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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 half of 
2014. Net profit for the 
first half of 2014 recorded 
an impressive QAR 787 
million as compared to QAR 
748 million for the same 
period in 2013 showing 
an increase of 5.2%. 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 14.0% 
to QAR 1.45billion. Total 
assets increased by QAR 
12.8 billion, a growth of 
21.6%, from QAR 59.2 
billion as at 30 June 2013 
to QAR 72.0 billion as at 30 
June 2014. Net loans and 
advances increased to QAR 
45.3 billion as at 30 June 
2014 from QAR 36.2 billion 
for the same period last 
year, registering a growth 
of more than25.3%. 
Customer depositsshowed 
a year on year increase of 
30.5% from QAR 34.1 
billion to QAR 44.5 billion 
as at 30 June 2014 which 

is evidence of 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 continues 
to perform well with 
total equity, as at 30 June 
2014, at QAR 10.9 billion, 
registering an increase 
of 25.3% during the last 
twelve months. Through 
the efficient asset allocation 
model the return on 
average equity is 16.5%as 
at 30 June 2014 one of the 
best in the industry. 

Dr. R Seetharaman, Group 
Chief Executive officer, 
added: “In line with 
the Bank’s International 
expansion strategy and 
further to obtaining branch 
license to operate in India 
from the Reserve Bank 
of India, Doha Bank has 
entered into an agreement 
with HSBC Bank Oman 
SAOG, an indirect 51% 
owned subsidiary of HSBC 
Holdings plc., to purchase 
their banking business in 
India subject to approvals 
of Regulatory Authorities 
in Qatar, India, Oman and 
Jersey”.

Doha Bank has been 
named the ‘Best Domestic 
Retail Bank’ and the ‘Best 
Domestic Trade finance Bank’ 
of the year in Qatar at The 
Asian Banking and Finance 
Awards Ceremony held on
10th July 2014 in Marina Bay 

Sands, Singapore. 
Dr. R Seetharaman, Group 
Chief Executive officer of Doha 
bank said: “We are honored 
to receive this dual recognition 
from The Asian Banking and 
Finance. 
 

DOHA BANK NAmeD tHe “Best 
RegiONAl COmmeRCiAl BANK” 
By tHe BANKeR miDDle eAst

DOHA BANK ACHieVes 5% PROFit
gROWtH WitH imPRessiVe RAtiOs

DOHA BANK NAmeD “tHe Best 
DOmestiC RetAil BANK iN QAtAR”
AND “tHe Best  DOmestiC tRADe
FiNANCe BANK iN QAtAR” 

Doha Bank Group CEO, Dr. R. Seetharaman, receiving the “The Best Regional 
Commercial Bank” award  at The Banker Middle East Industry Awards, which 
was recently held in Dubai.

M. Sathyamurthy, Chief Representative Singapore, receiving the “Best 
Domestic Retail Bank” and “The Best Domestic Trade Finance Bank in Qatar 
2014”, at The Asian Banking and Finance Awards Ceremony held on 10th July 
2014 in Marina Bay Sands, Singapore.

For the second consecutive 
year, Doha Bank has been 
named the ‘Best Regional 
Commercial Bank’ at The 
Banker Middle East Industry 
Awards, which was recently 
held in Dubai. 
Dr. R Seetharaman, Group 
Chief Executive officer of 
Doha bank said: “We are 
honoured to receive this 
recognition for the second 
consecutive year. It is 
evidence of the Bank’s all 

round performance. Doha 
Bank is currently implementing 
the growth strategy put forth 
by its Board of Directors and 
the expansion of its activities 
outside Qatar being one of the 
key strategies.”

In the last year, the Bank 
achieved significant milestones 
through capital enhancements, 
international expansion and 
by introducing innovative 
products and services.  



Doha Bank is offering all its 
credit card holders 5% cash 
back on all international spend  
on all Dream, Green, or Lulu, 
platinum and Infinite Credit 
Cards this summer. 

