه اللجان يف امل�ضتقبل مع الأخذ بعني العتبار الأو�ضاع 
املوجودة يف ال�ضوق.

 الرقابــة الداخليــة واللتــزام واإدارة املخــاطــر 
والتدقيق الداخلي:

الرقابة الداخلية:

اإن الهدف العام من اإجراءات الرقابة الداخلية يف البنك هو 
حماية الأ�ضول وراأ�ش املال و�ضمان موثوقية ال�ضجالت املالية 

للبنك وال�ضركات التابعة له.  اعتمد بنك الدوحة اإجراءات 
رقابة داخلية بحيث ت�ضمح لالإدارة بالك�ضف عن اأية اأخطاء يف 

الإجراءات اأو يف حفظ ال�ضجالت املالية.  يت�ضمن اإطار عمل 
الرقابة الداخلية يف البنك على اإقامة اإدارات قوية للمالية 

واملخاطر واللتزام والتدقيق الداخلي التي تدعم اإن�ضاء اإطار 
عمل قوي للرقابة الداخلية.

ي�ضرف على اإطار عمل الرقابة الداخلية جلنة التدقيق واملخاطر 
واللتزام وتقدم اإدارات التدقيق واللتزام واملخاطر تقارير دورية 

اإلى اللجنة ب�ضاأن ما يلي:

املخاطر الرئي�ضية املرتبطة باأعمال اخلدمات امل�ضرفية   •
املتعلقة بال�ضرتاتيجية وال�ضمعة واللتزام واملخاطر 

القانونية والئتمان وال�ضيولة وال�ضوق واملخاطر الت�ضغيلية.

اللتزام العام للبنك بالقواعد واللوائح  •
تو�ضيات ونتائج التدقيق الداخلي واخلارجي  •

وقد اعتمد جمل�ش الإدارة ال�ضيا�ضات املتعلقة بكل من اإدارة 
التدقيق الداخلي واإدارة اللتزام واإدارة املخاطر.

اللتزام:

اإن امل�ضوؤولية الرئي�ضية لإدارة اللتزام يف البنك هي م�ضاعدة جمل�ش 
الإدارة والإدارة التنفيذية على اإدارة مخاطر اللتزام بكفاءة 

ال�سيد خالد النعمة، مدير القطاع العام، يت�سّلم جائزة التميز لأف�سل برنامج للم�سوؤولية الجتماعية لبنك يف دولة قطر من 
قبل املنظمة العربية للم�سوؤولية الجتماعية اأثناء احلفل الر�سمي للجوائز مبدينة دبي يف 15 دي�سمرب 2012.

18



حلماية البنك من تكبد اأية خ�ضائر مالية “قد حتدث” ب�ضبب الف�ضل 
يف اللتزام بالقوانني.  وت�ضمل مخاطر اللتزام املخاطر القانونية/ 

الت�ضريعية اإ�ضافة اإلى اخل�ضائر املادية ومخاطر ال�ضمعة.  كما 
ت�ضاعد اإدارة اللتزام اأي�ضا كل من جمل�ش الإدارة واإدارة البنك 
التنفيذية على حت�ضني اإجراءات الرقابة الداخلية التي حتد من 

مخاطر اللتزام ومخاطر غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب، اإ�ضافة 
اإلى اأنها تقوم بدور املن�ضق ما بني البنك واجلهات الرقابية واإطالع 

الإدارة على اأية م�ضتجدات يف القوانني والأنظمة.

التدقيق الداخلي:

اأن�ضاأ البنك اإدارة للتدقيق الداخلي تقوم وب�ضكل دوري باأعمال 
التدقيق املكثفة على اجلوانب الت�ضغيلية واملالية على فروع ودوائر 

البنك املختلفة على النحو املتفق عليه مع جلنة التدقيق ومتابعة 
اللتزام وتقييم املخاطر.  كما وتقدم اإدارة التدقيق الداخلي 

تقارير دورية اإلى جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر 
حول نتائج اأعمالها وتو�ضياتها والتقدم يف تنفيذ خطة التدقيق 

املعتمدة من اللجنة.  

