
Doha Bank once again bagged 
top honors at The Banker Middle 
East Industry Awards, taking home 
prizes in four main categories 
including Best Web/Mobile Banking 
Service for the Doha Bank mobile 
app, Best Savings Account for  
Al Dana Savings Scheme, Best 
Co-Branded Credit Card for the Lulu 
Doha Bank Shopping Credit Card, 
and Best Forex Trading Service.

The awards were received by 
Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank, and senior 
management executives from the 
Retail Banking, Treasury Investment 
and Technology departments at a 
ceremony held in Doha recently.

“The awards indicate the success 
of Doha Bank’s business strategy 
across key verticals,” said Dr. R. 
Seetharaman. “To come up trumps 
at The Banker Middle East Industry 
Awards is always special as the 
criteria for making the grade are so 
stringent, and you clearly need to 
be a cut above the competition to 
win in any category. The awards are 
a source of great encouragement 
for us to push our limits in creating 
products and services that meet the 
changing needs of our customers.”

Doha Bank bagged the award for 
Best Forex Trading Service thanks to 
its industry-leading range of margin 

trading products and corporate 
hedging solutions for cross-border 
transactions that have been seeing 
increased demand. 

The Lulu Doha Bank Shopping 
Credit Card, winner of the award 
for Best Co-Branded Credit 
Card, offers an unbeatable value 
proposition on everyday spends, 
with cardholders saving 5% on 
every purchase via shopping points 
each time they shop at Lulu stores 
in Qatar. It is the only product 
of its kind to allow customers to 
enjoy instant savings on purchase 
of groceries as the points earned 
can be redeemed without any 
limitations or restrictions.

The premier savings program of its 
kind in Qatar, Doha Bank’s Al Dana 
savings account offers customers 
a wide range of banking benefits 
including a free VISA international 
debit card and online, SMS and 
newly introduced Apple Watch 
banking services. 

Doha Bank has consistently won 
top honors at The Banker Middle 
East Industry Awards, which have 
become acknowledged as the most 
important recognition of financial 
excellence in the Middle East.
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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 2015. Net profit 
for the year 2015 recorded an 
impressive QAR 1,374 million 
which represents an increase of 
more than 1.1% as compared 
to QAR 1,359 million for 
the year 2014. H.E. Sheikh 
Fahad said, “Doha Bank has 
shown resilience in the face of 
challenging market conditions 
to maintain its growth pace, 
underscoring once again the 
strong fundamentals of  
our institution.”

The Bank increased its total 
assets by QAR 7.8 billion, a 
growth of 10.3%, from QAR 
75.5 billion as at 31 December 
2014 to QAR 83.3 billion as at 
31 December 2015. Net Loans 
and Advances increased to QAR 
55.6 billion in 2015 from QAR 
48.6 billion in 2014, registering 
a growth of 14.5%. Deposits 
showed a year-on-year increase 
of 14.8% from QAR 45.9 billion 
in 2014 to QAR 52.8 billion as 
at 31 December 2015.

H.E. Sheikh Abdul Rahman Bin 
Mohammad Bin Jabor Al Thani, 
Managing Director of Doha 
Bank, said, “The Bank’s total 
equity registered an increase of 
17.4% during the past year to 
reach QAR 13.3 billion.  

The return on average 
shareholders’ equity is at 16.1% 
while the return on average 
assets stands at an impressive 
1.73% as at December 2015.”

H.E. Sheikh Abdul Rehman 
added that the strong 
results posted by Doha Bank 
amid a challenging market 
environment underscore its 
commitment to maximizing 
shareholder value. “This was 
possible largely due to the 
Bank’s success in adapting 
to changing market and 
economic dynamics through 
innovation, diversification and 
through capitalizing on market 
synergies,” he said.

Highlighting the key 
innovations, achievements 
and initiatives by Doha Bank 
in 2015, Dr. R. Seetharaman, 
Chief Executive Officer of 
Doha Bank, said, “Despite 
tough market conditions, 
Doha Bank managed to close 
a USD 575 million syndicated 
unsecured loan facility which 
was oversubscribed by USD 75 
million. 2015 also saw Doha 
Bank complete its issuance 
of an additional Tier 1 capital 
instrument amounting to 
QAR 2 billion. In line with our 
international expansion strategy, 
Doha Bank inaugurated its 12th 
representative office in 
South Africa in 2015 and 
formally commenced its 
operations in India.”

