
The streets of Aspire 
Park  turned into a bobbing 
mass of color on the afternoon 
of January 14th as more than 
6,000 people came together 
to show their support for the 
environment by taking part in 
the 12th Al Dana Green Run, 
setting a new attendance 
record in the process. Organized 
by Doha Bank and supported 
by Qatar Olympic Committee, 
Qatar Red Crescent, Public 
Security, Traffic Department 
and Aspire Academy, the annual 
run is one of the most keenly 
anticipated community events 
in Qatar, and excitement levels 
soared to new heights this 
season as families and fitness 
enthusiasts from across the 
city turned out in their droves 
to support the event and be 
part of the pulsing community 
atmosphere the Green Run so 
uniquely offers. 

Participants were divided into 
eight race categories – including 
Below 18 Male and Female, 18-
35 Male and Female, Above 35 
Male and Female, Professional 
Athletes and Special Needs 
participants – and included a 
broad mix ranging from eager 
first-time runners to regulars 
who keep returning faithfully to 

the event each year. The 18-35 
Male category attracted the 
highest number of participants 
at 2,106, while 58 runners 
participated in the Special 
Needs category. Cash prizes 
were awarded to the top 5 
finishers in each category. In all, 
more than 100 participants of 
Al Dana Green Run won prizes.

This season’s event was also 
the venue for the 9th and 10th 
monthly draws of the 2016 
campaign for Al Dana Savings 
Scheme. The draws, held amidst 
a whirl of bustling excitement, 
witnessed two more Doha 
Bank customers – Mr. Hisham 
Sarhan and Mr. Santosh Kumar 
Debnath – joining the growing 
ranks of Al Dana millionaires. 
Other lucky winners walked 
away with prizes ranging from 
QAR 2,000 to QAR 100,000. 
These included three Young 
Saver scholarships worth QAR 
25,000 each and one prize 
worth KWD 2,500 offered to 
a lucky Al Dana customer in 
Kuwait. 

In total, 110 prizes worth 
around QAR 2,649,000 were 
announced as part of the draws 
held during another successful 
edition of Al Dana Green Run.
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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 that the Board of 
Directors (BOD) in its meeting 
held on 22nd  of January, 
2017 has approved the 
draft of the Bank’s audited 
financial statements for the 
year ended 31 December 
2016. His Excellency added 
that the net profit of the Bank 
for the year 2016 is QAR 
1,054 million as compared 
with QAR 1,354 million in 
the year 2015. At the same 
meeting, the BOD decided to 
present a recommendation 
to the General Assembly to 
approve the distribution of 
cash dividends of QAR 3 per 
share to the shareholders. 
Following are the resolutions of 
the Board:

• Approved the draft of the 
audited financial statements 
for the year 2016.

• To submit a 
recommendation to 
the Ordinary General 
Assembly to distribute 
cash dividends of QAR 
3 per share to the 
shareholders.

• To convene a meeting 
of the Ordinary and 
Extra Ordinary General 
Assembly of the 

shareholders on the 6th 
of March 2017. In the 
event the quorum is not 
met, a second meeting 
will be held on the 13th 
of March, 2017.

• Approved the Agenda 
of the Ordinary and 
Extra Ordinary General 
Assembly Meeting of the 
shareholders.

Furthermore, His Excellency 
said that the Bank has achieved 
impressive growth rates in many 
financial indicators. The total 
assets increased by QAR. 7,076 
million, from QR 83.3 billion 
in 2015 to QAR 90.4 billion in 
2016 – i.e. a growth rate of 
8.5%. Loans and advances rose 
from QAR 55.6 billion in 2015 
to QAR 59.2 billion in 2016 – a 
growth rate of 6.5%. Customer 
deposits grew by 5.6%, where 
the total deposits increased from 
QAR 52.8 billion in 2015 to QAR 
55.7 billion in 2016. The total 
shareholders’ equity reached 
QAR 13.4 billion by year-end, 
posting an increase of 1.5% 
compared to the previous year.

H.E. Sheikh Fahad also declared 
that as of December 31, 2016, 
the Bank’s earnings per share 
was QAR 3.23 and the return 
on average shareholders’ 
equity was 12.1%, while the 
return on average assets stood 
at 1.21%. 

