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DOHA BANK ANNOUNCES OVER 5% 
PROFIT GROWTH WITH INDUSTRY BEST 

OPERATING RATIOS

DOHA BANK ANNOUNCES OVER 7% 
NET PROFIT GROWTH WITH INDUSTRY 

BEST OPERATING RATIOS

With the opening of its latest exceptionally sophisticated 
Museum Branch, Doha Bank continues to substantiate its 
undivided commitment to roll out a solution based retailing 
network in every corner of the country, and to reciprocate the 
customers’ loyalty and their contemporary urbane needs. 

The new branch, which is located at Al Mathaf Street, as been 
deliberately designed with a modern zoning concept following 
the intercontinental criteria of planning a comforting 
environment for the customers to deliver an engagingly 
exciting banking experience. 

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 
2012. Net profit for the first half of 2012 recorded an impressive 
QAR 740 million which represented a growth of 5.4% as compared 
to QAR 702 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 through any business cycle.” 
Doha Bank increased net operating income by 3.5% to QAR 1,222 
million. Total assets increased by more than QAR 2.3 billion, a 
growth of more than 4.7%, from QAR 49.5 billion as at 30 June 
2011 to QAR 51.9 billion as at 30 June 2012. Net Loans & Advances 
increased to QAR 29.7 billion from QAR 27.7 billion for the same 
period last year, registering a growth of 7.0%. Deposits showed a 
year on year increase of 3.9% from 29.2 billion to QAR 30.3 billion 
as at 30 June 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 22.7% as at 30 
June 2012 which is one of the highest in the Qatar. The Bank, given 
the scale of operations, has achieved a very high return on average 
assets of 2.84% as at 30 June 2012 which is a clear demonstration 
of optimum asset allocation strategies”.

Dr. R Seetharaman, Group Chief Executive Officer, highlighted 
the key innovations, achievements and initiatives by Doha Bank 
in the second quarter of 2012. He said “This quarter saw Doha 
Bank unveiling the new branch identity at the Gate Branch, 
which is designed and developed keeping in mind the customer’s 
personalized expectations and preferences to sustain their trust 
and deliver a new format of banking.

While commenting on the 
achievements of Doha Bank in last quarter, 
Dr. R.Seetharaman said, “Doha Bank has won Best 
Bank in Qatar 2012 and Most Innovative Bank in the Middle 
East 2012 from Global Banking and Finance Review. We have 
also won this year’s prestigious Golden Peacock Global Award for 
Corporate Social Responsibility appreciating our efforts towards 
setting the example as a responsible corporate. In another 
moment of pride for Doha Bank, its website Dohasooq was 
adjudged the ‘Best E-Commerce Website in the Financial Services’ 
category at the Internet Awards Middle East 2012”.

Fahad bin Mohammed bin Jabor Al Thani, 
The Chairman

Doha Bank Inaugurates 
Museum Branch



Qatar Charity & Doha Bank Announce the 
Dirhams Program

Doha Bank Wins Golden Peacock Global Award 
2012 for Corporate Social Responsibility

On the 25th of April, Qatar Charity (QC) and Doha Bank announced 
the institution of the Dirhams Program at Doha Bank, intended to 
enable every Doha Bank customer to make a change. This alliance is a 
result of Doha Bank’s undivided faith in Qatar Charity’s ability to bring 
welfare to people around the world.

The Dirhams Program will allow all Doha Bank customers to sign an 
arrangement to transfer automatically the excess dirhams in their 
account end of each day to Qatar Charity, to carry out humanitarian 
projects inside and outside Qatar.

During the signing ceremony, which was attended and presided by 
senior officials from Qatar Charity and Doha Bank, Dr. Yousef Bin 
Ahmad Al-Kuwari, Qatar Charity CEO, expressed his eagerness for the 
new collaboration and his admiration for Doha Bank’s support for this 
noble cause.

It’s worth mentioning that Doha Bank is one of the first institutions to 
sign an agreement with Qatar Charity and to introduce the Dirhams 
Program, which Qatar Charity is effortlessly trying to arrange with 
various corporations in Qatar allowing people to donate their Riyals 
fractions to charitable projects.

