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Doha Bank Recommends the Distribution of 
45% of the Paid-up Capital as a Cash Dividend 
to the Shareholders for the Year 2012

His Excellency 
Sheikh Fahad Bin Mohammad Bin 
Jabor Al-Thani, Chairman of the Board of Directors 
of Doha Bank, announced that the Board of Directors (BOD) 
in its meeting held on 20 January, 2013 has approved the 
draft of the Bank’s audited financial statements for the year 
ended 2012. His Excellency added that the net profit of the 
Bank for the year 2012 is QR 1.305 billion as compared with 
QR 1.241 billion in the year 2011 representing a growth rate 
of 5.1%. At the same meeting, the BOD has decided to present 
a recommendation to the General Assembly to approve the 
distribution of cash dividends of 45% of the paid-up capital 
i.e. QR 4.5 per share to the shareholders.

Furthermore, His Excellency said that the Bank has achieved 
noticeable growth rates in all financial indicators. The total 
assets rose from QR 52.7 billion in 2011 to QR 55.2 billion 
in 2012 i.e. a growth rate of 4.7%. Loans & advances rose 
from QR 31.0 billion in 2011 to QR 33.8 billion in 2012 i.e. a 
growth rate of 8.9%. The customer’s deposits grew by 8.5%, 
where the total deposits increased from QR 31.7 billion in 
2011 to QR 34.4 billion in 2012.  The total shareholders equity 
reached to QR 7.6 billion by year end i.e. an increase of 6.6% 
as compared to last year.

H.E. Sheikh Abdul Rahman Bin Mohammad Bin Jabor Al-
Thani, Managing Director of Doha Bank declared that 
the bank has achieved noticeable growth rate in the total 
operating Income of 3.6%, where the total operating income 
rose from QR 2.3 billion in 2011 to QR 2.4 billion in 2012. 

The earnings per share was QR 6.3. The return on adjusted  

average 
shareholders’ equity 
and the return on average assets were 20.6% and 
2.42% respectively. 

His Excellency added that the audited financial statements, 
declared net profit and cash dividends percentage are subject 
to the approval of both the supervisory authorities and 
the Shareholders General Assembly, He also said that the 
Board of Directors and the Executive Management will work 
together to achieve greater results and achieve the objectives 
that are outlined in the Bank’s strategy for the coming three 
years. 

Doha Bank’s successful results are largely attributable to 
the Bank’s Strategy to innovate, diversify and capitalize on 
market synergies, as it continues to increase shareholder 
value. Dr R Seetharaman, Group Chief Executive officer, 
highlighted the key innovations, achievements and initiatives 
by Doha Bank in 2012. 

On the Liability Management front, Dr. R Seetharaman said 
“Doha Bank has successfully completed the Senior bond issue 
of USD 500 million under Doha Bank’s Euro Medium Term 
Note Programme (EMTN) of USD 2 billion. The issue was 
oversubscribed nearly 8 times which speaks volumes on the 
faith of global investors in the Bank’s strong performance 
in recent years, its strategy, franchise and leading market 
position along with the impressive economic growth in Qatar. 
Also, the Bank introduced the AL JANA series 5 in multiple 
regional and international currencies.”



Doha Bank Inaugurates 
Abu Dhabi Branch

Doha Bank Receives Excellence Award for
Best Corporate CSR Programme

Doha Bank announced the full inauguration of its branch on 
12th December 2012 in Abu Dhabi following the upgrade of 
its existing license to a full branch license. Doha Bank held 
an inauguration ceremony at the Abu Dhabi branch and also 
hosted an inaugural reception on the same day at The Oriental 
Café Gazebo, Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi. H.E. Sultan 
Bin Nasser Al Suwaidi, Governor, Central Bank of the UAE 
attended the inaugural reception. The inaugural  events were 
attended by H.E. Sheikh Fahad Bin Mohammad Bin Jabor Al-
Thani, Chairman of the Board of Directors of Doha Bank, Mr. 
Ahmed Abdul Rahman Yousuf Obaidan Fakhroo, Vice Chairman 
of Doha Bank, H.E. Sheikh Abdul Rehman Bin Mohammad 
Bin Jabor Al-Thani, Managing Director of Doha Bank,  
Dr. R Seetharaman, Doha Bank Group Chief Executive Officer 
and invited dignitaries. 

