
Doha Bank recently held the 
inauguration ceremony of its 
Indian operations in the city 
of Mumbai, the country’s 
commercial capital. Doha 
Bank is the first Qatari Bank 
to establish full-scale banking 
operations in India.

The inauguration ceremony 
was attended by several high-
profile dignitaries including 
H.E. Ali Sharif Al Emadi, the 
Honorable Minister of Finance, 
State of Qatar; H.E. Sheikh 
Abdullah Bin Saoud Al-
Thani, the Governor of Qatar 
Central Bank; and Mr. Suresh 
Prabhu, Honorable Minister of 
Railways, Government of India. 

Doha Bank was represented 
by H.E. Sheikh Fahad Bin 
Mohammad Bin Jabor 
Al Thani, Chairman; H.E. 
Sheikh Abdul Rehman Bin 
Mohammad Bin Jabor Al 
Thani, Managing Director; 
Mr. Ahmed Al Khal, 
Board Member; and Dr. R. 
Seetharaman, CEO, along with 
the senior management team 
of the Bank.

“This is a historic day for 
Doha Bank’s expansion in the 
Indian subcontinent as we 

consider India an important 
market, being one of the 
fastest growing economies in 
the world,” said His Excellency 
Sheikh Fahad Bin Mohammad 
Bin Jabor Al-Thani. “With its 
presence in the GCC countries, 
Doha Bank is well-positioned 
to play a catalyzing role in 
facilitating trade between 
GCC and India, benefitting 
customers in both locations.”

H.E. Sheikh Abdul Rahman 
Bin Mohammad Bin Jabor 
Al-Thani said, “The launch of 
banking operations in India 
marks yet another milestone 
for Doha Bank and stands 
testimony to our constant 
endeavor to be recognized 
as a dynamic, modern and 
international bank.”

Dr. R. Seetharaman remarked 
that the size of the Indian 
market makes India an 
essential and strategic 
location for Doha Bank. 
“We are keen to expand our 
operational presence in India 
in the years to come and 
have already set in motion 
plans to serve our customers 
through innovative and 
technology-driven products 
and services,” he added. 

The NewsleTTer OF DOHA BANK JUlY 2015 | IssUe NO.43

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 2015. Net profit for the 
first half of the year recorded 
an impressive QAR 801 million 
as compared to QAR 787 
million for the same period 
in 2014, showing an increase 
of almost 2%. H.E. Sheikh 
Fahad Al-Thani said, “Doha 
Bank continues to make great 
progress across its various 
business divisions during the 
six-month period ended 30 
June 2015.”

Total assets increased by 
QAR 10.7 billion - a growth 
of 14.9% - from QAR 72.0 
billion as at 30 June 2014 to 
QAR 82.7 billion as at 30 June 
2015. Net loans and advances 
increased to QAR 53.1 billion 
as at 30 June 2015 from QAR 
45.3 billion for the same period 
last year, registering a growth 
of more than 17%. Customer 
deposits showed a year-on-
year increase of 16.4% from 
QAR 44.5 billion to QAR 51.7 
billion as at 30 June 2015, 
illustrating 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 has 
maintained its strong financial 
performance during the first 
half of the year with total 
equity registering an increase 
of 19.5% during the last twelve 
months to reach QAR 13.1 
billion. The return on average 
shareholders’ equity has 
climbed to 18.4%, while the 
return on average assets stands 
at an impressive 2.03% as at 
30 June 2015 which is a clear 
demonstration of the effective 
utilization of shareholder’s 
funds and optimum asset 
allocation strategies”.  

Dr. R. Seetharaman, Chief 
Executive Officer of Doha 
Bank, said, “Doha Bank’s 
strong results reflect the 
strength of its products and 
services, ongoing customer 
demand, and strategy 
to capitalize on market 
synergies in a challenging and 
competitive environment. 
As yet another milestone, 
Doha Bank completed the 
amalgamation formalities of 
India operations of HSBC Bank 
Oman S.A.O.G in April 2015. 
During the second quarter, 
Doha Bank also inaugurated 
its 12th representative office in 
South Africa.”

