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 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أود أن أشارككم اليوم بعض المبادئ التي تأسست عليها حياتي الشخصية والعلمية والعملية 

والتي شكلت العمود الفقري لما وصلت إليه اليوم. فقد ارتكزت حياتي على هذه المبادئ حتى 

ن االستفادة من أحد هذه المبادئ والسير على نهجها، فسوف تنجح اآلن، وإن تمكن أحدكم م

رسالتي التي أتيت بها إليكم اليوم. وال يمكنني القول أن سيرتي يمكن أن تمثل إلهاًما ألي 

شخص، ولكنها قد تساعد أحد األطفال الذين يعيشون في إحدى المناطق النائية والمحرومة في 

رحلتي في الحياة التي أوصلتني إلى ما أنا عليه اآلن. كما أنها  استمداد روح القوة والشجاعة من

قد تساعد العقول الشابة في التحرر من عبودية التخلف والضعف. وهنا يكمن هدف تحقيق الذات 

 لدى أي إنسان.
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 الكون في دواخلنا  
 

 

 

الفض�ل ف�ي غ�رس الق�يم لقد ولدت لعائلة فقيرة مادًيا إال أنها ثري�ة فكرًي�ا ومعرفًي�ا، وك�ان له�ا ك�ل 

العظيمة بداخلي منذ نعومة أظافري. وكنت أعتقد دائًما أن هناك كون كامل بداخل كل واحد من�ا. 

وذلك هو الكون الذي يساعدنا في تبصر المسار الصحيح في الحياة ورؤية األمور من منظوره�ا 

باإلض�افة إل�ى الق�وة  الحقيقي. وبالنسبة لي فإن هذا الكون الذي أتحدث عنه يتكون من أب�ي وأم�ي

 -المعل�م  –األب  –اإللهية التي أؤمن بها. وقد تعلمت في المكان الذي ترعرعت فيه مقولة "األم 

اإلل��ه" والت��ي تب��ّين م��دى أهمي��ة وعظم��ة دور اآلب��اء والمعلم��ين ف��ي حي��اة اإلنس��ان. وتوض��ح ه��ذه 

اإلل�ه ال�ذي نعب�ده. ويج�ب علين�ا المقولة أيًضا أن األم واألب يأتيان في المقدم�ة ث�م المعل�م وأخي�ًرا 

جميًع��ا أن نتأك��د أنن��ا نس��اهم ف��ي المجتم��ع والبش��رية بك��ل م��ا فين��ا وبأجم��ل م��ا فين��ا. ويتض��من دور 

اآلباء وضع األساس لمبادئ الحوكمة الذاتي�ة ف�ي الحي�اة ل�دى أبن�ائهم والت�ي تتح�ول بع�د ذل�ك إل�ى 

على الصعيد العمل�ي والمؤسس�ي.  أخالقيات وسلوكيات حياتية ومن ثم تتحول إلى حوكمة عالمية

ويتم بلوغ هدف تحقيق الذات، والذي يأتي على قمة هرم الحاجات البشرية، فقط م�ن خ�الل الق�يم 

والمحاوالت والخبرات التي يكتسبها اإلنسان خالل رحلته ف�ي الحي�اة. ويعم�ل اآلب�اء عل�ى وض�ع 

 في تحقيق الذات.حجر األساس للوصول إلى هذا الهدف السامي في الحياة والمتمثل 
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 تحديد األهداف 
 
 
 
 
 
 
 

ال ش�ك أن التعل��يم ه�و أفض��ل اس�تثمار يق��وم ب�ه اإلنس��ان ف�ي حيات��ه، وك�ان م��ن حس�ن حظ��ي أنن��ي 

أدركت ه�ذه الحقيق�ة مبك�ًرا. وله�ذا الس�بب، قم�ت باختي�ار أفض�ل مدرس�ة ف�ي المنطق�ة الت�ي كن�ت 

وكان دخل وال�دي ف�ي ذل�ك الح�ين أعيش فيها، وكانت تبعد عن منزلي مسافة عشرة كيلومترات. 