DOHA BANK RECOMMENDS THE 
DISTRIBUTION OF 30% OF PAID-UP 
CAPITAL AS CASH DIVIDEND TO 
SHAREHOLDERS FOR YEAR 2016

The 12th edition of the Green Run registered more than 6,000 attendees, 
a new record for this popular community event, aimed at promoting an 
active and green lifestyle

THOUSANDS TURN OUT FOR 
RECORD-BREAKING 12TH EDITION
OF AL DANA GREEN RUN
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بنك الدوحة يتوج 12 مدرسة
في قطر بجائزة برنامج

 المدارس البيئية 

أعلن بنك الدوحة مؤخرًا أسماء 
المدارس الفائزة بجوائز برنامج 

المدارس البيئية السنوي، المبادرة 
التي ُتقام على مستوى قطر 

وتهدف إلى تقدير الطالب 
والمدارس التي تلعب دورًا فعااًل في 
نشر مفهوم الوعي البيئي واعتماد 

الممارسات البيئية السليمة.

وتم تقديم الجوائز هذا العام 
إلى 12 مدرسة في قطر ضمن 

ثالث فئات. وتمنح الجائزة مكافأة 
على االبتكار واإلبداع الذي أبدته 

هذه المدارس في استكمال 
مشاريعهم بنجاح ضمن إطار 

البرنامج. 

"الدرع األخضر"،  وذهبت جائزة 
فئة  في  للتميز  تمنح  والتي 

مدارس  ثالث  إلى  البيئية"،  "الصحة 
هي األحنف بن قيس اإلعدادية 

لندن  ومدرسة  للبنين،  المستقلة 
راجا  الدولية في قطر، ومدرسة 

العامة. في حين ذهبت  غيري 
تمنح  والتي  "الدرع األصفر"،  جائزة 
الطاقة"  استهالك  "ترشيد  لفئة 

شانتينيكيتان  مدرسة   إلى 
الفلبينية  والمدرسة  الهندية، 
)االبتدائية(. قطر  في  الدولية 

النفايات"، فقد  "إدارة  أما في فئة 
"الدرع  توجت سبع مدارس بجائزة 

العامة،  بيرال  األحمر"، وهي مدرسة 
الدولية  الباكستانية  والمدرسة 

الدولية،  في قطر، ومدرسة غراس 
في  الدولية  الفلبينية  والمدرسة 
الدوحة  ومدرسة  )الثانوية(،  قطر 

حصدت  حين  في  الهندية. 
الدوحة  في  الفليبينية  المدرسة 

الفئة. هذه  في  جائزتين 

إمكانية مساهمة التحّول
الرقمي في إنشاء نماذج

أعمال جديدة
نّظم بنك الدوحة في نوفمبر 

2016 مؤتمرًا بعنوان "تطور المنصات 
التسويقية الرقمية وتأثيرها على 

األعمال" في فندق ويستن الدوحة. 
وقد تقّدم ضيوف المؤتمر السيد 

راشد علي المنصوري، الرئيس 
التنفيذي لبورصة قطر، باإلضافة 

إلى أعضاء مجلس إدارة ومسؤولين 
تنفيذيين كبار من مؤسسات وبنوك 

رائدة في قطر. 

وتطّرق الدكتور ر. سيتارامان إلى 
األسلوب الذي ينبغي على البنوك أن 

تتواصل بواسطة مع العمالء في 
الفضاء الرقمي، وقال: "ُيعتبر إيجاد 

وطرح قنوات تواصل متعددة مع 
العمالء والشركاء المصرفيين اآلخرين 

أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي 
الخليجي. وفي ضوء تواصل عملية 

رقمنة جميع القطاعات، يتوقع 
المستهلكون تحّسن التجربة 

المصرفية في القطاعات األخرى. 

ومن جهة أخرى، سيتحول كل من 
تمّيز الخدمة وتجربة العمالء إلى 

عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر 
إمكانية تقديم اآلراء التي أصبحت 

ذات أهمية كبيرة. وستحظى البنوك 
التي تتواصل بشكل مستمر مع 

عمالئها وتستمع إلى احتياجاتهم 
بميزة تنافسية على البنوك األخرى 

في السوق."

وشارك في المؤتمر عدد من 
المتحدثين منهم السيد محمود 

رائف المدير اإلقليمي لشركة باي 
فورت قطر، والسيد جورانج شاه 
مسؤول الدفعات الرقمية في 

منطقة الشرق األوسط وإفريقيا - 
ماستركارد، والسيد أونور أوزان المدير 

اإلقليمي لسويفت في اإلمارات 
العربية المتحدة وتركيا وإيران، والسيد 

جول خان رئيس دائرة الخدمات 
المصرفية لألفراد في بنك الدوحة.

