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H.E. Sheikh Fahad Bin Mohammad Bin Jabor Al Thani, 
Chairman of Doha Bank, announced that the bank 
has obtained the required approvals of the competent 
regulatory authorities to list 51,674,450 new shares at 
Qatar Exchange.

These new shares have been issued to Doha Bank’s existing 
shareholders registered at Qatar Exchange at the close of 
business on 19th of February 2013 during the period from 
28th of February 2013 till 13th of March 2013 at a price 
of QR. 30 per share representing a premium of QR. 20 in 
addition to a nominal value of QR. 10 per share.

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 the first 
half of 2013. Net profit for the first half of 2013 recorded 
an impressive QAR 748 million which represented a 
growth of 1.1% as compared to QAR 740 million for 
the same period in 2012. H.E. Sheikh Fahad said “This is 
another outstanding result and is clear demonstration 
that Doha Bank continues to perform through any 
business cycle.” 

Doha Bank increased Net operating income by 4% to QAR 
1,273 million. Total assets increased by more than QAR 6.9 
billion, a growth of more than 13%, from QAR 52.3 billion 
as at 30 June 2012 to QAR 59.2 billion as at 30 June 2013. 
Net Loans & Advances increased to QAR 36.2billion from 
QAR 30 billion for the same period last year, registering a 
growth of 20.3%. Deposits showed a year on year increase 
of 12.3% from 30.3 billion to QAR 34 billion as at 30 June 
2013 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 utilisation of the shareholder’s 
funds in order to maximize our performance levels, the 
return on average equity is 19.6% as at 30 June 2013 
which is one of the highest in the Qatar. The Bank, given 
the scale of operations, has achieved a very high return 
on the average assets of 2.62% as at 30 June 2013 which 
is a clear demonstration of the effective utilization 
of shareholder’s funds and optimum asset allocation 
strategies”. Further, H.E. Sheikh Abdul Rehman said “The 
Bank’s core revenue streams have shown strong growth 

over 
the prior 
year period reflecting 
on the Bank’s intrinsic strength 
towards recurring earning capacity and also 
on the Bank’s productive operational performance”.

Dr. R. Seetharaman highlighted the key innovations, 
achievements and initiatives by Doha Bank in the second 
quarter of 2013. This quarter saw the launch of “Al 
Hayer GCC & MENA Fund” catering to Qatari Individuals, 
Corporates and Institutions. He said “While most funds 
available in Qatar invest in Qatar-based equities, Al Hayer 
Fund is unique in that it invests in the GCC and MENA 
markets and aims to deliver above average returns with 
below average risk through investing in a diversified and 
carefully selected portfolio of companies across major 
market sectors”.

Doha Bank Announces Over 1% Profit Growth
With Best Operating Ratios

Doha Bank Obtains the Required Approvals 
to List the Additional New Shares



Doha Bank Awarded "Best Regional Commercial
Bank in the Middle East 2013"

Growing Interest in Doha Bank's
Al Hayer GCC & MENA Fund

تزايد االهتمام ب�سندوق الهري لال�ستثمار

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

لعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  اإقليمي  جتاري  بنك  »اأف�سل  جائزة  على  الدوحة  بنك  ح�سل 
ع�ساء  حفل  اأقيم  وقد  هذا  اإي�ست.  ميدل  بانكر  جملة  جوائز  توزيع  حفل  خالل   »2013

لتكرمي اإجنازات البنوك الفائزة يف 19 يونيو 2013 يف فندق اأبراج الإمارات بدبي.

الدوحة،  التنفيذي ملجموعة بنك  الرئي�س  الدكتور/ ر. �سيتارامان،  املنا�سبة، قال  وبهذه 
عقب ا�ستالمه للجائزة بالنيابة عن البنك: »اإنه ل�سرف كبري لبنك الدوحة اأن ينال هذه 
التنفيذية يف �سبيل  واإدارته  البنك  التي تعد برهانًا على العمل الدوؤوب ملوظفي  اجلائزة 
حتقيق الروؤية الإ�سرتاتيجية ملجل�س الإدارة. لقد �سعى بنك الدوحة على مّر ال�سنني لتقدمي 
باخلدمات  تزويدهم  على  نف�سه  الوقت  يف  احلر�س  مع  العمالء  خدمة  م�ستويات  اأرقى 

