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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 
half of 2017. Net profit for the 
first half of 2017 recorded an 
impressive QAR 716 million as 
compared to QAR 708 million 
for the same period in 2016, 
showing an increase of 1.0%. 
H.E. Sheikh Fahad said, “This 
is another outstanding result 
and is clear demonstration 
that Doha Bank continues to 
perform consistently.”

The Bank increased its net 
operating income by 4.8% to 
QAR 1,473 million.
Total assets increased by QAR 
4.5 billion, a growth of 5.1%, 
from QAR 87.3 billion as at 30 
June 2016 to QAR 91.8 billion 
as at 30 June 2017.
Net loans and advances 
increased to QAR 59.2 billion 
from QAR 55.4 billion for 
the same period last year, 
registering a growth of 6.8%. 
Customer deposits showed a 
year-on-year increase of 6.8% 
from QAR 52.4 billion to QAR 
56.0 billion as at 30 June 2017.

H.E. Sheikh Abdul Rehman Bin 
Mohammad Bin Jabor Al-Thani, 
Managing Director of
Doha Bank said, “The Bank has 

become extremely strong over 
the years with total equity, as 
at 30 June 2017, at QAR 14.6 
billion, registering an increase 
of 11.7% during the last twelve 
months. Through the strategic 
utilisation of the shareholder’s 
funds by way of increasing our 
performance levels, the return 
on average shareholders’ equity 
is 14.7% as at 30 June 2017, 
one of the best in the industry. 
The Bank, given the scale 
of operations, has achieved 
a very high return on the 
average assets of 1.57% as at 
30 June 2017 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, “The 
strong results achieved amid 
challenging market conditions 
highlight the solidity of 
the Bank’s vision and the 
robustness of its strategy to 
capitalize on market synergies 
and ongoing customer 
demand. During the year,
Doha Bank distributed 
30% cash dividend to the 
shareholders for the year 2016 
and successfully completed the 
capital increase by way of 
rights issue.”

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank CEO among guests of honour at Doha Bank’s 
knowledge sharing session entitled “Enhancing customer value through wealth 
management” which included Qatar Exchange CEO, Rashid Bin Ali Al Mansoori,
Mr. James' Robertson, Head of Corporate and Wealth Managing Partner Taylor 
Wessing LLP, Mr. Fahmi Algussein, CEO, Amwal, Mr. Rami Jamal, Portfolio Manager, 
Amwal and Mrs. Nicole Perry Associate Director of Investment, Grant Property

DOHA BANK ACHIEVES 1% 
PROFIT GROWTH IN THE FIRST 
HALF OF 2017

DOHA BANK HOSTS KNOWLEDGE
SHARING SESSION ON WEALTH
MANAGEMENT

Doha Bank recently hosted a 
knowledge sharing session entitled 
“Enhancing Customer Value 
Through Wealth Management” at 
the Doha Bank Auditorium.
The guest of honor at the 
event was Mr. Rashid Bin Ali Al 
Mansoori, CEO of Qatar Exchange. 
Prominent speakers included 
Mr. James Robertson, Head of 
Corporate and Wealth Managing 
Partner at Taylor Wessing,
Mr. Fahmi Alghussein, CEO of 
Amwal, Mr. Rami Jamal, Portfolio 
Manager, Amwal, and Ms. Nicole 
Perry, Associate Director of 
Investment (International) at Grant 
Property.

Giving his opening remarks at the 
event, Dr. R. Seetharaman, CEO of 
Doha Bank, said, “We’re entering 
a new stage of international 
relations where national policies 
could shape how globalization 
eventually develops. Some of the 
GCC sovereigns such as Saudi 

Arabia, Kuwait and Oman have 
come up with bond issues this year 
and fiscal reforms are going to 
continue in the region.
Progress is also being made on 
VAT implementation across the 
GCC.”

Sharing his insights on 
developments in Qatar,
Rashid Bin Ali Al Mansoori said, 
“Qatar Exchange was upgraded to 
MSCI emerging market status in 
2014 and we continue to perform 
strongly despite the low oil price. 
We are planning to introduce 
a number of products this year 
which will further improve investor 
participation.”



