
In reference to the above 
subject and to the fifth 
meeting of the Board of 
Directors in year 2014 held on 
the 28th of September 2014, 
the Board of Directors has 
resolved the following in the 
said meeting:

1. The Board of Directors of 
Doha Bank has unanimously 
approved the Scheme 
of Amalgamation under 
Section 44A of the Banking 
Regulation Act, 1949 of India 
(“Scheme”), the draft thereof 
containing the terms of such 
amalgamation being placed 
at the meeting of the Board 
of Directors to enable Doha 
Bank Q.S.C., India to take over 
and to combine the banking 
business of HSBC Bank Oman 
S.A.O.G., India with Doha 
Bank, Q.S.C India operation as 
a going concern. 

Accordingly, the Board of 
Directors also resolved to call 
the Extra Ordinary General 
Assembly of the Shareholders 
of Doha Bank for a meeting 
to consider and approve the 
scheme to take over and to 
combine the banking business 
of HSBC Bank Oman S.A.O.G, 
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H.E. Sheikh Abdul 
Rahman Bin Mohammad 
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 Q3 2014. Net 
profit for Q3 2014 recorded 
an impressive QAR 1,135 
million which represents 
a growth of more than 
5% as compared to QAR 
1,077 million for the same 
period in 2013. H.E. Sheikh 
Fahad said “This is another 
outstanding result and is 
clear demonstration that 
Doha Bank continues to 
perform consistently.” 

The Bank increased its 
net operating income 
by 14% to reach QAR 
2.2 billion.  Fees and 
commission income for 
Q3 2014 showed an 
impressive growth of 
27% reaching QAR 363 
million as compared to 
QAR 286 million for the 
same period in 2013. Total 
assets increased by QAR 7.3 
billion, a growth of 12%, 
from QAR 63.0 billion as 
at 30 September 2013 to 
QAR 70.3 billion as at 30 
September 2014. Net Loans 
& Advances increased to 
QAR 44.6 billion from QAR 
38.9 billion for the same 
period last year, registering 
a growth of 15%. Deposits 
showed a year on year 

increase of 10% from 40.1 
billion to QAR 44.0 billion 
as at 30 September 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 Q3 2014, at QAR 
11.3 billion, registering an 
increase of 25% during the 
last twelve months. Through 
the efficient asset allocation 
model the return on average 
equity is 16.3% as at Q3 
2014 one of the best in 
the industry. The Bank has 
achieved a very high return 
on average assets of 2.2% 
as at Q3 2014 which is 
a clear demonstration of 
the effective utilization of 
shareholder’s funds. 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
5% PROFIT GROWTH

BOARD OF DIRECTORS 
RESOLUTION

in India with Doha Bank, 
Q.S.C’s India operation as 
a going concern, as further 
explained in the notice to EGM 
and the explanatory statement 
placed at this meeting.

2. The Board of Directors of 
Doha Bank has unanimously 
decided to call the Extra 
Ordinary General Assembly 
of Shareholders of Doha 
Bank for a meeting to 
authorize the Board of 
Directors to issue debt or any 
other suitable instrument at 
their discretion using Doha 
Bank EMTN programme 
whose main components 
would be as follows:

• In varying amounts which 
would, in aggregate, not 
exceed the EMTN programme 
valuing US$ 2 Billion.

•	 That	no	single	deal	would	
exceed US$ 750 million.

•	 In	various	major	currencies	
including US Dollar, 
Australian Dollar, Yen, Swiss 
Francs, Sterling Pound.

•	 To	varying	maturities	not	
exceeding 10 years for 
Senior Debt and 30 years 
for Private placements.

•	 Be	issued	either	by	an	SPV	
guaranteed by Doha Bank or 
through Doha Bank directly.

•	 To	authorize	the	Board	
of Directors and those 
authorized by the Board to 
take all necessary actions 
to execute these issuances 
within the programme.