املالية املبتكرة امل�سممة خ�سي�سًا لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ي�سار اإلى اأن حفل توزيع جوائز جملة بانكر ميدل اإي�ست لهذا العام تلّقى تر�سيحات من 
جمموعة  تغطي  الأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  خمتلف  من  مالية  وموؤ�س�سة  بنك   200 حوايل 
امل�سرفية  واخلدمات  ال�ستثمار،  واملوؤ�س�سات،  لالأفراد،  املالية  اخلدمات  من  متنوعة 
وال�سركات  التمويل  و�سركات  ال�ستثمارية،  ال�سناديق  واإدارة  الأ�سول،  واإدارة  اخلا�سة، 

ال�ست�سارية.

ال�سندوق مفتوح للم�ستثمرين القطريني من الأفراد واملوؤ�س�سات ال�ساعني اإلى تنمية روؤو�س 
اأموالهـــم علـــى املـدى املتــو�سط والبعيد يف اأ�سـواق دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقــة 

ال�ســـرق الأو�ســط و�سمال اأفريقيا.

فر�س  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  ل�سركائه  الدوحة  بنك  نّظمها  خا�سة  جل�سة  فخالل 
التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة،  التعاون املتاحة، قال الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س 
باأن الهتمام ب�سندوق الهري قد تنامى ب�سكل ملحوظ نظرًا لتح�سن اأداء اأ�سواق املنطقة، 

الأمر الذي جعلها اأكرث جاذبية لال�ستثمار اأكرث من اأي وقت م�سى.

يتميز �سندوق الهري بكونه ي�ستثمر يف اأ�سواق دول اخلليج ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا �سعيًا منه لتحقيق عوائد فوق املعدل مع التقليل من ن�سبة املخاطر، وذلك بال�ستثمار 

يف �سلة ت�سم �سركات متنوعة وخمتارة بعناية �سمن عدد من قطاعات الأ�سواق الرئي�سية.«

حمدد  غري  ال�ستثمارية  الوحدات  عدد  فيه  يكون  ا�ستثماري  �سندوق  هو  الهري  �سندوق 
لتوفري العديد من خيارات ال�ستثمار الواعدة وفر�س النمو غري املكت�سفة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

Doha Bank CEO, Dr R. Seetharaman, receiving the “Best Regional Commercial Bank in the 
Middle East 2013” at the Banker Middle East Industry Awards in Dubai, UAE.

Dr. R. Seetharaman, CEO of Doha Bank Group, and Ms. Louise Wise, head of investment at Doha 
Bank, during the launch of Al Hayer Fund.

الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة، يت�سلم جائزة »اأف�سل بنك جتاري اإقليمي يف ال�سرق الأو�سط 
لعام 2013« خالل حفل توزيع جوائز جملة بانكر ميدل اإي�ست. الذي اأقيم بدبي.

الدكتور/ ر. �سيتارامان الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، وال�سيدة لويز وايز رئي�س ال�ستثمار لدى بنك 
الدوحة، اثناء اطالق �سندوق الهري ال�ستثماري.

Doha Bank was named the “Best Regional Commercial 
Bank in the Middle East 2013” at the Banker Middle East 
Industry Awards on 19th June 2013, at the Emirates Towers 
Hotel in Dubai, UAE.

Doha Bank Group CEO Dr. R. Seetharaman, who accepted 
the award on behalf of the Bank, said on the occasion: 
“Doha Bank is honored to be recognized with this award 
which is testament to the hard work of the Bank’s staff 
and executive management in fulfilling the strategic vision 
of the Board of Directors."

At this year’s Banker Middle East Industry Awards, 
nominations were received from around 200 banks 
and financial institutions from across the Middle East 
region covering a variety of financial services including 
retail, corporate, investment, private banking, asset 
management, fund management, finance companies and 
consultancy practices.

The Fund is open to Qatari Individuals, Corporates and 
Institutions seeking medium to long-term capital growth 
in the GCC and MENA markets. 