The fourteenth edition of AL DANA savings scheme, the most popular savings 
programme in Qatar, features the highest individual prize value and the highest 
number of winners for 2017

Dr. R. Seetharaman, Doha Bank CEO received the “Global Good Governance 
(3G) Awards 2017” under the category "3G Environmental Responsibility Award 
2017"  recognizing Doha Bank’s efforts across its global operations on corporate 
governance and sustainable development
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بنك الدوحة يعلن إطالق
النسخة الرابعة عشرة من

برنامج الدانة للتوفير
أعلن بنك الدوحة في أوائل شهر 

أبريل إطالق برنامج الدانة للتوفير لعام 
2017 والذي يحظى بشعبية واسعة 

في قطر، إذ يمنح جائزة شهرية 
قدرها 1 مليون ريال قطري لفائز 

محظوظ واحد، وجائزة شهرية قدرها 
100٫000 ريال قطري، وجائزة شهرية 

قدرها 15٫000 ريال قطري لخمسة عشر 
فائزًا، ومنحة دراسية قدرها 25٫000 
ريال قطري لفائز واحد شهريًا من 

الصغار.  المدخرين 

وحتى هذا اليوم فاز بالجائزة الكبرى 
لبرنامج الدانة أكثر من 51 مليونيرًا 
وقّدم جوائز نقدية ألكثر من 3000 

عميل مواطن ووافد بقيمة تتجاوز 120 
مليون ريال قطري باإلضافة إلى توزيع 

40 كيلوغرام من الذهب. 

وهذا العام ستكون فرص فوز العمالء 
أسهل وأكثر، فكل ما يحتاجون إليه 

هو إدخار 5000 ريال قطري في حساب 
الدانة. ومقابل كل 1000 ريال قطري 

سيحصل العمالء على فرصة واحدة 
للفوز بالسحوبات، وكلما ارتفعت 

قيمة المدخرات في الحساب ارتفعت 
فرص الفوز بالجوائز النقدية. لكن 

األمر اليقف عند ذلك الحد بل يصبح 
أكثر تشويقًا للعمالء الذين يحتفظون 

بمتوسط رصيد ال يقل عن 25٫000 ريال 
قطري في حسابات الدانة لفترة 

ستة شهور، إذ سيحصلون على فرص 
مضاعفة ثالثة مرات للفوز بسحوبات 

المتنوعة. البرنامج 

النسخة الرابعة عشرة من جوائز برنامج الدانة للتوفير، أكثر البرامج شعبية في قطر، والتي 
شهدت أعلى قيمة للجوائز الفردية وأعلى عدد من الرابحين لعام 2017

 الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، يتلقى الجائزة العالمية للحوكمة 
الرشيدة 2017 ضمن فئة جوائز المسؤولية البيئية اعترافًا بالجهود التي نفذها بنك الدوحة 

في مجال حوكمة الشركات والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي

DOHA BANK ANNOUNCES THE
LAUNCH OF THE 14TH EDITION OF 
AL DANA SAVINGS SCHEME 

DOHA BANK
HONOURED AT GLOBAL
GOOD GOVERNANCE AWARDS

In early April, Doha Bank 
announced the launch of the 
2017 campaign for its Al Dana 
Savings Scheme. Now in its 14th 
edition, Qatar’s most popular 
savings program will crown one 
lucky winner every month for the 
QAR 1 million prize along with 
one winner for the QAR 100,000 
prize and 15 winners for the
QAR 10,000 prize. In addition, 
one lucky Al Dana account-holder 
will receive the QAR 25,000 
Young Saver Scholarship prize 
each month. 

Till date, the Al Dana savings 
campaign has created more than 
51 millionaires, awarded more 
than 3,000 local and expatriate 

customers with over QAR 120 
million in cash prizes, and given 
away more than 40 kilograms 
of gold. 

All you need to do to enter the 
prize draw is maintain a minimum 
balance of QAR 5,000 in your
Al Dana account. Each QAR 1,000 
kept in your account entitles 
you to one chance to win a 
million. The more you save, the 
greater your chances of winning, 
with customers maintaining a 
minimum balance of QAR 25,000 
in their accounts over a six-month 
period tripling their chances of 
winning in their category.

