
Top corporate and community 
leaders gathered in Doha in 
January 2015 to discuss the 
challenges and opportunities 
presented by global economic 
integration and examine 
strategies for inclusive growth 
at a conference hosted 
by Doha Bank at the Four 
Seasons Hotel, Doha. Titled 
“Economic Integration Towards 
A Borderless World”, the 
conference was organized under 
the auspices of the Global 
Citizen Forum (GCF). 

The cross-industry conference 
was presided over by 
distinguished Qatari diplomat 
H.E. Dr. Nassir Abdul-Aziz Al-
Nasser, UN High Representative 
for the Alliance of Civilizations 
and former President of 
the United Nations General 
Assembly (UNGA), whose new 
book - “A Year at the Helm of 
the United Nations General 
Assembly” - was officially 
unveiled during the event.

Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank, delivered the 
opening keynote address at the 
conference. Commenting on the 
growing integration of the world 
economy, Dr. Seetharaman cited 
the example of the 2008 global 
economic crisis to highlight 
the increased interrelationships 

and interdependence between 
peoples, businesses and 
countries in the modern world. 
“If we are to sustain global 
growth, we have to define 
ways and means of building 
global partnerships, and must 
proactively realign – in the 
currency market, in trade, in 
banking, in finance. We must 
come together, not only in 
politics and economics, but as 
individuals and societies. The 
world is full of opportunities 
if we recognize that it is 
borderless.”

Other speakers at the 
conference included H.E. Sanjiv 
Arora, Ambassador of India in 
Doha, Dr. Mehran Kamrava, 
Director of the Center for 
International and Regional 
Studies at the Georgetown 
University School of Foreign 
Service, Doha, Dr. Thomas 
Walsh, President of the Universal 
Peace Federation, and Preeti 
Malhotra, Executive Director of 
Indian business conglomerate 
Smart Global. 
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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 2015. Net profit for the 
first quarter of 2015 rose 
5.2% to QAR 420 million 
as compared to QAR 
399 million for the same 
period in 2014. 

H.E. Sheikh Fahad 
said, “This is another 
outstanding result and is 
a clear demonstration that 
Doha Bank continues to 
perform consistently.” 

The Bank’s net operating 
income increased by 
2.3% to QAR 714 million 
while total assets rose by 
QAR 4.1 billion, a growth 
of 6%, from QAR 70.1 
billion as at 31 March 
2014 to QAR 74.2 billion 
as at 31 March 2015. 
Net loans and advances 
increased to QAR 50.8 
billion as at 31 March 
2015 from QAR 43.4 
billion for the same period 
last year, registering a 
growth of more than 
17%. Customer deposits 
showed a year-on-year 
increase of 4% from QAR 
43.5 billion to QAR 45.2 
billion as at 31 March 
2015, reflecting the 
strong liquidity position of 
the Bank. 

H.E. Sheikh Abdul 
Rahman Bin Mohammad 
Bin Jabor Al-Thani, 
Managing Director 
of Doha Bank, said, 
“The Bank continues 
to go from strength to 
strength with total equity 
registering an increase 
of 1.2% during the 
last twelve months to 
reach QAR 10.7 billion 
as at 31 March 2015. 
Through the strategic 
utilisation of shareholders’ 
funds which has led to 
improved performance, 
the return on average 
shareholders’ equity now 
stands at 19.7% - one of 
the best in the industry. 
The Bank, given the 
scale of its operations, 
has achieved a very high 
return on average assets 
of 2.25% which is a clear 
demonstration of the 
effective utilization of 
shareholder’s funds and 
optimum asset allocation 
strategies.”

DOHA BANK AcHiEvES 
5.2% PrOFiT GrOwTH wiTH
iMPrESSivE rATiOS

GcF cONFErENcE HOSTED By 
DOHA BANK PuTS SPOTliGHT ON 
GlOBAl EcONOMic iNTEGrATiON

GCF Conference hosted by Doha Bank held at Four Seasons Hotel, Doha



Doha Bank announced plans 
to launch an Exchange Traded 
Fund (ETF) on Qatar Stock 
Exchange (QSE) with Amwal 
LLC and The Group Securities, 
set to act as Fund Manager 
and Liquidity Provider 
respectively.