روبية في الشهر، وكان يتم إنفاق ثلث هذا ال�دخل عل�ى تعليم�ي ودراس�تي. وق�د ك�ان  75يقل عن 

هذا االستثمار في التعل�يم ه�و م�ا نفعن�ي وس�اعدني ف�ي ك�ل مرحل�ة م�ن مراح�ل حي�اتي الشخص�ية 

لص�حيح سيس�اعدك ف�ي والعملية. ومن هنا تعلمت أن االستثمار في المسار الصحيح وفي الوقت ا

حص��اد الكثي��ر م��ن المن��افع ف��ي المس��تقبل. وم��ع ارتف��اع تك��اليف المعيش��ة والتعل��يم، أدرك��ت م��دى 

المعاناة التي مر به�ا وال�دّي للص�رف عل�ّي وعل�ى أش�قائي. وعندئ�ذ ق�ررت أن يك�ون تعليم�ي ه�و 

هو أول  مسؤوليتي الشخصية. وقد كنت في الصف الثامن في ذلك الوقت، ويمكنني القول إن هذا

تحٍد واجهته في حياتي كفرد، إذ قررت أن أتحدث مع مدير المدرسة في هذا األمر، وكان جواب�ه 

ه��و أنن��ي إذا اس��تطعت أن أتف��وق وأحق��ق أعل��ى ال��درجات ف��ي الص��ف الث��امن، فس��يكون بإمك��اني 

الحصول على التعليم من الصف التاسع إلى الص�ف الح�ادي عش�ر مجاًن�ا، بم�ا ف�ي ذل�ك المالب�س 

اسية والسكن في بيت الطلبة. وتطبيًقا لمقولة "الحاجة أم االختراع"، ق�ررت أن أقب�ل التح�دي الدر

من أجل التقدم في حياتي الدراسية والعملي�ة. فق�د كن�ت مواظًب�ا عل�ى ال�دروس وأس�ير وف�ق م�نهج 

وج��دول مح��دد، وق��د س��اعدني ذل��ك ف��ي وض��ع أه��دافي. واس��تطعت ت��دريجًيا التخط��يط لتحقي��ق 

 وضعتها لنفسي.األهداف التي 

 

وحت��ى يومن��ا ه��ذا وبع��د أن أص��بحت رئيًس��ا تنفي��ذًيا لبن��ك الدوح��ة، ف��إنني أتأك��د دائًم��ا م��ن وض��ع 

األهداف دورياً وتوجيه كل الجهود من أجل تحقيقها. ويجب أن يك�ون ش�عارك ف�ي الحي�اة "ارت�ق 

 بفكرك وذاتك وطموحاتك وأحالمك". ويجب أن يكون فكرك هو مصدر قوتك بغ�ض النظ�ر ع�ن

 التي ستمر بها خالل رحلتك. هاسِ ُسعود الحياة وُنحو
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 والعزيمة المثابرةالتفاني و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ق�دول�ذلك، ف. الج�اد والعم�ل والعزيم�ة المثابرةتتحول األحالم إلى حقيقة بالتمني، لكنها تتحقق ب ال

 .فال�درجات ف�ي الص� أعل�ى ألتفوق وأحرز الثامن الصف في طالب وأناكل ما في وسعي  بذلت

فق��د ك��ان ه��ذا ه��و الس��بيل الوحي��د أم��امي للتق��دم نح��و األفض��ل ف��ي حي��اتي، وق��د ك��ان التفكي��ر به��ذه 

تجلت هذه الطاقة المتأجج�ة  قدالطريقة هو ما دفعني إلى أن أكون أكثر تفانًيا وتركيًزا وتنظيًما. و

ق�ت. ط�وال الو تالزمن�ي ظل�ت داخلي�ة دف�ع ق�وة والحماس واإلخالص في كل ما أقوم به، وشكلت

 ب�ال ش�ك اللي�الي س�هر أع�اننيو. الم�واد كاف�ة ف�ي حسناً  بالءً  أبليتو وجاءت االمتحانات الدراسية

ف��ي  ل��ي امتح��ان آخ��ر ه��ي الرياض��يات م��ادة تكان�� وق��د به��ذا التمي��ز، االمتحان��ات ه��ذه اجتي��از ف��ي

 ة. على أن أحرز فيها أعلى درج العزم عقدتالصف الثامن، وكنت مستعًدا تماًما لهذه المادة و

 

 الس�اعة عن�د المح�دد الموعد في الحافلة وصول انتظار في يوم كل كعادتي المحطة في أقف كنت

 إل��ى ص��باًحا 10 الس��اعة م��ن( س��اعات ث��الثمدت��ه  االمتح��انعلًم��ا أن  ص��باحاً، ة والنص��فالثامن��

