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Oversubscription of Doha Bank 
Right’s Issue by QR 2.8 Billion

H. E. Sheikh Fahad bin Mohammed bin Jabor Al-Thani- 

Chairman of Doha Bank stated that Doha Bank’s right issue 

is oversubscribed to QR. 2.8 billion. He added that the actual 

amount required for capital increase is QR. 1,550,233,500 for 

51,674,450 shares at a price of QR. 30 per share, while the 

total subscription reached QR. 2,808,315,600 i.e. 1.8 times 

over and above the required amount which clearly reflects 

the shareholders’ confidence in the Bank and their positive 

ambitions for the bank’s future performance.

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 quarter of 2013. Net 
profit for the first quarter of 2013 recorded an impressive QAR 
395 million as compared to QAR 390 million for the same period 
in 2012 showing an increase of 1.4%. Loans and advances grew 
by 14.9% to reach QAR 34.4 billionas at 31 March 2013 from 
QAR 30.0 billion last year. Total assets increased by QAR 4.5 
billion, a growth of more than 8.4%, from QAR 52.8 billion 
as at 31 March 2012 to QAR 57.2 billion as at 31 March 2013.  
Customer deposits increased to QAR 33.2 billion from QAR 
31.4 billion for the same period last year, registering a growth 
of 5.9% as at 31 March 2013 evidencing the strong liquidity 
position of the Bank.

H.E. Sheikh Abdul Rehman Bin Mohammad Bin Jabor Al-Thani, 
Managing Director of Doha Bank said “The Bank has become 
extremely strong over the years with shareholders’ funds, as 
at 31 March 2013, at QAR 8.5 billion, registering an increase 
of 28.8% during the last twelve months. Through the strategic 
utilisation of the shareholder’s funds by way of increasing our 
performance levels the return on average equity is 21.2%as 
at 31 March 2013 one of the best in the industry. The Bank, 
given the scale of operations, has achieved a very high return 
on the average assets of 2.81% as at 31 March 2013 which is a 
clear demonstration of the effective utilization of shareholder’s 
funds and optimum asset allocation strategies”.

Mr. R. Seetharaman, Group Chief Executive Officer, while 
highlighting the performance of Doha bank in the first quarter of 
2013 said, “Continuing with our significant achievements in 2012, 
the first quarter of 2013 was successful in meeting and exceeding 
customer expectations, and maintaining our leadership in terms 
of performance, innovation, security and quality.”

On the successful 
completion of the Right’s Issue, 
Dr. R.Seetharaman said, “Doha Bank has 
successfully completed the 25% Capital increase 
through Right’s issue of QAR 1.55 billion. Doha Bank’s 
existing shareholders who were registered at Qatar Exchange 
subscribed to these additional shares at a rate of QAR 30 
per share representing a premium of QAR 20 in addition 
to a nominal value of QR 10 per share. The issue was 
oversubscribed by 1.8 times. This capital increase will enhance 
the shareholders' equity base and support the bank's prospects 
for achieving its strategic goals at the local, regional and global 
levels. Earlier during the General Assembly, 45% cash dividend 
was approved and distributed to the shareholders accordingly.”

Doha Bank Achieves Highest
Performance Ratio



Doha Bank Inaugurates Australia
Representative Office

QCB Governor Receives Guinness World Record 
Certificate in Tribute to the Nation

بنك الدوحة يفتتح مكتبه التمثيلي

يف اأ�سرتاليا

حمافظ م�رصف قطر املركزي يت�سلم ال�سهادة 

من منظمة غيني�س للأرقام القيا�سية

اأعلن بنك الدوحة بتاريخ 3 اأبريل 2013 عن افتتاح مكتبه التمثيلي يف اأ�سرتاليا. وبهذه 
املنا�سبة اأقام بنك الدوحة حفل افتتاح يف مبنى املكتب التمثيلي وحفل ا�ستقبال يف فندق 
االنرتكونتيننتال، تريجري رووم، �سدين، وذلك يف نف�س اليوم. وقد ح�سر هذه املنا�سبة 
كل من معايل ال�سادة �سفري دولة قطر اإلى اأ�سرتاليا ال�سيد/ يو�سف علي اخلاطر، ونائب 
التحتية واخلدمات  رئي�س وزراء والية نيو �ساوث ويلز ووزير التجارة واال�ستثمار والبنية 

ال�سيد/ اأندرو �ستونر.

