
Doha Bank held its Ordinary 
and Extraordinary General 
Assembly Meeting on the 6th of 
March 2017.

Announcing the resolutions 
passed at the Extraordinary 
General Meeting (EGM),
H.E. Sheikh Fahad Bin 
Mohammad Bin Jabor Al-Thani, 
Chairman of Doha Bank, said 
that the meeting agreed to 
increase the Bank’s capital 
from QAR 2,583,722,520 to 
up to QAR 3,100,467,024 
(representing an increase of 
20% from the current paid-up 
share capital) by way of offering 
51,674,450 new ordinary shares 
for subscription. The new shares 
will be offered to eligible
Doha Bank shareholders 
who are registered in the 
shareholders’ register with 
Qatar Central Securities 
Depository (QCSD) at the close 
of trading on Wednesday, 
15th of March 2017 and the 
holders of subscription rights, 
at a price of QAR (25) per share 
representing a premium of QAR 
(15) in addition to a nominal 
value of QAR (10) per share. 

The EGM agreed to grant the 
Board of Directors of Doha Bank 
and those authorized by the 
Board full authority to execute 
this issuance and to determine 
the time and the related terms 
and conditions, deal with 
unsubscribed shares and any 
other issue that may arise 
during the subscription process, 
after obtaining the approval 

of Qatar Financial Markets 
Authority (QFMA), the Ministry 
of Economy and Commerce and 
any other related competent 
authority.

The EGM also agreed to waive 
the priority rights of eligible 
shareholders to third parties 
who would be the holders 
of those rights as a result of 
buying the subscription rights 
from the shareholders as per 
QFMA rules and Commercial 
Companies Law No. (11) of year 
2015 and to waive priority rights 
of the eligible shareholder who 
does not subscribe during the 
specified subscription period. 
It further agreed to offer the 
unsubscribed shares by eligible 
shareholders and the holders 
of subscription rights for public 
subscription in accordance with 
QFMA and any other applicable 
rules/ regulations.

H.E. Sheikh Fahad stated 
that the Ordinary General 
Assembly of the Shareholders 
in its meeting held on the 
same date has endorsed the 
Board of Directors’ Corporate 
Governance report for year 
2016 and the balance sheet 
and profit & loss account for 
the financial year ended on 
31/12/2016 and also endorsed 
the Board's recommendation 
to distribute cash dividends 
of QAR (3) per share to the 
shareholders.
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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 the 22nd of January, 
2017 has approved the draft 
of the Bank’s audited financial 
statements for the year
ended 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 Board 
resolutions:

•	 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	call	the	Ordinary	
and Extraordinary 
General Assembly of the 
Shareholders for a meeting 
on the 6th of March 2017.

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

Furthermore, His Excellency 
said that the Bank has achieved 
noticeable growth rates across 
key financial indicators. Total 
assets rose by QAR 7,076 
million – from QAR 83.3 billion 
in 2015 to QAR 90.4 billion in 
2016 – a growth rate of 8.5%. 
Loans & advances increased 
by 6.5%, from QAR 55.6 
billion in 2015 to QAR 59.2 
billion in 2016, while customer 
deposits grew 5.6% from QAR 
52.8 billion in 2015 to QAR 
55.7 billion in 2016. The total 
shareholders’ equity reached 
QAR 13.4 billion by end-2016, 
marking an increase of 1.5% 
compared to the previous year.

H.E. Sheikh Fahad also declared 
that as of December 31, 2016 
the 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%. 

Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank, said, “Our strong 
performance in 2016 amid 
challenging market conditions 
throws light on the Bank’s 
superior products and services 
and its ability to capitalize on 
market synergies.”

H.E. Sheikh Fahad Bin Mohammad Bin Jabor Al-Thani, Chairman of Doha 
Bank, and the Board of Directors of Doha Bank held the Ordinary and 
Extraordinary General Assembly Meeting on 06 March 2017

DOHA BANK HOLDS ITS
ORDINARY AND EXTRAORDINARY 
GENERAL ASSEMBLY MEETING

DOHA BANK POSTS NET PROFIT 
OF QAR 1.05 BILLION IN 2016
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بنك الدوحة يعلن عن إطالق
تطبيق الجوال الجديد "بنك

الدوحة ماي بوك قطر"

بنك الدوحة ينال جائزة "أفضل
بنك في مجال التمويل التجاري

في قطر" خالل حفل توزيع جوائز
مجلة "غلوبال فاينانس"

أطلق بنك الدوحة مؤخرًا تطبيق الجوال 
الجديد "بنك الدوحة ماي بوك قطر" 

على أبل ستور وجوجل بالي، وذلك 
بالتعاون مع تطبيق "ماي بوك" الرائد 
الذي ُيعنى بأسلوب الحياة والتسوق، 

والذي يتضمن يقدم مجموعة كبيرة 
ومتنامية من العروض والقسائم.