مم�ا  المح�دد موع�دها ف�ي الحافل�ة تص�ل ل�م بالتحدي�د الي�وم ذل�ك ف�يلكن و. )ظهراً  الواحدة الساعة

 ب��ل مك��اني أب��رح ل��م أنن��ي غي��ر كبي��ر ي��أسوش��عرت ب ،الش��ديد والهل��ع الخ��وف م��ن بحال��ة أص��ابني

 أدرك�ت وحينه�ا ت�أت ل�م أنه�ا غير الحافلة وصول أمل على صباحاً  التاسعة الساعة حتى انتظرت

 ركض��ت وعن��دها ة.المدرس�� إل��ى تقلن��ي أخ��رى مواص��الت وس��يلة ع��ن أبح��ث أن يّ عل�� يج��ب ن��هأ

 يق��ف ل��مولك��ن . المدرس��ة ص��وب بق��وةبك��ل  به��ا وانطلق��ت دراجت��ي كب��تور المن��زل نح��و امس��رعً 

 ح�واليقط�ع  بع�د أقوده�ا وأن�ا الدراج�ة انفج�ر إط�ار ب�ل الح�د ذلك عند والمعاناة الصعاب مسلسل

 أق�ل س�وى االمتح�ان قاع�ة دخولالوق�ت ل� م�ن ل�ي يتبق لمو ،نائيةإحدى المناطق ال في كيلومترين

 أرجل�ي وتق� ل�مو. الطري�ق جان�ب على ملقاة دراجتي تاركا الركض قررت وحينها ،دقيقة 30 من

 أن يخ���ذلني، إال أن النحي���ل جس���دي وك���اد بأكمله���ا كيل���ومترات ثماني���ة رك���ضبع���د  حمل���ي عل���ى

. المدرس�ة إل�ى المطاف آخر في والوصول الركض مواصلة على القوة إصراري الداخلي منحني
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 إال أن مدير المدرسة ساعة، نصفي بحوال لالمتحان المحدد الوقت عن تأخري من الرغم وعلى

 لق�د. االمتح�ان وأداء قاع�ةال ب�دخول ل�ي الس�ماح ج�انبي م�ن عدي�دة وتوسالت محاوالت بعد وافق

 ق�دو. ويقًظ�ا قوي�اً  ك�ان فق�د ،ذل�ك م�ن عك�سعل�ى ال ك�ان عقل�ي أن غي�ر ومتعب�اً  منهك�اً  جسدي كان

 بلغ�ت وجي�زة زمني�ة فت�رة في المتحانا إلكمال الدافع الهزيمة تقبل ال التي تي الداخليةقو منحتني

. االمتح�ان بتف�وق اجتي�از عل�ى الجي�د للم�ادة واإلعداد التخطيط أعاننيوقد . وربع ساعتين حوالي

وكلما استرجعت ذلك اليوم، أدرك أن أدائ�ي ودراس�تي ل�م يكون�ا الس�بب الوحي�د وراء تف�وقي، ب�ل 

 .االستس�الم ع�دم وه�وتل�ك التجرب�ة، أال كان هناك درًسا حياتًيا أكث�ر أهمي�ة وحس�ًما اس�تفدته م�ن 

 االستس�الم ع�دم عليك يجب وهنا لك على بال تخطر ال التي المصاعب من العديد تواجهك ربماف

 ت��دور وعن��دما. مل��ل أو كل��ل دون تحقيق��ه عل��ى بك��ل ج��د والعم��ل عيني��ك نص��ب ه��دفك وض��ع ب��ل

 وه��و اتخذت��ه أال ال��ذي مالحاس�� الق��رار ذل��ك أت��ذكر أن أفت��أ ال ينف��إن الي��وم ذل��ك ذكري��ات بخل��دي

 ب�أن ون�ؤمن ن�درك أن علين�ا ويجب. نجاحي عامل الحسم في أعتبره والذي المدرسة إلى الركض

 .  الصعبة والتحدياتالعصيبة  الظروف بك ستتخطى الصادقة العزيمة

 

 لألعم��ال إدارتن��ا م��ن فب��الرغم ،الدوح��ة بن��ك داخ��ل نعيش��ه ال��ذي الواق��ع عل��ى أيض��اً  ذل��ك وينطب��ق