اإدارة املخاطر:

يقوم البنك وب�ضكل م�ضتمر باإجراء عمليات ر�ضد ومراقبة لكافة 
اأنواع املخاطر لدى جميع دوائر وفروع البنك لتحديد وتقييم 

وقيا�ش واإدارة املخاطر واإ�ضدار تقارير ب�ضاأن املخاطر التي قد 
تعوق حتقيق اأهداف البنك والفر�ش املتاحة اأمامه.  ويعترب 

جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية هما امل�ضوؤولن يف نهاية املطاف 
عن جميع املخاطر التي يتحملها البنك. ولذلك فهما ي�ضعيان 

دائًما اإلى حتقيق التوازن بني املخاطر املالزمة للعمليات وحتقيق 
الإيرادات. ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف فقد عنينّ املجل�ش عدًدا 

من املهنيني املوؤهلني يف هذا املجال واعتمد جميع ال�ضيا�ضات 
والإجراءات التي حتكم الأن�ضطة امل�ضرفية املختلفة، كما قام 

اأي�ضًا بو�ضع �ضقوف للمخاطر واأطر عمل منظمة، وقام بت�ضكيل 
اللجان وحدد م�ضوؤولياتها و�ضالحياتها.

ويف هذا الإطار مت اإيكال اآليات العمل باإدارة املخاطر اإلى فريق 
على درجة عالية من اخلربة والكفاءة. ويتم تنفيذ اإطار الرقابة 

من خالل جلان اإدارية مختلفة مثل جلنة الئتمان وجلنة 
ال�ضتثمار وجلنة املخاطر الت�ضغيلية وجلنة اإدارة املوجودات 

واملطلوبات التي يراأ�ضها الرئي�ش التنفيذي للبنك.

تقييم الرقابة الداخلية:

يت�ضلم جمل�ش الإدارة تقارير حول اإطار عمل الرقابة الداخلية من 
الإدارة العليا ووظائف الرقابة مثل التدقيق الداخلي واللتزام 

واإدارة املخاطر واأن مثل هذه التقارير يتم تقييمها بوا�ضطة 
املجل�ش ل�ضمان اأن اإطار عمل الرقابة الداخلية يتم تطبيقه وفقا 

ل�ضالحيات الإدارة. ينظر جمل�ش الإدارة اإلى اأن الإجراءات 
احلالية املعتمدة للرقابة الداخلية من قبل املجل�ش والإدارة العليا 

تقوي عمليات بنك الدوحة.

للرقابة  خروقات  اأي  اأو  للرقابة  رئي�ضية  انتهاكات  حتدث  مل 
للبنك  املايل  الأداء  على  توؤثر  قد  اأو  اأثرت  التي  الداخلية 

.2012 خالل 

مخالفات متطلبات الإدراج:

البنك ملتزم بالقواعد وال�ضروط التي حتكم عمليات الإف�ضاح 
والإدارج يف ال�ضوق ومل يتم ارتكاب اأي مخالفات يف ال�ضنة 

املالية 2012.

التدقيق اخلارجي:

يتم التو�ضية بتعيني املدقق اخلارجي من قبل جمل�ش الإدارة 
وتوافق عليه اجلمعية العمومية. هذا ويوفر املدقق اخلارجي يف 

تقريره تاأكيدات باأن البيانات املالية املوحدة للبنك تظهر ب�ضورة 
عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية الو�ضع املايل للبنك كما 
يف 31 دي�ضمرب من كل �ضنة مالية كما ويقدم اأي�ضًا تقارير عن 

الق�ضايا املالية الهامة وكذلك تو�ضيات لالإدارة حول ال�ضوابط 
املالية املعمول بها يف البنك.  ويتم اإعداد البيانات املالية لبنك 

الدوحة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�ضرف 
قطر املركزي وتدقيقها على اأ�ضا�ش ن�ضف �ضنوي ومراجعتها 

ب�ضكل ربع �ضنوي. اإن املدقق اخلارجي احلايل للبنك هم ال�ضادة 
اأرن�ضت ويونغ، اإحدى ال�ضركات الأربعة الكربى.  اعتمد بنك 
الدوحة �ضيا�ضة التناوب وفقا للوائح م�ضرف قطر املركزي.  

ويح�ضر املدقق اخلارجي  الجتماع ال�ضنوي للجمعية العامة ويقدم 
اإلى امل�ضاهمني تقريره عن البيانات املالية املوحدة للبنك التي 

يتم ن�ضرها على موقع بور�ضة قطر وعلى موقع Morning Star يف 
اململكة املتحدة لطالع امل�ضاهمني واأ�ضحاب امل�ضالح.