DOHA BANK MAINTAINS 
GROWTH MOMENTUM

DOHA BANK BAGS 4 AWARDS 
AT THE BANKER MIDDLE EAST 
INDUSTRY AWARDS 2016

Dr. R. Seetharaman, CEO of Doha Bank and senior management executives 
accepting the prizes at The Banker Middle East Industry Awards.



 EARN AN INTEREST
YIELD UP TO 17.5% FOR
5 YEARS BY INVESTING IN
 Al JANA DEPOSIT SCHEME  
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النسخة الحادية عشرة من "سباق 
الدانة األخضر للجري" تستقطب

 أكثر من 5٬000 مشارك
نّظم بنك الدوحة في يناير 2016 

النسخة الحادية عشرة من "سباق 
الدانة األخضر للجري"، وذلك بمشاركة 
آالف المتسابقين من العائالت واألفراد 
من محبي الرياضة وداعمي البيئة في 

مدينة الدوحة. 

وتوزع المشاركون في هذا الحدث 
السنوي على 9 فئات شملت مختلف 

األعمار ومستويات اللياقة البدنية، 
منها فئة العداؤون المحترفون وذوو 
االحتياجات الخاصة واألفراد أقل من 

18 سنة وذوو الوزن الزائد وغيرها. وقد 
شهدت فئة "الذكور 18 - 35 عامًا" أكبر 
عدد من المشاركين مع أكثر من 1٬500 

متسابق. في حين بلغ عدد المشاركين 
ضمن فئة "ذكور - أكبر من 35 عامًا" 
983 متسابقًا، وضمت فئة "اليافعين 

من الذكور واإلناث أقل من 18 سنة" 774 
مشاركًا ومشاركة.

وقد شهدت نسخة السباق هذا العام 
مشاركة غير مسبوقة بلغت أكثر من 
5٬000 متسابق، في حين حضر الفعالية 

اآلالف، لتكون النسخة األنجح على مدار 
السنوات السابقة.

وبلغت قيمة الجوائز النقدية التي 
حصل عليها الفائزون من الفئات التسع 

150٬000 ريـال قطري، إذ حصل الفائز في 
المرتبة األولى في كل فئة على 5٬000 

ريـال قطري، في حين فاز أصحاب 
المركز الثاني في كل فئة بـ4٬000 ريـال 
قطري، وأصحاب المركز الثالث بـ3٬000 

ريـال قطري، وأصحاب المركز الرابع 
بـ2٬000 ريـال قطري، وأصحاب المركز 

الخامس بـ1٬000 ريـال قطري عن كل فئة 
أيضًا. كما حصل جميع المشاركين 

من فئة ذوي االحتياجات الخاصة على 
جوائز نقدية. 

بنك الدوحة يقدم برنامج الودائع
األفضل ذا سعر الفائدة الثابت 

"الجنى 6"
أطلق  بنك الدوحة، ولفترة محدودة، 

اإلصدار السادس من سلسلة ودائع 
الجنى ذات سعر الفائدة الثابت، 

الذي يضمن للعمالء عائدات مجزية 
متراكمة أو مركبة على الودائع ذات 

األجل الطويل بسعر فائدة ثابت. وتأتي 
هذه الخطوة في إطار تعزيز سمعة 

البنك بتقديم أعلى عائدات للمودعين. 
ويقدم "الجنى 6"، الذي ُيعد أحدث 

منتج في سلسلة الودائع ذات سعر 
الفائدة الثابت والمرتفع، للعمالء 
المودعين في بنك الدوحة الذين 

يدخرون 100٬000 ريـال قطري )أو ما 
يعادلها بالدوالر األمريكي أو الدرهم 

اإلماراتي أو الدينار الكويتي( أو أكثر 

لمدة ثالثة أعوام على األقل، سعر 
فائدة أعلى مقارنة بأسعار الفائدة 

السائدة في السوق. 

ويمكن للعمالء االختيار من بين ثالثة 
آجال لسندات الجنى التي تتراوح ما 

بين 3 و5 أعوام، ويكون سعر الفائدة 
ثابتًا ومحددًا بشكل مسبق لضمان 

حماية المودعين من تقلب األسعار، 
وُتسدد الفوائد أو تتراكم في حساب 
الجنى كل 6 أشهر. وبعد انقضاء أجل 

الوديعة المحدد، يسترد العميل مبلغ 
الوديعة األصلي إضافة إلى الفوائد 

)المتراكمة(. 