Commenting on the initiative, 
Doha Bank CEO Dr. R. 
Seetharaman said, “Once 
approved by QFMA, the ETF 
product would list on Qatar 
Stock Exchange and provide 
investors with exposure to 
the index benchmark with 

a single trade. Doha Bank 
is delighted to have already 
appointed and signed with 
The Group Securities as the 
Liquidity Provider to the ETF. 
The Group Securities will 
provide regular bid and ask 
prices and interact with the 
fund manager to manage the 
supply of ETF units on Qatar 
Stock Exchange. Further, 
Amwal Asset Management’s 
successful track record in 
Qatar since 1998 will ensure 
the ETF’s passively managed 
strategy is in line with global 
ETF standards.” 
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DOHA BANK TO lAuNcH ETF ON 
QATAr STOcK ExcHANGE iN 
PArTNErSHiP wiTH AMwAl AND
 THE GrOuP SEcuriTiES

DOHA BANK lAuNcHES THE 
12TH EDiTiON OF Al DANA 
SAviNGS ScHEME

Readying another year 
of life-changing rewards 
and opportunities for its 
customers, Doha Bank 
launched an all-new campaign 
for its flagship Al Dana Savings 
Scheme for the year 2015.

In its 12th year now, Doha 
Bank’s Al Dana Savings 
Scheme will offer a wider 
range of rewards than ever 
before in 2015, with 6 
millionaire draws lined up 
for the year, up from 4 in 
2014. Notable features of the 
enhanced rewards offering 

include the introduction of 
a new prize draw exclusively 
offered to customers who 
open Al Dana account in 
2015 to become millionaires 
overnight. 

“The enhanced prize pool and 
revamped prize structure for 
2015 is designed to allow a 
larger cross-section of Al Dana 
customers to benefit from 
the rewards program and be 
a part of the winnings,” said 
Suresh Bajpai, Head of Retail 
Banking at Doha Bank. 

CEO of Doha Bank, Dr. R Seetharaman and bank officials launches Al Dana 
Savings Scheme for 2015.

Doha Bank CEO, Dr. Seetharaman with QE CEO Rashid Al Mansoori and Amwal 
CEO Fahmi Alghussein during the signing ceremony.

الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان ومسؤولي البنك خالل اطالق برنامج 
الدانة لالدخار لعام 2015.

الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر سيتارامان مع الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد 
المنصوري والرئيس التنفيذي لشركة أموال فهمي الغصين خالل مراسم التوقيع.

أعلن بنك الدوحة عن اعتزامه إطالق 
صندوق لالستثمار يتتبع مؤشر بورصة 

قطر بالشراكة مع شركة أموال 
)ذ.م.م( بصفتها مديرًا للصندوق 

وشركة المجموعة لألوراق المالية التي 
ستقوم بدور مزّود السيولة. 

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. 
سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك 

الدوحة: »سيقوم صندوق االستثمار 
المتداول، الذي ما يزال بانتظار الحصول 

على الموافقات التنظيمية، بتتبع 
مؤشر بورصة قطر. وفور اعتماده من 

قبل  هيئة قطر لألوراق المالية، سيتم 
إدراجه في بورصة قطر حيث سيتيح 

للمستثمرين فرصة االستفادة من 

أداء مؤشر يضم أسهم عدة شركات 
مدرجة في صفقة واحدة. ويسر بنك 

الدوحة تعيين شركة المجموعة 
لألوراق المالية، شركة الوساطة الرائدة 

في قطر، مزّودا للسيولة للصندوق، 
إذ ستتولى شركة المجموعة لألوراق 

المالية توفير أسعار عرض وطلب 
بصورة دائمة ومنتظمة باإلضافة إلى 

التنسيق مع مدير الصندوق إلدارة 
عملية عرض وحدات الصندوق في 

بورصة قطر. ومن جهتها ستسعى 
شركة أموال إلدارة األصول، التي تتمتع 

بسجل زاخر منذ عام 1998، إلى التأكد 
من اتساق استراتيجية الصندوق مع 

المعايير العالمية لصناديق االستثمار 
المتداولة.«   

بنك الدوحة يعتزم إطالق صندوق
استثمار متداول يتتبع  مؤشر

بورصة قطر بالشراكة مع شركة
أموال )ذ.م.م( وشركة المجموعة

لألوراق المالية
أطلق بنك الدوحة حمله جديدة 

لحساب الدانة للتوفير للعام 2015، 
مقدمًا لعمالئه من خاللها العديد 

من المكافآت وفرص الفوز التي تغير 
حياتهم. 

