
H.E. Sheikh Fahad Bin 
Mohammad Bin Jabor 
Al-Thani, Chairman of 
Doha Bank, announced that 
the Extraordinary General 
Assembly of the Shareholders 
of Doha Bank has passed 
the below resolutions in its 
meeting held on Sunday 30th 
of November 2014: 

• The Extraordinary General 
Assembly meeting of the 
Shareholders of Doha 
Bank has unanimously 
approved the Scheme 
of Amalgamation under 
Section 44A of the 
Banking Regulation Act, 
1949 of India to take 
over the business of India 
Operations of HSBC Bank 
Oman S.A.O.G on a going 
concern basis by Doha 
Bank Q.S.C, India, in terms 
of the draft Scheme of 
Amalgamation placed 
before the Shareholders, 
and authorized the Board 
of Directors and those 
authorized by the Board 
of Directors to complete 
the required formalities to 
obtain approval of Qatar 
Central Bank and any 
other competent authority 
in Qatar and in India and 
to make any required 

changes, modifications 
and amendments to the 
Scheme of Amalgamation, 
take all necessary actions 
to execute this resolution 
and implement the Scheme 
of Amalgamation and sign 
all the relevant applications 
and documents in relation 
thereto to complete the 
transaction.

• The Extraordinary General 
Assembly meeting of the 
Shareholders of Doha 
Bank has unanimously 
agreed to amend Article 
(21) of the Article of 
Association to be read after 
amendments as follows:                          
“The company shall be 
managed by Board of 
Directors of seven members 
elected by the Ordinary 
General Assembly through 
secret ballot.”

H.E. Sheikh Fahad Bin 
Mohammad Bin Jabor Al-
Thani extended his sincere 
thanks and gratitude to the 
shareholders and to the 
officials at Qatar Central 
Bank, Ministry of Economy 
and Trade and to Qatar 
Financial Markets Authority 
for their continued support 
to the Bank. 
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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 
year 2014. Net profit for 
the year 2014 reached 
QAR 1,354 million, which 
represents a growth of 
3.1% as compared to 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 12.5% 
to reach QAR 2.9 billion. 
Fees and commission income 
for the year 2014 showed 
an impressive growth of 
27.3% reaching QAR 516 
million as compared to QAR 
405 million for 2013. Total 
assets increased by QAR 8.5 
billion, a growth of 12.8%, 
from QAR 67.0 billion as 
at 31 December 2013 to 
QAR 75.5 billion as at 31 
December 2014. Net Loans 
& Advances increased to 
QAR 48.6 billion in 2014 
from QAR 41.1 billion in 
2013, registering a growth 
of 18.1%. Deposits showed 
a year-on-year increase of 
8.1% from QAR 42.5 billion 
in 2013 to QAR 45.9 billion 
as at 31 December 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, “Doha Bank continues 
to perform well with total 
equity, as at December 
2014, at QAR 11.3 billion, 
registering a marginal 
increase of 0.2% during 
the last year. Through the 
efficient asset allocation 
model, the return on 
average shareholders’ 
equity stood at 16.4% in 
2014 - one of the best 
in the industry. The Bank 
has achieved a very high 
return on average assets 
of 1.93%, which is a 
clear demonstration of 
the effective utilization of 
shareholders’ funds.”

He added, “Doha Bank’s 
core revenue streams have 
shown strong growth 
over the prior year period 
reflecting the Bank’s 
intrinsic strength in terms of 
recurring earning capacity 
as also the Bank’s productive 
operational performance.” 

Doha Bank continues to 
maximize shareholder value 
which is clearly evident 
from the outstanding 
results achieved. This is 
largely due to the Bank’s 
strategy to innovate, 
diversify and capitalize on 
market synergies. 

DOHA BANK DELIVERS CONTINUED 
STRONG PERFORMANCE WITH 3% 
PROFIT GROWTH IN 2014

THE RESOLUTIONS OF THE 
EXTRAORDINARY GENERAL 
ASSEMBLY MEETING OF THE 
SHAREHOLDERS



More than 2,700 men, women 
and children thronged Aspire 
Zone for the 10th Al Dana 
Green Run hosted by Doha Bank 
in November 2014 as residents 
across the city stepped out of 
their homes in large numbers 
to support and show solidarity 
for the cause of environmental 
protection.