During the inaugural reception, H.E. Sheikh Fahad Bin 
Mohammad Bin Jabor Al-Thani, Chairman of the Board of 
Directors of Doha Bank thanked H.E. Sultan Bin Nasser Al 
Suwaidi, Governor, Central Bank of the UAE, for his patronage 
and support.

Doha Bank, one of the leading banks in Qatar and an active 
proponent of Green Banking in the region, has received an 
Excellence Award for the Best Corporate CSR Programme 
by a Bank in Qatar from the Arab Organisation for Social 
Responsibility. 
Doha Bank is one of only two winners in Qatar, with Qatar 
Foundation subsidiary The Social Development Centre being 
the other recipient as a non-profit organisation. 
An official ceremony was held in Dubai on 15th December 
2012 to recognise the achievements of the winners from 
various Arab countries. 
Doha Bank Group CEO, Dr. R. Seetharaman, said: “Doha Bank is 
proud to be recognised as the leading corporate citizen in Qatar 
for the success of its CSR programme and overall corporate 
citizenship initiatives. Doha Bank’s vision in corporate social 
responsibility is to help support the vision of His Highness the 
Emir for the State of Qatar to build a sustainable framework 
for the future based on the core pillars of economic, social, 
human and environmental development. These are also core 
tenants of Doha Bank’s sustainability philosophy and drive the 
Bank’s activities.

 2012 دي�سمرب   12 بتاريخ  �أبوظبي  �إمارة  يف  فرعه  �فتتاح  عن  �لدوحة  بنك  �أعلن 
يقدم  فرع  �فتتاح  ترخي�ص  �إلى  �حلايل  �لرتخي�ص  حتويل  �إجر�ء�ت  ��ستكماله  بعد 
�لدوحة  بنك  نّظم  �ملنا�سبة،  وبهذه  �لإمارة.  هذه  يف  �ملتكاملة  �مل�سرفية  �خلدمات 
باأورينتال كافيه غازيبو يف نف�ص  و�آخرً� يف فندق ق�سر �لإمار�ت  �لفرع  حفاًل مميزً� يف 
نا�سر  بن  �سلطان  معايل  تقدمها  �مل�ستوى  �لرفيعة  �ل�سخ�سيات  من  ح�سد  ح�سره  �ليوم 
�ل�سيـــخ و�سعــادة  �ملركـــزي،  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  م�سرف  محافظ   �ل�سويدي، 
عبد  �أحمد  و�ل�سيد  �لدوحة،  بنك  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ثاين  �آل  جرب  بن  محمد  بن  فهد 
�لرحمن يو�سف عبيد�ن فخرو، نائب رئي�ص جمل�ص �لإد�رة، و�سعادة �ل�سيخ عبد �لرحمن 
بن محمد بن جرب �آل ثاين، �لع�سو �ملنتدب، و�لدكتور ر. �سيتار�مان �لرئي�ص �لتنفيذي، 

بالإ�سافة �إلى ح�سد كبري من كبار �ل�سخ�سيات.

�آل ثاين، رئي�ص  وخالل حفل تد�سني �لفرع، توجه �سعادة �ل�سيخ فهد بن محمد بن جرب 
�ل�سويدي،  نا�سر  بن  �سلطان  معايل  �إلى  �ل�سكر  بخال�ص  �لدوحة،  بنك  �إد�رة  جمل�ص 
محافظ م�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي، على رعايته �لكرمية ودعمه �لكبري.

بنك الدوحة يفتتح فرعه

 يف اأبوظبي

بنك الدوحة يفوز بجائزة التميز لأف�ضل برنامج 

للم�ضوؤولية  الجتماعية

للخدمات  و�لد�عمني  �لن�سطاء  و�أبرز  قطر  يف  �لر�ئدة  �لبنوك  �أحد  �لدوحة،  بنك  نال 
�لجتماعية  للم�سوؤولية  برنامج  لأف�سل  �لتميز  جائزة  �ملنطقة،  يف  �خل�سر�ء  �مل�سرفية 

لبنك يف دولة قطر من قبل �ملنظمة �لعربية للم�سوؤولية �لجتماعية.