يضم التطبيق 900 قسيمة إلكترونية 
بنظام "اشتر واحد واحصل على الثاني 

مجانًا"، وأكثر من 300 عرض قيم لفنادق 
فاخرة ومطاعم ومقاهي ووجهات 

ترفيه ونوادي الصحة واللياقة البدنية. 
فقد ُصمم تطبيق الجوال الجديد

"بنك الدوحة ماي بوك قطر" ليقدم 
لحاملي بطاقات بنك الدوحة االئتمانية 

قيمة إضافية غير مسبوقة، وتصل 
القيمة اإلجمالية للقسائم والعروض 
التي يحتويها التطبيق إلى 250.000 ريال 

قطري، ليمنح عمالء بنك الدوحة فرصًا 
أكبر للتوفير واالستمتاع بتجارب استثنائية.

وقال السيد جول خان رئيس الخدمات 
المصرفية لألفراد في بنك الدوحة: 

"يؤكد إطالق تطبيق الجوال الجديد 
'بنك الدوحة ماي بوك قطر' التزامنا 

الراسخ حيال إعادة تعريف أسلوب 
الحياة لعمالئنا مع عروض لالستمتاع 

بتناول الطعام والترفيه ومرافق 
الصحة واللياقة البدنية التي تزخر بها 

قطر. ونحن في سعي دائما لتوليد 
المزيد من القيمة لعمالئنا عند اإلنفاق 

من خالل تقديم عروض مبتكرة، 
ويجب أن يحصل الجميع على هذا 

التطبيق، وخاصة الجيل الجديد من 
المتسوقين أو جيل األلفية الذين 

يسعون الكتشاف تجارب جديدة من 
خالل أجهزتهم الذكية".

لتحميل تطبيق "ماي بوك بن ك الدوحة":
bit.ly/2mJISTc :أندرويد

.iOS: apple.co/2n4ezTi

نال بنك الدوحة مؤخرًا جائزة "أفضل 
بنك في مجال التمويل التجاري في 

قطر" خالل حفل توزيع جوائز مجلة 
"غلوبال فاينانس" للعام 2017. وتعتبر 

هذه الجائزة، التي تمنحها المجلة 
سنويًا، من أرقى الجوائز في قطاع 

الصيرفة والتمويل، إذ ُتقّدُم كتقدير 
للمؤسسات المالية الرائدة في مجال 

التمويل التجاري في 9 مناطق حول 
العالم تشمل 84 بلدًا. 

وقد وقع االختيار على بنك الدوحة 
لمنحه هذه الجائزة التقديرية 

استنادًا إلى آراء محللين في القطاع 
المصرفي ومسؤولين تنفيذيين في 

كبرى المؤسسات المالية وخبراء 
في مجال التكنولوجيا. وباإلضافة 

إلى ذلك استطلعت مجلة "غلوبال 

فاينانس" آراء قرائها بغرض تعزيز دقة 
نتائجها.  وموثوقية 

وفي تعليقه على هذه الجائزة، قال 
الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي 

لبنك الدوحة: "ُيشرفنا تلقي هذه 
الجائزة المرموقة، ويمتلك بنك 

الدوحة خبرة كبيرة في األسواق 
المحلية والعالمية باإلضافة إلى 

الموارد والتكنولوجيا الالزمة لدعم 
جميع األمور المتعلقة بالتمويل 

ُل عالقاتنا المصرفية  التجاري. وُتكمِّ
مع أكثر من 750 بنكًا حول العالم 

حضورنا القوي في قطر والبلدان 
الخليجية، إذ تساعدنا شبكة التوزيع 

هذه على تقديم الخدمات السريعة 
المتعلقة  والفعالة لجميع عملياتنا 

بالتمويل التجاري". 

 الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة وفريقه يحتفلون بجائزة أفضل بنك 
في مجال التمويل التجاري في قطر التي تقدمها مجلة "غلوبال فاينانس".