The campaign ending on 31 
August 2014 provides the 
greatest value to card holders 
and covers the summer, holy 
month of Ramadan and Eid 
festive seasons allowing 
more cardholders to benefit, 
no matter where they are.
Customers purchasing goods 

or services in Qatari riyals 
locally receive 2% cash back 
on all transactions, with 5% 
cash back on online foreign 
currency transactions. In 
addition, when they travel 
abroad, each primary 
cardholder earns 5% cash 
back on every purchase 
transaction or ATM withdrawal 
wherever in the world he/she 
may be this summer – that 
is back in his home country 
or holidaying in an exotic 
destination. 
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Oil seCtOR is exPeCteD 
tO DRiVe KuWAit
PROjeCt sPACe
iN 2014

DOHA BANK lAuNCHes 
5% summeR “CAsH BACK” 
PROmOtiON FOR All 
CReDit CARD HOlDeRs

Doha Bank Group CEO, Dr. R. Seetharaman, delivering his speech at the 
knowledge sharing session, held in Kuwait.

حملة بنك الدوحة الصيفية لعام ٢٠١٤ تمنح حاملي بطاقات بنك الدوحة أكبر قيمة 
إضافية أينما كانوا.

بنك الدوحة يطلق حملته
الصيفية لالســترداد النقدي

بنسبة ٥٪ لجميــع حاملي
بطـاقاته االئتمانيـــة

أعلن بنك الدوحة عن إتاحة الفرصة 
لكافة حاملي بطاقاته االئتمانية 

السترداد ٥٪ نقدًا على مشترياتهم 
الدولية باستخدام جميع بطاقات 

دريم، البطاقة الخضراء أو بطاقات 
تسوق اللولو، بالتينونم وإنفينيت 

رًا لهم قيمة ال تضاهى  االئتمانية، موفِّ
طوال موسم الصيف وشهر رمضان 

المبارك والعيد أينما كانوا، علمًا بأن 
الحملة تنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠١٤.

هذا وسيحصل العمالء الذين يشترون 
السلع والخدمات بالريال القطري 

الحصول على ٢٪ استردادًا نقديًا على 
كافة التعامالت، باإلضافة إلى استرداد 

نقدي يصل إلى ٥٪ على المشتريات 
عبر اإلنترنت بالعملة األجنبية. كذلك، 
سيحصل كل حامل بطاقة إئتمانية 
عند السفر إلى الخارج على استرداد 

نقدي بنسبة ٥٪ مقابل كل عملية 
شرائية تتم باستخدام البطاقة أو عند 

السحب النقدي من أجهزة الصراف 
اآللي سواء أكان حامل البطاقة في 

موطنه األصلي أو يستمتع بإجازته 
الصيفية في أي مكان حول العالم.  

اتساع نطاق المشاريع النفطية
في الكويت

يشجع على االرتقاء بآليات العمل

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة،  يلقي خطابه أثناء 
جلسة تبادل المعرفة التي ُعقد بالكويت.

The Summer Cash Back promotion offers the greatest value for card holders 
no matter where they are.

Doha Bank hosted a 
knowledge sharing session 
at JW Marriot Hotel, 
Kuwait on “Projects and 
Contracts Opportunities 
and Challenges”. The event 
happened on 21st May 2014 
and was well attended by 
economists, major contracting 
companies and bankers in 
Kuwait.

Speaking at the conference 
Dr. R. Seetharaman, CEO 
of Doha Bank gave insight 
on the global economies. 

He said, “According to IMF, 
global growth is projected to 
strengthen from 3% in 2013 
to 3.6% in 2014 and 3.9% in 
2015 respectively.

GCC GDP at current prices is 
expected to grow by 3.5% in 
2014 and touch $1.7tn and 
GCC current account balance 
as a % of GDP at current 
prices will reach 18% in 2014. 
Kuwait economy expected to 
grow by 2.6% in 2014.”  

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل 
المعرفة بتاريخ 21 مايو 2014 تدور حول 

“الفرص والتحديات التي يشهدها 
قطاع المشاريع والعقود” وذلك 
في فندق جي دبليو ماريوت في 

الكويت. وقد حضر الندوة عدد كبير 
من االقتصاديين وشركات المقاوالت 

 الكبرى والمصرفيين في الكويت.