سيتارامان: اهتمام بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة
سيتارامان: ُيعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العمالء والشركاء المصرفيين 

اآلخرين أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي الخليجي

In November 2016, Doha Bank 
hosted a conference entitled 
“Evolving Digital Ecosystem and 
its Business impact” at The Westin 
Doha Hotel & Spa. The event was 
attended by Chief Guest Mr. Rashid 
Ali Al-Mansoori, CEO of Qatar Stock 
Exchange, as well as Board members 
and senior executives of leading 
corporates and major banks in Qatar.

Speaking at the event, 
Dr. R. Seetharaman, CEO of Doha 
Bank, shared his insights on how 
banks should approach customers 
in the digital space. He said, 
“Exploring and uncovering multiple 
channels of communication to 
reach out to customers and other 
banking partners will be critical 
for GCC banking industry growth. 
As digitization of all industries 

continues, consumers will expect 
banking experiences to replicate 
those in other industries. Service 
differentiation and customer 
experience will increasingly become 
the major deciding factors, with the 
ability to deliver real-time insights 
becoming more important. The 
banks which start listening closer to 
their customers’ needs will have a 
competitive advantage over others.”

The impressive roster of speakers at 
the conference included
Mr. Mahmoud Raef, Country 
Manager, Payfort Qatar;                
Mr. Gaurang Shah, Digital Payments 
Lead – Middle East and Africa, 
Mastercard; Mr. Onur Ozan, Country 
Manager – UAE, Turkey and Iran, 
SWIFT; and Mr. Gul Khan, Head of 
Retail Banking, Doha Bank.

‘DIGITAL TRANSFORMATION IS
FUELING THE CREATION OF NEW
BUSINESS MODELS’

DOHA BANK PRESENTS ECO-
SCHOOLS PROGRAMME AWARDS 
TO 12 SCHOOLS IN QATAR

Doha Bank recently announced 
the recipients of its annual ECO-
Schools Programme Awards, a 
nationwide initiative that aims to 
recognize students and schools 
in Qatar that play an active role 
in propagating environmental 
awareness and implementing good 
environmental practices.

The ECO-Schools Programme 
Awards were presented this year 
to 12 schools in Qatar across 
three categories. The Awards 
acknowledge the exceptional 
creativity and innovation 
demonstrated by these schools in 
successfully completing their green 
projects as part of the ECO-Schools 
Programme.

The Green Trophy, which rewards 
excellence in the “Environmental 

Health” category, was awarded to 
three schools: Al Ahnaf Bin Qais 
Independent Preparatory School, 
International School of London – 
Qatar, and Rajagiri Public School, 
while the Yellow Trophy representing 
the “Energy Saving” category went 
this year to Shantiniketan Indian 
School and Philippine International 
School Qatar-Elementary.

Seven schools were presented 
with the Red Trophy in the “Waste 
Management” category: Birla 
Public School, Pakistan International 
School Qatar, Gheras International 
School, Philippines International 
School Qatar-High School, and Doha 
Modern Indian School while the 
Philippine School Doha walked away 
with two awards in this category.

Doha Bank awarded this year 12 local schools for its annual ECO-Schools 
Programme Awards. Prizes were presented and chosen across three different 
categories, all acknowledging the students’ creativity for their green projects

Chief Guest Mr. Rashid Ali Al-Mansoori, CEO of Qatar Stock and Dr. R. 
Seetharaman on the stage of Doha Bank’s seminar entitled “Evolving Digital 
ecosystem and its Business impact” 

السحب الشهري السادس لحساب الدانة للتوفير لعام 2016 يسفر عن 53 فائز بجوائز مجزية.



THE NEWSLETTER OF DOHA BANK

بنك الدوحة يحصد ثالث جوائز 
من مجلة ذا بانكر ميدل إيست 

في حفل توزيع الجوائز للعام 2016

بنك الدوحة يفتتح 
مكتبه التمثيلي في دكا 

نال بنك الدوحة مرة أخرى أعلى 
الجوائز في حفل جوائز مجلة بانكر 
ميديل إيست، حيث نجح في حصد 

جوائز في ثالث فئات رئيسية وهي 
جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر 

اإلنترنت / الجوال لتطبيق الجوال 
المصرفي الخاص بالبنك، وجائزة 

أفضل حساب توفير لبرنامج الدانة 
للتوفير، وجائزة أفضل بطاقة ائتمانية 

مشتركة لبطاقة التسوق اللولو - 
بنك الدوحة االئتمانية. 

