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H. E. Sheikh Fahad Bin Mohammed Bin Jabor Al Thani 
- Chairman of Doha Bank stated that the board has 
met on October 6th, 2013 to discuss the proposed 
Issuance of Tier 1 Capital Notes and has resolved:

Resolution:
The Board of Directors of Doha Bank have discussed 
on October 6th, 2013 the topic of the issuance of Tier 1 
capital of Doha Bank (“Capital Increase”) to enhance 
the capital adequacy ratio of Doha Bank and to grow 
as per the Bank’s approved strategy.  Pursuant to this 
topic, the management of Doha Bank have presented 
to, and discussed with the Board of Directors the 
options available for such Capital Increase.   

Doha Bank’s Board of Directors 
Intend to Issue Tier 1 Capital Notes

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 2013. Net profit for Q3 2013 
recorded an impressive QAR 1,077 million which 
represents a growth of 2% as compared to QAR 
1,061 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 consistently.” 

The Bank increased net operating income by 5% to 
QAR 1.9 billion. Total assets increased by more than 
QAR 9.7 billion, a growth of 18%, from QAR 53.3 
billion as at 30 September 2012 to QAR 63.0 billion as 
at 30 September 2013. Net Loans & Advances increased 
to QAR 38.9 billion from QAR 31.8 billion for the 
same period last year, registering a growth of MORE 
THAN 22%. Deposits showed a year on year increase 
of 29% from 31.1 billion to QAR 40.1 billion as at 
30 September 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 utilization of shareholder’s 
funds in order to maximize our performance levels, the 
return on average equity is 18.4% as at 30 September 
2013 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 2.43% as at 30 

September 
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”. 

Doha Bank Achieves 2% Profit Growth
with Impressive Ratios



Doha Bank Wins Golden Peacock 
Global Award for Sustainability 2013

Qatar, GCC and Canada
Have Synergistic Opportunities

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, receiving the Golden Peacock Global Award 
for Sustainability 2013, at the 13th International Conference on Corporate Governance & 
Sustainability, held at The Tower Hotel in London.

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, with delegates at the inauguration of Doha Bank’s 
Canada representative office, on 16th October 2013.

الدكتور/ ر.�سيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، مع عدد من املندوبني اأثناء حفل افتتاح املكتب 
التمثيلي لبنك الدوحة يف كندا، يف 16 اأكتوبر 2013.

Doha Bank, one of the leading banks in Qatar, has won the  
prestigious Golden Peacock Global Award for Sustainability 2013. 
Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, received the prestigious 
award from the Rt. Hon. Baroness Verma, Parliamentary Under 
Secretary of State for Energy & Climate Change, Govt of UK, at 
the 13th International Conference on Corporate Governance & 
Sustainability. This event which was hosted by Institute of Directors, 
India, as part of London Global Convention 2013, was held on 2nd 
October 2013 at Hotel The Tower – A Guoman Hotel, London, and 
attended by distinguished bankers, academics, environmentalists, 
economists, legislators and policy makers. On receiving the award, 
Dr. R. Seetharaman said, “This is a milestone achievement in our 
efforts towards sustainability. It gives us a boost to strengthen our 
efforts towards sustainable development. Doha Bank will continue 
to work on sustainable development of its stakeholders.”

Dr. R. Seetharaman gave insights to scale up green growth 
solutions. He said, “Green Banking and Climate Change 
Financing are the key initiatives to promote green economies.

 �لعديد من فر�ص �لتعاون �أمام قطر

ودول جمل�ص �لتعاون �خلليجي وكند�

 بنك �لدوحة ينال جائزة

�لطاوو�ص �لذهبي �لعاملية لال�ستد�مة 2013

Doha Bank inaugurated its Canada representative office on 
16th Oct 2013. As part of the occasion, Doha Bank hosted a 
knowledge-sharing session and luncheon at the Ritz-Carlton, 
Toronto, Canada on the same day. Canadian and Arab bankers, 
economists and business professionals participated in this 
event. Dr. R. Seetharaman, CEO of Doha Bank Group, spoke on 
“Growing opportunities in the GCC”. Earlier, Doha Bank Chief 
Representative for Canada, Mr. Tony Sequeira, welcomed Mr. 
John Rodney, Canadian Trade Commissioner for Qatar, who 
also spoke briefly about the government’s plans to be actively 
engaged with the State of Qatar to promote bilateral trade.”