 يقدم التطبيق الجديد المشترك بين بنك الدوحة وماي بوك قسائم "اشتر واحد واحصل 
على الثاني مجانًا" وغيرها الكثير من العروض المميزة لحاملي بطاقات بنك الدوحة االئتمانية.

DOHA BANK NAMED ‘BEST TRADE 
FINANCE BANK IN QATAR’ AT
GLOBAL FINANCE AWARDS 2017

Doha Bank was recently named 
the ‘Best Trade Finance Bank 
in Qatar’ at the Global Finance 
Awards 2017. Presented by the 
Global Finance magazine, the 
annual award is considered one 
of the most prestigious in the 
banking and finance world, and 
aims to recognize leading trade 
finance providers in 9 regions and 
84 countries around the world.

Doha Bank was chosen for the 
coveted honor based on input 
from industry analysts, corporate 
executives and technology experts. 
In addition, a poll of Global 
Finance’s readership was conducted 
in order to increase the accuracy 
and reliability of the results.

“We are honored to receive this 
prestigious award,” said
Dr. R. Seetharaman, CEO of
Doha Bank. “Doha Bank has the 
local and global market expertise, 
resources and technology 
to support all Trade Finance 
related matters. Our strong 
presence in Qatar and the GCC is 
complemented by correspondent 
banking relationships with more 
than 750 banks around the world. 
This distributed network helps 
us to provide fast and efficient 
services for all our Trade Finance 
operations.”

Doha Bank recently unveiled 
a new co-branded mobile 
application – ‘Doha Bank My Book 
Qatar’ – on Apple App Store and 
Google Play Store in collaboration 
with the country’s leading lifestyle 
and shopping app ‘My Book’, an 
ever-growing source of deals and 
voucher schemes.

The feature-packed mobile app 
brings hundreds of irresistible 
offers – from more than 900 ‘Buy 
One Get One Free’ vouchers to 
over 300 other exciting deals at 
prestigious hotels, cafés, leisure 
spots and spas – to the fingertips 
of Doha Bank’s credit cardholders. 
The total value of vouchers and 
deals on the app amount to QAR 
250,000 – driving greater savings 
and generating priceless moments 
for Doha Bank’s customers.

Gul Khan, Head of Retail at
Doha Bank, said: “The launch of 
the ‘Doha Bank My Book Qatar’ 
mobile app reflects our dedication 
towards redefining the lifestyle 
experience of our customers 
as they set out to enjoy the 
many vibrant dining, leisure and 
wellness attractions Qatar has to 
offer. We are constantly in the 
pursuit of generating more value 
for our clients’ spending through 
innovative offerings, and this 
app is a must-have for everyone 
– especially the new generation 
of shoppers or Millennials – who 
seek to discover new experiences 
at the click of a button.”

The ‘Doha Bank My Book Qatar’ 
app is available on the following 
links: Android: bit.ly/2mJISTc
iOS: apple.co/2n4ezTi.

Dr. R. Seetharaman, CEO of Doha Bank, and his team showcase the award for 
‘Best Trade Finance Bank in Qatar’ conferred by Global Finance magazine

The co-branded app by Doha Bank and My Book offers amazing ‘Buy 1 Get 1 
Free’ vouchers and many other unique offers for Doha Bank’s credit cardholders

DOHA BANK UNVEILS NEW
‘DOHA BANK MY BOOK QATAR’ 
CO-BRANDED MOBILE APP
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بنـك الدوحـة يحصـل علـى
جـائزتـي "أفضـل بنـك محـلي فـي

قـطر" و"البنك األكثر ابتكاًرا في
الشـرق األوسـط"

التصنيف االئتماني لبنك الدوحة
 "+A" يرتفع إلى الدرجة

أّكد بنك الدوحة من جديد على 
تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية 
من خالل حصوله على جائزتي "أفضل 

بنك محلي في قطر" و"البنك األكثر 
ابتكارًا في الشرق األوسط"، وذلك ضمن 

جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات 
المصرفية في الشرق األوسط 2017.

وتم تنظـيم حفل توزيع الجوائـز في 
دورته التاسعة في فندق كونراد في 

دبي، وتسلـم الجائزة نيابة عن بنك 
الدوحـة كل من السيد نائـل زاهي 

راشد الزاغة، مدير فرع بنـك الدوحة في 
دبي، والسيد أالجا راجا، مدير فرع البنك 

في أبوظبي.