 بنك الدوحة يفوز بجازة الطاوو�س الذهبي

للم�سوؤولية االجتماعية لل�رشكات للعام 2012

العاملية  الذهبي  الطاوو�س  بجائزة  قطر  يف  الرائدة  البنوك  اأحد  الدوحة  بنك  فاز 
يف  التوايل  على  الثالث  للعام  وذلك   2012 للعام  لل�شركات  االجتماعية  للم�شوؤولية 
املوؤمتر الدويل ال�شابع للم�شوؤولية االجتماعية الذي عقد يف فندق »اإنرتكونتيننتال« يف 
دبي في�شتيفال �شيتي، يف 26 اأبريل 2012 . وقد ا�شتلم الدكتور/ ر.�شيتارامان الرئي�س 
التنفيذي لبنك الدوحة هذه اجلائزة املرموقة من �شعادة ال�شيخ جمعة املاجد، رئي�س 
جمل�س التنمية االقت�شادية يف دبي. وقد ح�شر املوؤمتر لفيف من ال�شخ�شيات املرموقة 
حماية  ودعاة  واالأكادمييني  وامل�شرفيني،  لل�شركات  االجتماعية  امل�شوؤولية  قادة  من 
الدكتور/  وقد حتدث  وال�شيا�شة.  االقت�شاد  وامل�شرعني وخرباء  واالقت�شاديني  البيئة 
�شيتارامان بهذه املنا�شبة قائاًل » اإنه ُيعد اإجنازًا كبريًا يتوج جهودنا املبذولة يف �شبيل 
اأن نكون اأمنوذجا للموؤ�ش�شة امل�شوؤولة. فاإننا يف بنك الدوحة نوؤمن باملبادئ الوا�شعة التي 
متثلها امل�شوؤولية االجتماعية لل�شركات، وب�شنع القيمة بالن�شبة اإلى اأ�شحاب امل�شلحة 
يف املوؤ�ش�شة، اإ�شافًة اإلى ترويج منوذج االأعمال املعزز، ومل يكن حتقيق هذا االإجناز 
ممكنًا لوال توافر الدعم املطلق من احلكومة القطرية، واجلهات التنظيمية، والروؤية 
وامل�شتثمرين  الداعم،  واملجتمع  الفعالة،  االأعمال  وبيئة   ، االإدارة  ملجل�س  امل�شتقبلية 

والعمالء الكرام واملوظفني االأكفاء الذين نهدي اإليهم هذا االإجناز«.

بنك الدوحة وقطر اخلريية يطلقان 

 برنامج التربع بالدراهم

اإطالق برنامج التربع بالدراهم  اأم�س كل من بنك الدوحة وقطر اخلريية عن  اأعلن 
االجتماعية  امل�شوؤولية  برامج  يف  املوؤ�ش�شتان  به  تتطلع  الذي  املهم  الدور  من  انطالقا 
بنك  عمالء  مبوجبه  ميّكن  والذي  املجتمع،  �شرائح  ل�شتى  خلدمة  املجتمعي  والتكافل 
من  الرياالت  على  والزائد  الدراهم  من  املكون  احل�شاب  بفائ�س  التربع  من  الدوحة 
وتـاأتي هذه  التربعات.  اإلى  الكثريين ممن هم بحاجة  تغيري حياة  امل�شاهمة يف  اأجل 
ال�شراكة انطالقًا من ثقة بنك الدوحة بقدرة قطر اخلريية على حتقيق اخلري للجهات 

املحتاجة حول العامل.

هذا و�شيمكن برنامج التربع بالدراهم كافة عمالء بنك الدوحة من اإبرام اتفاق مع 
ال�شخ�شية  ح�شاباتهم  يف  املوجودة  الريال(  )ك�شور  الدراهم  حتويل  يت�شمن  البنك 
تلقائيًا عند نهاية كل يوم اإلى ح�شاب قطر اخلريية لدى بنك الدوحة داعمني بذلك 
م�شاعي قطر اخلريية يف القيام بامل�شاريع االإن�شانية التي تتبناها داخل وخارج قطر. 