�أي�سًا  وبنك �لدوحة هو و�حد من فائزين �ثنني فقط من دولة قطر، حيث نال �جلائزة 
مركز �لتنمية �لجتماعية �لتابع ملوؤ�س�سة قطر ب�سفته منظمة غري ربحية.

 2012 دي�سمرب  من  ع�سر  �خلام�ص  يف  دبي  مبدينة  للجو�ئز  �لر�سمي  �حلفل  �أقيم  وقد 
لتكرمي �إجناز�ت �لفائزين من مختلف �لدول �لعربية.

معربًا عن �سعادته بهذ� �لإجناز �ملتميز، قال �لدكتور ر. �سيتار�مان، �لرئي�ص �لتنفيذي 
�ملوؤ�س�سة  ب�سفته  �لتقدير  هذ�  على  بح�سوله  �لدوحة  بنك  »يعتز  �لدوحة:  لبنك 
برناجمه  جناح  بف�سل  وذلك  قطر،  دولة  يف  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  جمال  يف  �لر�ئدة 
للم�سوؤولية �لجتماعية ومبادر�ته يف هذ� �ملجال. وتتمحور روؤية بنك �لدوحة للم�سوؤولية 
�لجتماعية حول لعب دور فاعل يف حتقيق روؤية ح�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن 
خليفة �آل ثاين �أمري �لبالد �ملفدى لنمو و�زدهار دولة قطر و�سياغة �إطار عمل م�ستد�م 
وت�سّكل  و�لبيئية.  و�لب�سرية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  ركائز  على  يقوم  مل�ستقبل 

هذه �لأ�س�ص جوهر فل�سفة �ل�ستد�مة يف بنك �لدوحة و�ملحرك �لرئي�سي لأن�سطته.

The Abu Dhabi branch was inaugurated by Doha Bank Chairman, H.E. Shk. Fahad Bin Mohammad Bin Jabor Al Thani, 
the Managing Director, H.E. Shk. Abdul Rehman Bin Mohammad Bin Jabor Al Thani, and a large number of VIPs.

Mr Khalid Mhd Al-Naama, Head of Public Sector, receiving the Excellence Award for the Best 
Corporate CSR Programme by a Bank in Qatar from the Arab Organisation for Social Responsibility.

مت �فتتاح فرع �أبو ظبي من قبل �سعادة �ل�سيخ فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين، رئي�ص جمل�ص �إد�رة بنك �لدوحة، �سعادة �ل�سيخ 
عبد�لرحمن بن محمد بن جرب �آل ثاين ، �لع�سو �ملنتدب، ولفيف من كبار �ل�سخ�سيات.

�ل�سيد خالد �لنعمة، مدير �لقطاع �لعام، يت�سّلم جائزة �لتميز لأف�سل برنامج للم�سوؤولية �لجتماعية لبنك يف دولة قطر من 
قبل �ملنظمة �لعربية للم�سوؤولية �لجتماعية.



Doha Bank’s Al Dana Green Run Welcomes over 
2,500 Visitors & Participants

Doha Bank’s Green Banking Stance
and Active Projects Impress COP18 Delegation

Doha Bank hosted a special edition of the Al Dana Green 
Run community fun and awareness event on Saturday (24 
November 2012) to commemorate Qatar hosting the United 
Nations Climate Change Conference in November. 

The event welcomed over 2,500 visitors, including 2,000 race 
participants and is the most successful Al Dana Green Run ever 
held. The 8th installation of Al Dana Green Run was held at 
Aspire Zone and race participants ran a 3-km course set around 
Khalifa Stadium and its surrounding facilities.

Every year, Doha Bank strives to make the Green Run an event 
for the whole family and there was a range of activities and 
entertainment options for families and people of all ages.

The special edition of Al Dana Green Run was an opportunity 
for the people of Qatar to demonstrate their commitment to 
environmental causes which are particularly important today. 
The Bank encouraged everyone to demonstrate commitment 
to promoting dialogue and achieving consensus on such an 
important global subject.