  

بنك الدوحة يطلق "الجنى 6"، برنامج الودائع ذو سعر الفائدة الثابت، الذي يضمن للعمالء 
عائدات مجزية على ودائعهم

 النسخة الحادية عشرة من "سباق الدانة األخضر للجري"
تستقطب أكثر من 5٬000 مشارك

Doha Bank continues to build 
on its reputation for offering 
the highest rates of return with 
the launch of Al Jana 6, a new 
premium fixed deposit scheme. 
A limited-time offer, the new 
scheme offers attractive returns 
for long-term deposits at a 
fixed rate of interest to assure 
customers of a guaranteed return 
on their money with cumulative/
compounded interests.

The latest in a series of high-
interest fixed-rate deposits 
structured for Doha Bank 
depositors, Al Jana 6 offers 
customers who set aside a sum 
of QAR 100,000 (or equivalent in 

USD, AED or KWD) or more for a 
minimum of 3 years, a premium 
rate of interest that is substantially 
higher than the prevailing market rate.

Customers can choose from 
deposit tenures ranging from 
3 to 5 years for their Al Jana 
term deposits. The interest is 
fixed at a pre-determined rate 
– thus ensuring depositors are 
protected against the uncertainty 
of rate changes – and is paid/
compounded to the customer’s  
Al Jana account every 6 months. 
At the end of the term that has 
been selected, the original deposit 
and the total (cumulative) interest 
will be paid to the customer. 

DOHA BANK OFFERS INDUSTRY-
LEADING INTEREST RATES UNDER 
AL JANA 6 FIXED DEPOSIT SCHEME

MORE THAN 5,000 RUNNERS
PARTICIPATE IN 11TH 
AL DANA GREEN RUN

Thousands of runners 
laced up their sneakers and hit 
the pavement at Aspire Park 
on 16 January 2016 as fitness 
enthusiasts, green proponents 
and families from across the 
city came together to take part 
in the Al Dana Green Run 2016 
organized by Doha Bank.

The 11th edition of the annual 
community run saw participants 
joining in the race to compete in 
9 individual categories that were 
spread across different age groups 
and skill levels: from professional 
runners and people with special 
needs to individuals below 18 
years of age and heavy weights, 
among other race categories.

In total, over 5,000 runners 
participated in Al Dana Green 
Run 2016 while thousands 
more turned up to support the 
event and the cause, crowning 
this year’s edition as the most 
successful one so far.

The event saw a total of  
QAR 150,000 distributed in prize 
money, with first-place winners 
in each of the 9 categories taking 
home QAR 5,000 and second-
place winners pocketing  
QAR 4,000 each. Winners of the 
third, fourth and fifth positions 
received QAR 3,000, QAR 2,000 
and QAR 1,000 each, respectively. 
Cash prizes were also awarded to 
all special needs participants. 

This year's edition of Doha Bank's Al Dana Green Run registered a record 
attendance of over 5,000 runners

Doha Bank's Al Jana 6, a newly launched premium fixed deposit scheme, offers 
its customers attractive guaranteed returns on their deposits
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بنك الدوحة يتوقع استقرار 
االقتصاد القطري رغم تراجع 

أسعار النفط
شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس 

التنفيذي لبنك الدوحة في مؤتمر 
"يوروموني قطر" الذي شارك في 

استضافته "مصرف قطر المركزي" في 
فندق ريتز كارلتون الدوحة. وقد حضر 

المؤتمر سعادة الشيخ عبد اهلل بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، وسعادة علي شريف 
العمادي، وزير المالية، وسعادة عبداهلل 

بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف 
قطر المركزي، باإلضافة إلى عدد من 

كبار الشخصيات.

وقال الدكتور ر. سيتارامان: "ارتفع 
إقراض القطاع المصرفي في قطر 

بنسبة تجاوزت ٪11 حتى شهر أكتوبر من 
عام 2015. وبإمكان الشركات القطرية 

االستفادة من الفرص الوفيرة للنمو 
وتنويع مصادر دخلها عبر االستثمار 

األجنبي المباشر في قطاعات 
البنية التحتية والخدمات والتصنيع. 