وبنك  اخلريية  قطر  موؤ�ش�شة  من  امل�شوؤولني  كبار  ح�شره  الذي  التوقيع  حفل  وخالل 
الدوحة، نوه ال�شيد يو�شف بن اأحمد الكواري الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية، عقب 
توقيع االتفاقية، بالتعاون وال�شراكة بني قطر اخلريية وبنك الدوحة، مثمنا ان�شمام 
امل�شتحقة من خالل  الفئات  اإلى مبادرة قطر اخلريية وحر�شه على م�شاعدة  البنك 

توقيع هذه االتفاقية.

Doha Bank, one of the leading banks in Qatar, has won the prestigious 
Golden Peacock Global Award 2012 for Corporate Social Responsibility 
for the third consecutive year. Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group 
CEO, received the prestigious award from H.E. Juma Al Majed, 
Chairman of Dubai Economic Council, at a glittering ceremony of 
the 7th International Conference on Social Responsibility attended 
by distinguished CSR leaders, bankers, academics, environmentalists, 
economists, legislators and policy makers at Dubai Festival City 
InterCon Hotel, Dubai on April 26, 2012.

On receiving the award, Dr. Seetharaman said, “This truly is a 
milestone achievement in our efforts towards setting the example as 
a responsible corporate. We at Doha Bank believe that it is not just 
about money and that we have to give in return to the stakeholders 
who place their trust in us”. He also added, “This achievement would 
not have been possible without the unstinted support of the Qatar 
Government, the principle regulatory bodies, our Visionary Board, 
the business community, our worthy investors, our loyal clientele, 
the society at large, and our promising employees – this award is 
dedicated to you”.

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, receiving the prestigious award 
from H.E. Juma Al Majed, Chairman of Dubai Economic Council, at Dubai 
Festival City InterCon Hotel, Dubai, on April 26, 2012.

Dr. Mr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, with officials at the Doha 
Sooq signing ceremony.

يت�شلم الدكتور/ر. �شيتارامان، املدير التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، اجلائزة املرموقة من �شعادة ال�شيخ جمعة املاجد، 
رئي�س جمل�س التنمية االقت�شادية يف دبي، وذلك يف فندق اإنرتكونتيننتال دبي في�شتيفال �شيتي، يف 26 اأبريل 2012.

الدكتور/ر. �شيتارامان، املدير التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، مع عدد من كبار امل�شوؤولني من بنك الدوحة وقطر اخلريية 
اأثناء حفل توقيع اتفاق برنامج »الترّبع بالدراهم«.



Doha Bank Unveils the
New Branch Identity

Traveller Pre-Paid Card Solutions! With
Doha Bank Regency Co-Branded Traveller Card

In a charming cocktail reception that gathered more than 500 affluent 
guests from the crème of Qatar’s society and a crowd of esteemed 
media personnel, Doha Bank celebrated the New Branches’ Identity 
which was designed to deliver a retailing engagement in a way to 
increase customer loyalty.

The new branch identity was developed in harmony with the 
customers’ personalized expectations and preferences to warrant and 
sustain their trust and to deliver a new format of pleasant banking 
experience. 

In welcoming the guests, Doha Bank Group CEO, Dr. R. Seetharaman, 
said: “Innovations in global retailing should provide customer value 
propositions. It is all about how we address the issue of optimizing 
market share through analytical strategies. Now, with a unique and 
holistic approach to retailing we integrate architecture, corporate 
identity, interior design, advertising, communications and staff training 
under one unified brand personality and tone of voice through the 
application of original, innovative and high quality concepts and this 
is what we have done and continue to do at Doha Bank”.

Doha Bank, in partnership with Regency Travels Group, the leading 
Travel Agency in Qatar and the most recognized multi-awards winner, 
recently held a high profile event to re-introduce the benefits of their 
co-branded pre-paid travel card to its esteemed corporate clientele. 
The Doha Bank Regency Travels prepaid TRAVELLER MasterCard is 
yet another innovative payment solution from Doha Bank, which is 
dependable and secure wherever you travel. 

At the event, Mr. Nabil Tabbara, Executive Manager of Retail 
Banking at Doha Bank, highlighted the Traveller Card benefits to 
the distinguished gathering. Mr. Tabbara explained that this unique 
re-loadable pre-paid travel card is now the key to foreign exchange 
savings and expense management, as well as a variety of uses and 
purposes including business and leisure trips, online shopping and 
even for students going forward. 