Doha Bank, the leading advocate and exponent of Green 
Banking in Qatar and the region, welcomed a senior delegation 
from COP18 to its stand at the Qatar Sustainability Expo being 
held at the Doha Exhibitions Centre. 

The delegation was led by H.E. Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah 
the President-elect of the COP18/CMP8 conference and 
chairman of the Higher Organising Committee. 

His Excellency praised the Doha Bank stand and the positive 
measures being taken by the Bank to showcase and create green 
programmes in Qatar and congratulated Dr. R. Seetharaman, 
Doha Bank’s Group Chief Executive Officer. 

Dr. Seetharaman escorted the delegation through the 
stand and highlighted the various programmes that will be 
showcased during the event. 

During the normal days of the exhibition, officials at the Doha 
Bank stand will highlight two major projects: the ECO-Schools 
programme and a Corporate Carbon Footprint programme, 
both of which are being championed by Doha Bank in Qatar.

بنك الدوحة ي�ضتقبل اأكرث من 2,500 زائر، 

بفعاليات �ضباق الدانة الأخ�رض للجري

مبادرة بنك الدوحة وم�ضاريعه البيئية املتميزة 

تنال اإعجاب الوفود امل�ضاركة يف موؤمتر الأمم 

يف املتحدة للتغري املناخي �مل�ساركة  على  حر�سو�  �لأعمار  كافة  من  و�لأفر�د  �لعائالت  من  و�لزو�ر  �مل�ساركون 
�ل�سباق �لذي ت�سمن �أن�سطة ترفيهية متنوعة لكافة �أفر�د �لأ�سرة.

�لد�نة  �سباق  من  خا�سة  ن�سخة  �لدوحة  بنك  ��ست�ساف   -  2012 نوفمرب   25 �لدوحة، 
وذلك   ،2012 نوفمرب   24 �ل�سبت  يوم  و�لتوعوية،  �لرتفيهية  بفعالياته  للجري  �لأخ�سر 

مبنا�سبة ��ست�سافة قطر ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة للتغري �ملناخي يف نف�ص �ل�سهر.

و�سارك �أكرث من 2500 ز�ئر، مبن فيهم 2000 مت�سابق يف هذه �لفعالية �ملتميزة �لتي 
تعترب �لأجنح على �لإطالق يف تاريخ �سباق �لد�نة �لأخ�سر للجري. و�أقيم �ل�سباق بن�سخته 
�لثامنة يف �أ�سباير زون، حيث رك�ص �مل�ساركون على م�سار يبلغ طوله 3 كيلومرت�ت حول 

��ستاد خليفة و�ملر�فق �ملحيطة به.

�أفر�د �لأ�سرة، حيث  �ل�سباق ليالئم كافة  ويف كل عام، ي�سعى بنك �لدوحة لتنظيم هذ� 
�سمل جمموعة متنوعة من �لأن�سطة و�لفعاليات �لرتفيهية للعائالت و�لأفر�د من مختلف 

�لأعمار.

لقد �سّكلت هذه �لن�سخة �خلا�سة من �سباق �لد�نة �لأخ�سر للجري، فر�سة قّيمة جلميع 
�لنا�ص يف قطر لإظهار �لتز�مهم بالق�سايا �لبيئية �لتي تعترب على قدر عال من �لأهمية 
يف وقتنا �حلايل. وحر�ص �لبنك على ت�سجيع �جلميع على تاأكيد �لتز�مهم بت�سجيع �حلو�ر 

وتوحيد �ل�سفوف فيما يتعلق بهذه �لق�سية �لعاملية �لهامة.

رّحب بنك �لدوحة، �لبنك �لر�ئد يف جمال �خلدمات �مل�سرفية �ل�سديقة للبيئة 
�ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  �مل�ساركني يف  من  �مل�ستوى  رفيع  بوفد  و�ملنطقة،  قطر  يف 
للتغري �ملناخي، وذلك يف جناحه مبعر�ص قطر لال�ستد�مة �ملقام يف مركز قطر 

للمعار�ص.

�ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  رئي�ص  �لعطية،  حمد  بن  عبد�هلل  �سعادة  �لوفد  وتر�أ�ص 
�لثامن ع�سر للتغري �ملناخي ورئي�ص �للجنة �لعليا �ملنظمة.