The largest annual community 
event in Qatar, Al Dana Green 
Run 2014 proved the biggest 
in the event’s history as people 
across age groups, nationalities 
and social backgrounds came 
forward enthusiastically to take 
part in the 3-km run around 
Khalifa Stadium.

“We are overwhelmed by 
the support we have received 
from all quarters of society,” 
said Dr. R. Seetharaman, CEO 
of Doha Bank. “As the most 
widely attended community 
run in Qatar, Al Dana Green 
Run occupies a special place 
in the country’s sporting and 
socio-cultural landscape. The 
event connects emotionally 
with the city’s residents who 
look forward to the green run 
each year, and it is a matter 
of great pride and joy for us 
that the impact of the event, 
in terms of building greater 
environmental awareness, has 
grown progressively stronger 
over the years.” 
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THOUSANDS TURN OUT FOR 
DOHA BANK’S 10TH AL DANA 
GREEN RUN

DOHA BANK WINS 2014 GOLDEN 
PEACOCK GLOBAL AWARD FOR
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Doha Bank was awarded the 
“2014 Golden Peacock Global 
Award for Corporate Social 
Responsibility” for demonstrating 
outstanding commitment to 
social welfare and environmental 
protection. The award ceremony 
was held in Mumbai, India recently 
as part of the 9th International 
Conference on Corporate Social 
Responsibility organized by the 
Institute of Directors.

Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank, said, “This milestone 
award underscores Doha Bank’s 
ability to balance its financial 
targets, economic value addition 
and social welfare. We at Doha 
Bank are committed to creating 

positive social and environmental 
impact, and this award 
recognizes our various community 
initiatives particularly in the 
field of education, health and 
environmental conservation.”

Doha Bank maintains a well-
defined Environmental Policy with 
the principles of “Reduce, Reuse & 
Re-cycle” and, through its annual 
Eco-Schools Program, creates a 
platform for schools to integrate 
sustainability into their operational 
framework. Doha Bank also runs 
various initiatives to support the 
country’s “Go Green Qatar” 
initiative, and continually reaches 
out to the community through its 
CSR endeavors. 

Doha Bank has won numerous regional and international recognitions in the last 
few years for its commitment to community welfare and environmental protection

Doha Bank continued its environmental leadership by hosting the milestone 
10th edition of its hugely popular Al Dana Green Run in November 2014

بنك الدوحة يفوز بجائزة الطاووس
الذهبي المرموقة للمسؤولية

االجتماعية للشركات 2014
شارك أكثر من 2700 شخصًا من 

مختلف الفئات العمرية والمجتمعية 
أمس بالنسخة العاشرة من سباق 

“الدانة األخضر 2014” الذي نّظمه بنك 
الدوحة في منطقة أسباير زون. 

وعكست المشاركة الكبيرة للعائالت 
واألفراد في هذا السباق دعم سكان 
قطر لمبادرات المحافظة على البيئة.

وُيعّد سباق “الدانة األخضر” أكبر 
النشاطات االجتماعية السنوية المقامة 

في قطر، وتعتبر نسخة العام األكبر من 
نوعها في تاريخ الفعالية من حيث عدد 

فئات المتسابقين وعدد المشاركين. 
وجمعت الفعالية مشاركين من 

مختلف الفئات العمرية واالجتماعية 
والجنسيات ممن أقبلوا بحماس 

للمشاركة في السباق الذي امتد على 
مسافة 3 كلم حول استاد خليفة. 

