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Doha Bank’s Board Submits a 
Recommendation to Increase 

the Capital of the Bank by 50%
H.E. Sheikh Fahad Bin Mohamed Bin Jabor Al-Thani, 
Chairman of Doha Bank, disclosed that the Board of Directors 
has resolved in its meeting held on 18/9/2012 to submit a 
recommendation to the Extraordinary General Assembly to 
increase the capital of the bank during the 1st quarter of 2013 
by 50% to meet the bank’s strategic business development 
requirements. He added that the instruments, issue’s value 
and premium, date of issue, and any other related details 
would be disclosed in accordance with the enforced laws after 
completion of  necessary studies and obtaining the approval 
of the competent authorities.

His Excellency 
Sheikh Fahad Bin Mohammad 
Bin Jabor Al-Thani, Chairman of the Board 
of Directors of Doha Bank, announced Doha Bank’s 
financial results for Q3 2012. Net profit for Q3 2012 recorded 
an impressive QAR 1,061 million which represented a growth 
of 5% as compared to QAR 1,011 million for the same period 
in 2011. H.E. Sheikh Fahad said “This is another outstanding 
result and is clear demonstration that Doha Bank continues to 
perform consistently”. 

The Bank increased net operating income by 3% to QAR 1.8 
billion. Total assets increased by more than QAR 2.8 billion, 
a growth of more than 5.6%, from QAR 50 billion as at 30 
September 2011 to QAR 52.8 billion as at 30 September 2012. 
Net Loans & Advances increased to QAR 31.4 billion from QAR 
28.4 billion for the same period last year, registering a growth 
of 10.6%. Deposits showed a year on year increase of 2.8% 
from 30.2 billion to QAR 31.1 billion as at 30 September 2012 
which is evidence of the strong liquidity position of the Bank.

His Excellency Sheikh Abdul Rehman Bin Mohammad Bin Jabor 
Al-Thani, Managing Director of Doha Bank said “Through the 
strategic utilization of shareholder’s funds in order to maximize 
our performance levels, the return on average equity is 21.2% 
as at 30 September 2012 which is the highest in the Qatar. The 
Bank, given the scale of operations, has achieved a very high 
return on average assets of 2.69% as at 30 September 2012 
which is a clear demonstration of optimum asset allocation 
strategies”. 

Talking on the key achievements in the third quarter of 2012, 
Dr. R Seetharaman, Group Chief Executive officer, highlighted 
the unique innovations and initiatives from Doha Bank.

Dr. R. Seetharaman said, “The 
Board of Directors has resolved in its meeting 
held in September to submit a recommendation to the 
Extraordinary General Assembly to increase the capital of the 
bank during the 1st quarter of 2013 by 50% to meet the bank’s 
strategic business development requirements. The instruments, 
issue’s value and premium, date of issue, and any other related 
details would be disclosed in accordance with the enforced 
laws after completion of necessary studies and obtaining the 
approval of the competent authorities”.

Doha Bank Announces 5% Profit Growth
with Highest Return on Equity



Doha Bank Wins The Bizz 2012
World Business Leader Award 

Infrastructure: a Catalyst for Regional 
Growth and Opportunities

Doha Bank, a prime and progressive bank in Qatar, has won the 
prestigious The Bizz 2012 – World Business leader award from 
World Confederation of Businesses. Dr. R. Seetharaman, Doha 
Bank Group CEO, received the award at a glittering ceremony 
held on 16th September 2012 at the Sharq Village Hotel in 
Doha, Qatar, attended by business leaders, bankers, academics 
and policy makers. This award was presented to Doha Bank 
for its corporate achievement, Innovation, Corporate Social 
Responsibility, Quality Commitment and Excellence.

For their visionary leadership and continual mentoring, H. E. Sh. 
Fahad Bin Mohammad Bin Jabor Al Thani, Chairman, H. E. Sh. 
Abdul Rehman Bin Mohammad Bin Jabor Al Thani, Managing 
Director and Mr. Ahmed Abdul Rahman Yousuf Obaidan  
Fakhroo, Vice Chairman, were awarded with Excellence in 
Business Leadership. During the ceremony, Dr. R. Seetharaman 
was also recognized as World Leader Businessperson for his 
invaluable contributions.

Major infrastructure projects, such as airports, metro rail 
networks, deep water ports and marinas, transport network 
upgrades, new hospitals, schools and, in some cases, entire 
cities, are planned over the next 5 to 15 years across the GCC.