Doha Bank was honored with 
the ‘Environmental Responsibility 
Award’ at the “Global Good 
Governance Awards (3G Awards) 
2017” held at The Fairmont Palm 
Hotel & Resort in Dubai. Hosted by 
Cambridge IF Analytica, the award 
ceremony was attended by leaders 
from the government, corporate, 
social and philanthropy sectors.

On receiving the award,
Dr. R. Seetharaman, CEO of
Doha Bank, said, “The award 
recognizes the measures undertaken 
on corporate governance, 
environmental conservation and 
sustainable development by
Doha Bank across its global 
operations. Doha Bank had 
realigned its risk management and 
corporate governance framework 
in line with the regulatory reforms 

which were introduced following 
the global financial crisis.” 

“Economies, institutions and 
individuals need to follow good 
governance. It can be called 
corporate governance for 
institutions, and global governance 
for economies. Individuals are 
affected by corporate governance 
and global governance due to 
the links with institutions and 
economies, respectively.

As an active proponent of green 
banking, Doha Bank recognizes 
sustainability as the key to achieving 
long-term growth, and we have 
been publishing Governance reports 
and Sustainable Development 
reports consistently for many years 
now,” he added.

تكـريـم بـنـك الـدوحـة
فـي حـفـل تـوزيع الجوائز

العالمية للحوكمة الـرشـيـدة

نال بنك الدوحة الجائزة العالمية 
للحوكمة الرشيدة 2017 ضمن فئة 

جوائز المسؤولية البيئية، وذلك خالل 
حفل توزيع الجوائز الذي نّظمته 

شركة »كامبريدج آي إف أناليتيكا« في 
فندق فيرمونت النخلة في دبي. وقد 
شهد الحفل مشاركة نخبة من كبار 

المسؤولين من القطاعات المؤسسية 
والمجتمعية والخيرية.

وفي معرض تعليقه بمناسبة 
الحصول على هذه الجائزة، قال 

الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي 
لبنك الدوحة: "ُتعد الجائزة العالمية 
للحوكمة الرشيدة اعترافًا بالجهود 
التي نفذها بنك الدوحة في مجال 

حوكمة الشركات والمحافظة على 
البيئة والتنمية المستدامة على 

الصعيد العالمي. وكان بنك الدوحة قد 
قام بموائمة إطار عمل إدارة المخاطر 

وحوكمة الشركات لديه ليتماشى 

مع اإلصالحات التنظيمية التي تم 
تطبيقها بعد األزمة المالية العالمية". 

وأضاف: "تعّد االقتصادات والمؤسسات 
واألفراد في حاجة دائمة إلى اتباع 
وتطبيق نظم الحوكمة. وُتعنى 

حوكمة الشركات بالمؤسسات، بينما 
ُتعنى الحوكمة العالمية باالقتصادات، 

فيما يتأثر األفراد بكل من حوكمة 
الشركات والحوكمة العالمية نظرًا 

الرتباطهم بكل من المؤسسات 
واالقتصادات على حد سواء. ودأب

بنك الدوحة على إصدار تقارير الحوكمة 
وتقارير التنمية المستدامة باستمرار 

لسنوات عديدة، وكل ذلك انطالقًا 
من إيمانه الراسخ بأنه ال يمكن تحقيق 

نمو طويل األجل دون تطبيق مبادئ 
وممارسات االستدامة".



Doha Bank was recognized as the foremost commercial bank in the Middle East
for a fifth straight year at the Banker Middle East Industry Awards 2017
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بـنـك الـدوحـة
يـكـّرم مـوظـفـي

الخـدمـة الطـويــلـة

بنك الدوحة يحصل على جائزة
أفضل بنك تجاري في منطق الشرق 

األوسط خالل حفل توزيع جوائز
مجلة "بانكر ميدل إيست 2017"

نّظم بنك الدوحة مؤخرًا حفله 
السنوي الخاص بتكريم الموظفين 

الذين قضوا سنوات طويلة من الخدمة 
في البنك، وذلك في المقر الرئيسي 

لبنك الدوحة في الخليج الغربي. 
وتهدف "جوائز الخدمة الطويلة" 

إلى تكريم الموظفين الذين تجاوزت 
خدمتهم 10 و15 و20 و25 و35 عامًا من 

العمل لدى البنك. 