سباق “الدانة األخضر” العاشر
يستقطب آالف العائالت واألفراد

بنك الدوحة يواصل ريادته في القطاع البيئي من خالل استضافة النسخة العاشرة من 
سباق "الدانة األخضر 2014" في نوفمبر 2014

حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز اإلقليمية والعالمية تقديرًا اللتزامه بخدمة ورفاه 
المجتمع الذي يعمل به وجهوده في حماية البيئة

حصل بنك الدوحة على جائزة 
الطاووس الذهبي المرموقة للمسؤولية 

االجتماعية للشركات لعام 2014 تقديرًا 
اللتزامه الدائم بالرفاهية االجتماعية 

وحماية البيئة. وقد أقيم حفل توزيع 
الجوائز في مدينة مومباي الهندية 
كجزء من فعاليات المؤتمر التاسع 

للمسؤولية االجتماعية للشركات الذي 
ينظمه معهد المديرين في الهند.

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس 
التنفيذي لبنك الدوحة، فقال: "تعتبر 

هذه الجائزة المرموقة دلياًل على 
إمكانية البنك الكبيرة في فرض نوع 

من التوازن بين سعيه لتحقيق أهدافه 
المالية واالقتصادية من جهة وبين 

القضايا التي تمّس المجتمع من 
جهة أخرى. إذ نؤمن في بنك الدوحة 

بضرورة التشجيع على إحداث تغييرات 

اجتماعية وبيئية إيجابية، وتأتي هذه 
الجائزة لتسلط الضوء على مبادراتنا 

المجتمعية المتنوعة، ال سيما في 
مجاالت التعليم والصحة والحفاظ 

على البيئة".

ويحرص البنك على تبني سياسة 
محددة للحفاظ على البيئة من خالل 

تطبيق مبدأ "تقليل االستهالك وإعادة 
االستخدام والتدوير"، ومن خالل برنامج 
المدارس البيئية السنوي، والذي ينشئ 
منصة للمدارس لدمج االستدامة في 

إطارها التشغيلي. كما أن بنك الدوحة، 
والذي يعد أحد رواد "الصيرفة الخضراء" 

في منطقة الشرق األوسط، ينظم 
أيضًا العديد من المبادرات لدعم مبادرة 

"قطر خضراء"، ويسعى بشكل مستمر 
للتواصل مع المجتمع من خالل جهود 

المسؤولية المجتمعية للشركات. 

وقال الدكتور ر. سيتارمان الرئيس 
التنفيذي لبنك الدوحة: “غمرنا دعم 
جميع فئات المجتمع لهذا السباق 

بسعادة ال توصف. ويحتل هذا الحدث 
مكانة خاصة في أجندة المناسبات 

االجتماعية والثقافية في الدولة. كما 
تالمس هذه المناسبة مشاعر سكان 

المدينة الذين ينتظرون بشغف 
المشاركة في هذا السباق كل عام. 

وإنه لمدعاة فخر وسعادة لنا أن 
نلمس زيادة في الوعي البيئي لدى 

أفراد المجتمع عام إثر عام وتعاظم 
تأثير هذا السباق والمشاركة به مع 

مرور السنين”. 
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‘MULTI-CHANNEL CAPABILITIES 
ESSENTIAL FOR RETAIL SECTOR TO 
TACKLE DIGITIZATION CHALLENGE’

Doha Bank dominated at the 
Banker Middle East Product 
Awards 2014, bagging top 
honors in as many as five 
different categories. Doha 
Bank took home the awards 
for “Best SME Customer 
Service”, “Best SME Card”, 
“Best Trade Finance Offering”, 
“Best Corporate Account” and 
“Best Home Finance Account” 
at the prestigious annual 
awards, which allow industry 
participants to recognize 
banking products and services 
that are exceptionally innovative.

Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank, along with the 

respective departmental heads 
jointly received the awards from 
Mr. Robin Amlot, Managing 
Editor of CPI Financial - the 
publisher of ‘Banker Middle East 
Magazine’.