الدوحة  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  �سيتارامان  ر.  الدكتور/  األقاها  التي  الكلمة  وتناولت 
هذه  �سهدتها  التي  التطورات  واآخر  واأ�سرتاليا،  قطر  بني  الثنائية  التجارية  العالقات 
العالقات بالقول: »ارتفع حجم التبادل التجاري بني البلدين ب�سورة م�سطردة اإذ ارتفع 
يف  اأ�سرتايل  دوالر  مليار  اإلى   2010-2009 العام  يف  اأ�سرتايل  دوالر  مليون   754 من  
العام 2011-2012 وما زالت قطر حتافظ على مركزها كثاين اأكرب م�سّدر الأ�سرتاليا 
جمل�س  دول  م�ستوى  على  املتحدة  العربية  االأمارات  دولة  بعد  املا�سيني  العامني  خالل 
قطر.  اإلى  اأ�سرتاليا  من  الرئي�سية  ال�سادرات  من  املا�سية  وتعترب  اخلليجي.  التعاون 
وت�سهد العالقات الثنائية بني البلدين تطورا ملحوظًا يف جمال املالحة اجلوية، والتعليم، 

والتجارة، والدفاع.

اأحرز بنك الدوحة رقمًا قيا�سيًا جديدًا مبو�سوعة غيني�س لت�سميم اأكرب كرة قدم يف العامل 
والتي يتم عر�سها حاليًا يف الدولة. وكان بنك الدوحة قد قام برعاية وتطوير هذا امل�سروع 

اال�ستثنائي دعمًا لدور قطر املتنامي يف ريا�سة كرة القدم.

قدم كل من بنك الدوحة ومنظمة غيني�س لالأرقام القيا�سية �سهادة حتطيم الرقم القيا�سي 
املركزي،  قطر  م�سرف  محافظ  ثاين،  اآل  �سعود  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سعادة  اإلى  العاملي 
الكرة  عن  النقاب  ك�سف  حفل  اأقيم  وقد  احلبيبة.  قطر  لدولة  الدوحة  بنك  من  اإهداء 
�ساحبة الرقم القيا�سي العاملي يف مدينة الدوحة، بالتعاون مـــع اللولو هايربماركت الــذي 
اجلمهور. اأمـــام  الكــــرة  لعـــر�س  لـــه  التابـــع  ال�سيـــارات  مـــوقـــف  من  ق�سمـــًا   خ�س�س 

 ويبـلــغ قطــر الــكــرة 40 قدمًا، متفوقــًا عــلــى الرقـم القــيــا�ســي ال�سابــق 31 قــدمــًا.

بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سيتارامان،  ر.  الدكتور/  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
دولة  اإلى  الكرة  هذه  اأهدي  اأن  ي�سرين  الدوحة،  بنك  عن  »باالأ�سالة  الدوحة: 
اقت�سادية  ركيزة  ب�سفتها  الريا�سة  تطوير  اإلى  الرامية  امل�ستدامة  ولروؤيتها  قطر 

للم�ستقبل«. اأ�سا�سية  واجتماعية 

H.E. Yousif bin Ali Al Khater, ambassador of Qatar in Australia, and Dr. R. Seetharaman, Doha 
Bank Group CEO, cutting the ribbon during the Sydney branch inauguration.

The Central Bank Governor, His Excellency Sheikh Abdulla bin Saoud Al Thani is presented 
with the world record certificate by Doha Bank and Guinness World Records as a tribute to 
the State of Qatar.

�سعادة ال�سيد / يو�سف بن علي اخلاطر، �سفري دولة قطر يف اأ�سرتليا،  والدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة بنك الدوحة، اأثناء ق�س ال�سريط يف حفل افتتاح فرع �سيدين.

�سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سعود اآل ثاين، محافظ م�سرف قطر املركزي يت�سلم ال�سهادة من بنك الدوحة ومنظمة 
غيني�س لالأرقام القيا�سية تكرميًا لدولة قطر.

Doha Bank has announced the opening of its Australia   
Representative office on 3rd April 2013. Doha Bank had an 
inauguration ceremony at the representative office and also 
hosted a reception at Treasury Room, InterContinental Hotel, 
Sydney on the same day. The event was attended by H.E. Mr 
Yousef Ali Al-Khater, the Ambassador for the State of Qatar 
to Australia, as well the Hon. Mr Andrew Stoner, NSW Deputy 
Premier and Minister for Trade and Investment, Regional 
Infrastructure and Services.

Speaking at the inaugural reception, Dr. R. Seetharaman, CEO 
of Doha Bank, highlighted the bilateral developments between 
Qatar and Australia. He said “Qatar bilateral with Australia has 
increased from AUD 754 M in 2009-10 to AUD 1B in 2011-12. 
Qatar remains the second largest exporter to Australia after 
U.A.E in GCC in last 2 years. The major Australian export to 
Qatar was livestocks. There are growing relationships between 
both countries in aviation, education, trade and defence.

