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H.E. Sheikh Abdul 
Rahman Bin Mohammed 
Bin Jabor Al Thani 
(Managing Director)

H.E. Sheikh Fahad Bin 
Mohammad 
Bin Jabor Al-Thani
(Chairman)

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 2014. 
Net profit for the first 
quarter of 2014 recorded 
an impressive QAR 399 
million as compared to QAR 
395 million for the same 
period in 2013 showing an 
increase of 1%. H.E. Sheikh 
Fahad said “This is another 
outstanding result and is 
clear demonstration that 
Doha Bank continues to 
perform consistently.”

Net operating income 
increased by 8.5% to QAR 
697 million. Total assets 
increased by QAR 12.8 
billion, a growth of more 
than 22.4%, from QAR 
57.2 billion as at 31 March 
2013 to QAR 70.1 billion 
as at 31 March 2014. 
Net loans and advances 
increased to QAR 43.4 
billion as at 31 March 2014 
from QAR 34.4 billion for 
the same period last year, 
registering a growth of 
more than 26%. Customer 
deposits showed a year 
on year increase of 30.9% 

from QAR 33.2 billion to 
QAR 43.5 billion as at 31 
March 2014.

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 total 
equity, as at 31 March 
2014, at QAR 10.6 billion, 
registering an increase 
of 24.7% 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 17.1% as at 31 March 
2014 one of the best in the 
industry. The Bank, given 
the scale of operations, has 
achieved a very high return 
on average assets of 2.33% 
as at 31 March 2014 which 
is a clear demonstration of 
the effective utilization 
of shareholder’s funds 
and optimum asset 
allocation strategies”.  

Doha Bank was one of the 
top participating institutions in 
this year’s QCB 3-km run and 
was recognized with a trophy 
for its outstanding efforts. This 
is the third year in a row that 
the Bank has been honoured 
with this trophy.

Staff from all levels of the 
organisation, including 
members of the executive 

management team, 
participated in the event which 
was held on the Doha Corniche 
on National Sports Day.

Doha Bank’s team members 
finished the QCB Marathon 
this year in prominent 
positions with a total of 
10 participants finishing in 
top places in the men’s and 
women’s races. 

Doha Bank was named the 
Best Retail Bank in Qatar at 
The International Excellence 
in Retail Financial Services 
Awards Ceremony held in 
Sydney, Australia.

Doha Bank has sustained its 
development plan in build-
ing the brand image across 
multiple international markets 
stretching from Canada in the 

west to Australia in the east. 
During this period, the Retail 
Banking has set in motion the 
Bank’s strategy for growing 
market demand by entering 
new markets and introducing 
new services and products.

This award is recognition of 
the Bank’s efforts in achieving 
remarkable milestones in the 
retail banking scene. 

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, receiving the trophy from  
H.E. Sheikh Abdullah Saoud Al-Thani, Governor of Qatar Central Bank. 

Mr. Hilton Wood, Chief Representative of Doha Bank’s representative 
office in Australia, received the award on behalf of the Bank  

DOHA BANK wiNs tHe QCB
MArAtHON fOr tHe 3rD yeAr iN
A rOw

DOHA BANK NAMeD Best
retAil BANK iN QAtAr By tHe
AsiAN BANKer

DOHA BANK ACHieVes 1% PrOfit
GrOwtH witH iMPressiVe rAtiOs
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مؤكدًا مكانته الرائدة كأفضل برامج 
التوفير في دولة قطر من حيث قيمة 

الجوائز، وبعد النجاح القياسي الذي 
تحقق في عام ٢٠١٣، كشف بنك 

الدوحة عن تفاصيل حملته الجديدة 
لبرنامج الدانة التوفيري لعام ٢٠١٤.

قام البنك بتجديد آلية توزيع الجوائز 
لعام 2014 لتعزيز قيمة ما يقدمه 
لعمالء الدانة الكرام في األسواق 

التي يوجد فيها هذا البرنامج. وخالل 
العام الحالي، سيتم توسيع قاعدة 

الفائزين، باإلضافة إلى تخصيص جوائز 
لعمالء “مليونير الدوحة” في أسواق 

أخرى كالكويت.

