Welcome to
Private Banking

Private Banking

Building wealth for generations
Our elite service will help you build, manage and preserve
your wealth. We tailor our personalised services around
your individual needs, with a team of dedicated Private
Bankers supporting you with the management of your
finances to enhance your wealth now and in the future.

A tailored approach

Our full range of tailored financial services includes
exclusive credit cards and loyalty programmes,
personalised financing solutions to meet your plans, in
addition to deposit, investment and wealth management
services.
• Current accounts in Qatari Riyals and other
major currencies, including USD, GBP and EUR
• Debit and Credit Cards tailored to your
spending patterns
• Treasury and foreign exchange services
• A variety of deposits in a range of currencies
• Convenient local and international payments
and transfers
• Wealth management and investment services
• Detailed portfolio statements
• Comprehensive electronic banking services that
allow you to view and manage your accounts in
real time

Your dedicated team

As a Private Banking member, you are appointed a
dedicated Private Banker from our specialist team to
support you with the management of your finances and
to ensure you have easy access to all the services and
resources of the Bank.

Credit and finance services

We provide highly tailored credit solutions to
support both short and long-term financial goals.

A key consideration of any sophisticated wealth
management strategy is liquidity. Whether you are
looking to release equity in an existing property or raise
finance to fund a new venture we can structure terms
and repayments to suit you.
We pride ourselves on our ability to deal with lending
requests quickly and efficiently, offering our clients an
array of credit services.
• Property finance
• Borrowing against a range of assets
• Liquidity options

Private Banking cards

To meet your needs and reward your loyalty
we have created an exclusive set of cards
for Private Banking clients.

World MasterCard

World MasterCard offers an outstanding lifestyle service
with preferential treatment, excellent benefits and
spending power.

World MasterCard Debit Card
• Worldwide acceptance
• Fraud protection
• Travel, accident and medical coverage
• For details please visit the World MasterCard

website at www.worldcard.mastercard.com/mea

World MasterCard Credit Card
• Access to Limited Edition luxury rewards programme
• High spending limit
• Invitations to exclusive international events
• Dedicated Relationship Manager
• Fraud and purchase protection

Diners Club Black

Designed to cater for your busy lifestyle, Diners Club
Black allows you to take advantage of premium
incentives, including: international discounts and offers
on shopping, travel, dining and entertainment.
Membership includes:
• Limited Edition rewards programme
• Free admission to over 500 airport lounges
• VIP invitations to exclusive events
• Travel Insurance
• Offers on shopping, travel, dining and entertainment
• Access to VVIP airport lounges
• Dedicated Diners Club lounges across Qatar
• Diners Club shipping service

Rewards

Limited Edition is Qatar’s most prestigious
and exclusive Rewards programme.

The more Reward Points
you collect, the greater the
opportunity to redeem from
a range of prestigious and
highly exclusive gifts

Every time you use your credit card, you will earn points
which you can exchange for a range of luxury gifts or
experience of your choice - from watches, cars and other
handpicked high-end brands.
Take a look through the Limited Edition catalogue and
you will see that every item is a reflection of the
prestigious lifestyle of our clients. You can also check our
website www.cbq.qa/limitededition
Membership brings access to a privileged world of
unparalleled opportunities that reflect your success and
is our way of saying “thank you”.

Wealth management services
We offer independent advice and a broad range
of Wealth Management Services whenever you
need them.

We will serve your banking
and investment needs
from both inside and
outside Qatar

Our long history and outstanding pedigree in the
financial and investments sector in Qatar makes us the
ideal partner to help you manage your wealth. As a
Private Banking client, you will benefit from our
unrivalled local knowledge and financial expertise,
combined with the highest levels of personal service and
attention.
From investment services to specialist advice for family
run business owners, we offer a range of products and
services designed to provide personal wealth and asset
management solutions. We can also provide you with
opportunities that take advantage of short, medium or
long-term capital growth, to help grow your portfolio.

Portfolio management

Enjoy the peace of mind that comes with delegating the
day-to-day investment decisions with the assurance that
your portfolio matches your long-term objectives
through a mix of local and international equities, fixed
income, mutual funds, precious metals, and
commodities.