 بص�ورة والعمل الخارجية للظروف العدة وإعداد التحوط علينا يجب فإنه وجه أكمل لىع اليومية

 س�وى يعن�ي ال ل�ي بالنسبة الفشل إن. الطارئة واألزمات العقبات تخطي علىوبعزيمة قوية  جادة

 العزيم��ة فل��تكن وعلي��ه. النج��اح تحقي��ق عل��ى اإلص��رار وع��دم العزيم��ة ض��عف ه��وو واح��د ش��يء

 .  أهدافنا تحقيق على لنعمل كامنة وقوى طاقات من بداخلنا ما نسخرول ديدننا والمثابرة
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 كنز ال يفنى.. المعرفة
 الجاد العملوأهمية 

 
 
 
 
 
 
 

 الرس��وم دف��ع م��ن إعف��ائي ف��ي األول المرك��ز وإح��رازي الدراس��ي الع��ام ذل��ك ف��ي تف��وقي س��اعد

، رغ��م محاوالتن��ا م��لالع ف��ي والك��د الس��عي إن .الدراس��ة م��ن التالي��ة الثالث��ة للس��نوات الدراس��ية

 الص��ف ف�ي كن�ت فق��د .المس�تقبل ف�ي الن�اجح الش��خص بن�اء ف�ي األس��اس حج�ر لتجنبهم�ا، يش�كالن

 أتحص�ل م�ا إجم�الي وك�ان يبل�غ. ال�رزق لكس�ب المؤقت�ة األعم�ال مزاول�ة ف�ي ب�دأت عندما التاسع

 ثماني��ة منه��ا وال��دتي نص��يب ك��انو األس��بوع، ف��ي روبي��ات تس��عة دخ��ل م��ن الوق��ت ذل��ك ف��ي علي��ه

به��ا لنفس��ي ألتمك��ن م��ن  أح��تفظ كن��تاألخي��رة  روبي��ة، أم��ا الاألس��رة فاتومص��ر لتغطي��ة روبي��ات

بع�ض  بش�رح أق�وم كن�ت التاس�ع ي الص�فف� كن�ت وعن�دما. األس�بوع نهاي�ة ف�ي القري�ة إل�ى السفر

 خالله�ا نتب�ادل كنا التي الجلسات من كثيرا استفدت صف الحادي عشر، إذال في للطالب الدروس

، أولهما أنني كنت أتعلم أثناء تدريسي لهم مواد الصف الح�ادي عش�ر، ناحيتين من المعرفة وذلك

 . بعد انتهاء العام الدراسي مجاناومن ناحية أخرى كنت أحصل منهم على الكتب الدراسية 

 

 إل��ى أن الدوح��ة بن��ك ف��ي المعرف��ة تب��ادل جلس��ات تنظ��يمالب��دء ب ف��ي األس��س ه��ذهمث��ل  س��اعدت لق��د

 الج�اد العم�لثقاف�ة و المعرف�ة تب�ادل فلس�فة جلبنا لقدف. لمميزة للبنك حالياصارت إحدى العالمات ا

اليومي�ة ال تق�ل ع�ن  عمل�ي س�اعات، علماً بأن البنك أهداف تحقيق أجل من وذلك الدوحة بنك إلى

 وال. أوال وآخ�را المؤسس�ة مصلحة سعيا مني لتحقيق يومنا هذا اليوم حتى في ساعة 12 إلى 10

ومع كل من له�م مص�لحة  والموظفين، ،اإلعالم وسائل مع تتواصل المعرفة لتباد مبادرات تزال

 العم�ل ثم�ار حص�د هي بال شك الش�عور بالرض�ا واالطمئن�ان بع�د الحقيقية السعادة إن. لدى البنك

 .الجاد
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 التعاطف مع اآلخرين  
 

 

 

 

 

 م�ن مس�اعدتهم ف�ي والتفكي�ر اآلخ�رين بمعان�اة التعاطف هو تلك الرغبة التي تجعل اإلنسان يحس

 ب�دوام أعم�ل كن�ت ، فق�دالش�عور ه�ذا عل�ى مث�االً  أت�ذكر وهن�ا. يعيش�ونها الت�ي مح�نال تج�اوز أجل

 ذل�ك وف�ي. آن�ذاك القري�ة ف�ي تقط�ن كان�ت الت�ي ع�ائلتي ع�ن بعي�داً  المدين�ة أس�واق أح�د ف�ي جزئي