وتقوم حملة هذا العام على مبدأ 
“الدانة للجميع”؛ أي أن الجميع 

سيكون فائزًا بطريقة أو بأخرى، حيث 
سيتم إضافة ٤ مليونيرات جدد إلى 
عائلة برنامج الدانة، ناهيك عن توفر 

العديد من الفرص للفائزين السابقين 
للمشاركة في السحوبات الدائمة. 

وفي ذات السياق، سيقوم البنك هذا 
العام بمكافأة ٥ فائزين من المدخرين 

الصغار شهريًا. 

بنك الدوحة يعلن عن التوزيع
الجديد لجوائز برنامج الدانة

لعام ٢٠١٤

تسّلم بنك الدوحة “جائزة الطاووس الذهبي العالمية للمسؤولية االجتماعية 
للشركات” خالل حفل أقيم في فندق ويندسور باالس في بنجالور بالهند.

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، مع عدد من مسؤولي بنك 
الدوحة، لدى اإلعالن عن برنامج الدانة لعام ٢٠١٤، والذي يقّدم المزيد من المزايا لعمالء الدانة.

بنك الدوحة يفوز بجائزة الطاووس 
الذهبي للمسؤولية االجتماعية

للشركات للعام 2013 

نال بنك الدوحة جائزة الطاووس 
الذهبي العالمية للمسؤولية 

االجتماعية للشركات وذلك للعام 
الثالث على التوالي تقديرًا لجهوده 

الحثيثة ومساهمته الفعالة في 
التنمية االجتماعية وفي محاولة 

تحقيق الرفاهية للمجتمع.

يعد بنك الدوحة واحدًا من البنوك 
الرائدة في مجال “الصيرفة الخضراء” 

في دولة قطر. وتماشيًا مع السياسة 
الخضراء التي ينتهجها البنك والتي 

ُتعد سياسة ُممنهجة ومحددة 
المعالم من أجل المحافظة على 

البيئة وحمايتها، يلتزم البنك بتطبيق 
المبادئ البيئية الثالثة الخاصة بترشيد 

االستهالك وهي »التقليل وإعادة 
االستخدام وإعادة التدوير«. 

تأتي هذه الجائزة بمثابة تأكيد على 
قدرة بنك الدوحة في تحقيق التوازن 

بين أهدافه المالية والقيم االقتصادية 
المضافة والرفاهية االجتماعية. 

following a record year 
in 2013, when Doha Bank’s 
Al Dana Savings programme 
grew to reinforce its position 
as the most rewarding savings 
programme in Qatar, Doha 
Bank revealed the details of its 
all-new campaign for 2014. 

The prize structure for 2014 
has been revamped to deliver 
even greater benefits to Al 
Dana customers across all 
markets where the savings 
programme is offered. In 
2014, there will be even more 

winners across the Doha Bank 
retail banking network, in 
addition to dedicated prizes for 
Doha Millionaire customers in 
markets such Kuwait. 

This year the campaign is 
focussing on a core customer 
strategy of ‘Al Dana for 
Everyone’ which means there 
is something for everyone.  At 
least 4 more millionaires will be 
added to the Al Dana family, 
with plenty of opportunities 
for past winners to add to their 
tally in the regular draws. 

Doha Bank was awarded 
the prestigious “Golden 
Peacock Global Award 
2013 for Corporate 
Social Responsibility” for 
demonstrating utmost 
commitment for public welfare 
and social consciousness. It is 
salient to note that this is the 
third consecutive year Doha 
Bank has won this award.  

Doha Bank is and continues 
to be one of the pioneers of 
“Green Banking” in the State 
of Qatar. The Bank always 

maintains a well-defined 
Environmental Policy with the 
principles of “Reduce, Reuse 
& Re-cycle”. This milestone 
award symbolizes Doha 
Bank’s superior ability to 
balance its financial targets, 
economic value addition and 
social welfare. 