During a recent briefing held by the Bank for its partners 
to highlight opportunities for collaboration, Doha Bank 
Group CEO Dr. R. Seetharaman said interest in Al Hayer 
Fund is high, given many market fundamentals which 
make investing in the region’s equities  more attractive 
now than ever before.

Al Hayer Fund is unique in that it invests in the GCC and 
MENA markets and aims to deliver above average returns 
with below average risk through investing in a diversified 
and carefully selected portfolio of companies across major 
market sectors.”

Al Hayer Fund is an open-ended fund which opens up exciting 
investment opportunities to benefit from the potential 
growth across the GCC and MENA region.

اختيار بنك الدوحة »اأف�سل بنك جتاري  

اإقليمي يف ال�رشق االأو�سط لعام 2013«



Doha Bank Hosts 
South Australian Trade Delegation

Doha Bank Extends NRI Services 
Arrangements with Kotak Mahindra Bank

20 ع�سوًا يف مقره  موؤلفًا من  اأ�سرتاليا  وفدًا جتاريًا من جنوب  الدوحة  بنك  ا�ست�ساف 
الرئي�سي مبنطقة اخلليج الغربي مبدينة الدوحة.

وكان يف ا�ستقبال الوفد الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، 
والإدارة التنفيذية للبنك، الذين رحبوا بال�سيوف رفيعي امل�ستوى. وحتدث اجلانبان عن 
يف  التمثيلي  ملكتبه  الدوحة  بنك  افتتاح  مع  خا�سًة  البلدين،  بني  املتاحة  الأعمال  فر�س 

�سيدين، نيو �ساوث ويلز.

واأ�ساف الدكتور/ �سيتارامان قائاًل: »ت�سهد العالقات التجارية بني اأ�سرتاليا ودول جمل�س 
لتمتني  جديدة  �سبل  عن  البحث  املنطقتان  وتوا�سل  ملحوظًا،  منوًا  اخلليجي  التعاون 
عام  منت�سف  ومنذ  املتخ�س�سة.  واخلدمات  ال�سناعة  جمال  يف  خا�سًة  �سراكاتهما، 
2000، �سهدت اأ�سرتاليًا منوًا كبريًا يف قطاع ا�ستثمار املوارد، وارتفاعًا يف �سعر �سرف 

العملة واإعادة متو�سع القوى العاملة وروؤو�س الأموال على ال�سعيد القت�سادي.

ودعم الوفد الأ�سرتايل احلوار القت�سادي بني اجلانبني من خالل ا�ستعرا�س العديد من 
فر�س التعاون احلالية بني البلدين.

Members of the South Australian trade delegation together with Dr. R. Seetharaman, Doha 
Bank Group CEO, and senior Doha Bank officials, during the hosting event.

Mr. Suresh Bajpai, Head of Retail Banking at Doha Bank, with Doha Bank officials and senior 
representatives of Kotak Mahindra Bank Ltd, after signing the agreement.

ال�سيد/ �سوري�س باجبي، رئي�س دائرة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد ببنك الدوحة، مع م�سوؤولني من بنك الدوحة وعدد 
من كبار ممثلي بنك كوتاك ماهيندرا املحدود، بعد توقيع التفاق.

Doha Bank hosted a 20-member South Australian trade 
delegation at its headquarters in Doha’s West Bay.

Doha Bank Group CEO, Dr. R. Seethraman welcomed the 
high-level delegation to Doha and spoke about the potential 
for business between the two countries, supported by Doha 
Bank’s newly inaugurated representative office in Australia, 
situated in Sydney in the state of New South Wales.

Dr. Seetharaman said: “Trade relations between Australia and 
the GCC region is growing and the two regions continue to 
discover new avenues for partnership particularly in industry 
and specialized services. Since the mid-2000s Australia has 
witnessed a surge in resource investment, an appreciation of 
the exchange rate, and a reallocation of labour and capital in 
the economy.

The economic dialogue was complemented by the Australian 
trade delegation which highlighted many synergies that exist 
between the two countries.

Doha Bank and Kotak Mahindra Bank Ltd (KMBL) announced 
a new strategic alliance that will make India-based products 
available to the NRI community in Qatar.

As per the Memorandum of Understanding signed between 
the two financial institutions, Doha Bank’s NRI customers will 
be able to access the complete range of banking product and 
services including investment and loan products in Qatar as 
well as in India.