عالقات امل�ساهمني:

بنك الدوحة يعترب م�ضاهميه اأ�ضحاب م�ضلحة رئي�ضية وقد 
اأن�ضاأ البنك وظيفة عالقات امل�ضاهمني وهي م�ضوؤولة عن الرد 

على ت�ضاوؤلت امل�ضاهمني.  حاليًا، يتم الحتفاظ بتفا�ضيل �ضجل 
امل�ضاهمني لدى بور�ضة قطر، يف حني اأن بنك الدوحة ميكن اأن 

يوفر معلومات عامة مثل البيانات املالية وعقد التاأ�ضي�ش والنظام 
الأ�ضا�ضي والقوانني الداخلية للبنك اإلى م�ضاهميه.

ي�ضعى بنك الدوحة جاهدا لتزويد امل�ضاهمني بالبيانات الكافية 
لتحليل اأداء البنك واتخاذ قرارات ب�ضاأن انتخابات اأع�ضاء جمل�ش 

الإدارة وم�ضائل اأخرى مثل اأرباح الأ�ضهم )مت اعتماد �ضيا�ضة 
لتوزيع اأرباح الأ�ضهم(. يوؤكد بنك الدوحة اأن اجتماعات اجلمعية 

 العموميــــة واآليـــة الت�ضـويــت املعتمدة هي وفقًا لقــــانون 
ال�ضركات التجارية.

هيكل راأ�س املال وحقوق امل�ساهمني:

بنك الدوحة �ضركة م�ضاهمة قطرية براأ�ش مال قدره 
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206.697.802 �ضهمًا مطروحًا للتداول يف بور�ضة قطر. وفيما 
عدا �ضركة قطر القاب�ضة »حكومة قطر« التي متتلك ن�ضبة 

16.67% ل يحق لأي م�ضاهم امتالك اكرث من ن�ضبة 2% من راأ�ش 
املال اإل باملرياث.

ميتلك البنك 32 فرعًا محليًا، و3 فروع خارجية يف كل من دولة 
الإمارات العربية املتحدة )دبي واأبو ظبي( ودولة الكويت و8 

مكاتب متثيل يف كل من لندن و�ضنغافورة وتركيا وال�ضني واليابان 
وكوريا اجلنوبية واملانيا واأ�ضرتاليا. كما وميتلك البنك اأي�ضًا 

�ضركة بنك الدوحة للتاأمني »ذ.م.م« وهي �ضركة تابعة ومملوكة 
للبنك بالكامل م�ضجلة لدى مركز قطر للمال. وميتلك اأي�ضًا 

�ضركة الدوحة للتمويل املحدودة امل�ضجلة يف جزيرة كاميان بغر�ش 
اإ�ضدار �ضندات الدين بالنيابة عن البنك.  

 للم�ضــاهم كل احلقــوق املن�ضو�ش عليها بقــانـــون ال�ضـــركات 
التجارية القطري.

حقوق اأ�سحاب امل�سالح:

ي�ضعى بنك الدوحة للحفاظ على معاملة من�ضفة وعادلة جلميع 
اأ�ضحاب امل�ضالح. ويف �ضبيل تعزيز ال�ضلوك الأخالقي من قبل 

موظفي البنك، يجب على كل موظف ان يلتزم مببادئ املهنة 
الأخالقية للبنك التي تن�ش على تقيد كل موظف بها. يتم 

التحقيق يف اأي انتهاكات لل�ضلوك الأخالقي واتخاذ الإجراءات 
التاأديبية والت�ضحيحية املنا�ضبة، عالوة على ذلك، اأعد بنك 

الدوحة �ضيا�ضة للك�ضف عن النتهاكات/املخالفات بحيث ميكن 
للموظفني الإبالغ عن اأي �ضبهة لديهم دون خوف، ويتم النظر يف 
تلك ال�ضبهات وعند القت�ضاء التحقيق فيها وتقدمي تقارير عنها 

اإلى جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر. 