DOHA BANK ANNOuNCes
All-New Prize struCture
fOr Al DANA sAViNGs
iN 2014

DOHA BANK wiNs GOlDeN
PeACOCK GlOBAl AwArD 2013
fOr COrPOrAte sOCiAl
resPONsiBility

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group CEO, with Doha Bank officials during the 
announcement of Al Dana 2014, which will deliver even greater benefits to Al 
Dana customers,

Doha Bank received the “Golden Peacock Global Award 2013 for Corporate 
Social Responsibility” during a ceremony held at Hotel ITC Windsor Palace in 
Bengaluru, India.
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العالقات الثنائية القوية بين
الدول الخليجية والهند تخلق

فرصًا استثمارية كبيرة

ندوة تبادل المعرفة حول “الفرص االستثمارية المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون 
الخليجي” قد حضره سعادة رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة العضو المنتدب 

لبنك الدوحة، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الدوحة، باإلضافة إلى مجموعة من كبار 
الشخصيات المحليين.

بنك الدوحة يفوز بجائزة
المبادرات البيئية في شهر

مارس 2014 

حصل بنك الدوحة على جائزة 
“المبادرات البيئية” من المنظمة العربية 

للمسؤولية االجتماعية نظير جهود 
البنك المتميزة في البرامج البيئية 

المختلفة والمساعي المتواصلة في 
الحد من ظاهرة الكربون. 

ويعتبر بنك الدوحة أحد المؤسسات 
القليلة بالمنطقة التي تطبق “سياسة 

خضراء” في مختلف األنشطة مجسدا 
بذلك حصول المقر الرئيسي للبنك 

على شهادة Leed نظير التصميم الذي 
يتمتع به البرج في توفير الطاقة مع 

ضمان أعلى مستويات الراحة.

ينتهج بنك الدوحة سياسة داخلية 
واضحة بهدف المحافظة على البيئة، 
حيث يشجع موظفي البنك على كل 

المستويات على إعادة االستخدام 
والتدوير. كما يساهم في تشجيع 

جميع شرائح المجتمع في تطبيق مبدأ 
االستدامة من خالل مبادرات ومشاريع 

مبتكرة لحماية البيئة. 

مدير فرع بنك الدوحة دبي باإلنابة – السيد نائل الزاغة بالنيابة عن البنك جائزة “المبادرات 
البيئية” في الحفل الذي أقيم بفندق المروج روتانا يومي 10 و 11 مارس 2014.

حصل بنك الدوحة على رخصة لبدء 
عملياته المصرفية في الهند، ومن 

ضمن خطواته التمهيدية للدخول في 
السوق المالي الهندي، استضاف البنك 

ندوتين لتبادل المعرفة حول “الفرص 
االستثمارية المتاحة في قطر ودول 

مجلس التعاون الخليجي” بتاريخ 2 و 4  
أبريل 2014 بمدينتي مومباي وتشيناي. 

وقد حضر هذا الحدث أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية في بنك 

الدوحة باإلضافة  إلى مجموعة من كبار 
الشخصيات والزوار و العديد من رؤساء 

الشركات الهندية ومسؤولين كبار في 
القطاعين المصرفي واالقتصادي.

وفي كلمته التي ألقاه الدكتور 
ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنك الدوحة تحدث عن 
االقتصاد العالمي ، االقتصاد الهندي، 
القطاع المصرفي الهندي، العالقات 

التجارية الثنائية بين الدول الخليجية 
والهند و بين الهند وقطر كما سلط 

الضوء على فرص األعمال المتاحة في 
الدول الخليجية.

 واختتم كلمته بالقول: “بإمكان اتفاقية 
التجارة الحرة بين الهند والدول الخليجية 
تحفيز العالقات الثنائية بين الطرفين و ال 

بد لكل من قطر والهند االستفادة من 
فرص التعاون الثنائي بينهما “.  

GCC - iNDiA BilAterAl
relAtiONsHiP
& OPPOrtuNities

Doha Bank was recognized 
with the ‘Environmental 
Award’ at the recently 
concluded Arab Organization 
for Social Responsibility awards 
for its efforts including active 
programmes and continuing 
efforts to minimise its overall 
carbon footprint.