وبمناسبة انعقاد الجلسة، تحدث 
الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي 

لبنك الدوحة عن رؤيته حول 
االقتصاديات العالمية قائاًل: »من 

المتوقع أن يشهد النمو العالمي زيادة 

تصل إلى 3.6٪ في عام 2014 و3.9 ٪ في 
عام 2015 مقارنًة بنسبة 3 ٪ في عام 
2013 وذلك وفقًا إلحصائيات صندوق 
ع أن يشهد  النقد الدولي. كما ُيَتَوقَّ

الناتج المحلي اإلجمالي الخليجي 
باألسعار الجارية نموًا بنسبة 3.5 ٪ في 

عام 2014 ليصل إلى 1.7 تريلون دوالر 
أمريكي. وسيبلغ ميزان الحساب 

الجاري الخليجي كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

الجارية ٪18 في عام 2014. هذا ومن 
المتوقع أن ينمو االقتصاد الكويتي 

بنسبة 2.6 ٪ في عام 2014.”    
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Under the High Patronage 
of H.E Mr. Francis Hollande – 
President of French Republic 
the International Arab Banking 
Summit 2014 was held in 
June 2014 at George V Hotel, 
Paris, France. The theme of 
the summit was “Transitions in 
world economy.” 

Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank participated in the 
panel discussion “Transitions 
in world economy: priorities 
for financial reform in the 
coming years - Back to Basics: 

from financial safety reforms 
to strengthening the financing 
of economic recovery.” The 
event was well attended by 
Global and regional bankers, 
diplomats and economists.

Dr. R. Seetharaman highlighted 
the basics which should be 
focused from regulatory 
perspective and macro 
economic perspective to 
promote stability and revive 
growth. He said “The scope 
of regulation should be 
expanded. 

RegulAtORy ReFORms sHOulD 
ACHieVe BAlANCe BetWeeN 
eCONOmiC gROWtH AND
FiNANCiAl sAFety

FiRst WiNNeR OF Al DANA
sAViNgs QuARteRly1 milliON 
RiyAl PRize iN 2014

Doha Bank Group CEO, Dr. R. Seetharaman and Mr. Suresh Bajpai, head of retail 
banking, with the happy winners of the first Al Dana draw of 2014.

Doha Bank Group CEO, Dr. R. Seetharaman, highlighting the major developments 
impacting the global economy, at the International Banking Summit held in Paris.

بنك الدوحة يعلن عن
مليونيـــر الدانـــة األول لعـام ٢٠١٤

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة،  والسيد سوريش باجباي، 
رئيس دائر الخدمات المصرفية لألفراد، مع الفائزين السعداء في السحب الدانة األول 

لعام 2014. 

اإلصالحات التنظيمية من
شأنها إحداث توازن بين النمو
االقتصادي والسالمة المالية

ُعقدت القمة المصرفية العربية 
الدولية تحت رعاية سعادة السيد/ 

فرانسوا أوالند، رئيس الجمهورية 
الفرنسية، يومي 20 و21 يونيو 2014 في 

فندق جورج الخامس في العاصمة 
الفرنسية باريس. وجاءت القمة هذا 

العام تحت عنوان “التحوالت في 
االقتصاد العالمي”.

وقد شارك الدكتور/ ر. سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في 

جلسة نقاش دارت حول “التحوالت في 
االقتصاد العالمي: األولوية لإلصالح 

االقتصادي في األعوام القادمة – 
العودة إلى األساسيات: من إصالحات 

السالمة المالية إلى دعم تمويل 
التعافي االقتصادي”. وقد شهدت 

القمة حضور لفيف من المصرفيين 
والدبلوماسيين ورجال االقتصاد من 

المنطقة والعالم.

كما ألقى الدكتور ر. سيتارامان الضوء 
على جهود الحوكمة العالمية إلحياء 

االقتصاد.  وتطرق الدكتور سيتارامان 
في حديثه إلى إصالحات القطاع 

المالي المختلفة بعد األزمة.  

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة،  يسلط الضوء على 
أهم التطورات التي تؤثر على االقتصاد العالمي، أثناء القمة المصرفية العربية الدولية 

المنعقدة في باريس. 

Doha Bank’s Al Dana savings 
programme, the leading 
savings scheme in Qatar, 
announced the winners of its 
first draw of the year 2014 
which awarded one lucky 
winner with QR 1 million prize. 

The QR 1 million prize winner 
Mr. Jassem Yousef Al Suwaidi 
said: “I cannot thank Doha 
Bank enough, for going 
above and beyond what is 
required to ensure customer 
satisfaction. After 24 years of 
banking with Doha Bank, my 
experience is highlighted by 
dedicated service, devotion 
and support from the bank. 