وسيساهم ذلك في تنويع االقتصاد 
القطري ونموه".

وأضاف أن االقتصاد القطري سيظل 
مستقرًا رغم انخفاض أسعار النفط 

وسيواصل تحقيق نمو مستدام بفضل 
تنوعه وعدم اعتماده الكامل على 

 النفط والغاز. 

بنك الدوحة يحتفل
باليوم الوطني القطري

أقام بنك الدوحة حفاًل خاصًا بمناسبة 
اليوم الوطني القطري، وذلك في 

المقر الرئيسي للبنك في الخليج 
الغربي،  الذي ازدان بلوني العلم 

الوطني األبيض واألحمر األرجواني.

وقد حضر الحفل الدكتور ر. سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، 

يرافقه عدٌد من أعضاء اإلدارة العليا 
وموظفين من مختلف فروع  
بنك الدوحة في جميع أنحاء الدولة.

وقام الرئيس التنفيذي، خالل الحفل، 
بتوزيع الهدايا على جميع العاملين 
في بنك الدوحة، وأعرب عن تهانيه 

الصادقة ألمير دولة قطر، سمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة 

والشعب القطري على اإلنجازات التي 
ُحققت في العام الماضي، متمنيًا 

لهم دوام السالم واالزدهار   
في المستقبل. 

واحتفااًل باليوم الوطني، أطلق   
بنك الدوحة مسابقة على صفحته 

الرسمية على موقع فيسبوك، ودعا 
من خاللها المشاركين اللتقاط الصور 

التي ترصد أفضل األحداث واألجواء 
التي شهدها االحتفال باليوم الوطني 
في قطر، ومشاركتها على الصفحة، 

وقام بمنح الفائزين العديد من  
الجوائز المجزية. 

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع موظفين من مختلف فروع 
البنك من جميع أنحاء الدولة احتفااًل باليوم الوطني القطري في المقر الرئيسي للبنك 

في الخليج الغربي.

الدكتور سيتارامان خالل كلمته التمهيدية في مؤتمر "يوروموني قطر" الذي ُأقيم في 
فندق ريتز كارلتون الدوحة أوائل ديسمبر 2015 والتي تناول فيها توقعاته حول مواصلة 

تحقيق االقتصاد القطري نموًا مستدامًا

DOHA BANK CELEBRATES
QATAR NATIONAL DAY

Doha Bank CEO Dr. R. 
Seetharaman participated in The 
Euromoney Qatar Conference, 
which was held at the Ritz Carlton 
Doha in the second week of 
December 2015. Co-hosted by 
Qatar Central Bank (QCB), the 
conference was graced by the 
presence of several dignitaries 
including H.E. Sheikh Abdulla Bin 
Nasser Bin Khalifa Al Thani, Prime 
Minister of the State of Qatar; H.E. 
Mr. Ali Shareef Al Emadi, Minister 
of Finance, State of Qatar; and H.E. 
Sheikh Abdullah Bin Saoud
Al Thani, Governor of Qatar 
Central Bank.

In his keynote address at the 

conference, Dr. R. Seetharaman 
said, “Banking sector lending in 
Qatar has grown by more than 
11 percent in the 10 months till 
October 2015. There are abundant 
opportunities for Qatari companies 
to grow and diversify and tap 
FDI (Foreign Direct Investment) 
across infrastructure, services and 
manufacturing. This will contribute 
further to Qatar’s diversification 
story and spur economic growth.” 

Dr. Seetharaman added that 
Qatar’s economy will remain 
stable amidst the fall in oil prices 
and continue along the path of 
sustainable growth on account of 
non-hydrocarbon diversification. 

‘QATAR’S ECONOMY WILL REMAIN
STABLE AMIDST FALLING OIL PRICES’

Doha Bank held a special 
ceremony to commemorate 
Qatar National Day at the Bank’s 
headquarters in West Bay, which 
was specially decorated in the 
national flag’s colors of white 
and maroon. 

The event was attended by  
Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank, along with members 
of the senior management and 
employees from various Doha Bank 
branches across the country.

The CEO distributed gifts 
to all Doha Bank employees 
and extended his sincere 
congratulations to the Emir 
of Qatar, H.H. Sheikh Tamim 
Bin Hamad Al Thani, to the 

government and to the people 
of Qatar for the past year’s 
achievements and wished them 
continued peace and prosperity 
in the future. 