Dr. Seetharaman said, “These 
awards will further bolster 
our resolve to build on the 
goodwill of our peers and our 
customers and set the highest 
benchmarks in the industry. 
Time and again, Doha Bank has 
proven to outperform in various 
geographies, across customer 
segments and under challenging 
market conditions. ” 

DOHA BANK BAGS 5 AWARDS AT
BANKER MIDDLE EAST PRODUCT
AWARDS

Doha Bank Group CEO Dr. R. Seetharaman with Mr. Robin Amlot, Managing 
Editor of CPI Financial, and senior Doha Bank and CPI Financial representatives at 
the Banker Middle East Product Awards presentation ceremony

Doha Bank Managing Director H.E. Sheikh Abdul Rehman Bin Mohammad Bin 
Jabor Al-Thani and Group CEO Dr. R Seetharaman with keynote speakers at the 
‘Digitization in Retail’ conference held at The St. Regis Doha

The challenges facing 
traditional retailers in the face 
of rapid digitization of the 
retail landscape were under the 
spotlight at the ‘Digitization in 
Retail’ conference hosted by 
Doha Bank in November 2014 at 
The St. Regis Doha.

H.E. Sheikh Abdul Rehman Bin 
Mohammad Bin Jabor Al-Thani, 
Managing Director of Doha 
Bank, attended the conference 
which was held under the 
theme ‘Digitizing the Retail 
Experiences and New Payment 
Solutions for Consumers’. 
Keynote speakers at the 
conference – which gathered 
leading experts from the 

banking, retail and e-commerce 
sectors - included Joseph 
Noujaim, CEO of Bloomerangs, 
Thomas Huigens, CMO of iKajo.
com, and Suresh Bajpai, Head of 
Retail at Doha Bank.

“Technology is no longer seen 
as an operational support 
function but instead as a 
key driver of competitive 
advantage,” said Dr. R. 
Seetharaman, CEO of Doha 
Bank, in his welcome address. 
“The challenge for retailers is 
how to adapt to this changing 
environment and align their 
offering to evolving technology 
trends and consumer 
preferences.” 

استضاف بنك الدوحة في نوفمبر 2014 
مؤتمرًا حول "دور التكنولوجيا الرقمية 

في قطاع التجزئة". وقد سلط المؤتمر 
الضوء على التحديات التي تواجه تجار 

التجزئة التقليدية في مواجهة التطور 
السريع الذي تشهده التكنولوجيا 

الرقمية في مجال التجزئة. وكان المؤتمر 
قد أقيم بفندق سانت ريجس الدوحة.

وقد شّرف المؤتمر بالحضور سعادة 
الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر 
آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، 

وجاء موضوع المؤتمر حول: "دور 
التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة 
وحلول الدفع الجديدة للمستهلكين". 

وقد جمع المؤتمر نخبة من أهم 
الخبراء اإلقليميين والدوليين في 

مجاالت الخدمات المصرفية والتجزئة 
والتجارة اإللكترونية، ومن ضمنهم 

السيد/ جوزيف نجيم، الرئيس التنفيذي 
لشركة بلووميرانجس، والسيد/ توماس 

هيجنص، مسؤول التسويق الرئيسي 
في شركة iKajo.com والسيد/ سوريش 
باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية 

لألفراد في بنك الدوحة.

وخالل كلمته االفتتاحية، قال الدكتور/ 
ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك 

الدوحة: "تعمل التكنولوجيا الرقمية 
على تغيير قطاع التجزئة بشكل كبير، 

إذ لم يعد ينحصر دور التكنولوجيا في 
توفير الدعم التشغيلي، بل أصبحت 
تمثل أحد أهم المميزات التنافسية. 

ويتمثل التحدي األهم أمام تجار التجزئة 
في التكيف مع هذه البيئة المتغيرة 

وإعادة تنظيم عروضها وخدماتها 
بحيث تتماشى مع التكنولوجيا اآلخذة 

في التطور وتوجهات المستهلكين." 