•	 Delegations	from	the	Extra	
Ordinary General Assembly 
of Share holders to the Board 
would be valid for 3 years.

3.Call the Extra Ordinary 
General Assembly of the 
Shareholders for a meeting 
during November 2014.

4.Approved the EGM 
Agenda to be held during 
November 2014.  



Doha Bank’s flagship Al Dana 
Savings program has named its 
third millionaire winner of the 
year,	Mr.	Liju	Varghese,	who	
became the lucky winner of the 
latest Al Dana QAR1 million prize. 

The winners of the draw received 
their prizes at a special ceremony 
held recently at Doha Bank 
Tower. A total of 13 lucky winners 
were announced during the 
prize ceremony, including the 
QAR 500,000 winner Mr. Khalifa 
Sultan Al Kubaisi from Qatar and 
the winner of the KD 5,000 prize 
from Kuwait, Mr. Abdulmehssen 
Ibrahim Al-Sultan, who received 

his prize in a separate ceremony 
held by Doha Bank in Kuwait. The 
draw also awarded QAR 10,000 
to ten lucky winners and 5 iPads 
to Al Dana Young Savers.

During the ceremony, Doha Bank 
Group CEO, Dr. R. Seetharaman, 
said: “The quarterly 1 million 
riyal prize is life changing and I 
hope that all the prizes are used 
wisely by our winners and their 
families. Doha Bank is keen to 
hear	from	Mr.	Varghese	in	a	few	
months to know more about 
how this prize has influenced his 
life and how it has helped him 
plan for the future.  
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DOHA BANK RECEIVES 
DEUTSCHE BANK AWARD

3RD MILLIONAIRE OF 2014 
REWARDED IN AL DANA 
SAVINGS CAMPAIGN

Doha Bank’s Head of Wholesale Banking, Mr. Dag Reichel, with delegates at 
the presentation ceremony of EUR Straight Through Processing (STP) Excellence 
Award for 2013, from Deutsche Bank.

رئيس دائرة الخدمات المصرفية لألفراد ببنك الدوحة، السيد سوريش باجباي، مع عدد 
من مسؤولي البنك والفائزين بجوائز  ١ مليون ر.ق. والـ ٥٠٠٫٠٠٠ ر.ق. من برنامج الدانة .

بنك الدوحة يعلن عن مليونير
الدانة الثالث لعام ٢٠١٤

بنك الدوحة ينال جائزة من 
دويتشه بنك

أعلن بنك الدوحة عن اسم المليونير 
الثالث لحملة الدانة التوفيرية لهذا 

العام، السيد ليجو ڤارجيز، والذي فاز 
بجائزة المليون ريال قطري.

هذا وقد استلم الفائزون جوائزهم 
خالل حفل خاص أقيم مؤخرًا في 

برج بنك الدوحة، حيث تم اإلعالن 
عن ١٣ فائز بمن فيهم الفائز بـ 500٫000 

ريال قطري السيد خليفة سلطان 
الكبيسي من قطر والفائز بـ ٥٠٠٠ دينار 

كويتي السيد عبدالمحسن ابراهيم 
السلطان من الكويت، علمًا بأن السيد 

عبدالمحسن استلم جائزته في 
حفل منفصل أقامه فرع بنك الدوحة 

في الكويت. وفاز في السحب أيضًا 

١٠ أشخاص بمبلغ 10٬000 ريال قطري، 
في حين تم توزيع أجهزة آي باد إلى 

المّدخرين الصغار.

وخالل الحفل، قال الدكتور ر. سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 

الدوحة: “جائزة المليون ريال قطري التي 
ُتمَنح كل ثالثة أشهر تغّير حياة المرء 

بالفعل، وأتمّنى من الفائزين وعائالتهم 
 ، استخدام جوائزهم بحكمة وتأنٍّ

مؤكدًا رغبة بنك الدوحة في التواصل 
مع السيد ڤارجيز بعد بضعة أشهر 

لمعرفة مدى تأثير الجائزة على 
حياته وكيف ساعدته في التخطيط 

للمستقبل. ولهذا، قمنا بدعوته لزيارتنا 
قريبًا ومشاركتنا قصته المشوقة.” 