In celebration of the National 
Day, Doha Bank launched a 
social media competition on its 
official Facebook page where it 
invited Qatar residents to take 
pictures that captured the best 
action and atmosphere from 
Qatar National Day celebrations 
and uploaded these images on 
Doha Bank’s Facebook page. 
Winners of the competition 
received attractive prizes from 
Doha Bank. 

Dr. R. Seetharaman during his keynote address at the "Euromoney Qatar 
Conference" at The Ritz Carlton Doha in early December 2015 predicted that 
Qatar's economy will continue along the path of sustainable growth

In celebration of Qatar National Day, Doha Bank's CEO Dr. R. Seetharaman and 
employees from various branches gathered at the bank's headquarters in West 
Bay to commemorate this special occasion.
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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 السنة المالية 2015، حيث 

صّرح سعادته بأن أرباح البنك عن 
تلك الفترة قد وصلت إلى 1٬374 
مليون ريال بالمقارنة مع 1٬359 

مليون ريال في عام 2014 مسجاًل 
بذلك نسبة نمو في صافي األرباح 

بنسبة 1.1٪، وأضاف أيًضا بأن
بنك الدوحة قد أظهر قدرة عالية 

على مواجهة ظروف السوق 
الصعبة، مما مكنه من الحفاظ 

على وتيرة نموه التصاعدية، األمر 
الذي يؤكد مرة أخرى على األسس 

المتينة التي يستند عليها هذا 
الصرح الرائد".

وكان إجمالي الموجودات للبنك 
قد ارتفع من مبلغ 75.5 مليار ريال 
كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 

83.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 
2015، أي بزيادة قدرها 7.8 مليار ريال 

ونسبة نمو تعادل 10.3٪، وارتفع 
صافي القروض والسلف أيًضا 

بنسبة 14.5٪ ليصل إلى 55.6 مليار 
ريال في عام 2015 بالمقارنة مع 

48.6 مليار ريال عن عام 2014. كما 
شهدت ودائع العمالء نمًوا بنسبة 

14.8٪ لتصل إلى 52.8 مليار ريال كما 
في 31 ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 

45.9 مليار ريال عن نفس الفترة من 
العام الماضي.

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل 

ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة: 
"وصل إجمالي حقوق المساهمين 
كما في 31 ديسمبر 2015 إلى مبلغ 
13.3 مليار ريال، مسجاًل بذلك زيادة 
بنسبة 17.4٪ خالل السنة الماضية، 

وحّقق البنك نسبة عائد على 
متوسط حقوق المساهمين تعادل 

16.1٪، بينما حّقق أيًضا نسبة عائد 
مرتفعة على متوسط الموجودات 

تعادل 1.73٪ كما في ديسمبر 2015.
كما أضاف سعادته أن النتائج 

القوية التي حققها بنك الدوحة 
رغم األوضاع السوقية الصعبة 
تسلط الضوء على مدى التزامه 

بزيادة القيمة المتحققة 
للمساهمين، وأن ذلك يرجع بشكل 

أساسي إلى استراتيجية البنك 
المرسومة لمواكبة الديناميكيات 

السوقية واالقتصادية المتغيرة عن 
طريق االبتكار والتنويع واالستفادة 

من مختلف الفرص السوقية 
المتاحة.

كما سلط الدكتور/ ر. سيتارامان 
- الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة 

الضوء على أهم االبتكارات 
واإلنجازات والمبادرات التي اتخذها 

بنك الدوحة في عام 2015، وقال: 
"رغم األوضاع السوقية الصعبة، 

إال أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخًرا 
من توقيع اتفاقية لتمويل قرض 
مشترك غير مضمون بقيمة 575 

مليون دوالر أمريكي بسعر متميز، 
وقد فاق الطلب مستوى العرض 

لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون 
دوالر أمريكي. باإلضافة إلى ذلك، 

استكمل البنك عملية إصدار أدوات 
رأسمالية مؤهلة لإلدراج ضمن رأس 

المال األساسي بقيمة 2 مليار ريال 
قطري. وانسجاًما مع استراتيجية 
البنك للتوسع الدولي، افتتح البنك 

في عام 2015 المكتب التمثيلي 
الثاني عشر في جنوب إفريقيا، كما 

قام بتدشين عملياته في الهند".