DOHA BANK AcHieves PrOfit
Of QAr 801 MilliON iN first
HAlf Of 2015

DOHA BANK lAuNcHes iNDiA 
OPerAtiONs

Doha Bank Chairman, Managing Director and CEO with Qatar’s Minister 
of Finance, Governor of Qatar Central Bank, and India’s Minister of 
Railways during the launch of Doha Bank’s India operations



Doha Bank unveiled an exciting 
new promotion that gives the 
Bank’s credit cardholders multiple 
reasons to celebrate the summer, 
Ramadan, Eid and Back to School 
seasons. Launched for the fifth 
consecutive year, the summer 
holiday promotion allows Doha 
Bank cardholders to enjoy some 
of the most rewarding cash back 
and lucky draw offers in the 
region on their overseas credit 
card spends until 31 August 
2015. 

Those opting to travel to cooler 
climes to escape the summer 
heat will be rewarded with 

5% cash back every time they 
use their credit cards overseas. 
Furthermore, last minute 
souvenir or gift shopping prior to 
departure at the Qatar Duty Free 
outlets and kiosks at the Hamad 
International Airport will earn 
cardholders an unbeatable 10% 
cash back.

If that isn’t enough, all 
cardholders who use their 
credit cards for a minimum of 
QR 3,000 during the season 
will be entered into a lucky 
draw for a chance to win one 
of 100 travel vouchers worth 
QR 1,000 each. 
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DOHA BANK suMMer PrOMOtiON
Offers uP tO 10% cAsH BAcK 
ON creDit cArD sPeNDs

DOHA BANK NAMeD ‘Best 
regiONAl cOMMerciAl BANK’ 
At tHe BMe AwArDs 2015

For the third year in a 
row, Doha Bank has been 
named the “Best Regional 
Commercial Bank” at The 
Banker Middle East Industry 
Awards, considered the most 
important recognition of 
financial excellence in the 
Middle East.

The award was received by 
Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank, at a glittering 
ceremony held in Dubai which 
was attended by leading 
names from across the 
region’s banking and financial 
services industry.  

“To be crowned the foremost 
commercial bank in the Middle 
East for a third straight year 
is a firm acknowledgement 
of the effectiveness of Doha 
Bank’s business strategy and 
the value we bring every day 
to our customers throughout 
Qatar, the GCC and beyond,” 
said Dr. R. Seetharaman. “This 
award will further fuel our 
determination to meet our 
customers’ financial needs 
more effectively and provide 
them with unmatched, 
continuously improving levels 
of service.” 

حصد بنك الدوحة، للسنة الثالثة على 
التوالي، جائزة "أفضل بنك تجاري 

إقليمي" خالل حفل توزيع جوائز مجلة 
"ذا بانكر ميدل إيست". وتعتبر هذه 

الجائزة إحدى أهم الجوائز المرموقة 
التي تقّدم تقديرًا للتميز في القطاع 

المالي في منطقة الشرق األوسط. 

وقد تسلم الدكتور ر. سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 

الدوحة الجائزة نيابًة عن بنك الدوحة 
خالل حفل في دبي، وذلك بحضور 

عدد من األسماء الالمعة في القطاع 
المصرفي وخدمات التمويل في 

المنطقة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور 
ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنك الدوحة: "إن اختيار بنك 
الدوحة كأفضل بنك تجاري للسنة 
الثالثة على التوالي إنما يعد برهانًا 

على فاعلية االستراتيجية التي يّتبعها 
البنك ودليل واضح على القيمة التي 

نوفرها لعمالئنا يوميًا في قطر ودول 
مجلس التعاون الخليجي وخارجها." 
وأضاف: سترفع هذه الجائزة عزيمتنا 

في تلبية احتياجات عمالئنا المالية 
بفعالية أكثر وتقديم خدمات فريدة 

ومتطورة على الدوام." 