Doha Bank hosted a series of knowledge sharing events 
entitled “Market Opportunities, Risks and Solutions“ across 
the region during September. Business owners and C-level 
managers were invited to attend to hear experts discuss how 
major planned developments are set to drive market dynamics 
over the medium to long term. 

The exclusive seminars took place in three of the region’s dominant 
commercial centres, namely Doha, Kuwait and Dubai, on the 
10th, 12th and 26th September respectively. Each event included 
a selection of market briefings from Doha Bank as well as industry 
experts and analysts from various key organisations active in each 
of the three cities. Briefings were shared from specialists at Wells 
Fargo Bank, Axis International Insurance Surveyors, Cunningham 
Lindsey Loss Adjusters and Latham, Watkins Joint Venture and 
Tsaheel Centre for business developments.

بنك الدوحة يفوز باجلائزة العاملية

لريادة الأعمال - جوائز الأعمال 2012

فاز بنك الدوحة، وهو اأحد اأهم البنوك التجارية يف دولة قطر، باجلائزة العاملية لريادة 
2012 من ِقبل االحتاد العاملي للأعمال. وقد ت�سلم اجلائزة  االأعمال - جوائز االأعمال 
توزيع  حفل  خلل  الدوحة،  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سيتارامان،  ر.  الدكتور/ 
اجلوائز الذي اأقيم بتاريخ 16 �سبتمرب 2012 يف فندق قرية ال�سرق يف الدوحة،  قطر. 
و�سهد احلفل ح�سور عدد من ممثلي ال�سركات الهامة يف ال�سوق، ولفيف من امل�سرفيني، 
تقديرًا  اجلائزة  هذه  على  الدوحة  بنك  ح�سل  وقد  ال�سيا�سات.  و�سناع  واالأكادمييني، 
االجتماعية،  مب�سوؤوليته  والتزامه  امل�سريف،  املجال  يف  وابتكاراته  املوؤ�س�سية،  الإجنازاته 

باالإ�سافة اإلى التزامه الدائم بعنا�سر اجلودة والتميز. 

اآل ثاين، رئي�س جمل�س  ال�سيخ/ فهد بن حممد بن جرب  هذا وقد ح�سل كل من �سعادة 
الع�سو  ثاين،  اآل  بن جرب  بن حممد  الرحمن  عبد  ال�سيخ/  و�سعادة  الدوحة،  بنك  اإدارة 
املنتدب، و�سعادة ال�سيد/ اأحمد عبد الرحمن يو�سف عبيدان فخرو، نائب رئي�س جمل�س 
االإدارة على جائزة التميز يف ريادة االأعمال، وذلك تقديرًا واعرتافًا بقيادتهم الر�سيدة 
الدكتور/ ر. �سيتارامان  اأي�سًا منح  امل�ستمرين. وخلل احلفل، مت  وتوجيهاتهم ودعمهم 
الثمينة  اأف�سل �سخ�سية قيادية عاملية يف عامل االأعمال وذلك تقديرًا مل�ساهماته  جائزة 

يف جمال االأعمال.

زة النمو  فِّ َ  البنية التحتية: محُ

والفر�ص يف املنطقة 

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, receiving the The Bizz 2012 – World Business 
leader award from World Confederation of Businesses, at the award ceremony.

H.E. Sheikh Abdullah Bin Saoud Al Thani, Governor of Qatar Central Bank, with members of 
Doha Bank’s Board of Directors and Executive Management.

الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، يت�سّلم اجلائزة العاملية لريادة االأعمال - جوائز 
االأعمال 2012 من ِقبل االحتاد العاملي للأعمال، خلل حفل توزيع اجلوائز.

�سعادة ال�سيخ / عبداهلل بن �سعود اآل ثاين، حمافظ بنك قطر املركزي، مع اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية 
لدى بنك الدوحة.

التعاون  جمل�س  دول  يف  التحتية  البنية  م�ساريع  اأكرب  من  العديد  لتنفيذ  التخطيط  مت 
�سبكات  وحت�سني  العميقة  املياه  وموانئ  القطارات  وحمطات  كاملطارات  اخلليجي، 
املوا�سلت و املدار�س وامل�ست�سفيات اجلديدة، ويف بع�س احلاالت ُمدن باأكملها، كّلها على 

مدى اخلم�س اإلى خم�س ع�سرة �سنة املقبلة.