ومن جانبه أشاد الدكتور ر. سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 

الدوحة بالجهود التي يبذلها فريق 

عمل البنك، قال: "احتفظ بنك الدوحة 
بريادته في تطوير الحلول المصرفية 
المبتكرة لعمالئه في قطر وجميع 

أنحاء الشرق األوسط. وقد اكتسب 
بنك الدوحة سمعته كواحد من 

المؤسسات المالية الرائدة في البالد 
نتيجة لحرصه المستمرعلى التطّور 

من أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة 
للعمالء والسوق وتقديم أحدث 

المنتجات والخدمات". 

وأضاف قائالً: "نحن نفخر بحصولنا على 
هذه الجوائز الهامة خالل حفل توزيع 
جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات 

المصرفية في الشرق األوسط 2017، 
والتي ستكون بمثابة دافع وحافز 

لنا لتحقيق المزيد من اإلنجازات في 
أعمالنا وتعزيز ثقة األطراف المعنية". 

ثّبتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" 
العالمية للتصنيف االئتماني في مارس 

2017 تصنيفها االئتماني لبنك الدوحة 
في مجال القّوة المالية عند الدرجة 

"A". وتتمثل العوامل الرئيسية الداعمة 
لهذا التثبيت في جودة قاعدة قوية 

لرأسمال البنك )والتي يتم تعزيزها 
حالًيا بإصدار أسهم حقوق( باإلضافة 

إلى الجودة الكلية العالية ألصوله. 
وفي حين أن نسبة القروض المتعثرة 

أعلى من المتوسط بالمقارنة مع 
البنوك األخرى، غير أن البنك لديه تغطية 

احتياطية كاملة لخسائر القروض، 
وبأخذ ذلك باالعتبار، ُيعد وضع جودة 

األصول لدى البنك سليًما وقوًيا.

وبناًء على الميزانية العمومية القوية 
للحكومة القطرية والمساهمة 

الكبيرة لشركة قطر القابضة في 
البنك فضاًل عن السجل القوي للدعم 

الحكومي المقّدم للقطاع المصرفي، 
تم تثبيت تصنيف "الدعم" للبنك عند 
المستوى "2". وانعكاًسا لهذا الدعم 

باإلضافة إلى تحّسن التصنيف السيادي 
والتوقعات المستقبلية لقطر في 

مجال النقد األجنبي على المدى 
الطويل عند الدرجة "A A-"/ مستقر، 

تم رفع التصنيف االئتماني لبنك 
الدوحة إلى الدرجة "A+" في مجال 

القدرة على الوفاء بااللتزامات المالية 
بالعملة األجنبية على المدى الطويل. 

وتم تثبيت التصنيف االئتماني لقدرة 
البنك على الوفاء بااللتزامات المالية 

بالعملة األجنبية على المدى القصير 
عند الدرجة " A 2". وتم تعديل مستوى 

التوقعات المستقبلية لتصنيف العملة 
األجنبية إلى "مستقر".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور
ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي

لبنك الدوحة: "تعكس هذه التصنيفات 
االئتمانية مدى استدامة نموذج األعمال 
الذي يتبناه البنك، وقدرته على التعامل 

بمرونة مع التغيرات التي تشهدها 
األوضاع في األسواق سواء على 

الصعيدين المحلي أو الدولي". 

Doha Bank illustrated the 
competitiveness of its banking 
services by bagging two key 
trophies at the recent ‘EMEA 
Finance Middle East Banking 
Awards 2017’. Doha Bank was 
awarded in the categories of the 
‘Best Local Bank in Qatar’ and 
‘Most Innovative Bank in the
Middle East’. 

In its ninth edition, the prestigious 
ceremony awards was held at the 
Conrad Hotel in Dubai, and Doha 
Bank was represented by Mr. Nael 
Zahi Rashed El Zagha and Mr. 
Alaga Raja – Heads of Dubai and 
Abu Dhabi branches. 

Dr. R. Seetharaman, Group CEO of 
Doha Bank, lauded the efforts of 
the team: “Doha Bank has been 

at the forefront of developing 
leading banking solutions for 
our valued customers in Qatar 
and the Middle East. Earning 
the reputation of being one of 
the leading financial institutions 
in the country and the region 
comes with the responsibility of 
constantly evolving with changing 
demands and introducing in-trend 
products and services.”