ويقدم حساب الدانة للتوفير، في 
العام الثاني عشر إلطالقه، مجموعة 

أوسع من المكافآت بالمقارنة مع 
السنوات الماضية، مع سحوبات 

على جائزة مليون ريال قطري لستة 
فائزين، في حين كانوا أربعة فائزين 

في العام 2014. ومن المالمح المميزة 
لتطور المكافآت هذا العام هي إتاحة 

الفرصة أمام العمالء الذين فتحوا 
حساب الدانة للتوفير في العام 2015 

حصريًا لدخول سحب على جائزة 
جديدة ليصبح الفائز مليونيرًا بين ليلة 

وضحاها. 

وقال السيد سوريش باجباي، رئيس 
دائرة الخدمات المصرفية لألفراد ببنك 

الدوحة: »تهدف زيادة قيمة الجوائز 
وتجديد هيكلها لعام 2015 إلى إتاحة 

المجال أمام أكبر شريحة من عمالء 
حساب الدانة لالستفادة من برنامج 
المكافآت وليكونوا جزءًا من عملية 

الربح«.  

بنك الدوحة يطلق النسخة الـ12 
من حساب الدانة للتوفير
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DOHA BANK lEADS THE wAy AT 
‘QcB 3-KM ruN’ wiTH rEcOrD 
NuMBEr OF PArTiciPANTS

Doha Bank announced that 
J.P. Morgan has awarded the 
bank with its ‘J.P. Morgan 
Quality Recognition Award’ for 
2014. Since 1997, the awards 
have been acknowledging 
the consistent, high-quality 
performance of J.P. Morgan’s 
clients’ funds transfer 
operations management and 
staff in addition to recognizing 
their efforts in achieving 
best-in-class ‘Straight Through 
Processing’ (STP) rates.

According to J.P. Morgan, less 
than 1% of its total ‘funds 
transfer’ clients qualified for a 
‘Quality Recognition Award’ 
in 2014 – highlighting Doha 

Bank’s phenomenal success in 
exceeding J.P. Morgan’s stringent 
STP performance standards. 

“It is a matter of great pride 
for Doha Bank to receive 
the coveted ‘J.P. Morgan 
Quality Recognition Award’ 
for 2014 and more so since 
we have achieved the ‘Elite 
Quality Recognition Award’ 
- given to institutions that 
demonstrate the highest level 
of performance - in both the 
award categories. On behalf of 
the entire team at Doha Bank, I 
would like to thank J.P. Morgan 
for bestowing this honor upon 
us,” said Dr. R. Seetharaman, 
CEO of Doha Bank. 

DOHA BANK wiNS ‘J.P. MOrGAN 
QuAliTy rEcOGNiTiON AwArD’ 
FOr 2014

بنك الدوحة يحصل على جائزة
الجودة المتميزة من جي. بي.

مورغان لعام 2014
أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك 

التجارية الخاصة في دولة قطر، عن 
حصوله على جائزة الجودة المتميزة 

من جي. بي. مورغان لعام 2014. وتمنح 
هذه الجائزة منذ العام 1997 تقديرًا 

لألداء النوعي والمتميز إلدارة وموظفي 
عمليات تحويل األموال لدى عمالء 

جي. بي. مورغان باإلضافة إلى تقدير 
جهودهم المبذولة في تحقيق أفضل 

معدالت المعالجة المباشرة. 

وبحسب المسؤولين في جي. بي. 
مورغان، فقد بلغت نسبة عدد 

المؤهلين للحصول على جائزة الجودة 
لعام 2014 أقل من 1٪ من إجمالي 

عمالء تحويل األموال لدى المؤسسة، 
مشيرين إلى النجاح الباهر لبنك الدوحة 

في تخطيه لمعايير األداء الصارمة 
الخاصة بالمعالجة المباشرة والمحددة 

من قبلهم. 

وبهذه المناسبة قال الدكتور 
ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك 

الدوحة: »نشعر بالفخر واالعتزاز 
لحصولنا على جائزة 'الجودة المتميزة'  

المرموقة من جي. بي. مورغان 
لعام 2014. كما نعتز أيًضًا بنجاحنا 

الكبير والفوز بالجائزة على مستوى 
 .MT103 & MT202 المجموعتين
وأود بالنيابة عن جميع أفراد فريق 

بنك الدوحة أن أتقدم بجزيل الشكر 
والتقدير لجي. بي. مورغان لمنحنا هذا 

الشرف العظيم«.   