وتعليقًا على ذلك، قال سعادة الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، 

العضو المنتدب لبنك الدوحة:
"أنا سعيد بلقائكم، وأود أن أغتنم هذه 

الفرصة كي أنقل لكم جميعًا تحيات 
أعضاء مجلس اإلدارة وتقديرهم لكم 

على والئكم وجهودكم المتواصلة 
التي بذلتموها خالل السنوات الماضية.

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

في بنك الدوحة نواصل سعينا من 
أجل توفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة 

تسمح لموظفينا بالنمو والتطور،
سواء كان ذلك على الصعيد الشخصي 
أو المهني. ولكن التزامنا تجاه موظفينا 
يذهب إلى أبعد من ذلك، ولهذا السبب 

نقوم كل عام بتكريم الموظفين 
الذين قضوا فترات طويلة في خدمة 

البنك وعمالئنا".

حصل بنك الدوحة على جائزة 
أفضل بنك تجاري في منطقة الشرق 
األوسط للمرة الخامسة على التوالي 
خالل حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر 

ميدل إيست2017" الذي أقيم في فندق 
جميرا أبراج اإلمارات في دبي خالل 

األسبوع الثاني من شهر مايو. واستلم 
الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي 

لبنك الدوحة، الجائزة نيابة عن البنك.

وتعليقًا على هذا الفوز، قال سيتارامان: 
"إن تتويج بنك الدوحة بجائزة أفضل 

بنك تجاري في الشرق األوسط للسنة 
الخامسة على التوالي ما هو إال اعتراف 

بأهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة 
وفعالية، استراتيجية أعماله، والقيمة 

الكبيرة التي يوفرها لمختلف أصحاب 
المصلحة. وينصب تركيزنا في

بنك الدوحة على تقديم منتجات 

وخدمات تكنولوجية مبتكرة تساهم 
في جعل حياة الناس أكثر سهولة 
وسالسة. كما تعكس هذه الجائزة 

الدور الريادي لبنك الدوحة وأداؤه 
المالي القوي".

DOHA BANK
FELICITATES
LONG-SERVING
EMPLOYEES

DOHA BANK NAMED ‘BEST 
REGIONAL COMMERCIAL BANK’
AT BANKER MIDDLE EAST
INDUSTRY AWARDS 2017

Doha Bank recently hosted its 
annual Long-Service Awards at its 
Head Office in West Bay.
The awards recognized employees 
who had reached service milestones 
of 10, 15, 20, 25 or 35 years.

Addressing the honorees during the 
ceremony, Sheikh Abdul Rahman 
bin Mohammed bin Jabor Al Thani, 
Managing Director of Doha Bank, 
said: “I'm very happy to see you 
all today, and I would like to take 
this opportunity, on behalf of the 
members of the Board of Directors, 
to express our sincere gratitude 
and appreciation for all the effort 
you have put in over the years 
towards our organization’s success. 
Doha Bank enjoys a preeminent 

position in the banking industry 
today thanks to the hard work and 
dedication of people like you.”

Dr. R. Seetharaman, CEO of
Doha Bank, said, “At Doha Bank, 
we always go the extra mile 
to ensure that we maintain an 
inclusive and stimulating work 
environment that allows our 
employees to prosper and thrive, 
both personally and professionally. 
Our commitment to our employees 
however goes much deeper than 
that, which is why we make it a 
point each year to recognize those 
employees who have spent a 
good part of their lives serving the 
interests of our organization and 
our customers." 

Doha Bank recognizes every year the outstanding contribution of its employees 
who reach the service milestones of 10, 15, 20, 25 or 35 years

For the fifth successive year, 
Doha Bank has been named 'Best 
Regional Commercial Bank' at the 
prestigious Banker Middle East 
Industry Awards 2017. The awards 
were presented at a ceremony 
held at Emirates Tower Hotel in 
Dubai in the second week of May. 
Dr. R. Seetharaman, Group CEO, 
received the award on behalf of 
Doha Bank.