Advisory service
Create your step-by-step personal plan to preserve

your wealth with our bespoke wealth management
solutions designed to meet your individual needs and
aspirations.
Asset allocation is the most important factor affecting
portfolio returns. To maximise growth potential , we are
constantly analysing market sentiment, trends, and
economic developments around the world. This allows
us to be ahead of the curve so we can take advantage of
market conditions in order to increase your returns.

Investment opportunities

Our client-centric approach means you will
always be in control of your solution - whichever
route you choose.

Fixed income

If you are seeking a regular income from your
investments, but do not want the risk of equity markets,
we offer a range of fixed-income opportunities from
regional sovereign bonds to commercial paper from
around the world.

Mutual funds

Our investment advisors
have over 30 years of
experience between
them in equity trading

Our Mutual Funds offer an efficient way to diversify
your investments quickly, locally or internationally.
Whether you are looking to invest in China, India, other
parts of Asia, Europe, or Latin America we can offer you
access to global markets through our professionally
managed mutual funds.
Al Waseela is our in-house mutual fund for clients
looking for domestic and regional exposure through
professional management. A proven market leader,
Al Waseela is poised to take advantage of Qatar’s
economic growth.

Brokerage: local and international

With our dedicated investment lounges, you will have full
access to major exchanges both locally and
internationally. Our investment advisors have over 30
years of experience between them in equity trading and
are there to help you execute your trades at competitive
rates.
To help you gain increased diversification and unrivalled
access, we have teamed up with world renowned
partners to provide you with mobile access from your
home, office, or anywhere else to monitor your portfolio
and trade international equities from around the world including USA, Canada and the UK.

Additional financial services
We offer a range of financial services to support
your business interests and transactions.

If your business is looking to grow market share through
acquisitions or mergers, our investment banking team
can expertly guide you through the process by
conducting valuations, performing due diligence, and
preparing feasibility studies.
As your business grows, we will work closely with you and
your management team to help maximise growth
opportunities and find alternative sources of funding
either through an IPO listing on the local stock market
or by issuing bonds.
If you have a complex financial issue - perhaps one that
crosses international jurisdictions - then our specialist
advisory service can put you in touch with preeminent
experts wherever and whenever you need them.

Arrange an appointment
Private Banking gives you all the financial support
you need so you can relax and enjoy the rewards
of your successes.
To make an appointment with one of our Private Bankers
to discuss how we can help, call the
Private Banking number on +974 4449 5111
We understand that your time is valuable,
so we would be delighted to arrange to visit
you at a time that’s convenient to you.
Please call the Private Banking number:
+974 4449 5111 or visit www.cbq.qa/pb

www.cbq.qa

The Commercial Bank (Q.S.C.)
PO Box 3232, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 5111
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خدمات مالية إضافية
نقدم لكم مجموعة من الخدمات المالية
التي تدعم مصالحكم التجارية ومعامالتكم.

إذا كنتم تسعون إلى تنمية أعمالكم في السوق
من خالل عمليات االستحواذ أو االندماج ،يمكنكم
االستفادة من خبرات فريق الخدمات المصرفية
االستثمارية الذي سيقوم بتوجيهكم في كل مرحلة
من المراحل من خالل إعداد دراسات الجدوى وإجراء
التقييمات الالزمة وبذل العناية الواجبة.
وخالل فترة نمو أعمالكم ،سنعمل معكم ومع
فريقكم اإلداري للمساهمة في زيادة فرص النمو إلى
أقصى حد وإيجاد مصادر تمويل بديلة إما عن طريق
طرح األسهم لالكتتاب العام في البورصة المحلية
أو عن طريق إصدار السندات.
في حال واجهتم مسألة مالية معقدة ،ربما تكون
مسألة تتخطى االختصاصات الدولية ،يمكن
لقسمنا االستشاري المتخصص أن يوفر لكم أفضل
الخبراء حيثما ومتى احتجتم إليهم.