تطوير القنوات المتعددة يعّد أحد
أهم متطلبات قطاع التجزئة في

قطر لمواجهة تحديات الرقمنة
هيمن بنك الدوحة على حفل توزيع 

جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست 2014"، 
وذلك بعد أن تمكن من إحراز هذه 

الجائزة المرموقة عن خمسة فئات. 
وقد شملت الجوائز التي نالها البنك 

جائزة "أفضل خدمة عمالء للشركات 
الصغيرة والمتوسطة" وجائزة "أفضل 

بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة" وجائزة "أفضل عروض 

للتمويل التجاري" وجائزة "أفضل 
حساب مصرفي للشركات" وجائزة 

"أفضل حساب مصرفي لتمويل 
اإلسكان"، وذلك خالل حفل توزيع 

الجوائز السنوي المرموق، والذي يتيح 
لألطراف المعنية في هذا القطاع 

التعرف على أبرز المنتجات والخدمات 
المصرفية المبتكرة.

 وقد استلم الدكتور ر.سيتارامان، 

الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع 
رؤساء اإلدارات المعنية الجوائز من 

السيد/ روبن أملوت، مدير تحرير 
مؤسسة "سي بي آي فاينانشال"، 

 الجهــــة الناشـــرة لمجلـــــة
"ذا بانكر ميدل إيست". 

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بمناسبة 
هذا الحدث قائاًل: "ستعزز هذه الجوائز 

من عزيمتنا لبناء تحالفات قوية 
وعالقات متينة مع أقراننا وعمالئنا 

الكرام، كذلك ستساعدنا على إرساء 
أعلى معايير الجودة في الصناعة 

المصرفية. وقد أثبت بنك الدوحة مرارًا 
تفوقه وجدارته على الصعيد المحلي 

والعالمي كذلك تميزه في تلبيه 
احتياجات مختلف شرائح العمالء في 

ظل تحديات السوق الصارمة". 

بنك الدوحة يحصل على
خمسة جوائز من مجلة

“ذا بانكر ميدل إيست”

الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة مع السيد روبن ألموت، رئيس تحرير 
مجلة "سي بي آي فايننشال" وممثلي بنك الدوحة و "سي بي آي فايننشال" خالل حفل توزيع 

جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست".

سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة والدكتور 
ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة أثناء تحدثهم في مؤتمر "دور 

التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة" الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الدوحة.
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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

قرارات الجمعية العمومية
غير العادية لبنك الدوحة

اتخذت الجمعية العمومية غير 
العادية لبنك الدوحة برئاسة 

الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل 
ثاني رئيس مجلس االدارة العديد 
من القرارات خالل اجتماعها الذي 

عقد يوم األحد 30 نوفمبر 2014:

وافقت الجمعية العامة باإلجماع  	•
على خطة الدمج بموجب القسم 

رقم )44/أ( من قانون التنظيم 
المصرفي لسنة 1949 في الهند 
التي تقضي بشراء عمليات بنك 

إتش إس بي سي ُعمان في الهند 
)شركة مساهمة عمانية عامة( 

على أساس مبدأ استمرارية األعمال 
من ِقبل بنك الدوحة )ش.م.ق.( في 

الهند وفقًا لمشروع خطة الدمج 
المعروضة على السادة المساهمين، 

ضت مجلس اإلدارة ومن  كما فوَّ
يفوضهم المجلس الستكمال 

اإلجراءات الرسمية المطلوبة، 
والحصول على موافقة مصرف 
قطر المركزي وأي جهات أخرى 

رسمية ذات اختصاص في كل من 
قطر والهند وإدخال أية تغييرات أو 

تعديالت ضرورية على خطة الدمج، 

واتخاذ ما يلزم من إجراءات ألغراض 
تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة 

الدمج، إضافة إلى التوقيع على كافة 
الطلبات والمستندات ذات الصلة من 

أجل إتمام الصفقة.

وافقت الجمعية العامة غير  	•
العادية لمساهمي بنك الدوحة 

باإلجماع على تعديل المادة )21( من 
النظام األساسي بحيث ُيقرأ النص 

بعد التعديل على النحو التالي : 
“يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة 

مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم 
الجمعية العامة العادية بطريق 

االقتراع السري”.