وقد تسّلم الجوائز السيد محمد عابد، 
رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات، 

والسيد جول خان، رئيس دائرة 
الخدمات المصرفية لألفراد، والسيد 

حسن كمال، مدير فرع الشركات من 
السيد روبن، مدير تحرير مجلة بانكر 

ميدل إيست في حفل أقيم في بنك 
الدوحة هذا األسبوع. 

ومن جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان 
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تؤكد 

هذه الجوائز على تمّيز ابتكارات 
بنك الدوحة في مجال الخدمات 

المصرفية لألفراد، وتعّد بمثابة اعتراف 
بالعروض المبتكرة القائمة على 
التكنولوجيا المقدمة من البنك 

إلى عمالئه األوفياء. وستشكل هذه 
الجوائز بال شك حافًزا لنا للمضي 

قدمًا في ابتكار المزيد من المنتجات 
والخدمات التي تلبي المتطلبات 

لعمالئنا".  المتغيرة 

وقد دأب بنك الدوحة على الفوز بعدد 
من الجوائز في احتفاالت جوائز بانكر 

ميديل إيست والتي بات ُينظر إليها 
بأنها الجوائز األهم في مجال التميز 

المالي في منطقة الشرق األوسط. 

افتتح  بنك الدوحة ش.م.ق مكتبه 
التمثيلي في بنغالديش في 8 ديسمبر 

2016. وشرف حفل االفتتاح كل من 
سعادة السيد أحمد محمد الدهيمي 

سفير دولة قطر في بنغالديش، 
والسيد أنيس خان، العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لبنك ميوتشوال 
ترست، والسيد عبد المطلب أحمد، 

رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في 
بنغالديش  وكبار الرؤساء التنفيذيون 
والمسؤولون من القطاع المصرفي 

في بنغالديش.

وبمناسبة االفتتاح، نظم بنك الدوحة 
في نفس اليوم حفل استقبال كبير 
في فندق وستن دكا. وحضر الحفل 

كبار الشخصيات المصرفية وكبار 
الشخصيات في بنغالديش.

وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على 
العالقات بين قطر وبنغالديش. وقال 

"تستورد بنغالديش 500 مليون متر 
قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز 

الطبيعي المسال من قطر بحلول 
عام 2018. وهناك اإلمكانات الهائلة 

التي تتمتع بها القوى العاملة الماهرة 
والمؤهلة مهنيًا في بنغالديش التي 

يمكن أن تساعد في تحقيق رؤية 
قطر الوطنية 2030 واستضافة قطر 

مونديال 2022 لكرة القدم. وأهم 
صادرات بنغالديش إلى قطر هي 

نسيج المالبس وتريكو والمنسوجات 
والجلود والجوت. بينما تستورد 

بنغالديش من قطر الحيوانات الحية 
والمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية 

المعدنية  المجهزة والمنتجات 
والبالستيك والمطاط. 

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

Doha Bank Q.S.C. inaugurated 
its Bangladesh Representative 
office on 8th December 2016. 
The inauguration cermony was 
conducted in the evening in 
the presence of  H.E. Ahmed 
Mohamed Al-Dehaimi, Qatar 
Ambassador to Bangladesh , Mr. 
Anis A. Khan, Managing Director 
& CEO of Mutual Trust Bank, Mr. 
Abdul Matlub Ahmed, President 
Federation of Bangladesh 
Chamber of Commerce & Industry 
(FBCCI) and CEOs and Senior 
Officials of Bangladesh Banks.    

On the occasion of the 
inauguration Doha Bank hosted a 
Grand Reception at  The Westin 
Dhaka Hotel in Dhaka on the 
same day, which was attended 
by banking fratenity and other 

dignitaries in Bangladesh.

Dr. R. Seetharaman commented 
on the Qatar – Bangladesh 
relationships: “Bangladesh is 
all set to import 500 million 
metre standard cubic feet per 
day of LNG from Qatar by 2018. 
There is potential of skilled and 
professionally qualified workforce 
in Bangladesh that can help Qatar 
in meeting its National Vision 
2030 and in hosting the FIFA 
World Cup in 2022. Major export 
item of Bangladesh to Qatar are 
woven garments, knitwear, textile, 
leather and Jute products. Major 
import item of Bangladesh from 
Qatar are live animals, animal 
products, prepared foodstuffs, 
mineral products, plastics and 
rubber. ”

DOHA BANK INAUGURATES ITS 
BANGLADESH REPRESENTATIVE
 OFFICE IN DHAKA

Doha, bagged once again top 
honors at The Banker Middle East 
Industry Awards, taking home 
awards in three 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.