لت�سميم  �لبنك  �تخذها  �لتي  وباخلطو�ت  �لدوحة  بنك  بجناح  �سعادته  و�أ�ساد 
�لدكتور ر. �سيتار�مان،  �لبيئية يف قطر. كما هّناأ �سعادته  و��ستعر��ص بر�جمه 

�لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة بنك �لدوحة على هذه �جلهود �ملتميزة.

ور�فق �لدكتور �سيتار�مان �لوفد يف �أرجاء �جلناح م�سلطًا �ل�سوء على �لرب�مج 
�لتي �سيتم عر�سها خالل �حلدث.

�لدوحة  بنك  من  م�سوؤولون  �سي�ستعر�ص  للمعر�ص،  �لعادية  �لأيام  وخالل 
�لكربونية  �لب�سمة  وبرنامج  �لبيئية  �ملد�ر�ص  برنامج  رئي�سيني هما:  م�سروعني 

لل�سركات �ملدعومني من قبل بنك �لدوحة يف قطر.

Al Dana Green Run 2012 was an event for the whole family and attracted great numbers of 
participants and spectators.

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, welcoming  H.E. Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah the 
President-elect of the COP18/CMP8 Conference and Chairman of the Higher Organising Committee.

كبيــــرة �أعـــــد�دً�  وجـــذب  �لعـــائلــــة  �أفــــــر�د  جلميـــــع  حـــدثـًا   2012 للجــــري  �لأخ�ســــر  �لــد�نــــة  �سبـــــاق   كـــــان 
و�لـــزو�ر. �مل�ســـاركـــني  مــن 

�لدكتور/ ر. �سيتار�مان، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة بنك �لدوحة،  يرّحب ب�سعادة عبد�هلل بن حمد �لعطية، رئي�ص 
موؤمتر �لأمم �ملتحدة �لثامن ع�سر للتغري �ملناخي ورئي�ص �للجنة �لعليا �ملنظمة.
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جمل�س اإدارة بنك الدوحة يو�ضي بتوزيع ن�ضبة 

%45 من راأ�س املال املدفوع كاأرباح نقدية 
على امل�ضاهمني عن عام 2012

 �سّرح �سعادة �ل�سيخ/ 
فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين –  رئي�ص جمل�ص �إد�رة بنك 

�لدوحة باأن جمل�ص �لإد�رة �ملوقر قد �أقر يف �جتماعه �لذي عقد بتاريخ 2013/1/20 
م�سودة �لبيانات �ملالية �ملدققة لعام 2012.  كما �سرح باأن �سايف �أرباح �لبنك 

عن عام 2012 قد بلغت 1,305 مليار ريال قطري باملقارنة مع 1,241 مليار ريال 
قطري عام 2011 �أي بن�سبة منو تعادل %5.1. وقال �أي�سًا باأن �ملجل�ص قد قرر يف 
ذ�ت �لجتماع تقدمي تو�سية للجمعية �لعامة للمو�فقة على توزيع �أرباح نقدية على 

�مل�ساهمني بن�سبة %45 من ر�أ�ص �ملال �ملدفوع �أي بو�قع 4.5 ريال قطري لل�سهم 
�لو�حد.

�ملوؤ�سر�ت �ملالية، حيث �رتفع  باأن �لبنك قد حقق ن�سب منو ملحوظة بكافة  كما قال 
ريال  مليار   55.2 �إلى   2011 عام  قطري  ريال  52,7مليار  من  �ملوجود�ت  �إجمايل 
قطري عام 2012 �أي بن�سبة منو تعادل %4.7 و�رتفع �إجمايل �ل�سلف و�لقرو�ص من 
31 مليار ريال قطري عام 2011 �إلى 33.8 مليار ريال قطري عام 2012 �أي بن�سبة 

�إجمايل  %8.5 حيث �رتفع  %8.9. كما قال باأن �لود�ئع قد منت بن�سبة  منو تعادل 
عام  قطري  ريال  مليار   34.4 �إلى   2011 عام  قطري  ريال  مليار   31,7 من  �لود�ئع 
2012 وبلغ �إجمايل حقوق �مل�ساهمني كما يف نهاية �لعام مبلغ 7.6 مليار ريال قطري 

�أي بن�سبة زيادة قدرها %6.6 عن �لعام �ل�سابق.