شكر الشيخ فهد بن محمد بن جبر 
آل ثاني السادة المساهمين الكرام 

والمسؤولين في كل من مصرف قطر 
المركزي ووزارة االقتصاد والتجارة 
وهيئة قطر لألسواق المالية على 

دعمهم المستمر للبنك كما شكر 
السادة أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي وجهاز اإلدارة التنفيذية على 

ما بذلوه من جهود وتمنى للجميع 
المزيد من التقدم واالزدهار. 

أعلن سعادة الشيخ/ فهد بن 
محمد بن جبر آل ثاني - رئيس 

مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج 
المالية للبنك عن السنة المالية 2014، 

حيث صّرح سعادته بأن أرباح البنك 
عن تلك الفترة قد وصلت إلى٬354 1 

مليون رياالً قطريًا مسجاًل بذلك نسبة 
نمو في صافي األرباح تزيد عن ٪3.1 

مقارنة بالعام 2013. 

وقال سعادته بأن النتائج التي 
تمكن البنك من تحقيقها تؤكد 

على قدرة البنك على تحقيق أفضل 
النسب من خالل أداء ُمستدام.

كما وصّرح أيضا بأن صافي الدخل 
من العمليات قد ارتفع بنسبة ٪12.5 
ليصل إلى 2.9 مليار ريااًل قطريًا، وأن 

الدخل من الرسوم والعموالت 
قد ارتفع بنسبة 27.3٪ ليصل إلى 

516 مليون ريااًل قطريًا بالمقارنة 
مع مبلغ 405 مليون ريااًل قطريًا 

عن عام 2013. كما ارتفع إجمالي 
الموجودات من مبلغ 67 مليار ريااًل 

قطريًا كما في 31 ديسمبر 2013 إلى 
مبلغ 75.5 مليار ريااًل قطريًا كما 

في 31 ديسمبر 2014 أي بزيادة قدرها 
8.5 مليار ريااًل قطريًا ونسبة نمو 

تعادل 12.8٪، وارتفع صافي القروض 
والسلف أيضًا بنسبة 18.1٪ ليصل إلى 
48.6 مليار ريااًل قطريًا بالمقارنة مع 

41٬1 مليار ريااًل قطريًا عن عام 2013. 
كما شهدت ودائع العمالء نموًا 

بنسبة 8.1٪ لتصل إلى 45.9 مليار 
ريااًل قطريًا كما في 31 ديسمبر 2014 
بالمقارنة مع 42.5 مليار ريااًل قطريًا 

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 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 11.3 

مليار ريااًل قطريًا مسجاًل بذلك زيادة 
بنسبة 0.2٪ خالل السنة الماضية، 

وقال بأن البنك قد حقق نسبة عائد 
على متوسط حقوق المساهمين 
تعادل 16.4٪ كما في ديسمبر 2014، 

وهي تعد من بين أفضل النسب 
الموجودة في هذا القطاع. 

وحقق أيضًا نسبة عائد مرتفعة 
على متوسط إجمالي الموجودات 
تعادل 1.93٪ كما في ديسمبر 2014، 

األمر الذي يدل على كفاءة البنك 
في استخدام حقوق المساهمين 

وفعالية استراتيجيات توظيف 
الموجودات.

كما قال سعادته بأن البنك قد 
حقق نموًا ملحوظًا بمصادر الدخل 

األساسية المرتبطة بتحقيق 
اإليرادات بالمقارنة مع السنة 

السابقة، األمر الذي يدّل على قوة 
وقدرة البنك المستمرة على تحقيق 

اإليرادات وعلى كفاءته التشغيلية.

وترجع النتائج الناجحة التي حققها 
بنك الدوحة بشكل أساسي إلى 
استراتيجية البنك التي ترمي إلى 
االبتكار والتنويع واالستفادة من 

مختلف الفرص السوقية المتاحة 
لتعود بنفع أكبر على بنك الدوحة 
في خضم سعيه المستمر لزيادة 

القيمة المتحققة للمساهمين.

بنك الدوحة يواصل أداءه القوي مع
تسجيل نمو في صافي األرباح بنسبة

تزيد عن 3٪ خالل العام 2014