ومن اجلدير بالذكر اأي�ضا، اأن البنك قد و�ضع اإجراءات موحدة 
للمكافاآت واأ�ض�ش تقييم املوظفني وذلك من خالل اعتماد نظام 

لتقييم الأداء واملكافاآت والمتيازات الأخرى. 

فهد بن محمد بن جرب اآل ثاين
رئي�ش جمل�ش الإدارة

تـقــريـــــر
الـحـــوكـمــة

لعام 2012 
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احل�سابات
•  ح�ضاب جاري

•  ح�ضاب التوفري )الدانة(
•  �ضهادة مليونري الدوحة

•  ح�ضاب حتت الطلب
•  الودائع الثابتة

•  ح�ضاب الوديعة الذكية
•  ح�ضاب اجلنا للودائع

•  ح�ضاب التوفري )الدانة( لالأطفال
•  الفائدة املدفوعة مقدمًا )ح�ضاب الوديعة الثابتة(

باقة اخلدمات اخلا�سة
•  حزمة »الرتحيب« للوافدين اجلدد

  Q’s Pack حزمة اخلدمات املميزة  •
•  حزمة الع�ضرية لل�ضيدات

•  حزمة خدمات الهنود غري املقيمني
•  حزمة خدمات اللبنانيني غري املقيمني

القنوات واخلدمات الإلكرتونية
•  خدمة النرتنت امل�ضريف

•  خدمة التحويالت الإلكرتونية
•  اأجهزة ال�ضراف الآيل
•  اأجهزة الإيداع النقدي
•  خدمة اإيداع ال�ضيكات

•  خدمة الر�ضائل الق�ضرية
•  خدمة الهاتف امل�ضريف

•  الفروع الإلكرتونية
•  خدمة اجلوال امل�ضريف

•  خدمة ك�ضف احل�ضاب الإلكرتوين
•  خدمة �ضداد الفواتري وخدمة اخل�ضم املبا�ضر

•  �ضوق الدوحة
•  خدمة �ضراء بطاقات )كيوتل( هال م�ضبوقة الدفع

•  خدمة �ضراء بطاقات )فودافون( ريد م�ضبوقة الدفع
•  خدمة دفع فاتورة )كيوتل( ال�ضهري يف ال�ضراف الآيل

بطاقات بنك الدوحة
•  بطاقة درمي الئتمانية )جمانية مدى احلياة(

•  بطاقة النرتنت – بطاقة كليك
•  بطاقة فيزا الكترون ال�ضحب المبا�ضر

•  برنامج »دريـــم« للولء
•  برنامج »دريم« لخدمة قبول البطاقات

•  بطاقة درمي البالتينية
•  بطاقة الراتب املجدول

•  بطاقة بنك الدوحة اأمريكان اك�ضربي�ش الذهبية

اخلدمات امل�سرفية
املنتجات واخلدمات

•  بطاقة اللولو - بنك الدوحة الئتمانية
•  بطاقة انفينيتي من الريادة

•  بطاقة اخل�ضم املبا�ضر البالتينية من الريادة
•  بطاقة بنك الدوحة ريجين�ضي لل�ضفريات

•  البطاقة اخل�ضراء الئتمانية
•  بطاقة ال�ضحب لل�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة

•  البطاقة الئتمانية لل�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة

القرو�س
•  القرو�ش ال�ضخ�ضية )للقطريني واملقيمني(

•  قرو�ش ال�ضيارات )للقطريني واملقيمني(
•  قر�ش الذهب

•  قر�ش مقابل الذهب
•  القرو�ش العقارية

    )بناء جديد، بناء حتت الإن�ضاء، التملك احلر والإيجار(
•  قرو�ش الزواج

•  قرو�ش ال�ضتهالك
•  قرو�ش التعليم
•  قرو�ش الإيجار

•  قرو�ش الحتفالت
•  القر�ش ال�ضخ�ضي – الدخل املوؤجر

•  قر�ش عالوة ال�ضفر
•  اأف�ضلية ال�ضيارات

منتجات تاأمينية غري منتجات التاأمني على احلياة
•  تاأمني املنزل
•  تاأمني ال�ضفر

•  التاأمني ال�ضحي
•  التاأمني على احلوادث ال�ضخ�ضية

•  التاأمني على ال�ضيارات
•  برنامج تعليم الأطفال

•  خطة التقاعد
•  التاأمني �ضد الأمرا�ش اخلطرية

خدمات اآلو الدوحة
متوفرة 7/24
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دلـيــل فــروع بنــك الـدوحــة
الفروع الداخلية