نال بنك الدوحة جائزة دويتشه 
بنك للتميز في نظام المعامالت 

اإللكترونية المباشرة بفئة اليورو لعام 
٢٠١٣ من قبل ممثل دويتشه بنك، 

السيد سوميت روي، العضو المنتدب 
والرئيس اإلقليمي إلدارة النقد 

للمؤسسات المالية لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا والتعامالت 

المصرفية الدولية.

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا ألداء البنك 
المتميز في المدفوعات الدولية 

باليورو التي تتم بشكل إلكتروني 
بالكامل منذ لحظة بدء المعاملة 

وإلى حين إتمام السداد.

Doha Bank’s Head of Retail Banking, Mr. Suresh Bajpai with Doha Bank officials 
and the winners of the Al Dana QAR 1 million and QAR 500,000 prizes.

السيد داغ ريشيل، رئيس إدارة الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة، مع المشاركين 
في مراسم تقديم جائزة دويتشه بنك للتميز في نظام المعامالت اإللكترونية المباشرة 

بفئة اليورو لعام ٢٠١٣.

هـذا وأقيمـت مراسـم تقديــم 
الجـائــزة بمقـــر بنــك الدوحـــة 

الرئيـسي فــي الخليــج الغــربـي، وذلك 
بحضـور عدد مــن كبــار المســؤولين 

ضمن فريق إدارة البنك.

ويعمــل نظــام المعامــالت 
اإللكتـــرونيـــة المباشـــرة علــى 

األتمتــة الكاملة لتعامــالت أســواق 
المــال والدفعـــات منـذ بــدء 

المعاملـــــة وإلــى حيـــن إتمــام 
السداد. 

Doha Bank has been 
presented with the EUR 
Straight Through Processing 
(STP) Excellence Award for 
2013 by Deutsche Bank 
representative Mr. Sumit 
K. Roy, Managing Director, 
Head MEA and Africa, 
Cash Management for 
Financial Institutions, Global 
Transaction Banking. 

The award is in recognition of 
Doha Bank’s high quality of 
outbound Euro-denominated 
payment messages without 
any manual intervention 
throughout the entire 

transaction cycle to the 
payment destination.

The ceremony was held 
at Doha Bank’s West Bay 
headquarters in the presence 
of senior members of the 
bank’s management team.

STP automates the end-to-end 
processing of capital markets 
and payment transactions, 
significantly aiding the process 
by automating it from the 
point of the first deal to    
final settlement. 
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Doha Bank won the 
prestigious “The Bizz 2014 
- Beyond Success” Award 
during a glittering ceremony 
held at the Emirates Palace 
Hotel in Abu Dhabi. The 
awards ceremony hosted by 
the World Confederation of 
Businesses (WORLDCOB) is 
one of the most prestigious 
in the international 
business community.

This is the third consecutive 
year in which Doha Bank has 
won a BIZZ award, having 
previously received the 
“Peak of Success” Award in 

2013 and the “Excellence in 
Business Leadership” awards 
given to the bank’s Chairman, 
Managing Director and Vice 
Chairman, in addition to the 
“World Business Leader” 
Award for the bank’s Group 
CEO in 2012. 

The award highlights Doha 
Bank’s focus on its corporate 
responsibility charter, high 
governance standards and 
innovation across both services 
and organisational efficiency.  

DOHA BANK WINS 
“THE BIzz 2014 - BEyOND 
SUCCESS” AWARD 

DOHA BANK NAMED ‘BEST 
COMMERCIAL BANK IN THE 
MIDDLE EAST 2014’

Doha Bank has time and again proven to outperform in various geographies, 
across customer segments and under challenging market conditions.