وقد ا�ست�ساف بنك الدوحة �سل�سلة من فعاليات م�ساركة املعرفة بعنوان »فر�س ال�سوق.. 
اأ�سحاب  دعوة  ت  َّ تمَ وقد  �سبتمرب.  �سهر  خلل  املنطقة  دول  عرب  واحللول«  املخاطر 
ال�سركات واملدراء لل�ستماع اإلى نقا�س اخلرباء حول مدى دفع امل�ساريع التنموية حلركة 

ال�سوق على املدى املتو�سط اإلى البعيد.

اأُقيمت الندوات احل�سرية يف ثلثٍة من اأبرز املراكز التجارية يف املنطقة، وهي بالتحديد 
على  �سبتمرب  والع�سرين من  وال�ساد�س  ع�سر  والثاين  العا�سر  ودبي، يف  والكويت  الدوحة 
الدوحة،  بنك  من  ال�سوق  بيانات  من  خمتارات  الفعاليات  من  كل  وت�سمنت  التوايل. 
وقد مت حتليل هذه  الثلث.  املدن  املنظمات يف  اأبرز  من  اإلى خرباء وحمللني  باالإ�سافة 
اإن�سوران�س  اإنرتنا�سونال  »اأك�سي�س  و  فارغو«،  »ويلز  بنك  من  خرباء  ل  ِقبمَ من  البيانات 
 �سريفيورز«، و »كانينغهام ليند�سي لو�س اأدج�سرتز اآند الثم«، و »واتكنز جوينت فينت�سر«،

واأخريًا مركز »ت�ساهيل« لتطوير االأعمال.



Doha Bank Inaugurates  
Lulu Al Khor Electronic Branch

During the staggering opening of the Lulu Shopping Mall in Al 
Khor, which was attended by senior officials from Doha Bank, 
lead by his Excellency the Vice Chairman Mr. Ahmad Abdul 
Yousuf Obaidan Fakhro and an assembly of loyal customers, 
Doha Bank’s CEO, Dr. R. Seetharaman and Mr. Yusuffali M.A., 
Managing Director of Emke Group and Mr. Mohammed 
Althaf, Regional Director of Lulu hypermarkets-Qatar, cut the 
ribbon hand in hand announcing the opening of Doha Bank’s 
latest and most sophisticated electronic branch facing Lulu 
Fresh Market. 

On the occasion, Dr. Seetharaman said: “We are glad to witness 
Lulu’s revolutionary growth in every corner of the country and 
we are proud to join efforts to bring about absolutely the 
best. This e-branch will be servicing the entire area and the 
customers visiting this dynamic versatile mall, with exclusive 
standards for convenience and a wide-ranging selection of 
banking services and products to meet all banking needs, 
while spending quality time at the mall”.

Doha Bank Launches 
“Go for Gold” Campaign

Doha Bank has launched its “Go for Gold” campaign, which 
provides an opportunity to buy gold bars from the bank. If you 
are looking to buy the purest gold bars, in flexible denominations 
of 5 grams up to 1 Kilograms at the most competitive price, you 
now have a definite destination – Doha Bank. 

On the occasion, Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group 
CEO, said: “With investors having concerns on economic 
developments, it’s no wonder to seek gold as a safe haven for 
investing your money to reap the opportunities, and we have 
made it possible for every one of you. Gold as an asset class has 
also helped investors to protect and create wealth. It continues 
to act as a vehicle to hedge portfolios against inflation and 
maintain purchasing power”.  

“Surely, if you’re looking to buy gold or to diversify your wealth 
into gold-related products, Doha Bank Treasury Department is 
at your disposal from 8:00 a.m. till 10:00 p.m. Sunday-Friday, 
to assure you get the best service”, said Mr. K. V. Samuel, 
Executive Manager, Treasury & Investment Department.

مدينة  يف  الكائن  التجاري  اللولو  جممع  يف  االإلكرتوين  فرعه  الدوحة  بنك  افتتح 
يو�سف  اأحمد  ال�سيد/  تقدمهم  الذي  الدوحة  بنك  موظفي  كبار  بح�سور  اخلور 

عبيدان فخرو نائب رئي�س جمل�س االإدارة وعدد من عملء البنك الكرام.

هذا وقام بق�س �سريط االفتتاح كل من الدكتور/ ر. �سيتارامان الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة بنك الدوحة، وال�سيد/ يو�سف علي الع�سو املنتدب يف جمموعة اإي. اإم. 
قطر  يف  اللولو  ماركت  لهايرب  االإقليمي  املدير  األطاف  حممد  وال�سيد/  اإي،  كي. 

وبذلك يكون البنك قد افتتح فرعه االإلكرتوين االأكرث تطورًا وحداثًة يف قطر. 