He also went on to say: “For utmost ease, convenience and flexibility, 
this Travel Pre-Paid MasterCard card is made available in 3 major 
currencies – US Dollar, Euro and Pound Sterling. This ensures that 
customers do not lose out on foreign currency conversions when 
making purchases in the currency of the card. So, customers will 
benefit greatly as they will not be affected by critical exchange rate 
fluctuations when using the travel card anywhere around the world”.

بنك الدوحة يك�سف عن 

حلة فروعه اجلديدة

ك�شف بنك الدوحة يف حفل ا�شتقبال رائع ح�شره اأكرث من 500 �شخ�س �شم اأفرادًا 
من نخبة املجتمع القطري وح�شد كبري من االإعالميني وال�شحفيني عن احللة اجلديدة 
لفروعه والتي �شممت بهدف تعزيز موقعه وخلق بيئة تهدف اإلى البحث عن احللول 

املميزة عرب توفري اأف�شل واأجود اخلدمات امل�شرفية لك�شب والء عمالئه الكرام.
وقد قام بنك الدوحة با�شتحداث هذه احللة اجلديدة لفروعه باالن�شجام مع توقعات 
تقدمي  مع  عليها  وحفاظه  ثقتهم  البنك  نيل  تكفل  التي  ال�شخ�شية  العمالء  واأولويات 

�شكل جديد من اخلربة امل�شرفية املميزة.
اأثناء  الدوحة  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �شيتارامان،  ر.  الدكتور/  وحتدث 
ترحيبه ب�شيوفه الكرام يف حفل اال�شتقبال قائاًل: »يجب اأن تقدم االبتكارات اجلديدة 
يف جمال خدمة االأفراد على م�شتوى العامل القيمة واخلدمة امل�شافة لكافة العمالء. 
فالهدف الرئي�شي يتمحور حول كيفية زيادة ح�شتنا من ال�شوق بتبني اال�شرتاتيجيات 
الدوحة يف  بنك  ينتهجه  الذي  وال�شامل  اجلديد  النهج  ويف ظل  وتطبيقها.  التحليلية 
خدمة االأفراد، قام البنك باإ�شفاء ال�شبغة املعمارية، والهوية املوؤ�ش�شية، والت�شميم 
الداخلي، واالإعالنات، واالت�شاالت، وبرامج تدريب املوظفني �شمن حلة الفرع اجلديدة 
الع�شرية عرب تطبيق مفاهيم اجلودة االأ�شلية واملبتكرة ذات املعايري العاملية، وهذا ما 

�شعينا اإلى حتقيقه و�شن�شتمر يف ال�شعي اإليه.
واأ�شاف �شيادته قائاًل: »ي�شعى بنك الدوحة من خالل �شيا�شته التحولية اإلى اإي�شال 
التجربة الع�شرية للعمالء وبالتايل تلبية جميع حاجاتهم اخلا�شة خالل العقد القادم 

جتاوبًا مع التقدم الذي ت�شهده دولة قطر والتطور احلا�شل يف ال�شوق«.

بطاقة »امل�سافر« من بنك الدوحة وريجن�سي 

لل�سفريات تقدم مزايا عظيمة للعمالء من ال�رشكات

اأقام بنك الدوحة بال�شراكة مع �شركة ريجن�شي لل�شفريات وال�شياحة، التي تعد الوكالة 
يف  اجلوائز  على  با�شتمرار  احلائزين  واأحد  قطر  دولة  يف  ال�شفر  خلدمات  املف�شلة 
جمال ال�شفر وال�شياحة، حفل رفيع الإعادة التعريف مبزايا بطاقة ال�شفر م�شبقة الدفع 
م�شبقة  ما�شرتكارد  »امل�شافر«  بطاقة  وتعد  ال�شركات.  من  للعمالء  بينهما  امل�شرتكة 
اأحد  لل�شفريات  وريجن�شي  الدوحة  بنك  من  امل�شرتكة  التجارية  العالمة  ذات  الدفع 
حلول الدفع املبتكرة املقدمة من بنك الدوحة، وهي بطاقة موثوقة واآمنة اأينما �شافرت.