بنك الدوحة يحصل على جائزة
"أفضل بنك تجاري إقليمي" خالل
حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر

ميدل إيست" 2015
كشف بنك الدوحة عن عروضه 

الجديدة المذهلة التي قدمها لحاملي 
بطاقات االئتمان من بنك الدوحة، مانحًا 

إياهم عدة أسباب لالحتفال بموسم 
الصيف وشهر رمضان الفضيل والعيد 

وموسم العودة إلى المدرسة. وللسنة 
الخامسة على التوالي، يمكن لحاملي 

بطاقات االئتمان من بنك الدوحة أن 
يختاروا االحتفال بهذا الموسم عن 

طريق التمتع ببعض عروض االسترداد 
النقدي المجزية على مشترياتهم خارج 

البلد حتى 31 أغسطس 2015.

وستكون هناك عروض استرداد نقدي 
مذهلة لمستخدمي بطاقات بنك 
الدوحة االئتمانية خارج قطر؛ الذين 

يختارون السفر إلى أماكن أكثر برودة 
هربا من حر الصيف، إذ سيستفيدون 
من استرداد نقدي بقيمة 5٪ في كل 

مرة يستخدمون فيها بطاقات االئتمان 
الخاصة بهم في الخارج. هذا ليس كل 

شيء، فإن شراء التذكارات أو الهدايا 
في اللحظة األخيرة قبل المغادرة أو 

حتى شراء الهدايا لدى وصولك من أي 
من متاجر ومنافذ الشركة القطرية 

لألسواق الحرة في مطار حمد الدولي 
سوف تكسبك استرداد نقدي ضخم 

بقيمة ٪10 على مشترياتك.

وإن لم يكن ذلك كافيًا، ولجعل 
صيفك أكثر امتاعًا، فإن جميع الذين 

يستخدمون بطاقات االئتمان الخاصة 
بهم وينفقون ما ال يقل عن 3000 ريااًل 

قطريًا خالل هذا الموسم، سيتم 
إدخالها في السحب للحصول على 

فرصة للفوز بواحدة من 100 قسيمة سفر 
تبلغ قيمة كل منها 1000 ريااًل قطريًا.  

عرض الصيف من بنك الدوحة
يقدم الفرصة السترداد نقدي

يصل إلى 10٪ من قيمة
استخدمات بطاقة االئتمان 

Exclusive summer holiday promotion allows Doha Bank cardholders to 
enjoy some of the most rewarding cash back and lucky draw offers in the 
region on their overseas credit card spends 

Doha Bank was conferred with the coveted award at a gala ceremony 
held at the Jumeirah Emirates Towers Hotel in Dubai 

بنك الدوحة يحصل على الجائزة المرموقة خالل حفل توزيع الجوائز الذي أقيم 
في فندق جميرا أبراج اإلمارات في دبي.

توفر العروض الحصرية في فترة العطلة الصيفية لحاملي بطاقات بنك الدوحة ربح الجوائز في 
السحوبات والتمتع بأعلى المكافآت النقدية في المنطقة، على األموال التي ينفقونها في الخارج 

باستخدام بطاقة االئتمان الخاصة بهم.
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DOHA BANK rOlls Out sMe 
fiNANciNg OPtiONs uNDer 
QDB’s Al DHAMeeN PrOgrAM

As part of its Corporate Social 
Responsibility program, Doha 
Bank recently extended financial 
support to the Qatar Society 
for Rehabilitation of Special 
Needs for purchase of medical 
equipment.

Mr. Ahmed Ali Al Hanzab, Head 
of Administration at Doha Bank, 
handed over the cheque to Mr. 
Taleb Ofaifa, Board Member of 
Qatar Society for Rehabilitation 
of Special Needs.

“At Doha Bank we always strive 
to find ways to reach out to 
those in need,” said Mr. Ahmed 
Ali Al Hanzab. “The Qatar 

Society for Rehabilitation of 
Special Needs has, for the past 
several years, been engaged in 
promoting a culture of non-
discrimination while striving 
to improve access to quality 
education and healthcare for 
people with disabilities, and we 
are happy to support them in 
their noble endeavor. The private 
sector has a crucial role to play 
in the development process 
and making direct financial 
contributions can go a long way 
in creating equal opportunities 
for people with special needs 
and facilitating their integration 
into society.” 