Dr. R. Seetharaman gave his outlook on the Canadian economy 
and banking sector. He said, “According to IMF World Economic 
Outlook update, Oct 2013, the Canadian economy is expected 
to grow by 1.6% in 2013. Canada’s 2nd quarter GDP of 2013 
had slowed to 1.7% as business investment and energy exports 
declined. The Canadian banking sector has endured the financial 
crisis without suffering any major stumbles and keeping its 
dividends reliable for investors.

افتتح بنك الدوحة مكتبه التمثيلي يف كندا يف 16 اأكتوبر 2013. ومن �سمن الفعاليات التي 
�ساحبت هذه املنا�سبة اأقام بنك الدوحة جل�سة تبادل املعرفة وماأدبة غداء يف فندق ريتز 
كارلتون يف مدينة تورونتو يف كندا يف نف�س اليوم. و�سارك يف اجلل�سة عدد من امل�سرفيني 
الكنديني والعرب والقت�ساديني واملهنيني ورجال الأعمال. وحتدث الدكتور/ ر.  �سيتارامان 
، الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة عن » الفر�س املتنامية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي«. 
و�سبق ذلك ترحيب ال�سيد/ توين �سيكيويرا بال�سيد/ جون رودين املمثل  التجاري لدولة كندا 
لدى قطر والذي حتدث بدوره عن اخلطط التي و�سعتها احلكومة الكندية للم�ساركة الفعالة 

مع دولة قطر وتطوير العالقات التجارية الثنائية بني البلدين.

قال  امل�سريف حيث  والقطاع  الكندي  القت�ساد  �سيتارامان عن  ر.  الدكتور/  وحتدث 
فمن  اأكتوبر2013  �سهر  يف  الدويل  النقد  �سندوق  عن  �سادر  تقرير  لأحدث  وفقا   «
2013 . وقد �سهد الربع  1.6% يف عام  اأن ينمو القت�ساد الكندي  بن�سبة  املتوقع 
 %1.7 اإلى  الإجمايل حيث و�سل  املحلي  الناجت  تباطوؤ منو   2013 العام  الثاين من 
ويعزى ذلك اإلى تراجع ال�ستثمارات و �سادرات الطاقة.  ولقد عانى القطاع امل�سريف 
الكندي من تداعيات الأزمة املالية دون اأن يتكبد خ�سائر كبرية اإذ ل يزال حتى الآن 

قبلة للم�ستثمرين ملا يتمتع به من عائدات موثوقة. 

نال بنك الدوحة، اأحد البنوك الرائدة يف دولة قطر، جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية 
لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ر.�سيتارامان،  الدكتور/  ت�سلم  وقد   ،2013 لعام  لال�ستدامة 
ل�سوؤون  الدولة  ال�سيد/بارون�س فريما، وكيل وزارة  املرموقة من  الدوحة، هذه اجلائزة 
الثالث  الدويل  املوؤمتر  الربيطانية وذلك يف  املناخية يف احلكومة  التغيريات  و  الطاقة 
ع�سر حلوكمة ال�سركات وال�ستدامة. وقام معهد املديريني يف الهند با�ست�سافة الحتفالية 
التي تعتربا جزءًا من موؤمتر لندن العاملي الذي عقد بتاريخ 2 اأكتوبر 2013 يف فندق 
جومان يف العا�سمة الربيطانية. وقد �سهدت الحتفالية ح�سور لفيف من امل�سرفيني، 
والأكادمييني، وعلماء البيئة، والقت�ساديني، وامل�سرعني بالإ�سافة اإلى خرباء ال�سيا�سة 
والقت�ساد. وحتدث الدكتور/ ر.�سيتارامان بهذه املنا�سبة قائاًل:«اإنه يعد اإجنازًا كبريًا 
يتوج جهودنا املبذولة يف �سبيل حتقيق ال�ستدامة. و�ستمنحنا هذا اجلائزة دفعة قوية 
لتعزيز جهودنا نحو ال�ستدامة، و�سيوا�سل بنك الدوحة العمل على حتقيق مبداأ التنمية 

امل�ستدامة لتلبية كافة متطلبات عمالئه و�سركائه التجاريني«.