Doha Bank received “The Bizz 2014” – Beyond Success” award at a ceremony 
held in Abu Dhabi. This is the third consecutive year in which the bank has won 
a Bizz award.

بنك الدوحة يحصل على جائزة
“أفضل بنك تجاري في الشرق

األوسط لعام 2014”

 حصل بنك الدوحة على جائزة
“أفضل بنـك تجـــاري في الشــــرق 

 األوســـط لعام 2014” بالتصــويت
أثناء حفل تــوزيــــع جـــوائز مجلة

.”Global Banking and Finance Review“

وفي تعليقه على هذه المناسبة 
ث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس  تحدَّ

التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، فقال: 
“يشرفنا الحصول على هذه الجائزة 

القّيمة التي تسّلط الضوء على تطلعات 
البنك والتزامه المستمر بالتحول إلى 

مركز متكامل للخدمات المالية لتلبية 
احتياجات قاعدة عمالئه المتنامية على 

المستوى العالمي.

ويعتبر بنك الدوحة بنكًا سّباقًا في 
طرح العديد من المنتجات والخدمات 
المبتكرة في قطر عبر أدائه المتفوق 

والمستدام. فقد أثبت البنك مرارًا 
وتكرارًا تفوق أدائه في العديد 

من البقع الجغرافية وعلى جميع 
مستويات شرائح العمالء وحتى في 
ظل التحديات التي يفرضها السوق. 
وتساهم الكفاءة التشغيلية للبنك، 

ونموذج تخصيص األصول الذي يتبعه، 
واستراتيجيته على الصعيد الدولي إلى 

جانب سالسة إجراءات التنفيذ لديه، 
بضمان استمرار بقائه البنك األفضل”. 

 Beyond“ حصد بنك الدوحة جائزة
Success” المرموقة خالل حفل توزيع 

جوائز األعمال The Bizz لعام ٢٠١٤، 
والذي أقيم في فندق قصر اإلمارات 

 The بأبو ظبي. ويعتبر حفل جوائز
Bizz الذي ينظمــه االتحاد العالمـــي 

لألعــمــــال )WORLDCOB( واحــدًا مــن 
أهـــم وأبرز الفعاليات في مجتمـع 

األعمال الدولي.

وهذا هــو العام الثالـــث على التوالي 
الذي ينال فيه بنك الدوحة جائــزة 

BIZZ، بعد جائزة “ذروة النجاح” في ٢٠١٣ 
وجائـــزة “التميـــز في ريادة األعمـال” 

التي ُمِنَحـــت إلـــى رئيـــس مجلس 
اإلدارة والعضــو المنتـدب ونـــائب 

رئيــس مجــلس اإلدارة، هذا باإلضافة 
إلى حصـــول الرئيــــس التنفيـــذي 

لبنك الدوحـة على جائـــزة “رائد األعمال 
الدولي” في عام ٢٠١٢.

ويعــد حصــول البــنــك علــى جـــائزة 
BIZZ تجسيدًا حقيقيًا لتركيـــزه 

علـــى تطبيـق مبـــادئ المسؤوليـــة 
االجتمـــاعيـــة والحوكمـــة الرشيــدة 
واالبتـــكار علــى مستــــوى الخدمات 

والكفـــاءة التنظيميـــة.  

بنك الدوحة يفوز بجائزة
"Beyond SucceSS"

لقد أثبت بنك الدوحة مرارًا وتكرارًا تفوق أدائه في العديد من البقع الجغرافية وعلى 
جميع مستويات شرائح العمالء وحتى في ظل التحديات التي يفرضها السوق.

تسلم بنك الدوحة جائزة "Beyond Success" المرموقة خالل حفل توزيع جوائز 
األعمال The Bizz لعام ٢٠١٤، والذي أقيم بأبو ظبي. وهذا هو العام الثالث على التوالي 

.Bizz الذي ينال فيه بنك الدوحة جائزة

Doha Bank, Qatar’s leading 
commercial bank, has been 
voted the ‘Best Commercial 
Bank in the Middle East 2014’ 
at the Global Banking and 
Finance Review Awards. 