كما حتدث الدكتور/ ر. �سيتارامان يف هذه املنا�سبة فقال: »ت�سرنا روؤية حملت 
اللولو تنمو وتنت�سر ب�سرعة يف كل مكان من هذه البلد ونفخر باجلهود املت�سافرة 

فيما بيننا حتى نقدم االأف�سل لعملئنا.

فهذا الفرع االإلكرتوين �سيقدم خدماته اإلى العملء القاطنني باجلوار والزائرين 
لهذا املجمع احليوي، مع احلر�س على توفري اأرقى املعايري التي ت�سهم يف حتقيق 
امل�سرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  كبرية  جمموعة  اأمامهم  وتتيح  العملء  راحة 

التي �ستعمل على ا�ستيفاء احتياجاتهم اأثناء وجودهم يف جممع اللولو«.

اأطلق بنك الدوحة »حملة �سراء الذهب« التي تتيح فر�سة �سراء �سبائك الذهب من البنك، 
اإلى 5 جرامات  باأوزان ترتاوح ما بني  النقية   فاإذا كنت ترغب يف �سراء �سبائك الذهب 

1 كيلو جرام باأ�سعار اأكرث تناف�سية، فاالآن لديك وجهة حمددة، وهي بنك الدوحة.

وقد حتدث الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة بهذه املنا�سبة 
قائًل: »يف ظل املخاوف الهائلة التي تنتاب امل�ستثمرين ب�سبب الرتاجع االقت�سادي الذي 
اإلى  اللجوء  مّنا  الكثري  يحاول  اأن  امل�ستغرب  العامل، فمن غري  اأجزاء عديدة من  ت�سهده 
اأمواله، وهو الهدف الذي جعلناه ممكنًا لكل واحد منكم.  اآمن ال�ستثمار  الذهب كملذ 
الرثوات  تكوين  على  امل�ستثمرين  الثابتة  االأ�سول  من  يعترب  الذي  الذهب  �ساعد  فقد 
وحمايتها. وال يزال الذهب حمافظا على مكانته اإذ يعد و�سيلة من الو�سائل التي يلجاأ اإليها 

الكثريون للتحوط �شد خماطر الت�شخم واحلفاظ على قوتهم ال�شرائية«.

حقًا  كنت  »اإن  واال�ستثمار:  اخلزينة  دائرة  لدى  التنفيذي  املدير  يف  كى.  ال�سيد/  وقال 
ذات  املنتجات  يف  اال�ستثمار  خلل  من  ثروتك  م�سادر  وتنويع  الذهب  �سراء  يف  ترغب 
ا�ستعداد  اأمت  على  الدوحة  بنك  لدى  واال�ستثمار  اخلزينة  دائرة  فاإن  بالذهب،  ال�سلة 
خلدمتك وتلبية طلباتك لت�سمن لك احل�سول على اأف�سل اخلدمات وذلك من يوم االأحد 

اإلى اجلمعة من ال�ساعة 8:00 �سباحا اإلى 10:00 م�ساء«.

 بنــك الدوحــة يطلــق

حملــة �شــراء  الذهـب

بنك الدوحة يفتتح فرعه الإلكرتوين

يف جممع اللولو التجاري باخلور

The opening of the Lulu Shopping Mall in Al Khor was attended by senior officials from 
Doha Bank and Lulu Hypermarkets-Qatar.

Doha Bank Group CEO, Dr. R. Seetharaman, with senior officials from Doha Bank at the 
launch of the “Go for Gold”-campaign.

مت افتتاح فرع بنك الدوحة االإلكرتوين يف جممع اللولو التجاري يف مدينة اخلور بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني من 
بنك الدوحة ولولو هايرب ماركت يف قطر.

الدكتور/ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، مع عدد من كبار امل�سوؤولني من بنك الدوحة لدى 
اإطلق حملة »�سراء الذهب«.



جمل�ص اإدارة بنك الدوحة يو�شي

بزيادة راأ�ص املال بن�شبة %50
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�سرح �سعادة ال�سيخ فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين، رئي�س جمل�س اإدارة بنك 
الدوحة باأن جمل�س االإدارة املوقر قد قرر يف جل�سته املنعقدة يوم الثلثاء 

املوافق 2012/9/18 تقدمي تو�سية للجمعية العامة غري العادية للم�ساهمني 
للموافقة على زيادة راأ�س مال البنك خلل الربع االأول من عام 2013 بن�سبة 

50% لتليبة متطلبات ا�سرتاتيجية البنك يف تطوير االأعمال، كما قال باأنه 

�سوف يتم االعلن عن االأدوات وقيمة وعلوة االإ�سدار وتاريخ االإ�سدار 
والتفا�سيل االأخرى مبا يتوافق مع القوانني املرعية بعد االنتهاء من اإجراء 

الدرا�سات اللزمة واأخذ موافقة اجلهات ذات االخت�سا�س.