. الكريم��ة ع��ائلتي إل��ى ق��يم ش��يء تق��ديم ف��ي فّك��رت روبي��ات ثماني��ة م��دخراتي بلغ��ت وح��ين الوق��ت

 قطع�ت وعن�دها لطه�ي،الكيروسين ال�ذي تس�تخدمه ل وقود من علبتين إلى بحاجة أميأن  ووجدت

 إل��ى ق��دومي ل��دى الطه��ي ف��ي أم��ي تحتاجهم��ا اللت��ين ه��اتين العلبت��ين أجل��ب ب��أنعل��ى نفس��ي  عه��دا

 ألج�د عل�ب الكيروس�ين ثمن عن أتحرى السوق إلى ذهبت وبالفعل. التالي األسبوع خالل المنزل

 التح��دي علبت��ي الوق��ود ل��يس ش��راءلكن��ي أدرك��ت وقته��ا أن . روبي��ات 4.5 يبل��غ الواح��دة ثم��ن أن

 مع�اً  هم�اوزن يبل�غ إذ ،أيض�اً  المش�كلة م�ن اً ج�زء المنزل إلى نقلهما كان بل واجهني،ي الذي الوحيد

 ولك��ن. الس��وق ع��ن كيل��ومترات عش��رة يبع��د القري��ة ف��ي منزلن��ا ك��ان فيم��ا غرام��ات، كيل��و عش��رة

 ك�ل وتج�اوز المن�زل إلى العلب تلك جلبل عزيمتي شحذ الطهي، وقود إلى والدتي جةحاي لتذكر

 بهم�ا وال�دتي وع�دت الت�ي وق�ودال بعلبت�ي محم�الً  المن�زل إل�ى فتوجهت .بها أمرقد  التي الصعاب

 ،ونص�ف س�اعات ث�الث ح�والي . وقد استغرق الس�ير م�ن الس�وق إل�ى المن�زلبوزنهما مثقل غير

 وال ي م�ع ع�ائلتي.وتع�اطف ت�يمحب م�ن المن�زل إل�ى العل�ب تل�ك حم�لعل�ى  استمديت خاللها القوة

 الثقي��ل العل��ب وزن م��ن متق��رحتين ي��داي كان��ت فق��د المن��زل إل��ى به��ا وص��لت الت��ي اللحظ��ة أنس��ى

 كانت�ا يّ ي�د أن م�ن ال�رغم وعل�ى. ء لتناول الطعامالعشا مائدة على الجلوس استطع لم أنني لدرجة

 بالعه��د وف��ائي بع��د نفسال�� ع��ن والرض��ا الحقيقي�ة بالس��عادة يخف��ق انك�� قلب��ي أن إال بش��دة، تؤلم�اني

العائل�ة  أف�راد بمعاناة اإلحساسمن خالل  منزلال في فالتعاطف يبدأ. العزيزة لوالدتي قطعته الذي

مس��اعدتهم، إذ ي��ؤدي ذل��ك ف��ي  عل��ى والعم��ل به��ا يم��رون الت��ي المص��اعبم ومش��اركتهالمختلف��ين 

 .  والتراحم بين أفراد األسرة بأكملهاُحُنّو وال بةالطي النهاية إلى تعزيز الروح

 

 ب�ي ينالمحيط� الن�اس أحاس�يس تفه�م على ساعدني الماضي في أسرتي مع التعاطفشعوري ب إن

 أمان�ة بك�ل ب�ه أق�وم م�ا ك�ل ف�ي قطعه�اأ التي الوعود حفظأ اآلن إلى زلت ما حيث العمل، بيئة في

واالحت�رام والمحب�ة ب�ين الم�وظفين كعائل�ة  وأحرص دائًما على أن تس�ود روح التع�اطف. وصدق

 .  الدوحة بنك عائلة أفراد من فرداً  بكوني فخورل إنيو واحدة.
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 المهارات تطوير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف�ي التق�دم إح�راز إل�ى والس�عي التعلم حب نحو دفعتني فطرية بغريزة أظفاري نعومة منذ تمتعت

 قدرات��ه تط��وير ف��ي تتمث��له ف��ي الحي��اة ومهمت�� اإلنس��ان وظيف��ة ب��أن أعتق��د كن��ت فلطالم��ا الحي��اة،

