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H.E. Sheikh Abdul 
Rahman Bin Mohammed 
Bin Jabor Al Thani 
(Managing Director)

H.E. Sheikh Fahad Bin 
Mohammad 
Bin Jabor Al-Thani
(Chairman)

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 in its 
meeting on 20 January, 
2014 has approved the 
draft of the Bank’s audited 
financial statements for the 
year ended 2013.

His Excellency added that 
net profit for the year 
2013 is QR 1,313 million 
compared with QR 1,305 
million in 2012, a growth 
of 0.6%. Additionally, the 
BOD decided to present 
a recommendation to the 
General Assembly for the 
distribution of 45% cash 
dividends i.e. QR 4.5  
per share.

Furthermore, His Excellency 
said that the Bank has 
achieved noticeable 
growth rates in all financial 
indicators. Total assets 
rose by 21.3% from QR 
55.2 billion in 2012 to QR 
67 billion in 2013 .Loans 
& advances up by 21.8% 

from QR 33.8 billion in 
2012 to QR 41.1 billion in 
2013 Customer’s deposits 
grew by 23.6%, where 
total deposits increased 
from QR 34.4 billion in 
2012 to QR 42.5 billion in 
2013.  Total shareholders 
equity increased by 49.3%  
to QR 11.3 billion by year 
end   Earnings per share 
was QR 5.29. 

His Excellency also 
mentioned that the Bank 
has executed the EGM 
resolution which was 
passed by the Shareholders 
on 24th Nov. 2013 
and issued the capital 
instruments amounting to 
QR. 2 billion qualifying as 
additional Tier 1 Capital 
as per the terms and 
requirements of QCB.
  
The audited financial 
statements, and cash 
dividends percentage are 
subject to the approval of 
the supervisory authorities 
and the Shareholders 
General Assembly. 

DOHA BANK RecOmmeNDs tHe
DistRiButiON Of 45% Of tHe 
PAiD-uP cAPitAl As A cAsH
DiviDEND TO THE SHAREHOLDERS FOR
THE YEAR 2013

Doha Bank has been named 
‘Bank of the Year 2013 
– Qatar’ by The Banker 
magazine. Outstanding results 
and a strong international 
growth strategy have made 
Doha Bank the top banking 
brand in Qatar. 
The ceremony was held in 

London and recognized 
leading banks and institutions 
around the world that have 
risen to the challenges 
posed by the tough global 
operating environments by 
demonstrating innovation, 
efficiency and vigilant  
risk management.

H.E. Sheikh Fahad Bin 
Mohammad Bin Jabor Al 
Thani, Chairman of Doha 
Bank’s Board of Directors was 
honoured with the Business 
Excellence Award from the 
Asian Business Leadership 
Forum (ABLF). 

His Excellency was honoured 
as a powerful leader that has 
continually channelled energies 
to create outstanding work 
environments that promote 

commitment, reinforce 
best business practices and 
consistently sharpen the skill-
sets of employees.

Under his guidance, Doha 
Bank has grown into the 
leading private sector 
commercial bank in Qatar, 
received major international 
awards for its stellar 
performance and excellence in 
various areas of operations. 

DOHA BANK cHAiRmAN
HONOuReD witH BusiNess
excelleNce AwARD FROM THE
ASiAN BUSiNESS LEADERSHip FORUM

DOHA BANK NAmeD “BANK Of
tHe YeAR 2013 – QAtAR”AT THE
BANkER AwARDS iN LONDON

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, receiving The Banker’s award at the 
awards ceremony in London

H.E. Sheikh Fahad Bin Mohammad Bin Jabor Al Thani, Doha Bank’s Chairman, 
accepting the award at the ABLF grand awards ceremony in Dubai
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باإلضافة إلى فروعه المتكاملة في كل 
من دبي وأبوظبي بنك الدوحة يفتتح

مكتًبا تمثيلًيا له في إمارة الشارقة

 تأكيدًا على ارتباطه المتين باإلمارات 
العربية المتحدة، افتتح بنك الدوحة 

مكتبه التمثيلي األول في إمارة 
الشارقة  بعد الحصول على الموافقة 
التنظيمية من مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي. ويعد المكتب 
الجديد إضافة إلى عمليات بنك الدوحة 
في دولة اإلمارات حيث يوجد له فرعين 

متكاملين في كل من دبي وأبوظبي.

 وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. 
سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك: 

“تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إحدى الوجهات التجارية الرئيسية 

في المنطقة من خالل أبوظبي 
ودبي والشارقة. وبالنظر إلى التحسن 

المستمر الذي تشهده األسواق المالية 
العالمية، يسعى العمالء من األفراد 
والشركات إلى الحصول على المزيد 

من الدعم من شركائهم الماليين 
لتمكينهم من المشاركة في النمو 

االقتصادي المحلي. ويعني ذلك 
بالنسبة لنا تطوير المزيد من الحلول 

المصممة خصيًصا لدعم أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير 

التحليالت واألبحاث المعلوماتية، 
وإعادة تقييم نماذجنا المصرفية لتلبية 

احتياجات العمالء”.

بنك الدوحة يفتتح أول مكتب تمثيلي 
له في هونغ كونغ المكتب يمثل بوابة 

للتعاون مع الصين

افتتح بنك الدوحة مكتبًا تمثيليًا له 
في هونغ كونغ في أكتوبر 2013. وقد 
أعلنت السيدة أو كينغ تشي، سكرتير 

دائم الخدمات المالية والخزانة 
)الخدمات المالية( في هونغ كونغ عن 

افتتاح المكتب.

وبهذه المناسبة، أقام بنك الدوحة 
ندوة لتبادل المعرفة حول “الفرص 
المتنامية في دول مجلس التعاون 

الخليجي” في فندق كونراد..

وقد رحب بالحضور السيد إيفان ليو، 
رئيس مكتب بنك الدوحة التمثيلي 

في هونغ كونغ. كما حضر الحفل 
ممثلين عن القنصليات العامة لكل من 

الهند والكويت وماليزيا والسعودية 
وسنغافورة في هونغ كونغ. كما 

شارك في استقبال الضيوف السيد، 
غانيسان راماكريشنان، المسؤول 

عن مجموعة الخدمات المصرفية 
الدولية. وقد خاطب الحضور السيد/ 

شارلز إن جي، معاون المدير العام 
لشركة إنفست هونغ كونغ. وقد 

شّرف الندوة بالحضور أيضًا كبار 
المسؤولين من مجلس تنمية تجارة 

هونغ كونغ، وهيئة المؤسسات المالية 
األجنبية بهونغ كونغ، وغرفة التجارة 

الهندية في هونغ كونغ، وغرفة تجارة 
سنغافورة في هونغ كونغ، ورابطة 

رجال أعمال هونغ كونغ – الشرق 
األوسط.

DOHA BANK OPeNs New
RePReseNtAtive Office iN
sHARjAH – tHe BANK’s tHiRD
lOcAtiON iN tHe uAe

Doha Bank opened a 
representative office in 
Sharjah, following regulatory 
approval from the UAE Central 
Bank. The office joins full 
branches in Dubai and Abu 
Dhabi, affirming Doha Bank’s 
commitment to the UAE.

Sharjah’s economic policy 
makes it attractive for 
industrial and commercial 
companies. port khalid, 
Hamriyah port and port khor 

Fakkan have contributed 
significantly to the growth of 
Sharjah’s economy. 

The two free zones, Hamriyah 
Free Zone Authority and 
Sharjah Airport international 
Free Zone have bolstered 
investment and trade by 
offering company’s incentives.

Doha Bank, inaugurated its 
Hong kong representative 
office in October 2013. The 
representative office was 
inaugurated by Ms. Au king-
chi, permanent Secretary for 
Financial Services and the 
Treasury (Financial Services), 
Hong kong.

