بنك الدوحة هو أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر ،وقد واصل تحقيق نمو قوي خالل السنوات العشر األخيرة بفضل الفلسفة
.والرؤية القيادية الفاعلة التي يتبناها

ويقدم بنك الدوحة ،الذي تأسس في عام  ،9191خدمات مصرفية لألفراد والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي
والدولي من خالل أربعة من مجموعات األعمال هي مجموعة الخدمات المصرفية التجارية ،ومجموعة الخدمات المصرفية
.لألفراد ،ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية ،ومجموعة الخزينة واالستثمار
ويمتلك بنك الدوحة فرو ًعا خارجية في كل من الكويت ،ودبي وأبوظبي (اإلمارات) ،ومومباي وشاناي وكوتشي (الهند)،
باإلضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة
.المتحدة وكندا وألمانيا وبنغالديش وجنوب إفريقيا وسري النكا ،ونيبال
وقد حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز تقديرً ا إلنجازاته على كافة األصعدة ،حيث حصل مؤخرً ا على جائزة “أفضل
بنك تجاري إقليمي” من مجلة ذا بانكر ميدل إيست للسنة الرابعة على التوالي .وحصل البنك مؤخرً ا على جائزة “أفضل بنك
محلي في مجال التمويل التجاري خالل العام” من مجلة إيجان بانكنغ آند فاينانس .باإلضافة إلى ذلك ،فقد كان البنك قد حصل
في الماضي على جوائز عديدة من بينها جائزة “أفضل بنك في العام” من مجلة ذا بانكر ،وجائزة “أفضل بنك تجاري في
 ،وجائزة “أفضل بنك  ITPالشرق األوسط” من مجلة غلوبل بانكنغ آند فاينانس ،وجائزة “أفضل بنك في العام” من مجموعة
 ،.وجائزة “أفضل بنك في قطر” من مجلة إيميا فاينانس IAIRفي قطر” من مجلة
وتقديرً ا لمبادراته الفعّالة في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات مثل “برنامج المدارس البيئية” ،وسباق الدانة األخضر
للجري ،وتنظيف الشواطئ ،وغرس األشجار ،وغيرها من المبادرات ،نال بنك الدوحة جائزة “المبادرات البيئية” من المنظمة
.العربية للمسؤولية االجتماعية وجائزة “الطاووس الذهبي العالمية لالستدامة” من معهد المديرين
 +BBBمن وكالة موديز والدرجة  A3من قِبل وكالة فيتش والدرجة  Aوتجدر اإلشارة إلى أن البنك مص ّنف حاليًا بالدرجة
من وكالة ستاندرد آند بورز في مجال القدرة على الوفاء بااللتزامات طويلة األجل بالعملة المحلية واألجنبية .وللمزيد من
 www.dohabank.qaالمعلومات ،يُرجى زيارة موقع بنك الدوحة على اإلنترنت