DOHA BANK exteNDs fiNANciAl 
suPPOrt tO QAtAr sOciety fOr 
reHABilitAtiON Of sPeciAl NeeDs

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز 
السيولة في القطاع الخاص وتوفير 

مزيد من التدفق االئتماني للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في قطر، 
يشارك بنك الدوحة بالتعاون مع 

بنك قطر للتنمية بشكل فعال في 
تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة من خالل ضمانات برنامج 
الضمين من بنك قطر للتنمية.

ويقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة 
من المنتجات والخدمات الخاصة 

بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل 
تمويل رأس المال العامل، وخدمات 

التمويل التجاري، والخدمات االستشارية، 
والخدمات المصرفية اإللكترونية. 

ويمكن للشركات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات الناشئة في 

قطر الحصول على تمويل رأس المال 
يصل إلى 15 مليون ريال قطري، كما 

يمكنها الوصول إلى مجموعة كاملة 
من التسهيالت االئتمانية في إطار 

برنامج الضمين. ومن أجل راحة العمالء 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة، 

فقد كفل بنك الدوحة معالجة 
سريعة وسلسة للوثائق والمستندات 

المطلوبة للحصول على االئتمان.

وتعليقًا على هذه الخطوة الهامة، قال 
الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي 

لبنك الدوحة: »يمثل برنامج الضمين 
عالمة بارزة في تطوير قطاع المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة في قطر، إذ يوفر 
خيارات التمويل متوسط   وطويل األجل 

التي تمكن الشركات من النجاح واالزدهار 
عبر مجموعة واسعة من الصناعات. 

In a move aimed at boosting 
liquidity in the private sector 
and providing increased credit 
flows to small and medium 
enterprises in Qatar, Doha Bank 
in collaboration with Qatar 
Development Bank (QDB) is 
actively participating in financing 
SME projects under QDB’s Al 
Dhameen guarantee program.

Doha Bank offers a complete 
range of SME products and 
services including Working Capital 
Financing, Trade Finance Services, 
Consultancy Services, and 
Electronic Banking Services.

SMEs and startups in Qatar can 
receive capital financing up to QR 
15 million and can access a full 
range of credit facilities under the 
Al Dhameen program. To increase 
convenience for SME customers, 
Doha Bank has ensured that 
documentation and processing is 
quick and hassle-free.

“The Al Dhameen program marks 
a milestone in the development 
of the SME sector in Qatar, 
providing medium and long-
term financing options that have 
enabled businesses across an 
array of industries to succeed and 
flourish. 

بنك الدوحة يطرح خيارات لتمويل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة

في إطار برنامج الضمين من بنك
قطر للتنمية

بنك الدوحة يقدم دعمًا ماديًا
للجمعية القطرية لتأهيل

ذوي االحتياجات الخاصة

انطالقًا من التزامه بالمسؤولية 
المؤسسية تجاه المجتمع، وفي 

إطار جهوده المستمرة لدعم 
القضايا اإلنسانية، قام بنك الدوحة 

مؤخرًا بالمساهمة بدعم مادي 
لصالح الجمعية القطرية لتأهيل 

ذوي االحتياجات الخاصة لشراء 
معدات طبية.

وقد قام السيد أحمد علي آل حنزاب، 
رئيس الشؤون االدارية  لدى بنك 

الدوحة بتسليم شيك الدعم إلى 
السيد طالب عفيفة، عضو مجلس 

اإلدارة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي 
االحتياجات الخاصة.