The Bank is one of the very 
few institutions in the region 
that have an active ‘green’ 
policy in all areas, and its 
corporate headquarters are 
LEED certified and designed to 

save energy while maximizing 
ambient comfort.

Doha Bank maintains a well-
defined Environmental Policy 
that encourages staff at all 
levels to ‘Reduce, Reuse & 
Recycle’ to minimise resource 
utilisation. The Bank also 
encourages sustainability 
at the grassroots of society 
through several initiatives and 
environmental projects. 

Doha Bank has received 
license to commence Banking 
operations in India and as a 
pre cursor to its entry into 
the Indian Financial Market, 
it hosted knowledge sharing 
sessions on “Opportunities in 
Qatar and GCC” on 2nd and 
4th of April 2014 in Mumbai 
and Chennai.

The sessions were attended 
by Doha Bank Executives 
and Board Members as well 
as heads of several Indian 
corporates, senior bankers, 
economists, and members of 
Local Chambers of Commerce. 

Speaking at the knowledge 
sharing sessions Dr. R. 
Seetharaman gave insight 
on the Global economy , the 
Indian banking sector, bilateral 
trade between GCC – India 
and bilateral trends between 
GCC – India and Qatar - India.

Dr. R. Seetharaman stated 
that the free trade agreement 
between the GCC and India 
can expect to give boost to 
their bilateral relationship and 
that Qatar and India should 
leverage on their synergistic 
bilateral opportunities. 

DOHA BANK wiNs
‘eNVirONMeNtAl AwArD’ FROM
THE ARAB ORGANIzATION FOR SOCIAL
RESPONSIBILITy

The “Opportunities in Qatar and GCC” event was attended by H.E. the 

Chairman of the Board of Directors of Doha Bank, H.E. the Managing Director 

of Doha Bank, Mr. Ahmed Al-Khal, board member of Doha Bank, and Dr. R. 

Seetharaman, CEO of Doha Bank Group.

On behalf of Doha Bank, Mr. Nael El-Zagha, acting head of Doha Bank Dubai 

branch, received the Environmental Award during a ceremony at the Murooj 

Rotana Hotel in Dubai.
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 الشيخ عبد الرحمن بن محمد
بن جبر آل ثاني

العضو المنتدب

الشيخ فهد بن محمد بن جبر 
آل ثاني 

رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة

أبريل  2014  العدد رقم 38

بنك الدوحة يحقق نموًا في
االرباح بنسبة 1٪ ويحقق أفضل

النسب التشغيلية 

أعلن سعادة الشيخ/ فهد بن 
محمد بن جبر آل ثاني - رئيس 
مجلس إدارة بنك الدوحة عن 

النتائج المالية للبنك كما في نهاية 
الربع األول من عام 2014، حيث صّرح 

سعادته بأن البنك قد حقق صافي 
أرباح عن فترة الثالث أشهر األولى 

من عام 2014 بمبلغ 399 مليون 
ريـال قطري بالمقارنة مع 395 

مليون ريـال قطري عن نفس الفترة 
من العام الماضي، أي بنسبة نمو 

تعادل 1٪. هذا وقال أيضا بأن النتائج 
التي تمكن البنك من تحقيقها 

لهي تأكيد على قدرة البنك 
المستمرة على الثبات وعلى تحقيق 

أفضل مستويات األداء.

كما صّرح أيضًا بأن صافي الدخل 
من العمليات قد ارتفع بنسبة 

8,5٪ ليصل إلى 697 مليون ريال 
قطري،  وأن إجمالي الموجودات 

ارتفع بمبلغ 12,8 مليار ريال قطري 
أي بنسبة نمو تزيد عن 22,4٪ حيث 

ارتفع إجمالي الموجودات من 
57,2 مليــار ريـال قطري كما في 

2013/3/31 إلى 70,1 مليار ريـال قطري 
كما في 2014/3/31.  وقال أن صافي 

القروض والسلف قد نمت بنسبة 
26٪ حيث ارتفع صافي القروض 

والسلف من 34,4 مليار ريال قطري 
كما في 31 مارس 2013 إلى 43,4 

مليار ريال قطري كما في 2014/3/31. 
وشهدت ودائع العمالء نموًا 

بنسبة 30,9٪ لتصل إلى 43,5 مليار 
ريـال قطـري كمـــا في 31 مارس 

2014 بالمقارنة مع 33,2 مليار ريـال 
قطري كما في نهاية نفس الفترة 

من العام الماضي.