23

الفرع الرئي�سي )202(
الدوحة، قطر �ش.ب: 3818، 

هاتف: 44456600
فاك�ش: 44416631 / 44456837

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHA QA QA :ضويفت�

م�سريب )203(
الدوحة، قطر �ش.ب: 2822، 

هاتف: 44/ 43/ 44025342  
فاك�ش: 44025335 / 44025336

DBMSB DH 4825 :تلك�ش
DOHBQAQAMSB :ضويفت�

املتحف )204(
الدوحة، قطر �ش.ب: 32311، 

هاتف: 53/ 40153152 
فاك�ش: 40153150

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

منطقة ال�سوق اجلديد )205(
الدوحة، قطر �ش.ب: 24586، 

هاتف: 44375990 / 44372639   
44375816          

فاك�ش: 4358071
4534-DOHBNK :تلك�ش

ال�سوق املركزي )206(
الدوحة، قطر �ش.ب: 3818، 
هاتف: 96 / 40153191 

فاك�ش: 40153186
DOHB QA QA :ضويفت�

�سيتي �سنرت )210(
الدوحة، قطر �ش.ب: 31490، 

هاتف: 42 / 41/ 39/ 44115038 
فاك�ش: 44115018

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

اخلليج الغربي )211(
�ش.ب: 9818، الدوحة، قطر
هاتف: 09/ 40153101 

فاك�ش: 40153100
4883-DBBAY DH :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