As part of the event, Doha 
Bank hosted a knowledge-
sharing session on “Growing 
Opportunities in the GCC”.  

Bankers, entrepreneurs and 
key corporates interested to 
explore business development 
in the GCC participated in  
the event. 

Representatives from the 
consulates-general of india, 
kuwait, Malaysia, Saudi Arabia 
and Singapore, in Hong kong 
were present at the event. 

DOHA BANK iNAuguRAtes
RePReseNtAtive Office iN
HONg KONg - tHe gAtewAY
tO cHiNA 

Senior officials from Doha Bank and the UAE, cutting the ribbon at the inauguration 
of Doha Bank’s representative office in Sharjah

Ms. Au King-chi officially inaugurating Doha Bank’s Hong Kong representative office 
in the presence of Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO

كبار المسؤولين من بنك الدوحة ودولة اإلمارات أثناء قص الشريط لدى افتتاح المكتب 
التمثيلي لبنك الدوحة في الشارقة

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة متحدثًا خالل حفل 
افتتاح أول مكتب تمثيلي لبنك الدوحة في هونغ كونغ
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بنك الدوحة يرحب
بأكثر من 1000 مشارك

في سباق الدانة األخضر 2013

 نظم بنك الدوحة سباق الدانة 
األخضر للجري لعام ٢٠١٣، وذلك يوم 

السبت الموافق ٢١ ديسمبر، حيث 
جرت فعالياته في أسباير زون مغطيًا 

مسافة ٣ كم حول استاد خليفة.

 وواصل سباق هذا العام نجاحه 
الكبير، إذ استقطب مئات المشاركين 

في مختلف فئات السباق، فضاًل 
عن حضور المئات من المتفرجين 
والمشجعين، علمًا بأن المنظمين 

سّجلوا أكثر من١٠٠٠عّداء. وقام بنك 
الدوحة بتوزيع شهادات الدانة للتوفير 

للفائزين الخمسة األوائل عن كل 
فئة - تحت الـ ١٨ )أوالد وبنات(، وفوق 

الـ ١٨ )رجال وسيدات(، والرياضيون 

المحترفون )رجال وسيدات(، وموظفو 
بنك الدوحة، والمشاركون من ذوي 

الخاصة. االحتياجات 

 ومن الجدير بالذكر أن بنك الدوحة 
ينظم سباق الدانة األخضر للجري كل 
عام لتشجيع الجميع على المشاركة 

وتعزيز الوعي حول أهمية حماية البيئة 
في دولة قطر. ويعد بنك الدوحة أحد 

أبرز الداعمين لحماية البيئة المحلية، 
حيث دأب على تنظيم سباق الدانة 

األخضر لسنوات عدة مع اإلشارة إلى أن 
سباق هذا العام هو النسخة التاسعة 

التي يستضيفها البنك.

بنك الدوحة يفتتح فرعًًا جديدًا بالكامل
في المرقاب لتقديم خدمات مصرفية

عصرية ومتكاملة

افتتح بنك الدوحة فرع المرقاب 
الجديد الكائن في مجمع المرقاب 
بشارع المرقاب الجديد، وذلك لتلبية 

المتطلبات المتزايدة لواحدة من أكثر 
المناطق التي يتواجد فيها البنك حركًة 

وإقبااًل من العمالء.

هذا وسيقدم الفرع الجديد خدماته 
لعمالء البنك من األفراد والشركات من 

خالل مجموعة متكاملة من الحلول 
المصرفية، بما في ذلك خدمات 

الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات 
المصرفية للشركات.

وكان السيد أحمد عبدالرحمن يوسف 
عبيدان فخرو، نائب رئيس مجلس إدارة 

بنك الدوحة، قد حضر حفل االفتتاح، 
إلى جانب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس 

التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة 
وعدد من كبار المسؤولين بالبنك 

والضيوف المدعّوين.