Doha Bank has set a new Guinness World Record for having 
built the world’s largest soccer ball which is currently on display 
in the country. The Bank sponsored and developed the project 
to support the country’s growing role in soccer. 

The Central Bank Governor, His Excellency Sheikh Abdulla bin 
Saoud Al Thani was presented with the world record certificate 
by Doha Bank and Guinness World Records as a tribute to the 
State of Qatar.  The unveil of the record-breaking soccer ball 
was held in Doha in partnership with Lulu Hypermarket, who 
donated a section of their parking lot to showcase the ball to 
the public. The ball measures 40 feet in diameter and eclipses 
the previous record of 31 feet.

Doha Bank Group CEO Dr. R. Seetharaman said:  “On behalf of 
Doha Bank, I would like to take this opportunity to dedicate 
this ball to the State of Qatar and its enduring vision for 
developing sport in general as a key economic and social 
mainstay for the future.”



Doha Bank Announces Special 10th Anniversary 
Al Dana Savings Programme Rewards for 2013

Doha Bank welcomes students and Graduates 
to its Pavilion at Qatar Career Fair 2013

بنك الدوحة يعلن عن جوائز خا�سة لعام 2013 

مبنا�سبة الذكرى العا�رصة لربنامج الدانة للتوفري

بنك الدوحة يرّحب بالطلب واخلريجني يف جناحه 

مبعر�س قطر املهني 2013

نوعه  االأكرث جناحًا من  الربنامج  يعد  الذي  الدوحة،  بنك  للتوفري من  الدانة  برنامج 
قيمة  زيادة  خالل  من  الدانة  لعمالء  ا�ستثنائيًا  عامًا  �سيكون   2013 وعام  قطر،  يف 

اجلوائز. وحجم 

ويحتفل بنك الدوحة بالذكرى العا�سرة لربنامج الدانة للتوفري. وبهذه املنا�سبة، �سيمنح 
  E300 مر�سيدي�س  �سيارات  و10  قطري  ريال  ماليني   10 بقيمة  نقدية  جوائز  البنك 

فاخرة و10 باقات للعطالت للفائزين بال�سحوبات يف عام 2013.

بينما  فائزًا،  لـ20  قطري  ريال   10,000 توزيع  �سيتم  ال�سهرية،  ال�سحوبات  خالل  ومن 
ريال قطري يف   3,000 بقيمة  يجوائز  للفوز  ال�سغار« على فر�سة  »املّدخرون  �سيح�سل 
ال�سحوبات ال�سهرية. كما �ستقام �سحوبات ربع �سنوية على جائزة بقيمة مليون ريال قطري 
لفائز واحد محظوظ من عمالء برنامج الدانة الذين يحافظون على 1,000 ريال قطري  
على االأقل يف ح�ساباتهم، اإ�سافة اإلى جوائز تبلغ قيمتها 500,000 ريال قطري لكل ثالثة 
اأ�سهر يح�سل عليها فائز واحد محظوظ ينجح باملحافظة على وديعة بقيمة 50،000 

ريال قطري اأو اأكرث.

Doha Bank is celebrating the 10th anniversary of Al Dana Savings Programme by giving 
away greater awards than ever.

Doha Bank’s Stand at the Qatar Career Fair was inaugurated by H.E. Sh. Abdullah Saoud 
Al-Thani, Governor of the QCB, and other high-ranking officials from QCB and Doha Bank.

بنك الدوحة يحتفل بالعيد العا�سر لربنامج الدانة للتوفري وذلك بتوزيع جوائز اأكرب من اأي وقت م�سى. تف�سل بافتتاح جناح البنك مبعر�س قطر املهني كل من �سعادة ال�سيخ / عبداهلل بن �سعود اآل ثاين، محافظ م�سرف 
قطر املركزي، وعدد من كبار امل�سوؤولني من م�سرف قطر املركزي وبنك الدوحة.

Doha Bank’s Al Dana Savings Programme is the most successful 
savings programme of its kind in Qatar, and 2013 will be 
another landmark year for Al Dana customers with even 
greater rewards.

Doha Bank is celebrating the 10th anniversary of its Al Dana 
savings programme and, keeping within the theme, will 
award 10 million Qatari riyals in cash, 10 Mercedes E-300 
luxury cars, and 10 vacation packages to winners of its lucky 
draws during 2013.