بحماية  املتعلقة  احللول  نطاق  تو�سيع  كيفية  حول  روؤيته  ر.�سيتارامان  الدكتور/  وقدم 
البيئية قائاًل: »يعترب متويل م�ساريع ال�سريفة اخل�سراء ومكافحة التغيريات املناخية من 
املبادرات الرئي�سية التي يتبناها بنك الدوحة بغية تعزيز مفهوم القت�ساديات اخل�سراء،

الدكتور/ ر.�سيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، يت�سلم جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية لال�ستدامة 
لعام 2013، اأثناء املوؤمتر الدويل الثالث ع�سر حلوكمة ال�سركات وال�ستدامة، الذي اأقيم بفندق »ذي تاور«  يف لندن.



Doha Bank Training
 Academy Inaugurated

Doha Bank Opens New Branch 
in Dar Al Salam Mall

Doha Bank Vice Chairman, Mr. Ahmed Abdul Rahman Yousuf Obaidan Fakhroo, with senior 
Doha Bank officials, cutting the ribbon at the inauguration of Doha Bank Training Academy.

Doha Bank Vice Chairman, Mr. Ahmed Abdul Rahman Yousuf Obaidan Fakhroo, with senior 
Doha Bank officials, cutting the ribbon at the inauguration of Doha Bank’s new branch at 
Dar Al Salam Shopping Mall.

ال�سيد/ اأحمد عبدالرحمن يو�سف عبيدان فخرو ، نائب رئي�س جمل�س الإدارة ببنك الدوحة، مع عدد من كبار م�سوؤويل 
بنك الدوحة، يقوم بقطع ال�سريط اأثناء حفل افتتاح اأكادميية بنك الدوحة للتدريب.

ال�سيد/ اأحمد عبدالرحمن يو�سف عبيدان فخرو ، نائب رئي�س جمل�س الإدارة ببنك الدوحة، مع عدد من كبار م�سوؤويل 
بنك الدوحة، يقوم بقطع ال�سريط اأثناء حفل افتتاح فرع بنك الدوحة اجلديد مبول جممع دار ال�سالم.

هامور  اأبو  يف  اجلديد  ال�سالم  دار  جممع  مبول  جديدًا  فرعًا  الدوحة،  بنك  افتتح 
بالدوحة، وي�سعى هذا الفرع اجلديد اإلى خدمة ال�سكان وال�سركات مبنطقة اأبو هامور.

خالل  من  وال�سركات  الأفراد  من  البنك  عمالء  خدمة  على  اجلديد  الفرع  و�سيعمل 
احل�سابات  خدمات  ذلك  يف  مبا  امل�سرفية،  احللول  من  متكاملة  جمموعة  تقدمي 

واحللول التمويلية واخلدمات امل�سرفية لل�سركات.

هذا وقد ح�سر حفل الفتتاح ال�سيد/ عبدالرحمن يو�سف عبيدان فخرو، نائب رئي�س 
التنفيذي  الرئي�س  �سيتارامان،  ر.  الدكتور/  جانب  اإلى  الدوحة،  بنك  اإدارة  جمل�س 

ملجموعة بنك الدوحة وعدد من كبار امل�سوؤولني بالبنك وال�سيوف املدعّوين.

وبهذه املنا�سبة، قال الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة: 
لتلبية  وذلك  قطر  اأرجاء  كافة  تغطي  ا�سرتاتيجية  �سبكة  بناء  على  البنك  »يحر�س 
املتطلبات امل�سرفية للعمالء، ف�ساًل عن مواكبة البنك الدائمة للتغريات الديناميكية 
لتلبية  خ�سي�سًا  اأن�سئ  فقد  املتميز؛  مبوقعه  ال�سالم  دار  جممع  مول  ويتمتع  لل�سوق. 

احتياجات القاطنني مبنطقة اأبو هامور.