Dr. R Seetharaman, Group 
Chief Executive officer of 
Doha bank said, “We are 
honored to receive this 
recognition. The award 
highlights the bank’s 
progressive outlook, and 
commitment to being a one-
stop financial services provider 
to its global customer base.”

Doha Bank is a trendsetter in 
introducing many innovative 
products and services in 
Qatar and has demonstrated 
sustainable performance in 
various geographic regions, 
across customer segments 
and under challenging 
market conditions. The 
bank’s operating efficiency, 
asset allocation model and 
unique international strategy 
combined with its seamless 
execution, ensure that the 
bank continues to stay a cut 
above the rest. 
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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 

عن الربع الثالث من عام 2014، حيث 
صّرح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك 
الفترة قد وصلت إلى 1/135 مليار ريال 

قطري بالمقارنة مع مبلغ 1/077 مليار 
ريال قطري عن نفس الفترة من عام 

2013 مسجاًل بذلك نسبة نمو في 
صافي األرباح تزيد عن 5٪ هذا وقال 

أيضًا بأن النتائج التي تمكن البنك 
من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة 

البنك المستمرة على الثبات وعلى 
تحقيق أفضل مستويات األداء.

كما وصّرح أيضا بأن صافي الدخل 
من العمليات قد ارتفع بنسبة ٪14 

ليصل إلى 2٬2 مليار ريال قطري، وأن 
الدخل من الرسوم والعموالت قد 

ارتفع بنسبة 27٪ ليصل إلى 363 
مليون ريال قطري بالمقارنة مع 
مبلغ 286 مليون ريال قطري عن 
نفس الفترة من العام الماضي.  

كما ارتفع إجمالي الموجودات من 
مبلغ 63 مليار ريال قطري كما في 
30 سبتمبر 2013 إلى مبلغ 70٬3 مليار 

ريال قطري كما في سبتمبر 2014 أي 
بزيادة قدرها 7٬3 مليار ريال قطري 

ونسبة نمو تعادل 12٪،  وارتفع صافي 
القروض والسلف أيضًا بنسبة ٪15 
ليصل إلى 44٬6 مليار ريال قطري 

بالمقارنة مع 38٬9 مليار ريال قطري 
عن نفس الفترة من العام الماضي.  

كما شهدت ودائع العمالء نموًا 
بنسبة 10٪ لتصل إلى44 مليار ريال 

قطري كما في 30 سبتمبر 2014 

بالمقارنة مع 40٬1 مليار ريال قطري 
عن نفس الفترة من العام الماضي، 
األمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة 

السيولة التي يتمتع بها البنك.

كما قال سعادة الشيخ/عبد الرحمن 
بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو 
المنتدب أن بنك الدوحة قد واصل 

أداءه القوي حيث وصل إجمالي 
حقوق المساهمين كما في الربع 

الثالث من عام 2014 إلى مبلغ 11٬3 
مليار ريال قطري مسجاًل بذلك زيادة 

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

نسبة عائد على متوسط حقوق 
المساهمين تعادل 16٬3٪  كما في 

الربع الثالث من عام 2014 وهي تعد 
من بين أفضل النسب الموجودة 

في هذا القطاع، وحقق أيضًا نسبة 
عائد مرتفعة على متوسط إجمالي 

الموجودات تعادل 2٬2٪ كما في 
الربع الثالث من عام 2014، األمر الذي 

يدل على كفاءة البنك في استخدام 
حقوق المساهمين وفعالية 

استراتيجيات توظيف الموجودات.  
كما قال سعادته بأن البنك قد 

حقق نموا ملحوظًا بمصادر الدخل 
األساسية المرتبطة بتحقيق اإليرادات 

بالمقارنة مع الفترة السابقة، األمر 
الذي يدل على قوة وقدرة البنك 
المستمرة على تحقيق اإليرادات 

وعلى كفاءته التشغيلية.