اخلدمات  دائرة   – التنفيذي  املدير  طبارة،  نبيل  ال�شيد/  �شلط  احلفل،  وخالل 
للح�شور.  »امل�شافر«  بطاقة  مزايا  على  ال�شوء  الدوحة،  بنك  لدى  لالأفراد  امل�شرفية 
واأو�شح اأن هذه البطاقة م�شبقة الدفع الفريدة والتي ميكن اإعادة تعبئتها اأ�شبحت االآن 
مبثابة املفتاح لالدخار بالعملة االأجنبية واإدارة امل�شروفات للعديد من اال�شتخدامات 
وحتى  االإنرتنت،  عرب  والت�شوق  والرتفيه،  االأعمال  رحالت  ذلك  يف  مبا  واالأغرا�س، 

بالن�شبة اإلى الطالب.

اأف�شل �شبل الراحة واملرونة، يقدم البنك هذه  كما اأ�شاف بالقول: »ومن اأجل توفري 
البطاقة بثالث عمالت رئي�شية، وهي الدوالر االأمريكي، واليورو، واجلنيه االإ�شرتليني، 
مبا ي�شمن عدم حتمل العمالء خل�شائر نتيجة حتويل العمالت االأجنبية عند قيامهم 
التي تنجم عن  للخ�شائر  التعر�س  العمالء  �شيتفادى  البطاقة. وهكذا  بعملة  بال�شراء 

التقلبات الكبرية يف �شعر ال�شرف عند ا�شتخدام البطاقة يف اأي مكان من العامل.

Doha Bank’s new identity flagship branch was inaugurated by H. E. the 
Chairman and H. E. the Managing Director of Doha Bank, and members of 
the Executive Management, at The Gate Mall, on 23rd April, 2012.

Officials from Doha Bank and Regency Travels at the launch event of the co-
branded Traveller Card.

مت افتتاح اأول فرع من فروع بنك الدوحة بحلته اجلديدة من ِقبل �شعادة رئي�س االإدارة و�شعادة الع�شو املنتدب، واأع�شاء 
االإدارة التنفيذية لبنك الدوحة.

م�شوؤولون من بنك الدوحة وريجن�شي لل�شفريات اأثناء حفل اإطالق بطاقة »امل�شافر« امل�شرتكة بينهما.



اأعلن �شعادة ال�شيخ/ فهد بن حممد 
بن جرب اآل ثاين، رئي�س جمل�س اإدارة بنك الدوحة 

عن النتائج املالية للبنك عن الن�شف االأول من عام 2012، حيث 
�شّرح �شعادته باأن اأرباح البنك عن تلك الفرتة قد و�شلت اإلى 740 مليون ريال 

قطري باملقارنة مع مبلغ 702 مليون ريال قطري عن نف�س الفرتة من عام 2011 م�شجاًل 
بذلك ن�شبة منو يف �شايف االأرباح تعادل 5.4 % هذا وقال اأي�شًا باأن النتائج التي متكن 

البنك من حتقيقها هي تاأكيد على قدرة البنك امل�شتمرة يف حتقيق اأف�شل م�شتويات االأداء 
حتت خمتلف الدورات واالأو�شاع االقت�شادية.

كما و�شرح اي�شًا باأن �شايف الدخل من العمليات قد ارتفع بن�شبة 3,5 % لي�شل اإلى 1,22 
مليار ريال قطري ، واإن اإجمايل املوجودات قد ارتفع من مبلغ 49,5 مليار ريال قطري 

كما يف 30 يونيو 2011 اإلى 51,9 مليار ريال قطري كما يف 30 يونيو 2012، اأي بزيادة 
قدرها 2,3 مليار ريال قطري ون�شبة منو تعادل 4,7 %. كما ارتفع �شايف القرو�س وال�شلف 

بن�شبة 7 % لي�شل اإلى 29,7 مليار ريال قطري باملقارنة مع 27,7 مليار ريال قطري 
لنف�س الفرتة من العام املا�شي. كما �شهدت ودائع العمالء منوًا بن�شبة %3,9 لت�شل اإلى 

30,3 مليار ريال قطري كما يف 30 يونيو 2012 باملقارنة مع 29,2 مليار ريال قطري عن 
نف�س الفرتة من العام املا�شي، االأمر الذي يعك�س مدى قوة ومتانة ال�شيولة التي يتمتع بها 

البنك.