تحديد المواعيد
كل
يقدم لكم قسم الخدمات المصرفية الخاصة ّ
الدعم المالي الذي تحتاجونه لكي تحظوا براحة البال
وتستمتعوا بثمار إنجازاتكم.
لتحديد موعد مع أحد موظفي الخدمات المصرفية
الخاصة لمناقشة نوع المساعدة التي يمكننا أن
نقدمها لكم ،يرجى االتصال بالخدمات المصرفية
الخاصة على الرقم التالي+974 4449 5111 :
وحرصًا منا على عدم إضاعة وقتكم الثمين ،سيكون
من دواعي سرورنا أن نقوم بزيارتكم في الوقت الذي ترونه
مناسبًا.
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الخاصة على
الرقم التالي +974 4449 5111 :أو قوموا بزيارة موقعنا
االلكترونيwww.cbq.qa/pb :

فرص االستثمار
إن أسلوب عملنا يضع العميل في المقدمة
ما يجعله سيد القرار في إيجاد الحلول التي
تناسبه بغض النظر عن الطريق الذي يختاره.

الدخل الثابت

إن كنتم تريدون الحصول على دخل ثابت من
استثماراتكم ولكنكم ال تريدون أن تخاطروا في
أسواق األسهم ،نقدم لكم مجموعة من فرص
الدخل الثابت من سندات سيادية إقليمية إلى أوراق
تجارية من مختلف أنحاء العالم.
تقدم صناديق االستثمار المشتركة لدينا طريقة
فعالة تمكنكم من تنويع استثماراتكم بشكل سريع
سواء على المستوى المحلي أو الدولي .وسواء كنتم
ترغبون في االستثمار في الصين أو الهند أو آسيا أو
أوروبا أو أمريكا الالتينية ،يمكننا إدخالكم في األسواق
العالمية عبر صناديق االستثمار المشتركة التي
نديرها بشكل محترف.

ومن أجل تعزيز التنوع في الخدمات وسهولة التواصل،
فقد ضافرنا الجهود مع شركاء مشهود لهم عالميًا
بالكفاءة لكي نوفر لكم إمكانية إدارة محفظتكم
االستثمارية والتداول باألسهم الدولية حول العالم
من بيتكم أو مكتبكم أو أي مكان آخر  -بما في ذلك
الواليات المتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا.

صناديق االستثمار المشتركة

يتمتع مستشارو االستثمار
لدينا بأكثر من  30عامًا من
الخبرة في مجال التداول
باألسهم

خدمات الوساطة المحلية والدولية

يقدم البنك لعمالئه ،من خالل صاالت استثمار
متخصصة ،التواصل مع البورصات األساسية محليًا
ودوليًا .ويتمتع مستشارو االستثمار لدينا بأكثر من
 30عامًا من الخبرة في مجال التداول باألسهم ،وهم
موجودون لمساعدتكم في تنفيذ عمليات التداول
بأسعار تنافسية.

صندوق الوسيلة هو صندوق االستثمار المشترك
الداخلي الذي نوفره لعمالئنا الراغبين في خوض تجربة
محلية أو إقليمية عبر إدارة محترفة .وقد أثبت صندوق
الوسيلة أنه الصندوق الرائد في السوق ما يؤهله
لالستفادة من نمو االقتصاد القطري.

خدمات إدارة الثروات
يوفر لكم البنك المشورة المستقلة ويمنحكم
أكبر مجموعة من خدمات إدارة الثروات كلما
احتجتم إليها.