بنك الدوحة يقود 'سباق مصرف
قطر المركزي - 3 كم' بعدد

قياسي من المشاركين
تصدر بنك الدوحة مجددًا قائمة 
المؤسسات المشاركة بأكبر عدد 

من الموظفين في سباق المصرف 
لمسافة 3 كم السنوي الذي ينظمه 

ويشرف عليه مصرف قطر المركزي 
في إطار االحتفال باليوم الرياضي 

للدولة، حيث شارك 168 موظفًا من 
مختلف المستويات الوظيفية في 

بنك الدوحة، بما في ذلك أعضاء فريق 
اإلدارة العليا.

وُمنح بنك الدوحة كأس »كريستال« 
بعد ان تمكن 10 من موظفيه من الفوز 

بمراكز متقدمة في مختلف الفئات. 
وتعد هذه رابع مشاركة ناجحة على 

التوالي يحصل خاللها بنك الدوحة 

على التقدير لمساهمته البارزة في 
إنجاح هذا الحدث. كما حصل بنك 

الدوحة على كأس لمساهمته بأكبر 
عدد من المشاركين في دورة هذا 
العام من سباق المصرف - 3 كم.

وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس 
التنفيذي لبنك الدوحة: »تعتبر مشاركتنا 

القوية في سباق المصرف - 3 كم 
جزءًا من برنامجنا األوسع إلشراك 

المجتمع الذي يهدف إلى تشجيع 
الناس على تبني نمط حياة أكثر صحة 

ونشاطًا.«   

Doha Bank was once again 
the top participating institution 
in the annual 3-km run hosted 
by Qatar Central Bank to 
commemorate National Sport 
Day, with 168 Doha Bank 
staff from various levels of the 
organization participating in 
this year’s event.

Doha Bank was presented 
with the Crystal Trophy for the 
outstanding results posted by 
10 of its staff members who 
secured top-place finishes in 
this year’s race across various 
categories. This is the fourth 
successive year that Doha Bank 
has been recognized for its 

efforts and contribution to the 
success of the annual event. 
The Bank was also presented 
with a trophy for the most 
number of participants at this 
year’s QCB 3-km Run.

“Doha Bank’s strong 
participation in the QCB 
3-km Run is in keeping with 
our broader community 
engagement program which 
aims at encouraging people 
to adopt a more healthy 
and active lifestyle,” said 
Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank. 

الدكتور ر. سيتارامان يتلقي "جائزة الجودة المتميزة من جي. بي. مورغان " 
بحضور عدد من مسؤولي الشركة ومديري بنك الدوحة.

سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني يسلم 
الكأس للدكتور سيتارامان بحضور سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي 

الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني.

Dr. R. Seetharaman receiving the “JP Morgan Quality Recognition Award” for 
Doha Bank with JP Morgan officials and Doha Bank executives.

HE the Governor of QCB, Sheikh Abdullah Bin Saoud Al Thani handing over the 
trophy to Dr. Seetharaman in the presence of HE the Deputy Governor of QCB 
Sheikh Fahad Bin Faisal Al Thani.
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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 للربع األول 
من العام 2015، حيث صّرح سعادته 

بأن البنك قد حقق صافي أرباح 
عن فترة الثالثة أشهر األولى من 

العام بلغت 420 مليون ريـال قطري، 
بالمقارنة مع 399 مليون ريـال 

قطري عن نفس الفترة من العام 
الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 

5.2٪. هذا وقال أيضا إن النتائج التي 
تمكن البنك من تحقيقها تمثل 

تأكيدًا على قدرة البنك المستمرة 
على الثبات وعلى تحقيق أفضل 

مستويات األداء.

كما صّرح أيضًا بأن صافي الدخل 
من العمليات قد ارتفع بنسبة ٪2.3 

ليصل إلى 714 مليون ريال قطري، 
وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع 

بنحو 4٬1 مليار ريال قطري أي بنسبة 
نمو تعادل 6٪، حيث ارتفع إجمالي 

الموجودات من 70٬1 مليــار ريـال في 
الفترة المنتهية في 2014/3/31 إلى 
74٬2 مليار ريـال قطري في الفترة 

المنتهية في 2015/3/31. وقال إن 
صافي القروض والسلفيات قد 

نمت بنسبة 17٪، حيث ارتفع صافي 
القروض والسلفيات من 43٬4 مليار 
ريال قطري حتى 31 مارس 2014 إلى 

50٬8 مليار ريال قطري في الفترة 
المنتهية في 2015/3/31. وشهدت 

ودائع العمالء نموًا بنسبة 4٪ لتصل 
إلى 45٬2 مليار ريـال قطـري حتى 31 
مارس 2015 بالمقارنة مع 43٬5 مليار 
ريـال قطري في نهاية نفس الفترة 

من العام الماضي، مما يعكس 
مدى قوة السيولة المتوفرة لدى 

البنك.