 اأعلن �سعادة ال�سيخ
فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين، رئي�س جمل�س اإدارة 

بنك الدوحة عن النتائج املالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2012، حيث �سرح 
�سعادته باأن اأرباح البنك عن تلك الفرتة قد و�سلت اإلى 1/061 مليار ريال قطري باملقارنة 

مع مبلغ 1/011 مليار قطري عن نف�س الفرتة من عام 2011 م�سجًل بذلك ن�سبة منو يف 
ن البنك من حتقيقها لهي  �سايف االأرباح تعادل 5% هذا وقال اأي�سًا باأن النتائج التي تكَّ

تاأكيد على قدرة البنك امل�ستمرة على الثبات وعلى حتقيق اف�سل م�ستويات االداء.

كما و�سرح اأي�سًا باأن �سايف الدخل من العمليات قد ارتفع بن�سبة 3% لي�سل اإلى 1,8 مليار 
ريال قطري، واأن اإجمايل املوجودات قد ارتفع من مبلغ 50 مليار ريال قطري كما يف 30 

�سبتمرب 2011 اإلى 52,8 مليار ريال قطري كما يف 30 �سبتمرب 2012، اأي بزيادة قدرها 2,8 
مليار ريال قطري ون�سبة منو تعادل 5,6%.  وارتفع �سايف القرو�س وال�سلف بن�سبة %10,6 

لي�سل اإلى 31,4 مليار ريال قطري باملقارنة مع 28,4 مليار ريال قطري لنف�س الفرتة من 
العام املا�سي.  كما �سهدت ودائع العملء منوًا بن�سبة 2,8% لت�سل اإلى 31,1 مليار ريال 

قطري كما يف 30 �سبتمرب 2012 باملقارنة مع 30,2 مليار ريال قطري عن نف�س الفرتة من 
العام املا�سي، االأمر الذي يعك�س مدى قوة ومتانة ال�سيولة التي يتمتع بها البنك.

كما وقال �سعادة ال�سيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب اآل ثاين – الع�سو املنتدب باأنه 
من خلل التوظيف اال�سرتاتيجي االأمثل الأموال امل�ساهمني ورفع م�ستويات االأداء، فقد 

حقق البنك ن�سبة عائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني تعادل 21,2% كما يف 30 �سبتمرب 
2012، وهي تعد من بني اأعلى الن�سب امل�سجلة يف القطاع امل�سريف بدولة قطر.  وبالنظر 

اإلى ات�ساع نطاق عمليات البنك، فقد حققنا اأي�سًا ن�سبة عائد مرتفعة جدًا على متو�سط 
اإجمايل املوجودات حيث بلغت 2,69% كما يف 30 �سبتمرب 2012، مما يدل على مدى كفاءة 

ا�ستخدام حقوق امل�ساهمني وفعالية ا�سرتاتيجيات توظيف املوجودات.

بنك الدوحة يعلن عن حتقيق ن�شبة منو

يف �شايف الرباح بواقع %5

ويحقق اعلى ن�شبة عائد على حقوق امل�شاهمني

 لقد �سلط 
 الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي 

لبنك الدوحة ال�سوء على االبتكارات واالإجنازات واملبادرات التي حققها البنك 
خلل الربع الثالث من عام 2012، حيث قال باأن جمل�س االإدارة املوقر قد قرر يف جل�سته 

املنعقدة يف �سهر �سبتمرب املا�سي تقدمي تو�سية للجمعية العامة غري العادية للم�ساهمني 
للموافقة على زيادة راأ�س مال البنك خلل الربع االأول من عام 2013 بن�سبة 50% لتلبية 

متطلبات ا�سرتاتيجية البنك يف تطوير االأعمال، هذا و�سوف يتم االإعلن عن االأدوات وقيمة 
وعلوة االإ�سدار وتاريخ االإ�سدار والتفا�سيل االأخرى مبا يتوافق مع القوانني املرعية بعد 

االنتهاء من اإجراء الدرا�سات اللزمة واأخذ موافقة اجلهات ذات االخت�سا�س«.