Monthly draws will be held to distribute QR 10,000 to 20 
lucky customers, whilst Al Dana Young Savers will also have 
the chance to win prizes worth QR 3,000 each in monthly 
draws. Additional quarterly draws will be held to award QR 
1 million to one lucky customer from all Al Dana customers 
maintaining at least QR 1,000, in addition to prizes of QR 
500,000 quarterly for one lucky customer maintaining a 
deposit of QR 50,000 and above.

Doha Bank participated in the 6th annual Qatar Career Fair 
held at the iconic Qatar Convention Center from 1-6 April 
2013. The Bank participated in the Career Fair to support 
Qatari students and graduates in building successful careers in 
the financial services sector. 

Doha Bank’s Stand was inaugurated on the first day of the 
Career Fair by H.E. Sh. Abdullah Saoud Al-Thani, Governor of the 
Qatar Central Bank (QCB), H.E. Sh. Fahad Faisal Al-Thani, Deputy 
Governor of the QCB, and Doha Bank Managing Director, H.E. 
Sh. Abdul Rehman Bin Mohammad Bin Jabor Al Thani.

The QCB Governor praised Doha Bank for increasing 
opportunities for Qatari students and graduates and the 
extended training that the Bank provides to its employees 
which positively enhances the State of Qatar’s skills base 
and the professional aptitude of the country’s national work 
force. The Deputy Governor also congratulated Doha Bank on 
continuing to support youth development in the country. 

للموؤمترات  قطر  مركز  يف  اأُقيم  الذي  ال�ساد�س  املهني  قطر  معر�س  فعاليات   �سمن 
احلدث  هذا  يف  الدوحة  بنك  �سارك   .2013 اأبريل  من  ال�ساد�س  ولغاية  االأول  من 

القطريني. واخلريجني  الطالب  وم�ساندة   دعم  بهدف 

وتف�سل بافتتاح جناح البنك يف اليوم االأول كل من �سعادة ال�سيخ / عبداهلل بن �سعود 
اآل ثاين، محافظ م�سرف قطر املركزي، و�سعادة ال�سيخ /  فهد بن في�سل اآل ثاين، 
بن  محمد  بن  عبدالرحمن   / ال�سيخ  و�سعادة  املركزي،  قطر  م�سرف  محافظ  نائب 

الدوحة. لبنك  املنتدب  الع�سو  ثاين،  اآل  جرب 

توفري  على  الدوحة  بنك  بحر�س  املركزي  قطر  م�سرف  محافظ  �سعادة  واأ�ساد 
التدريبية  الربامج  اإلى  اإ�سافة  القطريني،  واخلريجني  للطالب  متميزة  مهنية  فر�س 
قطر  دولة  دعم  يف  اإيجابي  ب�سكل  ت�ساهم  والتي  ملوظفيه  املخ�س�سة  ال�ساملة 
اآل  في�سل  بن  فهد    / ال�سيخ  �سعادة  هّناأ  كما  واملحرتفة.  املوؤهلة  الوطنية  بالكفاءات 
جهوده  موا�سلة  على  وحّفزه  الدوحة  بنك  املركزي  قطر  م�سرف  محافظ  نائب  ثاين 

القطري. ال�سباب  دعم  اإلى  الرامية  خططه  لتطوير  الدوؤوبة 
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جتاوز االكتتاب باأ�سهم زيادة راأ�س مال 

بنك الدوحة مبلغ الـ 2,8 مليار ريال قطري

�سرح �سعادة ال�سيخ/ فهد بن محمد بن جرب اآل ثاين – رئي�س جمل�س اإدارة بنك 

الدوحة باأن ح�سيلة االكتتاب باأ�سهم زيادة راأ�س مال البنك قد جتاوزت الـ 2,8 

مليار ريال قطري، حيث قال �سعادته باأن املبلغ املطلوب لزيادة راأ�س املال يبلغ 

1,550,233,500 ريال قطري وهو يعادل 51,674,450 �سهمًا بقيمة 30 ريال 

قطري لل�سهم الواحد، يف حني بلغ اإجمايل االكتتاب الفعلي مبلغ 2,808,315,600 

ريال قطري اأي ما يعادل 1,8 مرة، االأمر الذي يعك�س مدى ثقة امل�ساهمني يف البنك 

وتطلعاتهم االإيجابية الأداء البنك يف امل�ستقبل.