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

عبر السنوات يتمتع بمالءة مالية 
قوية، حيث وصل إجمالي حقوق 

المساهمين حتى 31 مارس 2015 
إلى 10٬7 مليار ريـال قطري، مسجاًل 
بذلك زيادة بنسبة 1.2٪ خالل اإلثني 

عشر شهرًا الماضية. وقال أيضًا 
إن البنك قد حقق من خالل رفع 

مستويات األداء ومن التوظيف 
االستراتيجي األمثل ألموال 

المساهمين نسبة عائد على 
متوسط حقوق المســاهمين في 
األشهر الثالثة األولى المنتهية في 

2015/3/31 تعادل 19.7٪، وهي تعد 
من بين أفضل النسب الموجودة 

في هذا القطاع، كما حقق البنك 
أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على 

متوسط إجمالي الموجودات 
حيث بلغت 2.25٪ حتى 31 مارس 
2015، األمر الذي يدل على كفاءة 

استخدام حقوق المساهمين 
وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف 

الموجودات.

مؤتمر منتدى المواطن العالمي
يسلط الضوء على التحديات التي

تواجه تحقيق عالم بال حدود

بنك الدوحة يحقق نموًا في االرباح بنسبة
 5.2٪ ويحقق أفضل النسب التشغيلية 

اجتمع كبار قادة الشركاء والمجتمع 
في الدوحة في يناير 2015 لمناقشة 

التحديات والفرص التي يوفرها 
التكامل االقتصادي العالمي ودراسة 

استراتيجيات النمو الشامل خالل مؤتمر 
استضافه بنك الدوحة في فندق فور 

سيزونز، الدوحة. وأقيم مؤتمر تحت 
رعاية منتدى المواطن العالمي تحت 

شعار »تشجيع التكامل االقتصادي 
سعيًا إلى عالم بال حدود«.

وترأس المؤتمر سعادة الدكتور ناصر 
عبد العزيز النصر، الممثل السامي 

لألمم المتحدة لتحالف الحضارات 
والرئيس السابق للجمعية العامة 

لألمم المتحدة، الذي أطلق رسميًا على 
هامش المؤتمر كتابه والذي يحمل 

عنوان »عام تحت قبة الجمعية العامة 
لألمم المتحدة.«

واستهل المؤتمر بإلقاء الدكتور ر. 
سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك 

الدوحة كلمة افتتاحية تناولت 
تنامي التكامل االقتصادي العالمي، 

مستشهدًا باألزمة االقتصادية العالمية 
عام 2008 ليؤكد على تعزيز التداخل 
في العالقات بين الناس والشركات 
والبلدان وتنامي العالقات المتبادلة 

فيما بينهم في العالم الحديث. وقال 
الدكتور سيتارامان: »إن أردنا المحافظة 

على النمو العالمي، ينبغي تحديد سبل 
ووسائل بناء شراكات عالمية وإعادة 
تنظيم استباقي في سوق العمالت 

والقطاع التجاري والمصرفي والمالي. 
علينا أن نتحد يدًا بيد ونتبع سياسات 
واقتصادات موحدة، وينسحب األمر 
على األفراد والمجتمعات أيضًا. ثمة 

الكثير من الفرص في العالم إن فكرنا 
بالعالم من دون حدود.« 

وتضمنت قائمة المتحدثين اآلخرين 
في المؤتمر سعادة سانجيف أرورا 

- سفير الهند في الدوحة، الدكتور 
مهران كامرافا - مدير مركز الدراسات 

الدولية واإلقليمية في جامعة 
جورجتاون قطر، الدكتور توماس 

والش - رئيس االتحاد العالمي للسالم، 
والدكتور بي كبي مودي - رئيس 

مجلس إدارة شركة »سمارت جلوبال«. 

مؤتمر منتدى المواطن العالمي الذي استضافه بنك الدوحة في فندق فور سيزونز، الدوحة