اخلريطيات )212(
�ش.ب: 8212، اخلريطيات، قطر

هاتف: 98/ 44783397
فاك�ش: 44783326 / 44780618

DOHB QA QA 5051 :تلك�ش
Swift : DOHB QA QA :ضويفت�

بن عمران )213(
�ش.ب: 8646، الدوحة، قطر

هاتف: 34/ 33/ 44875031  
فاك�ش: 44874670

DOHB QA QA :ضويفت�

الدائري الثالث )215(
الدوحة، قطر �ش.ب: 3846، 

هاتف: 21/ 20/ 44659419  
فاك�ش: 44659288

 4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

الغرافة )216(
الدوحة، قطر �ش.ب: 31636، 

هاتف: 67/ 44874665  
فاك�ش: 44874673

4534-DOHBNK :تلك�ش

فرع املجموعة )217(
الدوحة، قطر �ش.ب: 22069، 

هاتف: 44620531 / 44620534 
فاك�ش: 44620539

4534-DOHBNK :تلك�ش

النجمة )218(
الدوحة، قطر �ش.ب: 23449، 

هاتف: 44270575 / 44250576 
فاك�ش: 44270595

4534-DOHBNK :تلك�ش

�سارع الهند�سة )219(
الدوحة، قطر �ش.ب: 31430، 

هاتف: 44371843 / 44375148
فاك�ش: 44371330

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

الدائري الرابع )220(
الدوحة، قطر �ش.ب: 31420، 

هاتف: 51/ 50/ 44257649  
فاك�ش: 44257646

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

املطار القدمي )221(
الدوحة، قطر �ش.ب: 22714، 

هاتف: 69/ 44257667  
فاك�ش: 44257657

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHA QA QA :ضويفت�

ال�سركات )222(
الدوحة، قطر �ش.ب: 3818، 

هاتف: 54/ 51/ 40155750  
فاك�ش: 40155745

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHA QA QA :ضويفت�

املرقاب )225(
الدوحة، قطر �ش.ب: 8120، 

هاتف: 44352051
فاك�ش: 44354207

DOHB QA QA :ضويفت�

طريق �سلوى )226(
الدوحة، قطر �ش.ب: 2176، 
هاتف: 81/ 44682180 

فاك�ش: 44681768
4744-DBSWA DH :تلك�ش

DOHB QA QA SRB :ضويفت�

املنطقة ال�سناعية )227(
الدوحة، قطر �ش.ب: 40665، 

هاتف: 43/ 42/ 44606941 
فاك�ش: 44606175

DOHB QA QA :ضويفت�

اأبو هامور )228(
الدوحة، قطر �ش.ب: 47277، 

هاتف: 44506185 / 44692198
فاك�ش: 44509259

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHA QA QA :ضويفت�

اأبو �سمرة )229(
أبو سمرة، قطر �ش.ب: 30828، 

هاتف: 44715634 / 44715623
فاك�ش: 31/ 44715618

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

دخان )230(
�ش.ب: 100188، دخان، قطر

هاتف: 62/ 44711661
فاك�ش: 44711090

4210-DBDKN DH :تلك�ش
DOHB QA QA DKB :ضويفت�

اخلور )231(
اخلور، قطر �ش.ب: 60660، 
هاتف: 15/ 44722916

فاك�ش: 44722157
4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

اأم �سالل )232(
الدوحة، قطر �ش.ب: 2389، 

هاتف: 06/ 05/ 44257403
فاك�ش: 44172010

4534-DOHBNK :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

را�س لفان )233(
راس لفان، قطر �ش.ب: 31660، 

هاتف: 66/ 44748665
فاك�ش: 44748664

DBMSB DH 4825 :تلك�ش
DOHB QA QA :ضويفت�

الروي�س )235(
الرويس، قطر �ش.ب: 70800، 

هاتف: 44731378
فاك�ش: 44731372

DOHB QA QA :ضويفت�

الوكرة )237(
الوكرة، قطر �ش.ب: 19727، 

هاتف: 78 / 40153177
فاك�ش: 40153185

DOHB QA QA :ضويفت�

م�سيعيد )240(
�ش.ب: 50111، مسيعيد، قطر

هاتف: 85/ 44771984
فاك�ش: 44770639

DBUSB DH 4164 :تلك�ش
DOHB QA QA USB :ضويفت�

الريان )260(
الريان، قطر �ش.ب: 90424، 

هاتف: 36/ 44257135
فاك�ش: 44119471

DOHB QA QA :ضويفت�

اأ�سواق معيذر )261(
الدوحة، قطر �ش.ب: 31620، 

هاتف: 78/ 76/ 44818075
فاك�ش: 44818079

DOHB QA QA :ضويفت�

اأ�سباير )263(
الدوحة، قطر �ش.ب: 22082، 

هاتف: 45/ 44144942
فاك�ش: 44144947

DOHB QA QA :ضويفت�
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الفــــروع اخلارجيــة ومكــاتــب التمثــيــل
املكتب الرئي�ضي

الفروع الإلكرتونيةمكـاتب الدفـــع

مركز دفع الأجور

فرع التحويل

الدوحة الإ�ضالمي
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فاك�س هاتف اإ�سم املكتب
44402439 قطر للبرتول، را�ش اأبوعبود، الدوحة 44402580 / 44402997

N/A 55737733 �ضفارة اململكة العربية ال�ضعودية
44771182  املدينة ال�ضناعية، مكتب ت�ضاريح 44771586

الدخول، م�ضيعيد
44774359 قطر للبرتول، NGL، م�ضيعيد 44774359
44771309 قطر للبرتول، امل�ضفاة، م�ضيعيد 44771309
44712660 قطر للبرتول، دخان 44712298
44712678 اأم باب 44712236
44674035 غرفة التجارة 44674515
44176196 ال�ضفارة الباك�ضتانية 44176196 / 55629705
44839157 مكتب الربيد العام 44839210
44354284 مكتب بريد املنتزه 44352894
44621552 مكتب بريد التي�ضري 44621299
44114372 مكتب دفع محطة وقود  44114375 / 77846485

 هاتف : 59 / 44131894 974+رويال بالزا
فاك�ش : 44341760 974+

هاتف : 59 / 44780673 974+   لولو الغرافة
فاك�ش : 44780615 974+

هاتف : 44801949  974+ معيذر
فاك�ش : 44802285 974+

�ضركة تاأمني بنك 
الدوحة

هاتف : 44434179  974+ 
فاك�ش : 44434178 974+

 هاتف : 44665122 / 44660761 974+اللولو هايربماركت
فاك�ش : 44663719 974+

 هاتف : 3127 / 40153126 974+باركو مول
فاك�ش : 40153130 974+

قطر للبرتول، 
الهند�ضة

 هاتف : 44375738 / 44374870 974+
فاك�ش : 44376022 974+

 هاتف : 30 / 40153128 974+لولو اخلور
فاك�ش : 44726147 974+

هاتف : 44420726  974+ مركز دفع الرواتب
فاك�ش : 44420632 974+ 44420632 موقف �ضيارات بنك قطر الدويل الإ�ضالمي 44420726 