The awards were received by 
Mohammad Abid, Head of IT, 
Mr. Gul Khan, Head of Retail and 
Mr. Hassan Kamal, Corporate 
branch manager from Mr. Robin, 
the Chief Editor of Banker Middle 
East to CEO at a ceremony held in 
Doha Bank this week.

“The awards indicate the success 
of Doha Bank’s innovation in 
the retail segment.” said Dr. 
R. Seetharaman, CEO of Doha 
Bank. “These awards are an 
acknowledgement for innovative 
offerings to our customers using 
technology. The awards are also 
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 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.

Doha Bank awarded this year 12 local schools for its annual ECO-Schools 
Programme Awards. Prizes were presented and chosen across three different 
categories, all acknowledging the students’ creativity for their green projects

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank Group’s CEO, Mr. Mohammad Abid, Head of IT, 
Mr. Gul Khan, Head of Retail and Mr. Hassan Kamal, Corporate Branch Manager 
received the awards during a ceremony held in Doha Bank Headquarters

The inauguration cermony  of Doha Bank Q.S.C. Bangladesh Representative office in 
Dhaka hosted a Grand Reception at  The Westin Dhaka Hotel in Dhaka on the same 
day, which was attended by banking fratenity and other dignitaries in Bangladesh.

بمناسبة االفتتاح، نظم بنك الدوحة حفل استقبال كبير في فندق وستن دكا. وحضر 
الحفل كبار الشخصيات المصرفية وكبار الشخصيات في بنغالديش.

د. ر. سيارامان ومسؤولو البنك يتسلمون الجوائز من مجلة بانكر ميديل إيست
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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

الشيخ فهد بن  صّرح سعادة 
ثاني، رئيس  محمد بن جبر آل 
مجلس إدارة بنك الدوحة، أن 

اإلدارة وافق في اجتماعه  مجلس 
2017/1/22 على  بتاريخ  الذي عقد 

المدققة  المالية  البيانات  مسودة 
2016.  كما صّرح بأن صافي  لعام 
2016 قد بلغ  أرباح البنك عن عام 

بالمقارنة  قطري  ريال  مليون   1.054
1.354 مليون ريال قطري عام  مع 
2015. وقال أيضًا بأن المجلس قد 

قرر في االجتماع ذاته تقديم 
للموافقة  العامة  للجمعية  توصية 

أرباح نقدية على  توزيع  على 
قطري  ريال   )3( بواقع  المساهمين 

نص  يلي  وفيما  الواحد  للسهم 
القرارات التي تم اتخاذها في ذات 

االجتماع:

البيانات  •   اعتماد مسودة   
.2016 لعام  المدققة  المالية 

للجمعية  •   تقديم توصية   
للمساهمين  العادية  العامة 

أرباح  توزيع  على  للموافقة 
بواقع  المساهمين  على  نقدية 
الواحد. ريال قطري للسهم   )3(

•   دعوة الجمعية العامة   
العادية  وغير  العادية 

بتاريخ  لالنعقاد  للمساهمين 
2017/3/6 وفي حالة عدم 

يعقد  سوف  النصاب  اكتمال 
.2017/3/13 بتاريخ  ثان  اجتماع 

•   اعتماد أجندتي اجتماعي   
وغير  العادية  العامة  الجمعية 

للمساهمي. العادية 

البنك قد حقق  بأن  كما قال أيضًا 
بمعظم  ملحوظة  نمو  نسب 

ارتفع  حيث  المالية،  المؤشرات 
83.3 مليار  الموجودات من  إجمالي 
90.4 مليار  ريال قطري عام 2015 إلى 

ريال قطري عام 2016، أي بزيادة 
ريال قطري  7٫076 مليار  قدرها 

وارتفع   .8.5٪ نمو تعادل  وبنسبة 
 55.6 السلف والقروض من  إجمالي 

2015 إلى  مليار ريال قطري عام 
 ،2016 59.2 مليار ريال قطري عام 

٪6.5. كما  أي بنسبة نمو تعادل 
الودائع قد نمت بنسبة  بأن  قال 

الودائع  ارتفع إجمالي  ٪5.6 حيث 
52.8 مليار ريال قطري عام  من 
2015 إلى 55.7 مليار ريال قطري 
2016. وبلغ إجمالي حقوق  عام 

العام  نهاية  في  كما  المساهمين 
13.4 مليار ريال قطري أي  مبلغ 

العام  ٪1.5 عن  زيادة قدرها  بنسبة 
السابق.