وقال ســعادة الشيخ/ عبد الرحمن 
بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو 
المنتدب، أن بنك الدوحة قـد أصبح 

عبر السنوات يتمتع بمالءة مالية 
قوية، حيث وصل إجمالي حقوق 

المساهمين كمــا في 31 مارس 
2014 إلى مبلغ 10,6 مليار ريـال قطري 

مسجال بذلك زيادة بنسبة ٪24,7 
خالل اإلثني عشر شهرًا الماضية.

وأضاف أن البنك قد حقق من 
خالل رفع مستويات األداء ومن 

التوظيف االستراتيجي األمثل 
ألموال المساهمين نسبة عائد على 

متوسط حقوق المســاهمين كما 
في 2014/3/31 تعادل 17,1٪ وهي تعد 

من بين أفضل النسب الموجودة 
في هذا القطاع، كما حقق البنك 

أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على 
متوسط إجمالي الموجودات حيث 

بلغت 2,33٪ كما في 31 مارس 
2014، األمر الذي يدل على كفاءة 

استخدام حقوق المساهمين 
وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف 

الموجودات.

فاز بنك الدوحة بجائزة أفضل بنك 
للخدمات المصرفية لألفراد في 

قطر ضمن برنامج التميز الدولي في 
الخدمات المالية لألفراد، والذي أقيم 

هذا الشهر في سيدني بأستراليا.

نجح بنك الدوحة بتحقيق العديد من 
اإلنجازات الرائدة في قطاع الخدمات 

المصرفية لألفراد. كما واصل البنك 
السير على نهجه التطويري والذي 

يهدف إلى تعزيز صورته المؤسسية في 

العديد من األسواق العالمية. وخالل 
هذه الفترة، قامت دائرة الخدمات 

المصرفية لألفراد بتطبيق إستراتيجية 
البنك لمواكبة الطلب المتزايد الذي 

يشهده هذا القطاع وذلك من خالل 
التواجد في أسواق جديدة وتقديم 

خدمات ومنتجات مبتكرة. 

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لجهود البنك 
في تحقيق العديد من اإلنجازات الرائدة 

في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد.

“ذي آيجيان بانكر” تختار بنك الدوحة
أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد

في قطر

بنك الدوحة يفوز بماراثون مصرف قطر
المركزي للسنة الثالثة على التوالي

كان بنك الدوحة من أبرز المؤسسات 
المشاركة في نسخة هذا العام من 

سباق مصرف قطر المركزي للجري 
والذي يمتد لـ ٣ كيلومترات، حيث 

ُمِنح الكأس الفائز تقديرًا لجهوده 
المتميزة. وهذه هي السنة الثالثة على 

التوالي التي ينال فيها بنك الدوحة 
هذا التكريم.

وكان السباق قد شهد مشاركة 
موظفي بنك الدوحة من مختلف 

المستويات الوظيفية، بمن فيهم 
أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية، الذين 
شاركوا في كافة فئات سباق هذا 

العام الذي أقيم على كورنيش 
الدوحة وذلك بمناسبة اليوم 

الرياضي للدولة.

وأحرز أعضاء فريق بنك الدوحة مراكز 
متقدمة في الماراثون، حيث أنهى 10 

مشاركًا السباق ضمن األوائل في فئتي 
الرجال والسيدات.

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، يتسلم الكأس من قبل 
سعادة الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

السيد هيلتون وود، الرئيس التنفيذي لمكتب تمثيل بنك الدوحة في أستراليا، 
يستلم جائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في قطر” أثناء حفل أقيم 

في سيدني بأستراليا.