Kotak Mahindra group is one of India’s leading financial 
services conglomerates and KMBL offers complete retail 
financial solutions for varied customer requirements and 
provides a range of services through a comprehensive suite 
of investment services and loan products.

Speaking on the arrangements, KVS Manian, President, 
Consumer Banking, Kotak Mahindra Bank said, “We are 
delighted to have arrangements with an institution as large 
and reputed as Doha Bank.

لتوفري  جديد  حتالف  عن  املحدود  ماهيندرا  كوتاك  وبنك  الدوحة  بنك  من  كل  اأعلن 

املنتجات امل�سرفية يف الهند للجالية الهندية يف دولة قطر.

اأبناء  من  الدوحة  بنك  لعمالء  �سيتاح  الطرفني،  بني  املوّقعة  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 

امل�سرفية  واخلدمات  املنتجات  من  كاملة  جمموعة  من  ال�ستفادة  الهندية  اجلالية 

كوتاك  بنك  والهند.ويعد  قطر  يف  القرو�س  ومنتجات  ال�ستثمارية  احللول  تت�سمن  التي 

حيث  بالهند،  املالية  اخلدمات  جمال  يف  الرائدة  املوؤ�س�سات  اأحد  املحدود  ماهيندرا 

ميتلك حلوًل متكاملة ملختلف متطلبات العمالء، ف�ساًل عن تقدميه ملجموعة متنوعة من 

اخلدمات، خا�سًة يف جمال ال�ستثمار والقرو�س.

اخلدمات  رئي�س  مانيان،  كيه.ڤي،ا�س  ال�سيد/  قال  اجلديدة،  التفاقية  عن  متحدثًا 

امل�سرفية لالأفراد ببنك كوتاك ماهيندرا: »نحن نعتز بتحالفنا مع موؤ�س�سة مالية كبرية 

ومرموقة كبنك الدوحة. 

 بنك الدوحة ي�ست�سيف وفداً جتارياً 

من جنـــوب اأ�ســــــرتاليــا

اأع�ساء الوفد التجاري من جنوب اأ�سرتاليا مع الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، وعدد 
من كبار م�سوؤويل بنك الدوحة، اأثناء حفل ال�ست�سافة. 

 بنك الدوحة يجدد �رشاكته مع بنك كوتاك ماهيندرا

لتقدمي اخلدمات امل�رشفية للهنود غري املقيمني
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�سرح �سعادة ال�سيخ/ فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين – رئي�س جمل�س اإدارة بنك 

الدوحة باأن البنك قد ح�سل على موافقة اجلهات الرقابية ذات الخت�سا�س ب�ساأن 

اإدراج ا�سهم احلقوق البالغة 51,674,450 �سهمًا ببور�سة قطر التي طرحت على 

امل�ساهمني امل�سجلني لدى البور�سة بتاريخ اإغالق يوم 19 فرباير 2013 خالل الفرتة 

من 28 فرباير 2013 حتى 13 مار�س 2013 ب�سعر 30 ريال قطري لل�سهم تتمثل يف 

عالوة اإ�سدار قدرها 20 ريال قطري اإ�سافة اإلى القيمة الإ�سمية لل�سهم البالغة 10 

ريال قطري.

اأعلن 
�سعادة ال�سيخ/ 

فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين، رئي�س 
جمل�س اإدارة بنك الدوحة عن النتائج املالية للبنك عن الن�سف 

الأول من عام 2013، حيث �سّرح �سعادته باأن اأرباح البنك عن تلك الفرتة قد و�سلت اإلى 
748  مليون ريال قطري باملقارنة مع مبلغ 740 مليون ريال قطري عن نف�س الفرتة من 

عام 2012 م�سجاًل بذلك ن�سبة منو يف �سايف الأرباح تعادل 1.1% وقال اأي�سًا باأن النتائج 
التي متكن البنك من حتقيقها لهي تاأكيد على قدرة البنك امل�ستمرة يف حتقيق اأف�سل 

م�ستويات الأداء مبختلف الدورات والأو�ساع القت�سادية.