44621746 مطار الدوحة الدويل 44621741 

44416631 برج بنك الدوحة 44456600 

 دائرة اخلدمات امل�سرفية الدولية
 ال�سيد كري�س فيلرن

 رئي�ش -  دائرة اخلدمات امل�ضرفية الدولية
 �ش.ب: 3818، الدوحة، قطر

 هاتف: 4848 4015 974+
 فاك�ش: 4823 4015 974+
 جوال: 2607 3344 974+

 cfellner@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

 ال�سيد غاني�سان راماكري�سان
 املدير التنفيذي -  لدائرة اخلدمات امل�ضرفية الدولية

 �ش.ب: 3818، الدوحة، قطر
 هاتف: 4844 4015 974+
 فاك�ش: 4822 4015 974+
 جوال: 5101 5589 974+

 gramakrishnan@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

 الفروع

 فرع الكويت
 ال�سيد اأحمد يو�سف اأحمد املهزع

 املدير الإقليمي لبنك الدوحة
 �ضارع اأحمد اجلابر

 برج عبداللطيف ال�ضراف
 مبنى رقم 1، منطقة 3

 �ش.ب: 506، �ضفاة 13006، منطقة �ضرق، الكويت
  هاتف: 7217 2291 965+
 فاك�ش: 7229 2291 965+
 جوال: 0202 6632 965+

 aalmehza@dohabank.com.kw :الربيد اللكرتوين

 فرع اأبو ظبي
 ال�سيد بيري مطر
 مدير فرع اأبو ظبي

  برج العتيبة،  �ضارع النجادة
�ش.ب: 27448، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

  هاتف: 6944888 2 971+
فاك�ش: 6944844 2 971+

 جوال: 6416739 50 971+
 pmatar@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

 فرع دبي
 ال�سيد مانوج �س. نري

 مدير فرع دبي
 الطابق الأر�ضي،  برج القرن الواحد والع�ضرون

 �ضارع ال�ضيخ زايد
 �ش.ب: 125465، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 هاتف: 4073100 9714+
 فاك�ش: 3219972 9714+ 

جوال: 4547475 50 971+
 mnair@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

 املكاتب التمثيلية

 املكتب التمثيلي، اأ�سرتاليا
 ال�سيد هيلتون كيث وود

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
 الطابق 31، اأورورا بلي�ش

88 ، فيليب �ضرتيت

 ا�ضرتاليا، NSW 2000 �ضدين، 
 هاتف: 0628 8211 612+
 فاك�ش: 0555 8211 612+
 جوال: 419032419 61+

 hilton.wood@dohabank.com.au :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي، طوكيو
 ال�سيد كاجني �سينوميا

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
 بناية كيويت�ضي 8 اأف- 3ب 
312  كيو�ضو، �ضيودا - كيو 

 طوكيو،  1020094 اليابان
 هاتف: 1228 5210 813+
 فاك�ش: 1224 5210 813+
جوال: 9017766197 81+

kanji.shinomiya@dohabank.jp :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي، �سول
 ال�سيد ك. �س. كوون
 الرئي�ش التمثيلي للمكتب

 الطابق 18، بناية كوانغوامون
211 ، �ضيونغ-رو، ت�ضونغرو-كو

110822 �ضول، الرمز الربيدي 

 كوريا اجلنوبية
 هاتف: 44/ 6440 723 2 82+

 فاك�ش: 6443 723 2 82+
 جوال: 6607 897 11 82+

 kskwon@dohabank.co.kr :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي، �سانغهاي
 ال�سيد بيرت لو

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
 جناح 360، رقم 1376 طريق نانيينغ )دبليو(

 �ضانغهاي �ضنرت، �ضانغهاي 200040
 جمهورية ال�ضني ال�ضعبية

 هاتف: 8008 6279 / 8006 6279 8621+ 
فاك�ش: 8009 6279 8621+

 جوال: 81454 9179 13 86+
 peterlo@dohabanksh.com.cn :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي، �سنغافورة
 ال�سيد م. �ساثيامورثي