نلبي احتياجاتكم
ّ

االستثمارية ومتطلباتكم
المصرفية داخل قطر
وخارجها

إن تاريخنا الطويل وإنجازاتنا االستثنائية في قطاعي
المال واالستثمار في قطر تؤهلنا لنكون الشريك
األمثل لمساعدتكم في إدارة ثرواتكم .إلى جانب
ذلك ،كونكم من عمالء الخدمات المصرفية الخاصة
بإمكانكم اإلستفادة من معرفتنا المحلية وخبرتنا
المالية الفريدة من نوعها والمتضمنة أعلى مستوى
من الخدمة المخصصة واالهتمام.
ويقدم البنك مجموعة من المنتجات والخدمات
المصممة لتوفير الحلول في مجال إدارة الثروات
واألصول الخاصة ،من خدمات االستثمار إلى الخدمات
االستشارية المتخصصة الموجهة إلى العائالت
التي تدير أعمالها الخاصة .كما يمكننا أن نوفر
لكم فرصًا لالستفادة من نمو رأس المال على المدى
القصير أو المتوسط أو البعيد وذلك لمساعدتكم
على تنمية محفظتكم االستثمارية.

إدارة المحفظة االستثمارية

نظرًا لخبرتنا الطويلة وحلولنا االستباقية ،يشعر
العميل براحة البال التي تأتي من تفويض اتخاذ
القرارات اليومية المتعلقة باالستثمار مع ضمان
توافق محفظته االستثمارية مع أهدافه طويلة األجل
من خالل مزيج من األسهم المحلية والدولية والدخل
الثابت وصناديق االستثمار المشتركة والمعادن
الثمينة والسلع.

الخدمات االستشارية

أرسموا خطتكم الخاصة للحفاظ على ثروتكم
الحالية من خالل االستعانة بحلول إدارة الثروات
المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتكم وتطلعاتكم
الشخصية.
إن توزيع األصول هو أهم عامل قد يؤثر على عائدات
محفظتكم االستثمارية .فمن أجل تحقيق أعلى
معدل نمو ممكن ،نسعى دائمًا للتركيز على تحليل
توقعات المستثمرين واتجاهات السوق والتطورات
االقتصادية حول العالم .وهذا ما يضعنا في الطليعة
لالستفادة من ظروف السوق وزيادة عائداتكم.

المكافآت
إن برنامج المكافآت الحصري هو أكثر برامج
أهمية وتميزًا في قطر.
المكافآت
ً

في كل مرة تستخدمون بطاقة االئتمان تحصلون
على نقاط تخولكم الحصول على هدايا فاخرة
تختارونها بأنفسكم وتشمل الساعات والسيارات
وغيرها من البضائع أو المقتنيات ذات العالمات
ٍ
وتفان.
بدق ٍة
تم اختيارها ّ
التجارية التي ّ
تصفحوا كتيب المكافآت الحصري الذي يعكس
نمط حياة عمالئنا الفاخر .كما يمكنكم االطالع
على موقعنا اإللكتروني www.cbq.qa/limitededition
إن االشتراك في عضوية هذا البرنامج يتيح لكم
دخول عالم متميز من الفرص االستثنائية التي
تعكس نجاحكم .هذه طريقتنا لنقول "شكرًا لكم".

كلما تمكنتم من جمع المزيد من
نقاط المكافآت ،زادت فرصكم في
استبدالها بمجموعة من الهدايا
القيمة والحصرية

بطاقات الخدمات المصرفية
الخاصة
لتلبية احتياجاتكم ومكافأتكم على والئكم،
ابتكرنا مجموعة حصرية من البطاقات لعمالء
الخدمات المصرفية الخاصة.

بطاقة ورلد ماستركارد

تقدم لكم بطاقة ورلد ماستركارد مجموعة من
ّ
تمكنكم
الخدمات االستثنائية لنمط حياة متميزّ ،
من التمتع بمعاملة خاصة وامتيازات وقدرة إنفاق
استثنائية.

بطاقة خصم ورلد ماستركارد

•
•
•
•

معتمدة في جميع أنحاء العالم
حماية من االحتيال
تأمين السفر وتأمين الحوادث والتأمين الصحي
للتفاصيل ،يرجى زيارة موقع ورلد ماستركارد
اإللكتروني www.worldcard.mastercard.com/mea

بطاقة ائتمان ورلد ماستركارد

•
•
•
•
•

قيمة من برنامج
الحصول على مكافآت ّ
المكافآت الحصري
سقف أعلى لإلنفاق
حضور فعاليات عالمية حصرية
مدير عالقات مصرفية متخصص
حماية من االحتيال وحماية المشتريات

