
 2013السماث والمالمح الرئيسيت لنتائج  العام 

 ال يزال البنك األسرع نموًا في قطر

٪ فٍ 26يهُاس سَال قطشٌ، ورنك َرُجح انًُى تُغثح  33.6٪ نرثهغ 33حققد انًجًىػح صَادج فٍ إجًانٍ األصىل تُغثح 

 يهُاس سَال 14.8يهُاس سَال قطشٌ،  كًا اسذفؼد ودائغ انؼًالء يٍ 19.3 يهُاس سَال قطشٌ إنً 15.3يحفظح انرًىَم يٍ 

 سَال وتُغثح 1.17 سَال يٍ 1.68، كًا اسذفغ انؼائذ ػهً انغهى إنً 2013 يهُاس سَال قطشٌ خالل ػاو 21.2قطشٌ إنً 

43 .%

 جودة اإليراداث وتعزيز األداء

 ذىاصًَا أكثش فٍ إَشاداخ وأستاح انثُك، حُث كاَد إَشاداخ أػًال انًجًىػح انًصشفُح ذرغى تانجىدج وانُىػُح 2013شهذ ػاو 

وذى ذؼضَضها تاألداء انًرًُض نذائشج انخضَُح واالعرثًاس يًا َؼكظ حغٍ االعرثًاس فٍ يىظفٍ انًجًىػح وانرحغٍ فٍ أداء 

. خذياخ األفشاد

 بناء العالمت التجاريت 

خالل انؼاو، حاصخ انؼاليح انرجاسَح نثُك تشوج ػهً إػرشاف وذقذَش كثُشٍَ ػهً انصؼُذٍَ انًحهٍ واإلقهًٍُ؛ وهى ذطىس 

اَؼكظ فٍ انؼذد انًرضاَذ نهؼًالء وحصىل انثُك ػهً ػذد يٍ انجىائض انًشيىقح فٍ انقطاع انًصشفٍ اػرشافًا تًُرجاخ تُك 

وأتشص اَجاصاخ انثُك كاٌ حصىنه ػهً جىائض يجهح انرًىَم واألػًال . تشوج انًثركشج وانخذياخ انًرًُضج وانًُى االعرثُائٍ

أفضم خذياخ يصشفُح نألػًال فٍ "و" أفضم ػاليح ذجاسَح"، تاإلضافح إنً "أفضم تُك"اإلعاليُح حُث حصم ػهً نقة 

يجشد إَجاص يحهٍ أو إقهًٍُ تم كاٌ رو أهًُح تانغح ػهً انًغرىي " أفضم تُك"نى َكٍ انحصىل ػهً جائضج ". انًُطقح

. انؼانًٍ، وَؼرثش أتشص اإلَجاصاخ انرٍ َفخش تها جًُغ أفشاد فشَق تُك تشوج

 تطوير البنيت التحتيت 

اعرًش انثُك فٍ ذطىَش انثُُح انرحرُح انرٍ ذذػى خطط انثُك االعرشاذُجُح نهًُى، تًا فٍ رنك االعرثًاس انًغرًش فٍ ذقُُح 

. 2014انًؼهىياخ وانفشوع، يغ  ذجهُض فشػٍُ  يًُضٍَ يٍ انًقشس افرراحهًا خالل انُصف األول يٍ ػاو 

  التقطير

. ٪ ػهً يغرىي انًجًىػح25 َىاصم تُك تشوج اإلعرثًاس فٍ سأط انًال انثششٌ، وقذ وصهد َغثح انرقطُش إنً يا َضَذ ػٍ 

واألهى، أٌ انثُك ذًكٍ يٍ اعرقطاب يصشفٍُُ قطشٍَُ يهٍُُُ تاسصٍَ َشأعىٌ ػذدًا يٍ انًُاصة انقُادَح انشئُغُح وَقىيىٌ 

. يٍ خالنها تقُادج وذُفُز إعرشاذُجُح  ًَى انًجًىػح

أود أٌ أشكش جًُغ انؼايهٍُ فٍ " وقذ ػهق عؼادج انشُخ يحًذ تٍ حًذ تٍ جاعى آل ثاٍَ سئُظ يجهظ إداسج انًجًىػح قائاًل 

، كًا َغؼذٍَ أٌ أؤكذ نهغادج انًغاهًٍُ ػهً ذىاصم 2013يجًىػح تُك تشوج ويجهظ اإلداسج ػهً انُرائج انًرًُضج نؼاو 

ترىفُق يٍ اهلل ثى دػى أػضاء يجهظ اإلداسج وذفاٍَ يىظفٍ انًجًىػح عُغرًش فٍ . 2014يغرىي األداء انًرًُض فٍ تذاَح ػاو 

". ذقذَى خذياذُا انًرًُضج نؼًالئُا وعُؼًم ػهً ذؼضَض اعرثًاس يغاهًُُا وإضافح انجذَذ نهقطاع انًصشفٍ انقطشٌ

 