وقال السيد أحمد علي آل حنزاب: 
“نشطت الجمعية القطرية لتأهيل 

ذوي االحتياجات الخاصة على مدى 
السنوات القليلة الماضية في تعزيز 

ثقافة عدم التمييز واحترام التنوع إلى 
جانب سعيها لتحسين فرص الحصول 

على التعليم الجيد والرعاية الصحية 
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 
ولذلك فإننا سعداء بتقديم الدعم 

لها في مسعاها النبيل. ونحن نثق بأن 
القطاع الخاص لديه دورًا حاسمًا في 

عملية التنمية، ويمكن للمساهمات 
المالية المباشرة أن تسهم في قطع 
شوط طويل في خلق فرص متكافئة 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
وتسهيل اندماجهم في المجتمع”. 

Mr. Ahmed Ali Al Hanzab, Head of Administration at Doha Bank, handed 
over the cheque to Mr. Taleb Ofaifa, Board Member of Qatar Society for 
Rehabilitation of Special Needs

Doha Bank managed to garner approximately 20% share of the 
Al Dhameen guarantees issued by QDB in year 2014

سيوجه الدعم المالي إلى مساعدة إدارة المرور في سعيها لرفع مستوى الوعي 
العام بشأن الطرق والسالمة المرورية عبر تقديم برنامج ثقافي تفاعلي.

شّكل حدث »األعمال على الفطور« منصة لعمالء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل 
آخر أخبار األعمال والحديث عن الخطط والمتطلبات المستقبلية.
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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 النصف األول من عام 2015، 
حيث صّرح سعادته بأن البنك قد 

حقق صافي أرباح عن فترة الستة 
أشهر األولى من عام 2015 بقيمة 
801 مليون ريـال قطري بالمقارنة 
مع 787 مليون ريـال قطري عن 

نفس الفترة من العام الماضي، 
أي بنسبة نمو تعادل 2٪. هذا وقال 

أيضا إن النتائج التي تمكّنا من 
تحقيقها لهي تأكيد على قدرة 

البنك المستمرة على الثبات وعلى 
تحقيق أفضل مستويات األداء.

وأضاف: »استمر بنك الدوحة في 
تحقيق النمو عبر جميع أقسامه 

خالل الشهور الستة األولى من 
العام 2015، التي انتهت في 30 

يونيو.«

كما صّرح أيضًا بأن إجمالي 
الموجودات قد ارتفعت قيمته من 

72 مليــار ريـال قطري كما في 30 
يونيو 2014 إلى مبلغ 82٬7 مليار ريـال 

قطري كما في 30 يونيو 2015 أي 
بزيادة  قدرها 10٬7 مليار ريال قطري 

ونسبة نمو تعادل 14.9٪، وأن صافي 
القروض والسلفيات قد نما بنسبة 

17٪ ليصل إلى 53٬1 مليار ريال قطري 
كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 

45٬3 مليار ريال قطري عن نفس 
الفترة من العام الماضي. كما 

شهدت ودائع العمالء نموًا بنسبة 
16.4٪ حيث ارتفعت من 44٬5 مليار 

ريـال قطري كما في 30 يونيو 2014 
إلى 51٬7 مليار ريال قطري كما في 

30 يونيو 2015 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 كمــا في 30 يونيو 2015 
إلى 13٬1 مليار ريـال قطري، مسجال 

بذلك زيادة بنسبة ٪19.5 خالل اإلثني 
عشر شهرًا الماضية. وأوضح أن 

البنك قد حقق من خالل التوظيف 
االستراتيجي األمثل ألموال 

المساهمين ورفع مستويات 
األداء نسبة عائد على متوسط 

حقوق المســاهمين تعادل ٪18.4 
كما في 30 يونيو 2015، وهي تعد 
من بين أفضل النسب الموجودة 
في هذا القطاع، كما حقق أيضًا 

نسبة عائد مرتفعة على متوسط 
إجمالي الموجودات تعادل 

2.03٪ كما في 30 يونيو 2015، األمر 
الذي يدل على كفاءة استخدام 

حقوق المساهمين وعلى فاعلية 
استراتيجيات توظيف الموجودات.«

وقال السيد سيتارامان- الرئيس 
التنفيذي للبنك: »إن النتائج القوية 

المعلن عنها لهي انعكاس 
لقوة المنتجات والخدمات التي 

يقدمها البنك وطلب العمالء 
المستمر عليها واستراتيجية البنك 

لالستفادة من التحالفات في 
السوق في ظل بيئة تنافسية قوية 
لألعمال. وخالل نفس الفترة، حقق 