العائد على  أيضا أن متوسط  وقال 
31 ديسمبر  األرباح حتى  السهم من 

2016 قد بلغ 3.23 ريال قطري، في 
متوسط  على  العائد  نسبة  أن  حين 

 12.1٪ بلغ  قد  المساهمين  حقوق 
متوسط  على  العائد  ونسبة 

01.21٪ بلغت  الموجودات 

 

رقم قياسي جديد مع مشاركة اآلالف 
في النسخة الثانية عشر من سباق 

الدانة األخضر للجري

أسباير   اكتست طرقات حديقة 
بألوان زاهية متموجة عصر يوم 

14 يناير، مع حضور  السبت، الموافق 
ما يزيد عن 6٫000 شخص إلبداء 

المشاركة  خالل  من  للبيئة  دعمهم 
الثانية عشر من سباق  النسخة  في 

مسجلين  للجري،  األخضر  الدانة 
بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في هذه 

المبادرة. ويعد هذا السباق الذي 
الدوحة سنويًا بدعم من  ينظمه بنك 

والهالل  القطرية،  األولمبية  اللجنة 
األحمر القطري، واألمن العام، وإدارة 

أبرز  المرور، وأكاديمية أسباير، أحد 
في  المرتقبة  المجتمعية  الفعاليات 

قطر، وشهدت نسخة هذا العام 
والتشويق  الحماس  مستويات  ارتفاع 

إلى آفاق جديدة من قبل العائالت 
من  البدنية  باللياقة  والمهتمين 

احتشدوا  الذين  المدينة  أنحاء  مختلف 
لدعم هذا الحدث، و ليكونوا جزءًا من 

التي  االستثنائية  المجتمعية  األجواء 
الفريد.  السباق  هذا  يقدمها 

السباق  في  المشاركين  تقسيم  وتم 
إلى ثماني فئات، بما في ذلك الذكور 
واإلناث تحت 18 سنة، ومن 18 حتى 35 

35 سنة، باإلضافة إلى  سنة، وفوق 
وذوي  المحترفين  الرياضيين  فئتي 

الحضور  وتنوع  الخاصة.  االحتياجات 
يشاركون  الذين  المتسابقين  بين 
الذين يحرصون  ألول مرة، وأولئك 
المشاركة كل عام. وكانت  على 

فئة الذكور من 18 حتى 35 سنة قد 
المشاركين،  من  عدد  أكبر  استقطبت 

2106 مشاركين، في حين  والذي بلغ 
المتسابقين في فئة  58 من  شارك 

منحت  وقد  الخاصة.  االحتياجات  ذوي 
بالمراكز  للفائزين  قّيمة  نقدية  جوائز 
األولى في كل فئة، ليصل  الخمسة 

الدانة  سباق  بجوائز  الفائزين  عدد 
100 فائز. األخضر للجري إلى أكثر من 

الموسم  السباق هذا  كما كان 
الشهرين  سحبي  إلجراء  مسرحًا 
حساب  لحملة  والعاشر  التاسع 
والذي   ،2016 للعام  للتوفير  الدانة 

في  شعبية  التوفير  برامج  أكثر  يعد 
نابضة  حماسية  أجواء  ووسط  قطر. 

كل  انضمام  الحدث  شهد  بالتشويق، 
والسيد  سرحان  هشام  السيد  من 
عمالء  من  ديبناث  كومار  سانتوس 

الدانة،  مليونير  قائمة  إلى  الدوحة  بنك 
في حين فاز آخرون من سعداء الحظ 
 100٫000 2٫000 إلى  تتراوح قيمتها من  بجوائز 

ريـال قطري، والتي شملت ثالث منح 
لـ  ريـال قطري   25٫000 دراسية بقيمة 

جائزة  عن  فضاًل  الصغار"،  "المدخرين 
2٫500 دينار كويتي ألحد  واحدة بقيمة 

الكويت. الدانة في  عمالء حساب 

الجوائز  قيمة  بلغت  فقد  وإجمااًل، 
السباق،  التي تم اإلعالن عنها خالل 

110 جائزة، حوالي  والبالغ عددها 
ريـال قطري.  2٫649٫000

النسخة الثانية عشر من سباق الدانة األخضر للجري يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

بنك الدوحة يوصي بتوزيع نسبة 30٪
من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية 

علىالمساهمين عن عام 2016