اأعلن بنك الدوحة عن الفتتاح الر�سمي لأكادميية بنك الدوحة للتدريب التي �ستدعم 
التدريب  اأرقى م�ستويات  بالبنك يف تقدمي  الب�سرية  املوارد  لدائرة  املتوا�سلة  اجلهود 
من  املُثلى  ال�ستفادة  على  املوظفني  م�ساعدة  بهدف  امل�سرفية،  واملهارات  املهني 

قدراتهم واإمكاناتهم.

وكان ال�سيد/ اأحمد عبدالرحمن يو�سف عبيدان فخرو ، نائب رئي�س جمل�س الإدارة، 
يف مقدمة امل�ساركني بحفل الفتتاح، وذلك بح�سور الدكتور/ ر. �سيتارامان، الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة، وعدد من كبار امل�سوؤولني بالبنك.

اأحمد عبدالرحمن يو�سف عبيدان فخرو ، نائب رئي�س  وبهذه املنا�سبة، قال ال�سيد/ 
جمل�س الإدارة لبنك الدوحة: »مع احل�سور املتميز لبنك الدوحة والتو�سع على م�ستوى 
احتياجات  لتلبية  امل�ستوى  بهذا  اأكادميية  اإن�ساء  ال�سروري  من  كان  والعامل،  قطر 

التدريب واملعرفة واكت�ساب املهارات ملوظفي البنك من كافة الدوائر والأق�سام.

وتقع الأكادميية يف قلب مدينة الدوحة يف �سارع حمد الكبري، حيث توفر جلميع موظفي 
البنك موقعًا مركزيًا لتلبية متطلباتهم التدريبية والتطويرية. 

بنك �لدوحة يفتتح فرعاً جديدً�

مبول جممع د�ر �ل�سالم

 �لفتتاح �لر�سمي لأكادميية

بنك �لدوحة للتدريب

Doha Bank has announced the official opening of the dedicated 
Doha Bank Training Academy which will boost the efforts 
of the bank’s Human Resources department in delivering an 
advanced level of professional training and banking skills to 
help each employee fulfill their full potential. 

Doha Bank Vice Chairman, Mr. Ahmed Abdul Rahman Yousuf 
Obaidan Fakhroo presided over the inauguration on 15th 
September 2013. Also in attendance was Doha Bank Group 
CEO, Dr. R. Seetharaman accompanied by many senior Bank 
officials.

Doha Bank Vice Chairman, Mr. Ahmed Abdul Rahman Yousuf 
Obaidan Fakhroo said: “With the growing footprint of Doha 
Bank in Qatar and internationally, it is imperative that such a 
dedicated facility is available to meet the knowledge, skill and 
training needs of the Bank’s staff at all levels. 

The Academy is situated in the heart of Doha on Grand Hamad 
Street, providing staff at every Doha Bank branch with a central 
location for their training and developmental needs.

Doha Bank has inaugurated a new branch at the new Dar Al 
Salam Shopping Mall, located in Abu Hamour, Doha. This new 
branch will cater to residents and companies in Abu Hamour area.

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 services.

Mr. Ahmed Abdul Rahman Yousuf Obaidan Fakhroo, Doha 
Bank Vice Chairman attended the inauguration along with 
Doha Bank Group CEO Dr. R. Seetharaman and other senior 
bank officials as well as invited guests.

Doha Bank Group CEO Dr. R. Seetharaman said at the 
inauguration: “Doha Bank is keen on building a strategic 
network across Qatar considering the banking needs of 
customers as well as by reacting immediately to changing 
market dynamics. Dar Al Salam Mall is a key location in Qatar 
and is tuned to meet the varying needs of the residents of the 
Abu Hamour area. 
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رئي�س   – ثاين  اآل  جرب  بن  محمد  بن  فهد  ال�سيخ  �سعادة  �سرح 
اجتمع  قد  املوقر  الإدارة  جمل�س  باأن  الدوحة  بنك  اإدارة  جمل�س 
مال  راأ�س  �سندات  اإ�سدار  مقرتح  ملناق�سة   2013 اأكتوبر   6 بتاريخ 
التايل: القرار  املو�سوع  هذا  ب�ساأن  واتخذ  الدوحة  لبنك   اأ�سا�سي 