البنك إنجازًا هامًا، حيث انتهى 
في أبريل2015 من دمج عمليات 

بنك إتش إس بي سي - عمان في 
الهند مع عمليات بنك الدوحة 

بالهند. كما شهد الربع الثاني من 
هذا العام حفل إفتتاح المكتب 

التمثيلي الثاني عشر لبنك الدوحة 
بجنوب أفريقيا.«

بنك الدوحة يحقق 801 مليون ريال قطري
صافي أرباح النصف األول من عام 2015

بنك الدوحة يدشن عملياته المصرفية
في الهند

احتفل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك 
التجارية في دولة قطر، مؤخرًا بتدشين 

عملياته المصرفية في الهند في 
مدينة مومباي. ويعد بنك الدوحة أول 

بنك قطري يفتتح فرع له في الهند 
يقدم خدمات مصرفية متكاملة.

وقد شهد حفل االفتتاح حضور عدد 
من كبار المسؤولين والشخصيات 

رفيعة المستوى من كال البلدين 
يتقدمهم سعادة السيد/ علي شريف 

العمادي - وزير المالية القطري، 
وسعادة الشيخ/ عبد اهلل بن سعود آل 
ثاني - محافظ مصرف قطر المركزي، 

ومعالي السيد/ شري سوريش برابهو - 
وزير السكك الحديدية بالهند.

وقد مَثل بنك الدوحة كل من سعادة 
الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني 

- رئيس مجلس اإلدارة وسعادة الشيخ/ 
عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني 
- العضو المنتدب وأحمد الخال عضو 

مجلس اإلدارة  والدكتور ر. سيتارامان 
- الرئيس التنفيذي للبنك باإلضافة إلى 

بعض المسؤولين الكبار بإدارة البنك 
التنفيذية.  

هذا وقال سعادة الشيخ/ فهد بن 
محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس 
إدارة بنك الدوحة  أن هذا  االفتتاح يعد 

بمثابة حدث تاريخي ومناسبة كبيرة 
لبنك الدوحة بسبب تواجده وللمرة 
األولى في شبه القارة الهندية التي 

تعد من األسواق االقتصادية الواعدة 
وأحد أسرع االقتصاديات نموًا في 

العالم. كما أكد سعادته بأن تواجد 

البنك بمنطقة الخليج سوف ُيسهل 
من عمليات التبادل التجاري بين دول 

مجلس التعاون الخليجي والهند 
مما سينعكس بشكل إيجابي على 

مصلحه العمالء في كال البلدين”.

كما تحدث سعادة الشيخ/ عبد الرحمن 
بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو 

المنتدب لبنك الدوحة، وقال “إن تدشين 
بنك الدوحة لعملياته المصرفية 

في الهند لهو إنجاز ودليل آخر على 
مساعي البنك الرامية نحو التوجه 

إلى العالمية وااللتزام بمعايير الجودة 
والتقنيات المتقدمة.”

وبهذه المناسبة قال الدكتور 
سيتارامان:” لقد ساعد الحجم الهائل 
الذي يتمتع به السوق الهندي، وارتفاع 
مستوى دخل الفرد وسياسات العمل 

المطبقة في جعل الهند موقعًا 
استراتيجيًا ووجهة لبنك الدوحة. سوف 

نحرص على توسعة عملياتنا وتواجدنا 
في الهند خالل السنوات القادمة، فقد 

وضعنا بالفعل خطة لطرح مجموعة 
من المنتجات والخدمات المصرفية 
المبتكرة المرتكزة على أحدث انواع 

التكنولوجيا.” 

 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة بصحبة سعادة وزير 
المالية القطري وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة وزير السكك الحديدية الهندي 

خالل حفل إطالق عمليات البنك في الهند