كما قال اإن �سايف الدخل من العمليات قد ارتفع بن�سبة 4% لي�سل اإلى 1.27 مليار ريال 
قطري، واإن اإجمايل املوجودات قد ارتفع من مبلغ 52.3 مليار ريال قطري كما يف 30 

يونيو 2012 اإلى 59.2  مليار ريال قطري كما يف 30 يونيو 2013، اأي بزيادة قدرها 6.9  
مليار ريال قطري ون�سبـة منو تعــادل 13%. واأن �سافـي القرو�س وال�سلف قد ارتفع بن�سبـة 

20.3% لي�سل اإلى 36.2 مليار ريال قطري كما يف 30 يونيو 2013 باملقارنة مع 30 

مليار ريال قطري لنف�س الفرتة من العام املا�سي. كما اأن ودائع العمالء �سهدت منوًا بن�سبة 
12.3% لت�سل اإلى 34 مليار ريال قطري كما يف 30 يونيو 2013 باملقارنة مع 30.3 

مليار ريال قطري عن نف�س الفرتة من العام املا�سي، الأمر الذي يعك�س مدى قوة ومتانة 
ال�سيولة التي يتمتع بها البنك.

وقال �سعادة ال�سيخ/ عبد الرحمن بن حممد بن جرب اآل ثاين - الع�سو املنتدب باأنه من 
خالل التوظيف ال�سرتاتيجي الأمثل لأموال امل�ساهمني ورفع م�ستويات الأداء، فقد حقق بنك 
الدوحة ن�سبة عائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني تعادل 19.6% كما يف 30 يونيو 2013، 

وهي تعّد من بني اأعلى الن�سب امل�سجلة يف القطاع امل�سريف بدولة قطر. وبالنظر اإلى ات�ساع 
نطاق عمليات البنك، فقد حقق البنك اأي�سًا ن�سبة عائد مرتفعة جدًا على متو�سط اإجمايل 
املوجودات حيث بلغت 2.62% كما يف 30 يونيو 2013، الأمر الذي يدّل على مدى كفاءة 

ا�ستخدام حقوق امل�ساهمني وفعالية ا�سرتاتيجيات توظيف املوجودات. كما قال �سعادته 
باأن البنك قد حقق منوًا ملحوظًا مب�سادر الدخل الأ�سا�سية املرتبطة بتحقيق الإيرادات 
باملقارنة مع الفرتة ال�سابقة مما يدل على قوة وقدرة البنك على حتقيق الإيرادات وعلى 

كفاءته الت�سغيلية.

بنك الدوحة يحقق منوًا يف اأرباح الن�سف االأول من عام 2013 بن�سبة

تزيد عن 1% ويحقق اأف�سل الن�سب الت�سغيلية

�سلط 
الدكتور/ 

ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة بنك الدوحة ال�سوء على البتكارات والإجنازات 

واملبادرات التي حققها البنك خالل الربع الثاين من عام 2013، حيث قال 
باأن هذا الربع قد �سهد تد�سني �سندوق الهري لال�ستثمار يف دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربي ومنطقــــة ال�سرق الأو�ســـط و�سمـــــال اإفريقيــــا، وهو موجه للم�ستثمرين 
الأفراد من القطرييــــن وال�سركات واملوؤ�س�سات. كما قال بالرغم من اأن معظم ال�سنـاديـــق 
ال�ستثمـــارية املتوفرة بدولة قطر توجه ا�ســــــــــتثماراتها بالأ�ســهم القطريـــة، اإل اأن �سندوق 

الهيـــر لدى بنك الدوحــة انفرد بتوجيه ا�ســـــتثماراته لالأ�سواق اخلليجيــــــة واأ�ســـــواق 
منطقــة ال�ســـرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، ويهدف هذا ال�سندوق اإلى حتقيــــق عـــــائدات 

تفوق املتو�ســــــــط باأقل املخـــاطر املمكنـة من خالل ال�ســــتثمار مبحـــــافظ ا�ســـتثمارية 
خمتــارة ومتنوعـــة بالأ�ســــواق امل�ســــار اإليــها.

بنك الدوحة يح�سل على موافقة  الإدارج 

االأ�سهم اجلديدة لزيادة راأ�س املال