 لق�دو. الحي�اة ف�ي جمي�ع من�احي التق�دم تحقيقل مهماً  أمراً  يعد المهارات تطوير، فوصدق بإخالص

 واس�تطعت المس�ارح، ف�ي العمل إلى التعليمي تحصيلي في نفسي إعانة نحو وسعيي شغفي قادني

 الع�روض ف�ي أديته�ا الت�ي دواراأل م�ن ثمنه�ا ادخ�رت طح�ن ماكينةأول  لعائلتي شتريأ أن حينها

 إل��ى أه��ديتها الت��ي اله��دايا البس��يطة م��ن الن��وع ذل��ك أن أخف��ي وال. المس��رحية والدرامي��ة التمثيلي��ة

 تل�ك مث�ل تعد وبنظري. اإلنجازمتعة ب واإلحساس البهجة قلبي إلى وأدخل لي حافزاً  شكلّ  عائلتي

 والموسيقى النقاش وحلقات فالمسابقات الفرد، قدرات تطوير في أساسياً  أمراً  النشاطات اإلضافية

 شخص�يته وتش�كيل مهارات�ه ش�حذ عل�ى الف�رد تس�اعد كله�ا يةالمس�رحالعروض و الجميلة والفنون

 الق�درات م�ن وتبصر األم�ور تع�د والتفكير التأمل أن كما. اآلخرين مع أفضل بصورة والتواصل

 .تحيط بنا التي ةاألنشط جميع في الالفعّ  االنخراط يمكن تطويرها من خالل التي

 

 عل�ى تياق�در وتط�ورت. أس�عى بك�ل ج�ّد لل�تعلم وتط�وير مه�اراتي وق�دراتي الي�وم حتىال زلت و

ف�ي والت�ي تعن�ى بقض�ايا الم�ال واألعم�ال  ع�الماإل وس�ائلمواجه�ة  في التحدث بطالقةوالتواصل 

 م�ن اكتس�بتها يالت� مه�اراتالوب�النفس  نمو الثقة من خالل ية المختلفةالمؤسسالندوات والملتقيات 

 بن��ك ف��ي أنن��ا إل��ى األم��ر ه��ذا عل��ى تعليق��اً  وأش��ير .به��ا المش��اركة اعت��دت الت��ياإلض��افية  األنش��طة

 أهمي��ةلم��دى  مّن��ا إدراك��ا باس��تمرار المه��ارات م��ن المزي��د اكتس��اب عل��ى موظفين��ا نش��جع الدوح��ة

 . وقدراته المختلفة تطويراً نوعياً  الفرد أداء تطوير
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 متهدرٌس تعل -كيف ُتقرض؟ 
 

 

 

 

 

 

 

 تنه�ال الص�غيرة الج�وائز ب�دأت العلم�ي تحص�يلي خالل أبديته الذي والتفاني الدؤوب لعملي نتيجة

 ع��ن عب��ارة تكان�� أبرزه��ا ولع��لّ  ،بم��دلوالتها كبي��رةلكنه��ا و بحجمه��ا ص��غيرة. كان��ت ج��وائز عل��يّ 

طل�ب أح�د أص�دقائي ج�اء ل�ي ف�ي ذل�ك الوق�ت و أن إال. روبي�ة 400 بقيم�ةحكومية  دراسية منحة

 وم�ا وقال لي إنه في حاج�ة ملح�ة إل�ى الم�ال وب�دا ل�ي يائًس�ا للغاي�ة، مني مساعدته بشكل عاجل، 

 إذ س�ارة، األخب�ار تك�ن ل�م بع�دها. الدراس�ية ةالمنح� مبل�غ وأقرضته معه تعاطفت أن إال مني كان

 ألنيس� بوال�ده التقي�ت وعن�دما. إي�اه أقرض�ته ال�ذي المال مستخدماً  عائلته منزل من صديقي هرب

 أقرض�ته ق�د كن�ت إن س�ألنيو حيات�ه،ع�ن  تفاصيل أيملًما ب أو بابنه تامة معرفة على كنت ما اإذ

إقراض�ه  ق�رار اتخ�اذي قبلجيدا على األقل  إن كنت قد تحريت األمر أو ضمانةمقابل  المال ذلك

 واإلمكاني��ات الس��معة مث��ل أساس��ية أم��ور إل��ى يس��تند اإلق��راض أن أدرك��ت فق��ط حينه��ا. الم��ال