بطاقة داينرز كلوب بالك

لقد قمنا بتصميم بطاقة داينرز كلوب بالك لتالئم
متطلبات نمط حياتكم ونشاطاتكم .تتيح لكم
بطاقة داينرز كلوب بالك االستفادة من امتيازات
ومكافآت استثنائية تشمل خصومات وعروض في
جميع أنحاء العالم ،وذلك في مجاالت التسوق
والسفر والمطاعم والترفيه .كما تشمل امتيازات
العضوية:

•
•
•
•
•
•
•
•

برنامج المكافآت الحصري
الدخول مجانًا إلى أكثر من  ٥٠٠صالة مطار حول
العالم
دعوات "كبار الشخصيات" لحضور فعاليات
حصرية
التأمين على السفر
عروض تشمل التسوق ،والسفر ،والمطاعم،
والترفيه
الدخول إلى صاالت المطارات المخصصة لكبار
الشخصيات
الدخول إلى صاالت داينرز كلوب المختصة في
مختلف أرجاء قطر
خدمة الشحن من داينرز كلوب

خدمات االئتمان والتمويل
يقدم البنك حلوال ً ائتمانية مصممة خصيصًا
للمساهمة في تحقيق األهداف المالية
القصيرة والطويلة األجل.

إن السيولة هي أهم ما ينبغي أخذه في االعتبار عند
إعداد استراتيجية متطورة إلدارة الثروات .فسواء
كنتم ترغبون في الحصول على قرض مقابل عقار
تملكونه أو الحصول على أموال لتمويل مشروع
جديد ،يمكننا أن نضع هيكلية الشروط وأساليب
السداد التي تناسبكم.
نحن نعتز بقدرتنا على التعامل مع طلبات القروض
بسرعة وفعالية حيث نقدم لعمالئنا مجموعة
واسعة من خدمات االئتمان.

•
•
•

التمويل العقاري
االقتراض مقابل مجموعة من األصول
خيارات السيولة

الخدمات المصرفية الخاصة
بناء الثروة ألجيال قادمة
سوف تساعدكم خدماتنا الفريدة على بناء
ثرواتكم وإدارتها والمحافظة عليها .لقد
قمنا بتصميم خدماتنا لتلبية احتياجاتكم
الفردية من خالل فريق مخصص من موظفي
الخدمات المصرفية الخاصة لمساعدتكم
على إدارة أموالكم ونمو ثرواتكم في الحاضر
والمستقبل.

منهج مصمم خصيص ًا لتلبية احتياجاتكم

يسعدنا أن نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات
المصرفية المصممة لتلبية احتياجاتكم والتي
تتضمن بطاقات االئتمان وبرامج الوالء الحصرية
وحلول التمويل الشخصي باإلضافة إلى خدمات
الودائع واالستثمار وإدارة الثروات.

•
•
•
•
•
•
•
•

حسابات جارية بالريال القطري والعمالت الرئيسية
األخرى بما في ذلك الدوالر األمريكي والجنيه
اإلسترليني واليورو
بطاقات خصم وائتمان صممت خصيصًا لتالئم
نهج اإلنفاق الخاص بكم
خدمات الخزينة وصرف العمالت األجنبية
مجموعة متنوعة من حسابات اإليداع بعدد من
العمالت
دفعات وتحويالت محلية ودولية مالئمة
خدمات إدارة الثروات واالستثمار
كشوفات مفصلة للمحفظة االستثمارية
تمكنكم من
خدمات مصرفية إلكترونية متكاملة ّ
االطالع على أرصدتكم وإدارتها بشكل فوري

فريق العمل المخصص لمساعدتكم

كونكم عضوا في الخدمات المصرفية الخاصة،
سيتم تخصيص أحد الكفاءات المصرفية من قبل
فريق العمل المختص لدينا ليساعدكم في إدارة
شؤونكم المالية ويساعدكم في الحصول على كافة
الخدمات والموارد المتوفرة لدى البنك.

أه ًال بكم في الخدمات
المصرفية الخاصة