هذا وسيقدم الفرع الجديد خدماته 
لعمالء البنك من األفراد والشركات من 

خالل مجموعة متكاملة من الحلول 
المصرفية، بما في ذلك خدمات 

الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات 
المصرفية للشركات.

Doha Bank hosted the 2013 
edition of the highly anticipated 
Al Dana Green Run on Saturday, 
21st December 2013. The run 
was held at Aspire Zone and 
covered a 3km circuit around 
khalifa Stadium. 

This year’s Al Dana Green Run 
drew hundreds of participants 
in in various race categories, 
in addition to hundreds 
of spectators. in total, the 
organizers registered over 

1000 runners. Al Dana savings 
certificates were given to the 
top 5 finishers in each category 
covering U-18 (boys and 
girls), 18+ (men and women), 
professional athletes (men and 
women), Doha Bank employees, 
and special needs participants. 

Doha Bank is a leading advocate 
of environmental protection in 
Qatar and this is the 9th Green 
Run hosted by the Bank.

Doha Bank opened its new 
branch, in Al Mirqab Complex 
at Al Mirqab Al Jadeed 
Street.The new branch is 
larger than its predecessor 
and is equipped with the 
most modern amenities and 
services including more tellers 
and customer service staff. 
Covering two floors and  a 
dedicated Ladies Section, 
the branch will serve both 
corporate and retail banking 
customers, offering a full range 

of banking solutions including 
account services, financial 
solutions and corporate 
banking services. The branch
is open 7 days a week. 

The new branch will serve 
both corporate and retail 
banking customers, offering 
a full range of banking 
solutions including account 
services, financial solutions and 
corporate banking.

DOHA BANK welcOmes
OveR 1000 RAce
RegistRANts tO 
Al DANA gReeN RuN 2013

DOHA BANK iNAuguRAtes
All-New Al miRQAB BRANcH
OffeRiNg ADvANCED FACiLiTiES
AND GREATER ACCESS

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, in a group photo with the winners of 
Al Dana Green Run 2013

Senior Doha Bank officials cutting the ribbon at the inauguration of Doha Bank’s 
new Al Mirqab branch

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان في صورة جماعية 
مع الفائزين بسباق الدانة األخضر للجري ٢٠١٣

 كبار المسؤولين من بنك الدوحة أثناء قص الشريط
لدى افتتاح فرع المرقاب الجديد
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بنك الدوحة يحصل على جائزة “أفضل
بنك في قطر لعام 2013”من مجلة ذي

لندن بانكرفي 

الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب

الشيخ فهد بن محمد بن جبر 
آل ثاني 

رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة

يناير  2014  العدد رقم 37

مجـلس إدارة بنـك الدوحـة
 يوصـي بتوزيـــع نسبــة 45 ٪

مـن رأس المــال المدفــوع 
كأرباح نقدية على المساهمين

 عن عام 2013

صّرح سعادة الشيخ فهد بن محمد 
بن جبر آل ثاني –  رئيس مجلس 

إدارة بنك الدوحة بأن مجلس 
اإلدارة الموقر قد أقر في اجتماعه 

الذي عقد بتاريخ 2014/1/20 مسودة 
البيانات المالية المدققة لعام 2013.  

كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن 
عام 2013 قد بلغت 1,313 مليون ريال 

قطري بالمقارنة مع 1,305 مليون 
ريال قطري عام 2012 أي بنسبة نمو 
تعادل 0,6٪. وقال أيضًا بأن المجلس 

قد قرر في ذات االجتماع تقديم 
توصية للجمعية العامة للموافقة 

على توزيع أرباح نقدية على 
المساهمين بنسبة 45٪ من رأس 

المال المدفوع أي بواقع 4,5 ريال 
قطري للسهم الواحد.