اأعلن �سعادة ال�سيخ/ 
فهد بن محمد بن جرب اآل ثاين - رئي�س جمل�س 

اإدارة بنك الدوحة عن النتائج املالية للبنك كما يف نهاية الربع االأول 
من عام 2013، حيث �سّرح �سعادته باأن البنك قد حقق �سايف اأرباح عن فرتة الثالث اأ�سهر 

االأولى من عام 2013 مببلغ 395 مليون ريـال قطري باملقارنة مع 390 مليون ريـال قطري عن 
نف�س الفرتة من العام املا�سي، اأي بن�سبة منو تعادل %1,4.  كما �سّرح اأي�سًا باأن القرو�س 
وال�ُسلف قد منت بن�سبة %14,9 حيث ارتفع اإجمايل القرو�س وال�سلف من 30 مليار ريـال 

قطري كما يف 2012/3/31 اإلى مبلغ 34,4 مليار ريـال قطري كما يف 2013/3/31،  واأن 
املوجودات ارتفعت مببلغ 4,5 مليار ريال قطري اأي بن�سبة منو تزيد عن %8,4 حيث ارتفع 
اإجمايل املوجودات من مبلغ 52,8 مليــار ريـال قطري كما يف 2012/3/31 اإلى مبلغ 57,2 

مليار ريـال قطري كما يف 2013/3/31. وقال اأي�سًا باأن ودائع العمالء منت بن�سبة 5,9% 
لت�سل اإلى 33,2 مليار ريـال قطـري كمـــا يف 31 مار�س 2013 باملقارنة مع 31,4 مليار ريـال 

قطري كما يف نهاية نف�س الفرتة من العام املا�سي، االأمر الذي يعك�س مدى قوة ال�سيولة 
املتوفرة لدى البنك.

كما قال �ســعادة ال�سيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جرب اآل ثاين - الع�سو املنتدب، اأن 
بنك الدوحة قـد اأ�سبح عرب ال�سنوات يتمتع مبالءة مالية قوية، حيث و�سل اإجمايل حقوق 
امل�ساهمني كمــا يف 31 مار�س 2013 اإلى مبلغ 8,5 مليار ريـال قطري م�سجال بذلك زيادة 
بن�سبة %28,8 خالل االإثني ع�سر �سهرًا املا�سية. كما قال باأن البنك قد حقق من خالل 

رفع م�ستويات االأداء ومن التوظيف اال�سرتاتيجي االأمثل الأموال امل�ساهمني ن�سبة عائد على 
متو�سط حقوق امل�ســاهمني كما يف 2013/3/31 تعادل %21,2 وهي تعد من بني اأف�سل 

الن�سب املوجودة يف هذا القطاع، كما حقق البنك اأي�سًا ن�سبة عائد مرتفعة جدًا على متو�سط 
اإجمايل املوجودات حيث بلغت %2,81 كما يف 31 مار�س 2013، االأمر الذي يدل على كفاءة 

ا�ستخدام حقوق امل�ساهمني وعلى فاعلية ا�سرتاتيجيات توظيف املوجودات.

وفـي ظل اإلقـاء ال�سـوء على اأداء واإجنازات البنك فـي الربـع االأول من عـام 2013، قـال 
الدكتور �سيتارامان – الرئي�س التنفيذي للبنك باأن ما مت حتقيقه يف الربع االأول من عام 

2013 مل يكن ا�ستمرارًا لالإجنازات املحققة يف عام 2012 وح�سب بل وجتاوز توقعات العمالء 

يف هذا ال�ساأن، اإ�سافة اإلى املحافظة على الريادة يف االأداء واالبتكار واالأمن واجلودة. 

بــنــك الدوحــة يحقــق

اأعـلى معـدالت االأداء 

وفيما يتعلق باأ�سهم 
احلقوق فقد قال ال�سيد الرئي�س التنفيذي 

باأن بنك الدوحة قد اأكمل وبنجاح عملية زيادة راأ�س مال البنك 
بن�سبة %25 من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق باإجمايل 1,55 مليار ريال قطري، وقد 

اكتتب بهذه االأ�سهم االإ�سافية م�ساهمو بنك الدوحة احلاليني امل�سجلني يف بور�سة قطر ب�سعر 
30 ريال قطري لل�سهم الواحد تتمثل يف عالوة اإ�سدار قدرها 20 ريال قطري اإ�سافة اإلى 

القيمة اال�سمية لل�سهم البالغة 10 ريال قطري. وقد القت عملية االإ�سدار هذه جتاوبًا منقطع 
النظري، حيث جتاوزت عملية االكتتاب بهذه االأ�سهم املبلغ املطلوب مبا يعادل 1,8 مرة. كما 

قال اأي�سًا باأن هذه الزيادة �سوف ت�سهم يف تعزيز قاعدة حقوق امل�ساهمني واإمكانيات البنك 
يف حتقيق اأهدافه اال�سرتاتيجية على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والدويل، واأن اجلمعية العامة 

للبنك قد �سادقت يف وقت �سابق على توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع 4,5 ريال 
قطري لل�سهم الواحد.