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
7 تيما�ضيك بولفارد

#08-03A ،1 ضن تك�
�ضنغافورة 038987، �ضنغافورة

 هاتف: 1298 6513 65+
 فاك�ش: 5135 6334 65+
 جوال: 6333 126 8 65+

 sathyamurthy@dohabank.com.sg :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي، تركيا
 ال�سيد نزيه اأكالن

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
 �ضقق باغدات بال�ش

  3021 / D:14 باغدات كاد رقم 
 كاديبو�ضتان كاديكوف، 34728،

 ا�ضطنبول، تركيا
هاتف: 2929 / 2928 356 216 90+  

فاك�ش: 2927 356 216 90+  
 جوال:  0616 331 532 90+

nezihakalan@dohabankturkey.com :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي، فرانكفورت
 ال�سيد مايك جيلريت
 الرئي�ش التمثيلي للمكتب

 الطابق 16، اإك�ضيلينت بيزن�ش �ضنرت
 برج اأوبرا

 بوكنهامير لند�ضرتا�ش 4 - 2
D-60306 فرانكفورت/ماين، اأملانيا  

 هاتف:  215 / 214 748 667 69 49+
فاك�ش: 450 748 667 69 49+

 جوال: 4999 321 170 49+
 office@dohabank.eu :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي، لندن
 ال�سيد ريت�سارد وايتنج

 الرئي�ش التمثيلي للمكتب
 الطابق الول 68 / 67 

 �ضارع جريمني
 لندن SW1Y 6NY اململكة املتحدة

 هاتف: 5667 7930 20 44+
 فاك�ش: 5707 7930 20 44+ 
 جوال: 2326 232 790 44+

office@dohabank.co.uk :الربيد اللكرتوين
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لقد لقى بنك الدوحة تقدير واإ�ضادة كبار املحللني املاليني واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية املرموقة نظرًا ملكانته املالية املتينة 
وملبادراته الرائدة ودوره القيادي يف تطوير اخلدمات املالية يف دولة قطر والرتقاء بها اإلى اآفاق جديدة. فبالإ�ضافة 

اإلى اجلوائز التي ح�ضل عليها يف ال�ضنوات املا�ضية، نال بنك الدوحة جائزة »اأف�ضل بنك يف قطر« من قبل جملة 
غلوبال بانكينغ اآند فاينان�ش، »اجلائزة العاملية لريادة الأعمال - جوائز الأعمال 2012«، »اجلائزة الأوروبية الذهبية 

للجودة واملكانة التجارية«، »جائزة اأف�ضل م�ضروع لتطوير التطبيقات لعام 2012«، »جائزة اأف�ضل م�ضروع لتطبيق نظام 
املوارد الب�ضرية«، »جائزة الطاوو�ش الذهبي للم�ضوؤولية الجتماعية«، »جائزة البنك الأكرث ابتكارًا يف ال�ضرق الأو�ضط« 

لعام 2012، و«اأف�ضل بنك يف قطر«، وغريها.

»جوائز الأعمال 2012 - اجلائزة العاملية لريادة الأعمال«
الحتاد العاملي لالأعمال الوليات، املتحدة الأمريكية - �ضبتمرب 2012

»اجلائزة الأوروبية الذهبية للجودة واملكانة التجارية«
اأوماك باري�ش - يوليو 2012

»جائزة اأف�سل م�سروع لتطوير التطبيقات لعام 2012«
جوائز جملة ذا اإيجيان بانكر للتكنولوجيا - مايو 2012

»جائزة اأف�سل م�سروع لتطبيق نظام املوارد الب�سرية«
جوائز جملة ذا اإيجيان بانكر للتكنولوجيا - مايو 2012

»جائزة الطاوو�س الذهبي للم�سوؤولية الجتماعية«
معهد املديرين - اأبريل 2012

»جائزة اأف�سل بنك يف قطر« لعام 2012
جملة غلوبال بانكينغ اآند فاينان�ش - مار�ش 2012

»جائزة البنك الأكرث ابتكارًا يف ال�سرق الأو�سط« لعام 2012
جملة غلوبال بانكينغ اآند فاينان�ش - مار�ش 2012

»جائزة اأف�سل بنك يف قطر«
اإي اأم اإي اإي فاينان�ش - فرباير 2012
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