 .  الضماناتو

 

 ركي��زةً  الي��وم ب��ات درس. إن��ه ل��اإلق��راض ف��ي أيض��اً  هام��ةٌ  المواثي��ق أنفيم��ا بع��د  ب��الطبع أدرك��ت

وم�ع . األزم�ات خ�الل المفص�لية الق�رارات اتخ�اذ عندما يح�ين أوان كمصرفي لي بالنسبة أساسيةً 

ق األساسيات أحرص دائًما على تطبي فإنني  ،بروز الكثير من الحاالت التي تتطلب إعادة الهيكلة

والمبادئ التي تعلمتها. إن أصعب شيء يمكن تعلمه في الحياة هو اختيار الطريق الص�حيح ال�ذي 

 سيوصلك إلى بّر األمان.
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 قيادة الفريق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفري��ق ال يعن��ي مجموع��ة م��ن األش��خاص يجتمع��ون ح��ول ه��دف واح��د لتحقيق��ه، ب��ل يعن��ي المش��اركة 

إن ه�ذا ه�و م�ا  –انب التزام كل فرد من أفراد الفري�ق نح�و المجموع�ة والتعاون واألخذ والعطاء إلى ج

يصنع الفريق الناجح سواًء في العمل أو المجتمع ككل. تتألف العائلة من عدة أفراد يختلفون ف�ي الج�نس 

والعمر إال أنه�م يعمل�ون س�وياً تح�ت س�قف واح�د، وم�نهم الق�وي والض�عيف، وم�نهم م�ن يمتل�ك الخب�رة 

خبرًة غير أنهم يمثلون أسرة واحدة متحدة. ومن هذا الشعور باالتح�اد، انبث�ق مفه�وم قائ�د  العالية واألقل

 الفريق وامتد ليصل إلى عالم المؤسسات.

 

إن فهم طبيعة العالقة بين أعض�اء الفري�ق الواح�د والوق�وف عل�ى نق�اط الق�وة والض�عف يس�اعد الفري�ق 

كات ب�إجراء تقييم�ات مش�ابهة بص�ورة رس�مية على تحقيق أهدافه بصورة أفضل. ونقوم في ع�الم الش�ر

نحاول من خاللها تطوير الفريق. ومن هنا نتعلم الدرس المستقى من مقولة السيد هنري فورد، مؤس�س 

وبقاؤن�ا مع�ا ه�و مس�يرة التق�دم، وعملن�ا مع�ا ه�و  شركة فورد للسيارات: "تجمعنا معا ه�و نقط�ة البداي�ة،

 مفتاح النجاح". 
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 والمجتمع االلتزام نحو األسرة
 

 

 

 

 

 

 

 

"ك��ل ش��يء م��رتبط بك��ل ش��يء آخ��ر، وك��ل ش��يء ي��أتي م��ن ك��ل ش��يء آخ��ر، ..." ه��ذا ه��و أول ق��وانين 

الطبيع��ة. وم��ن أج��ل مس��اعدة المجتم��ع البش��رى عل��ى تحقي��ق االزده��ار والرخ��اء ف��ي الق��رن الواح��د 

. وه�ذه م�ن ب�ين ةواوالعشرين علينا إدراك أهمية التعايش في بيئة متوازنة والتعامل سوياً بكرام�ة ومس�ا

أه��م التح��ديات الت��ي واجهته��ا ف��ي بداي��ة حي��اتي العملي��ة، وق��د أكس��بتني خب��رة جعلتن��ي إنس��اناً يتمت��ع بق��يم 

وأخالقيات عالية. وعلى الرغم من أن أسرتي كانت غير ميس�ورة الح�ال، غي�ر أنن�ا كن�ا س�عداء للغاي�ة، 

. ويرج�ع الفض�ل ف�ي ذل�ك إل�ى أف�راد ونشعر بالرضا والتالحم، ويولي كل من�ا الح�ب واالحت�رام لآلخ�ر

عائلتي والمجتمع ككل. إن السعي وراء تحقيق الرفاهية للمجتمع ومساعدة إخواننا في البشرية ولّد ل�دي 

 شعورا داخليا بالرضا.