He added: “We are extremely 
delighted on winning these 
outstanding trophies at the EMEA 
Finance Middle East Banking 
Awards 2017, and are confident 
that this laurels will motivate us 
to bring more resilience to our 
business and bolster stakeholder 
confidence.”

DOHA BANK BAGS THE ‘BEST LOCAL
BANK IN QATAR’ AND ‘MOST
INNOVATIVE BANK IN THE
MIDDLE EAST’ AWARDSCapital Intelligence Ratings 

(CI Ratings or CI), the international 
credit rating agency, announced 
in March 2017 that it has affirmed 
Doha Bank’s Financial Strength 
Rating (FSR) at ‘A’. The principal 
supporting factors for the positive 
rating outlook are the Bank’s 
strong capital base (currently 
being further augmented by a 
rights issue) and healthy overall 
asset quality. While the NPL ratio 
is above average for the peer 
group, so is the more than full 
loan-loss reserve coverage, and 
taken together, the asset quality 
position is seen as being sound.

Based on the still strong Qatari 
government balance sheet and 
the significant shareholding of the 
Qatar Holding Company in the 

Bank, together with the strong 
record of governmental systemic 
support for banks, the Support 
Rating is affirmed at ‘2’. Reflecting 
this support and the improved 
Outlook on Qatar’s Long-Term 
Foreign Currency Sovereign Rating 
of ‘AA-’/’Stable’, the Bank’s Long-
Term Foreign Currency Rating 
(FCR) is raised to ‘A+. The’ Short-
Term FCR is affirmed at ‘A2’, while 
the Outlook on the FCR is also 
revised to ‘Stable’.

Commenting on the rating, Dr. R. 
Seetharaman, CEO of Doha Bank, 
said, “These ratings recognize 
Doha Bank’s sustainable business 
model that is flexible and robust 
enough to adapt and respond to 
changing market conditions in 
Qatar and overseas.”

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

Mr. Alaga Raja – Head of Doha Bank Abu Dhabi branch receiving one of the 
awards at the recent ‘EMEA Finance Middle East Banking Awards 2017’

The international credit rating agency, Capital Intelligence Ratings (CI Ratings or 
CI), affirmed Doha Bank’s Financial Strength Rating (FSR) at ‘A’ recognizing the 
bank’s strong capital base and its sustainable business model

وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية للتصنيف االئتماني تثبت تصنيفها االئتماني لبنك الدوحة 
في مجال القّوة المالية عند الدرجة "A" بفضل وجود قاعدة قوية لرأسمال البنك ومدى 

استدامة نموذج أعماله.
 السيد أالجا راجا، مدير فرع بنك الدوحة في أبوظبي يتسلم إحدى الجائزتين خالل حفل 

توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق األوسط 2017

DOHA BANK’S LONG-TERM
FOREIGN CURRENCY RATING
RAISED TO ‘A+’



The NewsleTTer OF DOHA BANKأبريل  ٢٠١٧  العدد رقم ٥٠

 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 على  22 يناير  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 

الواحد. للسهم 

التي تم  القرارات  وفيما يلي نص 
اتخاذها في ذات االجتماع:

البيانات  •   اعتماد مسودة   
.2016 لعام  المدققة  المالية 

للجمعية  •   تقديم توصية   
للموافقة  العادية  العامة 

أرباح نقدية على  توزيع  على 
ريال   )3( بواقع  المساهمين 

الواحد. للسهم  قطري 

•   دعوة الجمعية العامة   
لالنعقاد  العادية  وغير  العادية 
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•    اعتماد أجندتي اجتماعي   
وغير  العادية  العامة  الجمعية 

للمساهمين. العادية 

كما قال أيضًا بأن البنك قد حقق 
بمعظم  ملحوظة  نمو  نسب 

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

ريال قطري عام 2016، أي بزيادة 
قدرها 7.076 مليار ريال قطري 

وبنسبة نمو تعادل ٪٨.٥. وارتفع 
إجمالي السلف والقروض من 55.6 

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

بنسبة نمو تعادل ٪٦.٥. كما قال 
بأن الودائع قد نمت بنسبة ٪٥.٦ 
ارتفع إجمالي الودائع من  حيث 

52.8 مليار ريال قطري عام 2015 إلى 
55.7 مليار ريال قطري عام 2016. 