بنك الدوحة يحصد أربع جوائز ضمن 
جوائز "بانكر ميدل إيست" المرموقة

بنـك الدوحــــــة يحقق نمـوًا 
مستداًما في األرباح

تمكن  بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري 
خاص في قطر، مرة أخرى من تحقيق 
إنجاز استثنائي خالل حفل توزيع جوائز 

مجلة "بانكر ميدل إيست"، وذلك 
بعد أن حصد أربع جوائز مرموقة عن 

فئات رئيسية تضمنت جائزة "أفضل 
خدمات مصرفية عبر اإلنترنت/الهاتف 

الجوال" عن تطبيق بنك الدوحة 
للهاتف الجوال، و"أفضل حساب توفير" 

عن حساب الدانة للتوفير، و"أفضل 
بطاقة ائتمانية مشتركة" عن بطاقة 

تسوق "اللولو - بنك الدوحة" االئتمانية، 
باإلضافة إلى جائزة "أفضل منصة 
لتداول العمالت األجنبية". وتسلم 

الجوائز الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة،  
الدكتور ر. سيتارامان، إلى جانب 

أعضاء اإلدارة العليا بأقسام الخدمات 
المصرفية والخزينة واالستثمار 

والتكنولوجيا، في الحفل الذي أقيم 
مؤخرًا في العاصمة القطرية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور 

ر. سيتارامان: "تعد هذه الجوائز خير 
برهان على نجاح االستراتيجية التي 

يتبعها بنك الدوحة في مجاالت 
األعمال الرئيسية. يتسم مثل هذا 

اإلنجاز في حفل توزيع جوائز مجلة 
"بانكر ميدل إيست" المرموقة بأهمية 

بالغة نظرًا لما تخضع له الجوائز من 
معايير صارمة، لذا يتطلب الفوز في 

أي من فئات هذه الجائزة التفوق 
بشكل واضح على جميع منافسيك. 
وتمثل هذه الجوائز تقديرًا للمنتجات 

والخدمات المبتكرة التي نقدمها 
لعمالئنا الكرام عن طريق تسخير 

أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من 
تقنيات. كما أنها تعّد حافزًا كبيرًا لنا 

لرفع حدود االبتكار وتقديم منتجات 
وخدمات تلبي االحتياجات  

المتغيرة لعمالئنا".

وقد حصد بنك الدوحة جائزة "أفضل 
منصة لتداول العمالت األجنبية"، وذلك 
عن مجموعته الرائدة في هذا المجال 

من منتجات المتاجرة بالهامش وحلول 
التحوط للشركات وتحويل األموال عبر 

الحدود، والتي تشهد طلبًا متزايدًا. 
وتقدم بطاقة تسوق "اللولو - بنك 

الدوحة" االئتمانية المشتركة، الحائزة 
على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية 

مشتركة"، قيمة ال تضاهى في 
االستخدام اليومي، حيث يتمتع حاملو 

البطاقة بمعدل ادخار يبلغ ٪5 على 
كل عملية شراء عبر نقاط التسوق في 

كل مرة يتسوقون فيها في أي من 
متاجر "اللولو هايبرماركت" في قطر،  

وهي المنتج الوحيد من نوعه الذي 
يتيح للعمالء التمتع بوفورات فورية 

على السلع، حيث يكون بمقدورهم 
استبدال النقاط المكتسبة دون أي 

حدود أو قيود.
ويقدم حساب الدانة للتوفير من 

بنك الدوحة، والذي يعد أكثر برامج 
حسابات التوفير التي تشهد إقبااًل في 

قطر، للعمالء مجموعة واسعة من 
المزايا المصرفية، بما في ذلك بطاقة 

الخصم فيزا إنترناشيونال المجانية، 
والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

والرسائل النصية القصيرة، عالوة على 
الخدمات المصرفية التي أدخلت حديثا 

باستخدام "أبل ووتش". 
وُيذكر أن بنك الدوحة حصد أهم 

األلقاب ضمن جوائز "بانكر ميدل 
إيست" التي باتت تعد أبرز الجوائز في 

المجال المالي والمصرفي في منطقة 
الشرق األوسط. 

الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى جانب أعضاء اإلدارة 
العليا يتسلمون الجوائز خالل حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست"