وقال �أي�سا �أن �لبنك قد حقق ن�سبة منو يف �لإير�د�ت �لت�سغيلية تعادل %3.6 حيث 
 2.4 �إلى   2011 2,3 مليار ريال قطري عام  �لت�سغيلية من  �لإير�د�ت  �إجمايل  �رتفع 
مليار ريال قطري عام 2012.  وقال باأن متو�سط �لعائد على �ل�سهم من �لأرباح قد بلغ 
6.3 ريال قطري و�أن ن�سبة �لعائد على متو�سط حقوق �مل�ساهمني بلغت %20.6 ون�سبة 

�لعائد على متو�سط �ملوجود�ت بلغت 2.42%.

 لقد �أكد �سعادة �ل�سيخ/
 فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين  باأن �لبيانات �ملالية �ملدققة 

و�سايف �لأرباح �ملعلن عنها ون�سبة توزيع �لأرباح �ملقرتحة هي جميعًا مرهونة مبو�فقة 
�جلهات �لرقابية ذ�ت �لخت�سا�ص و�جلمعية �لعامة للم�ساهمني، كما �أكد �أي�سًا باأن 

جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية �سوف يعمالن معًا على حتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت 
وحتقيق ما مت و�سعه من �أهد�ف يف ��سرت�تيجية �لبنك للثالث �سنو�ت �لقادمة.  

من جانبه، �سلط �لدكتور/ ر. �سيتار�مان، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة بنك �لدوحة، 
�لدوحة خالل  بنك  تبناها  �لتي  و�ملبادر�ت  و�لإجناز�ت  �لبتكار�ت  �أهم  �ل�سوء على 
ب�سكل  �لدوحة  بنك  حققها  �لتي  �لناجحة  �ملالية  �لنتائج  »ُتعزى  قائال:   2012 عام 
من  و�ل�ستفادة  و�لتنويع  �لبتكار  �إلى  ترمي  �لتي  �لبنك  ��سرت�تيجية  �إلى  �أ�سا�سي 
مختلف �لفر�ص �ملتاحة يف �ل�سوق لتعود بنفع �أكرب على بنك �لدوحة يف خ�سم �سعيه 

�مل�ستمر لزيادة �لقيمة �ملتحققة للم�ساهمني«.

وعلى �سعيد �إد�رة �ملطلوبات، قال �لدكتور �سيتار�مان: »�أمت بنك �لدوحة وبنجاح كبري 
برنامج  �سمن  �أمريكي  دولر  مليون   500 مببلغ  رئي�سية  دين  �سند�ت  �إ�سد�ر  عملية 
وقد  �أمريكي.  دولر  مليار   2 قيمته  �لبالغ  �لأجل  متو�سطة  �لأوروبية  �لدين  �سند�ت 
�أدرجت �ل�سند�ت للتد�ول يف بور�سة لندن، ولقت عملية �لإ�سد�ر �إقباًل كبريً� من قبل 
�لكتتاب  و�أوروبا حيث جتاوزت عملية  �لأو�سط  و�ل�سرق  �آ�سيا  �مل�ستثمرين يف  جمهور 
�لعامل يف  م�ستوى  �مل�ستثمرين على  ثقة  يوؤكد  ما  وهو  �ملطلوب،  �ملبلغ  �أ�سعاف  ثمانية 
بنك �لدوحة و�أد�ئه �ملتميز خالل �ل�سنو�ت �لأخرية وقوة ��سرت�تيجيته ودوره �لريادي 
يف �ل�سوق، بالإ�سافة �إلى ثقتهم �لكبرية يف قوة ومتانة �لقت�ساد �لقطري. ومن ناحية 
�إقليمية  بعمالت  �جلنا  منتج  من  �خلام�سة  �ل�سل�سة  بطرح  �لدوحة  بنك  قام  �أخرى، 

ودولية متعددة«.