القرارات الصادرة عن
مجلس اإلدارة

باإلشارة إلى الموضوع أعاله وإلى 
اجتماع مجلس اإلدارة الخامس من 

عام 2014 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٨، 
نحيط سيادتكم علمًا بأن مجلس 
اإلدارة الموقر قد قرر في االجتماع 

المذكور ما يلي:

١. وافق مجلس إدارة بنك الدوحة 
باإلجماع على خطة الدمج بموجب 

القسم )44أ( من قانون التنظيم 
المصرفي لسنة 1949 في الهند 

“الخطة” والتي تم إدراج شروطها 
في مسودة خطة الدمج المعروضة 
على المجلس في االجتماع لتمكين 

بنك الدوحة في الهند “ش.م.ق” 
من شراء ودمج عمليات بنك إتش 

إس بي سي ُعمان في الهند “شركة 
مساهمة عمانية عامة” مع عمليات 
بنك الدوحة بالهند على أساس مبدأ 

استمرارية األعمال.

كما قرر مجلس اإلدارة في ذات 
االجتماع أيضًا دعوة الجمعية العامة 

غير العادية لمساهمي بنك الدوحة 
لمناقشة واعتماد خطة الدمج الخاصة 

بشراء ودمج عمليات بنك إتش اس بي 
سي ُعمان في الهند )شركة مساهمة 
عمانية عامة( مع عمليات بنك الدوحة 
في الهند على أساس مبدأ استمرارية 

األعمال كما هو مبين في أجندة أعمال 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

للمساهمين والبيان التوضيحي 
المقدم في اجتماع المجلس.

بنـــــك الدوحـــــة يحقــــق نمـــوًا
في األرباح بنسبة ٪5

٢. قرر مجلس اإلدارة باإلجماع تقديم 
توصية للجمعية العامة غير العادية 
للمساهمين لتفويض مجلس اإلدارة 
إلصدار سندات دين أو أي أدوات أخرى 

مناسبة حسب تقدير المجلس ضمن 
برنامج سندات اليورو متوسطة األجل 

لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات 
ومحددات مثل هذا اإلصدار ما يلي:

أن يتم اإلصدار بمبالغ مختلفة   •
على أال يتجاوز إجمالي هذه 

المبالغ حجم برنامج سندات اليورو 
متوسطة األجل لدى البنك المحدد 

بإجمالي 2 مليار دوالر أمريكي.

أال يتجاوز حجم اإلصدار الواحد ما   •
قيمته 750 مليون دوالر أمريكي.

أن يكون اإلصدار بالعمالت الرئيسية   •
المختلفة، كالدوالر األمريكي 

والدوالر األسترالي والين الياباني 
والفرنك السويسري والجنيه 

االسترليني.

أن تكون آجال االستحقاق متنوعة،   •
على أال تتجاوز 10 سنوات لسندات 

الدين الرئيسية و30 سنة لإليداعات 
الخاصة.

أن يتم اإلصدار إما من خالل شركة   •
ذات غرض خاص SPV بموجب 

كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم 
اإلصدار من خالل بنك الدوحة 

مباشرة.

تفويض مجلس اإلدارة ومن   •
يفوضه المجلس في كل ما يلزم 
بشأن تنفيذ هذه اإلصدارات ضمن 

هذا البرنامج.

ويسري هذا التفويض من   •
الجمعية العامة لمجلس اإلدارة 

لمدة ثالث سنوات.

٣. دعوة الجمعية العامة غير العادية 
للمساهمين لالنعقاد خالل شهر 

نوفمبر 2014.

٤. اعتماد جدول أعمال اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية 

للمساهمين المزمع عقده في شهر 
نوفمبر 2014. 