Doha Bank has fulfilled its 
promise of rewarding its 
customers through Al Dana 
which is a symbol of credibility 
and reliability.”

A winner of QR 500,000 
and QR 100,000 were also 
announced during the 
ceremony. The winner of the 
dedicated KWD 5000 draw 
for an international branch 
customer was won by a 
customer from the Kuwait 
branch of Doha Bank. 10 
winners of QR 10,000 and 5 
Young Savers who won brand 
new iPad4 devices were also 
announced. 

أعلن بنك الدوحة عن أسماء الفائزين 
بالسحب األول لحملة حساب الدانة 

للتوفير - برنامج التوفير األنجح 
واألفضل من نوعه في قطر - في 

عام ٢٠١٤، والذي شهد اإلعالن عن الفائز 
 المحظوظ بجائزة المليون ريال قطري.

وبمناسبة فوزه بهذه الجائزة الكبيرة، 
قال السيد جاسم يوسف السويدي: 
»ال يمكنني أن أشكر بنك الدوحة بما 

فيه الكفاية لحرصه الدائم على ضمان 
رضا وسعادة عمالئه. وبعد ٢٤ عامًا 

من العالقة المصرفية المتميزة مع 
بنك الدوحة، يمكنني اختصار تجربتي 

هذه بالخدمة االستثنائية والدعم 
الالمحدود الذي لمسته من البنك. لقد 

أوفى بنك الدوحة بالتزامه بمكافأة 
عمالئه من خالل برنامج الدانة الذي 
يعتبر تجسيدًا حقيقيًا للمصداقية 

 والموثوقية.«

هذا وقد تم خـــالل الحفل اإلعــــالن 
عن الفائزيـــن بـ ٥٠٠٫٠٠٠ ر.ق و١٠٠٫٠٠٠ ر.ق، 

بموازاة اإلعـــالن عن الفائـــز بجائزة 
الـ ٥٫٠٠٠ ديــــنار كويـتي والمخصصــة 

لفـــرع الكويـــت، وكانت مـن 
نصيـــب أحـــــد عمــالء فــرع بنـك 

الدوحــة بدولـــة الكويـــت، باإلضافة 
إلى 10 فائزين بمبلغ ١٠٫٠٠٠ ر.ق و٥ من 

المدخريـــن الصغـــار الذين فازوا 
 بأجهزة آي باد-٤.  
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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

أعلن سعادة الشيخ/ فهد بن 
محمد بن جبر آل ثاني - رئيس 
مجلس إدارة بنك الدوحة عن 
النتائج المالية للبنك كما في 

نهاية الربع الثاني من عام 2014، 
حيث صّرح سعادته بأن البنك قد 

حقق صافي أرباح عن فترة الستة 
أشهر األولى من عام 2014 بمبلغ 

787 مليون ريـال قطري بالمقارنة 
مع 748 مليون ريـال قطري عن 

نفس الفترة من العام الماضي، أي 
بنسبة نمو تعادل %5,2. هذا وقال 

أيضا بأن النتائج التي تمكّنا 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 ٪14 
ليصل إلى 1,45 مليار ريال قطري،  

وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع 
من مبلغ 59,2 مليــار ريـال قطري 

كما في 30 يونيو 2013 إلى مبلغ 72 
مليار ريـال قطري كما في 30 يونيو 
2014 أي بزيادة  قدرها 12,8 مليار ريال 
قطري ونسبة نمو تعادل 21,6٪، وأن 

صافي القروض والسلف قد نما 
بنسبة 25,3٪ ليصل إلى 45,3 مليار 
ريال قطري كما في 30 يوليو 2014 

بالمقارنة مع 36,2 مليار ريال قطري 
عن نفس الفترة من العام الماضي. 

كما شهدت ودائع العمالء نموًا 
بنسبة 30,5٪ حيث ارتفعت من 34,1 
مليار ريـال قطري كما في 30 يونيو 
2013 إلى 44,5 مليار ريال قطري كما 
في 30 يونيو 2014 مما يعكس مدى 

قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.