 

هذا وقد ساعد تدرجي في السلم ال�وظيفي عل�ى تخفي�ف الع�بء الم�الي ع�ن كاه�ل أس�رتي. وأدرك�ت أن 

إل��ى مس��اعدة الفق��راء والمع��وزين ب��ل إنه��ا وس��يلة إلث��راء حي��اتي شخص��يا خدم��ة المجتم��ع ال ت��ؤدي فق��ط 

وتطويرها بص�فتي ف�رد ينتم�ي إل�ى ه�ذا المجتم�ع. وق�د ك�ان ل�دّي دائم�ا رؤي�ة خاص�ة للتنمي�ة المس�تدامة 

 كاستراتيجية طويلة األجل للنجاح.

 

ل�ى جان�ب المب�ادرات واليوم تتوحد كافة جهود بنك الدوحة نحو تطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء، هذا إ

التي يتبناها البنك للح�ّد م�ن ظ�اهرة االحتب�اس الح�راري وت�أثير التغي�رات المناخي�ة، فم�ن خالله�ا تتمث�ل 

رؤيتنا حول التنمية المستدامة التي ساعدتنا على تحقي�ق أه�دافنا البيئي�ة. إنن�ي أؤم�ن دائم�اً أن المس�ؤولية 

بل يج�ب أن تتح�ول إل�ى أفع�ال عل�ى أرض الواق�ع.  االجتماعية للشركات يجب أن ال تكون أقواال فقط،

فيجب على كل واحد مّنا وعلى المؤسسات التي نعمل فيها أن تتبنى رؤية واحدة تهدف إلى التحول إلى 

مؤسسات وكيانات تتحمل مسؤولياتها االجتماعية. وسيشكل هذا االلتزام نحو المجتمع واالقتصاد حج�ر 

قبولنا للمسؤولية االجتماعية خطوة فّعال�ة نح�و بن�اء مجتم�ع إنس�اني  األساس لنجاحنا في المستقبل. ويعد

 متكامل في هذا العالم يسعى لتحقيق رخاء البشرية وسعادتها.
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وفى الختام، أود أن أشير إلى أن التحديات الت�ي واجهته�ا ف�ي بداي�ة حي�اتي العملي�ة ق�د أع�انتني كثي�راً إذ 

ع�ن أهداف�ه ويعم�ل عل�ى تك�رار المح�اوالت إلنجازه�ا. وق�د  جعلت مني إنساناً صبوراً ال يتخل�ى مطلق�اً 

منحتني هذه التحديات أيًضا العزيمة واإلصرار على المضي قدماً بخطوات راسخة في حياتي المهني�ة. 

وعندما أنظر إلى الخبرات التي اكتسبتها في حياتي، بحلوها ومرها، أرى أنها كانت السبب راء بلوغي 

ي أحظى بها اآلن، وستكون دافًع�ا ل�ي للتق�دم نح�و المس�تقبل. وأود م�ن ك�ل واح�د هذه المكانة الرفيعة الت

منكم أن يواجه مشاكل وصعاب الحياة بشجاعة ومثابرة وإقدام وأن يستمتع بحياته في ذات الوقت. فهذا 

ه��و الس��بيل لبن��اء أش��خاص ل��ديهم ق��درات ممي��زة تمك��نهم م��ن المش��اركة ف��ي قص��ص النج��اح المهني��ة 

فسهم ولآلخرين. وعلينا جميعاً أن نعلم أن كلمات مثل التقدم واإلنج�از والنج�اح ستص�بح والشخصية ألن

بال معنى إن لم يتم النمو والتقدم بشكل مستدام. لذا، فعلينا أن نسعى إلى تطوير أنفس�نا والس�ير ق�دما ف�ي 

لت�ي نجنيه�ا، ب�ل إن�ه الحياة لنتمكن من تحقيق النجاح. وتذكروا دائماً أن النجاح ال يقاس بحج�م األم�وال ا

يتمثل في العالقات والصداقات والشراكات التي يكونها المرء عبر  حياته. أرج�و أن تش�جعوا اآلخ�رين 

على المشاركة والتحلي بروح القيادة والتميز. وليكن هدف كل واحد منكم دائماً هو ال�تعلم ط�وال الحي�اة 

 ومبادئ راسخة.بال كلل أو ممل ليصبح شخصاً ناجحاً يتمتع بقيم عظيمة 
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  ،جميع أديان العالم"

 جوانب، عدةوإن اختلفت في 

 ".سوى الحقيقةيدوم في هذا العالم أن ال شيء  تقولإال أنها جميعا 

 

 المهاتما غاندي
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