المساهمين  حقوق  إجمالي  وبلغ 
كما في نهاية العام مبلغ 13.4 

مليار ريال قطري أي بنسبة زيادة 
قدرها ٪١.٥ عن العام 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 

 ١٢.١٪ بلغ  قد  المساهمين  حقوق 
متوسط  على  العائد  ونسبة 

.١.٢١٪ بلغت  الموجودات 

الرئيس  سيتارامان،  ر.  الدكتور  وقال 
"يلقي  الدوحة:  لبنك  التنفيذي 

أداؤنا القوي في عام 2016، وسط 
الضوء  الصعبة،  السوق  ظروف 

البنك  وخدمات  منتجات  على 
االستفادة  على  وقدرته  المتميزة 

السوق". في  التحالفات  من 

بنك الدوحة يعقد اجتماع الجمعية 
العامة العادية وغير العادية 

للمساهمين

اجتماع الجمعية  الدوحة  عقد بنك 
العادية  وغير  العادية  العامة 

.2017 6 مارس  بتاريخ  للمساهمين 

وصّرح سعادة الشيخ فهد بن محمد 
بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة 

العامة  الجمعية  بأن  الدوحة،  بنك 
وافقت  قد  للمساهمين  العادية  غير 

على زيادة رأس مال البنك من مبلغ 
2.583.722.520 ريال قطري إلى مبلغ 

3.100.467.024 ريال قطري بحد أقصى )ما 
يعادل نسبة ٪٢٠ من رأس المال الحالي 

المدفوع( من خالل طرح 51.674.450 
سهمًا جديدًا عاديًا لالكتتاب على 

وسُتتاح  الدوحة.  بنك  مساهمي 
المسجلين  للمؤهلين  األسهم  هذه 

قطر  شركة  لدى  المساهمين  بسجل 
بتاريخ  المالية  المركزي لألوراق  لإليداع 

التداول يوم األربعاء الموافق  إقفال 
15 مارس 2017 ومن لديهم حقوق 
االكتتاب في األسهم بسعر )25( 

ريال قطري للسهم تتمثل في عالوة 
إصدار قدرها )15( ريال قطري إضافة 
البالغ  للسهم  اإلسمية  القيمة  إلى 

قدرها )10( ريال قطري.

كما وافقت الجمعية العامة غير 
العادية على تفويض مجلس إدارة

بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس 
بجميع الصالحيات من أجل تنفيذ 

عملية اإلصدار وتحديد وقت وشروط 
اإلصدار والتصرف في األسهم غير 

المكتتب فيها وفي أي أمر قد ينشأ 
أثناء عملية االكتتاب بعد الحصول على 

موافقة كل من هيئة قطر لألسواق 
المالية ووزارة االقتصاد والتجارة وأي 
جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.

بأن الجمعية قد  وقال سعادته 
المساهمين  تنازل  على  وافقت 

أولوية  المؤهلين عن حقهم في 
للغير  الجديدة  االكتتاب في األسهم 

االكتتاب  حقوق  سيمتلكون  اللذين 
الحقوق  لهذه  شرائهم  بموجب 

لنظام  وفقًا  المساهمين  من 
المالية وقانون  هيئة قطر لألسواق 

بالقانون  الصادر  التجارية  الشركات 
رقم )11( لسنة 2015 وعلى إسقاط حق 
المساهم في األولوية في االكتتاب 

في حال عدم التقدم لالكتتاب خالل 
المعلنة.  كما وافقت على  الفترة 

طرح األسهم غير المكتتب بها من 
ومن  المؤهلين  المساهمين  قبل 
لالكتتاب  االكتتاب  حقوق  لديهم 

العام بهذه األسهم حسب قوانين 
والجهات  المالية  لألسواق  قطر  هيئة 

الرقابية األخرى ذات العالقة.

بأن الجمعية  كما صرح سعادة الشيخ 
قد  للمساهمين  العادية  العامة 

المنعقد  اجتماعها  في  صادقت 
مجلس  تقرير  على  التاريخ  بنفس 

اإلدارة عن الحوكمة لعام 2016 وعلى 
األرباح  وحساب  العمومية  الميزانية 

في  المنتهية  المالية  للسنة  والخسائر 
2016 وصادقت على توصية  31 ديسمبر 

أرباح نقدية على  مجلس اإلدارة بتوزيع 
ريال قطري  المساهمين بواقع )3( 

الواحد. للسهم 

بنك الدوحة يحقق صافي أرباح
1.05 مليون ريال قطري عن عام 2016 

سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، ومجلس 
إدارة بنك الدوحة، يعقدون اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين 
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