هذا وقال اي�شًا �شعادة ال�شيخ/ عبد الرحمن بن حممد بن جرب اآل ثاين - الع�شو املنتدب 
باأنه من خالل التوظيف اال�شرتاتيجي االأمثل الأموال امل�شاهمني ورفع م�شتويات االأداء، فقد 

حقق البنك ن�شبة عائد على متو�شط حقوق امل�شاهمني تعادل 22,7 % كما يف 30 يونيو 
2012، وهي تعّد من بني اأعلى الن�شب امل�شجلة يف القطاع امل�شريف بدولة قطر. وبالنظر 
اإلى ات�شاع نطاق عمليات البنك، فقد حققنا اي�شًا ن�شبة عائد مرتفعة جدًا على متو�شط 

اإجمايل املوجودات حيث بلغت 2,84 % كما يف 30 يونيو 2012 ، االأمر الذي يدل على 
مدى كفاءة ا�شتخدام حقوق امل�شاهمني وفعالية ا�شرتاتيجيات توظيف املوجودات.

كما �شلط الدكتور/ ر. �شيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة ال�شوء على 
االبتكارات واالإجنازات واملبادرات التي حققها البنك خالل الربع الثاين من عام 2012، 
حيث قال باأن هذا الربع قد �شهد تد�شني ال�شكل اجلديد لفروع بنك الدوحة التي روعي يف 

ت�شميمها توقعات وراحة العمالء واآليات تو�شيل اخلدمة واأن�شياب العمل ، وبالفعل مت تنفيذ 

بنك الدوحة يحقق منوًا يف اأرباح الن�سف االأول من       

عام 2012 بن�سبة تزيد عن %5 

ويحقق اأف�سل الن�سبة الت�سغيلية

هذا 
الت�شميم 

بفرع البنك الكائن 
مبجمع البوابة التجاري

كما قال الدكتور / �شيتارامان يف معر�س حديثه عن 
االإجنازات باأن البنك قد ح�شل خالل هذا العام على جائزة 

»اأف�شل بنك يف قطر لعام 2012«، وجائزة »البنك االأكرث ابتكاًرا يف ال�شرق 
االأو�شط لعام 2012« من جملة غلوبال بانكينغ اآند فاينان�س ريفيو، هذا باالإ�شافة اإلى 

جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية عن امل�شوؤولية االجتماعية لل�شركات وذلك اعرتاًفا بجهود 
البنك يف جمال امل�شوؤولية االجتماعية. كما مت اي�شًا اختيار املوقع االإلكرتوين ل�شوق الدوحة 

كاأف�شل موقع يف جمال التجارة االإلكرتونية يف تقدمي اخلدمات املالية وذلك خالل حفل 
توزيع جوائز ال�شرق االأو�شط لالإنرتنت 2012«. 

فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س االإدارة

بنك الدوحة يد�سن فرعه 

اجلديد يف املتحف

يعد افتتاح بنك الدوحة لفرعه اجلديد يف املتحف دلياًل على التزام البنك الدائم بتوفري 
احللول امل�شرفية لل�شبكة الوا�شعة والقاعدة العري�شة من العمالء من �شريحة االأفراد 

املنت�شرين يف �شتى اأنحاء البالد وتاأكيدًا على �شعي البنك وحر�شه على تع�شيد الروابط 
وتبادل م�شاعر الوالء وتلبية احتياجات العمالء الع�شرية. 

مت ت�شميم فرع بنك الدوحة اجلديد يف �شارع املتحف يف حلة جت�شد املفهوم الع�شري 
احلديث لبيئة العمل وتتوافق مع متطلبات املعايري العاملية للتخطيط التي تنادي بخلق 

بيئة مريحة للعمالء متكنهم من اإجناز عملياتهم امل�شرفية ب�شهولة وي�شر.
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