كما قال بأن البنك قد حقق نسب 
نمو ملحوظة بكافة المؤشرات 

المالية، حيث ارتفع إجمالي 
الموجودات من 55,2 مليار ريال 

قطري عام 2012 إلى 67 مليار 
ريال قطري عام 2013 أي بنسبة 

نمو تعادل 21,3٪ وارتفع إجمالي 
السلف والقروض من 33,8 مليار 

ريال قطري عام 2012 إلى 41,1 مليار 
ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو 

تعادل 21,8٪. كما قال بأن الودائع 
قد نمت بنسبة 23,6٪ حيث ارتفع 

إجمالي الودائع من 34,4 مليار ريال 

قطري عام 2012 إلى 42,5 مليار 
ريال قطري عام 2013 وبلغ إجمالي 

حقوق المساهمين كما في نهاية 
العام مبلغ 11,3 مليار ريال قطري 
أي بنسبة زيادة قدرها 49,3٪ عن 

العام السابق.

وقال أيضا أن البنك قد حقق نسبة 
نمو في اإليرادات التشغيلية تعادل 

5٪ حيث ارتفع إجمالي اإليرادات 
التشغيلية من 2,4 مليار ريال قطري 

عام 2012 إلى 2,5 مليار ريال قطري 
عام 2013.  وقال بأن متوسط العائد 

على السهم من األرباح قد بلغ 
5,29 ريال قطري وأن نسبة العائد 

على متوسط حقوق المساهمين 
بلغت 17,9٪ ونسبة العائد على 

متوسط الموجودات بلغت ٪2,18.

لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن 
محمد بن جبر آل ثاني  بأن البيانات 

المالية المدققة وصافي األرباح 
المعلن عنها ونسبة توزيع األرباح 

المقترحة هي جميعًا مرهونة 
بموافقة الجهات الرقابية ذات 
االختصاص والجمعية العامة 

للمساهمين، كما أكد أيضًا بأن 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
سوف يعمالن معًا على تحقيق 

المزيد من اإلنجازات وتحقيق ما تم 
وضعه من أهداف في استراتيجية 

البنك للثالث سنوات القادمة. 

 حصل بنك الدوحة على جائزة “أفضل 
بنك في قطر لعام 2013” من مجلة 

ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال 
تايمز، وذلك بفضل النتائج المتميزة 

وإستراتيجية التوسع الدولي على 
الرغم من الظروف العالمية الراهنة، 

األمر الذي جعل من بنك الدوحة 
العالمة المصرفية األفضل في قطر.

 وقد حضر حفل توزيع الجوائز بالنيابة 
عن بنك الدوحة كل من سعادة 

الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، 
رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور 

ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي، 
باإلضافة إلى وفد رفيع المستوى من 

مسؤولي البنك.

منتدى قيادة األعمال اآلسيوي
يكّرم سعادة رئيس مجلس إدارة

بنك الدوحة

 منح منتدى قيادة األعمال اآلسيوي 
سعادة الشيخ فهد بن محمد بن 

جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك 
الدوحة، جائزة “التميز في األعمال”، 

وذلك في احتفال كبير نظمه منتدى 
قيادة األعمال اآلسيوي في ديسمبر 

2013 في فندق أرماني، برج خليفة، 
إمارة دبي.

 وُمِنَحت هذه الجائزة إلى سعادة 
الشيخ فهد بصفته من رواد األعمال 

الذين دأبوا على توجيه طاقاتهم 
لخلق بيئات عمل في مؤسساتهم 

تهدف إلى تعزيز االلتزام والتفاني 
في العمل، ودعم تطبيق أفضل 

ممارسات األعمال، والعمل باستمرار 
على صقل مجموعات المهارات 

للموظفين لضمان االستغالل األمثل 
إلمكانات الموارد البشرية من ناحية 

والفرص المختلفة المتاحة من 
ناحية أخرى.

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان 
أثناء تسلم الجائزة من ذي بانكر في لندن

سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، 
يتسلم الجائزة خالل الحفل الذي نظمه منتدى قيادة األعمال اآلسيوي في دبي.