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 30 
يونيو 2014 إلى مبلغ 10,9 مليار ريـال 
قطري مسجال بذلك زيادة بنسبة 

25,3٪ خالل اإلثني عشر شهرًا 
الماضية، وقال بأن البنك قد حقق 

من خالل التوظيف االستراتيجي 
األمثل ألموال المساهمين ورفع 
مستويات األداء نسبة عائد على 

متوسط حقوق المســاهمين 
تعادل 16,5٪ كما في 30 يونيو 2014 

وهي تعد من بين أفضل النسب 
الموجودة في هذا القطاع، كما 

حقق أيضًا نسبة عائد مرتفعة 
على متوسط إجمالي الموجودات 

تعادل 2,3٪ كما في 30 يونيو 
2014، األمر الذي يدل على كفاءة 

استخدام حقوق المساهمين 
وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف 

الموجودات.

وفي ظل استراتيجة التوسع 
الدولي وحصول بنك الدوحة على 
ترخيص من بنك االحتياط الهندي 
لمزاولة النشاط المصرفي بالهند، 

قال السيد سيتارامان – الرئيس 
التنفيذي للبنك بأن بنك الدوحة قد 

أبرم تبعًا لذلك اتفاقية مع بنك 
إتش إس بي سي ُعمان )شركة 

مساهمة عمانية عامة( وهي 
شركة تابعة مملوكة بنسبة ٪51 

من قبل شركة إتش إس بي سي 
القابضة لشراء األعمال المصرفية 
الخاصة بهم في الهند، علمًا بأن 

هذه الصفقة مرهونة بموافقة 
الجهات الرقابية في كل من قطر 

والهند وُعمان وجيرسي.

للعام الثاني على التوالي
اختيار بنك الدوحة “أفضل بنك تجاري

إقليمي” في حفل توزيع جوائز
ذا بانكر ميدل إيست

بنـك الدوحــــــة يحقق نمـوًا في األربـــاح
بنسبة 5٪ ويحقق أفضل النسب التشغيلية  

 للعام الثاني على التوالي، اختير بنك 
الدوحة أفضل بنك تجاري إقليمي خالل 

حفل توزيع جوائز مجلة ذا بانكر ميدل 
إيست الذي أقيم مؤخرًا بمدينة دبي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. 
سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك الدوحة: “إنه لشرف عظيم أن ننال 
هذا التقدير للعام الثاني على التوالي، 

وهذا دليل واضح على أداء البنك القوي 

على كافة المستويات. وبتوجيه من 
مجلس اإلدارة، يعمل بنك الدوحة حاليًا 
على تطبيق إستراتيجيات شاملة للنمو،

وفي ظل إلقاء الضوء على أداء 
وإنجازات البنك خالل عام 2013، شهد 
بنك الدوحة إنجازات وتحوالت هامة 
سواء على صعيد تعزيزات رأس مال 

البنك والتوسع الدولي أو على صعيد 
المنتجات والخدمات المبتكرة. 

بنك الدوحة ينال جائزة “أفضل بنك
محلي في مجال الخدمات المصرفية

لألفراد” وجائزة “أفضل بنك محلي في
مجال التمويل التجاري” في قطر

 لعام 2014

حصل بنك الدوحة على جائزة “أفضل 
بنك محلي في مجال الخدمات 

المصرفية لألفراد” وجائزة “أفضل بنك 
محلي في مجال التمويل التجاري” 

في قطر لعام 2014 خالل حفل توزيع 
جوائز مجلة “إيشن بانكنغ آند فايننس” 
الذي أقيم بتاريخ 10 يوليو 2014 في فندق 

“مارينا بي ساندس” في سنغافورة.

وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. 
سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة 

بنك الدوحة فقال: “يشرفنا الحصول 
على هذا التقدير المزدوج من مجلة 

“إيشن بانكنغ آند فايننس”. 

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، يتسلم جائزة أفضل بنك تجاري 
إقليمي خالل حفل توزيع جوائز مجلة ذا بانكر ميدل إيست الذي أقيم مؤخرًا بمدينة دبي. 

السيد م. ساتيامورتي، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة بسينغافورة، يتسلم جائزة 
»أفضل بنك محلي في مجال الخدمات المصرفية لألفراد« وجائزة »أفضل بنك محلي في 

مجال التمويل التجاري في قطر لعام 2014« خالل حفل توزيع جوائز مجلة “إيشن بانكنغ آند 
فايننس” الذي أقيم بتاريخ 10 يوليو 2014 في فندق “مارينا بي ساندس” في سنغافورة.