القـرار:
ناق�س جمل�س اإدارة بنك الدوحة بتاريخ 6 اأكتوبر 2013 مقرتح اإ�سدار 
بهدف  وذلك  املال«(  راأ�س  )»زيادة  الدوحة  لبنك  اأ�سا�سي  مال  راأ�س 
التنمية  حتقيق  ولغر�س  الدوحة  بنك  مال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  تعزيز 
وفقًا ل�سرتاتيجية البنك املعتمدة. ولتحقيق ذلك تقدمت اإدارة البنك 
ملجل�س الإدارة باخليارات املتاحة لزيادة راأ�س املال حيث مت مناق�ستها.

 جمل�ص �إد�رة بنك �لدوحة يعتزم

�إ�سد�ر �سند�ت ر�أ�ص مال �أ�سا�سي

اأعلن �سعادة ال�سيخ 
 فهد بن محمد بن جرب اآل ثاين،

رئي�س جمل�س اإدارة بنك الدوحة عن النتائج املالية للبنك 
عن الربع الثالث من عام 2013، حيث �سرح �سعادته باأن اأرباح البنك 

عن تلك الفرتة قد و�سلت اإلى 1/077 مليار ريال قطري باملقارنة مع مبلغ 
1/061 مليار قطري عن نف�س الفرتة من عام 2012 م�سجاًل بذلك ن�سبة 

منو يف �سايف الأرباح تعادل 2% هذا وقال اأي�سًا باأن النتائج التي متكن 
البنك من حتقيقها لهي تاأكيد على قدرة البنك امل�ستمرة على الثبات 

وعلى حتقيق اف�سل م�ستويات الداء.
كما و�سرح اي�سا بان �سايف الدخل من العمليات قد ارتفع بن�سبة %5 

لي�سل اإلى 1,9 مليار ريال قطري، واأن اإجمايل املوجودات قد ارتفع من 
مبلغ 53,3 مليار ريال قطري كما يف 30 �سبتمرب 2012 اإلى 63 مليار 

ريال قطري كما يف 30 �سبتمرب 2013، اأي بزيادة قدرها 9,7 مليار ريال 
قطري ون�سبة منو تعادل 18%.  وارتفع �سايف القرو�س وال�سلف بن�سبة 
22% لي�سل اإلى 38,9 مليار ريال قطري باملقارنة مع 31,8 مليار ريال 

قطري لنف�س الفرتة من العام املا�سي.  كما �سهدت ودائع العمالء منوًا 
بن�سبة 29% لت�سل اإلى 40,1 مليار ريال قطري كما يف 30 �سبتمرب 2013 

باملقارنة مع 31,1 مليار ريال قطري عن نف�س الفرتة من العام املا�سي، 
الأمر الذي يعك�س مدى قوة ومتانة ال�سيولة التي يتمتع بها البنك.

كما وقال �سعادة ال�سيخ عبد الرحمن بن محمد بن جرب اآل ثاين – الع�سو 
املنتدب باأنه من خالل التوظيف ال�سرتاتيجي الأمثل لأموال امل�ساهمني 
ورفع م�ستويات الأداء، فقد حقق البنك ن�سبة عائد على متو�سط حقوق 

امل�ساهمني تعادل 18,4% كما يف 30 �سبتمرب 2013، 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 2,43% كما يف 30 �سبتمرب 
2013، مما يدل على مدى كفاءة ا�ستخدام حقوق امل�ساهمني وفعالية 

ا�سرتاتيجيات توظيف املوجودات. كما قال �سعادته باأن البنك قد حقق 
منوا ملحوظا مب�سادر الدخل الأ�سا�سية املرتبطة بتحقيق الإيرادات 
باملقارنة مع الفرتة ال�سابقة، الأمر الذي يدل على قوة وقدرة البنك 

امل�ستمرة على حتقيق الإيرادات وعلى كفاءته الت�سغيلية.

بنك �لدوحة يحقق منوً� يف �لأرباح بن�سبة %2 

ويحقق �أف�سل �لن�سب �لت�سغيلية