Commenting on the win,
Dr. Seetharaman said, “To be 
recognized as the foremost 
commercial bank in the Middle 
East for a fifth straight year is a 
firm acknowledgement of the 
effectiveness of Doha Bank's 
business strategy and the value 

the Bank creates for its various 
stakeholders. At Doha Bank our 
focus is on providing innovative, 
technology-led banking products 
and services that make our 
customers’ lives easier.
This award is a reflection of Doha 
Bank’s innovation leadership and 
its consistently strong financial 
performance.”

 بنك الدوحة حصل على جائزة أفضل بنك تجاري في منطقة الشرق األوسط للمرة الخامسة 
على التوالي خالل حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست2017"

يكّرم بنك الدوحة كل عام موظفي الخدمة الطويلة الذين تجاوزت خدمتهم 10 و15 و20 
و25 و35 عامًا من العمل لدى البنك
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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 للنصف األول 
من عام 2017، حيث صّرح سعادته 

بأن البنك قد حّقق صافي ربح عن 
فترة الستة أشهر األولى من عام 
2017 بمبلغ 716 مليون ريال قطري 

بالمقارنة مع 708 مليون ريال قطري 
عن نفس الفترة من العام الماضي، 

أي بنسبة نمو تعادل ١ ٪. هذا وقال 
أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك 

من تحقيقها لهي تأكيد على 
قدرة البنك المستمرة على الثبات 

في وجه جميع التحديات وتحقيق 
أفضل مستويات األداء.

كما صرح أيضًا بأن صافي الدخل 
من العمليات قد ارتفع بنسبة ٤.٨٪ 
ليصل إلى ١.٤٧٣ مليون ريال قطري، 
وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع 

بمبلغ ٤.٥ مليار ريال قطري أي 
بنسبة نمو تبلغ ٥.١٪ ، حيث ارتفع 

إجمالي الموجودات من مبلغ 87.3 
مليار ريال قطري كما في 2016/06/30 
إلى مبلغ ٩١.٨ مليار ريال قطري كما 

في 30 يونيو2017. وقال إن صافي 
القروض والسلف قد نما بنسبة ٦.٨٪، 
حيث ارتفع صافي القروض والسلف 

من 55.4 مليار ريال قطري إلى٥٩.٢ 
مليار ريال قطري مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي. وشهدت 
ودائع العمالء نموًا بنسبة ٦.٨٪ لتصل 
إلى 56 مليار ريـال قطـري كمـــا في 

30 يونيو 2017 بالمقارنة مع 52.4 مليار 
ريـال قطري كما في نهاية نفس 

الفترة من العام الماضي.

وقال سعادة الشيخ/ عبد الرحمن 
بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو 

المنتدب، أن بنك الدوحة قد أصبح 
عبر السنوات يتمتع بمالءة مالية 

قوية، حيث وصل إجمالي حقوق 
المساهمين كما في 30 يونيو 2017 

إلى مبلغ ١٤.٦ مليار ريال قطري، 
مسجاًل بذلك زيادة بنسبة ١١.٧٪ 

خالل االثني عشر شهًرا الماضية. 
وقال أيًضا إن البنك قد حّقق 

من خالل رفع مستويات األداء 
والتوظيف االستراتيجي األمثل 
ألموال المساهمين نسبة عائد 

على متوسط حقوق المساهمين 
كما في 2017/06/30 تعادل ١٤.٧٪، 

وهي تعّد من بين أفضل النسب 
الموجودة في هذا القطاع. 
كما حقق البنك أيضًا نسبة 

عائد مرتفعة جدًا على متوسط 
إجمالي الموجودات، حيث بلغت 
١.٥٧٪ كما في 30 يونيو 2017، األمر 
الذي يدّل على كفاءة استخدام 

حقوق المساهمين وعلى فاعلية 
استراتيجيات توظيف الموجودات.

كما قال الدكتور ر. سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي للبنك، تعكس 

نتائج البنك القوية التي تم 
تحقيقها وسط التحديات التي 

تشهدها السوق مدى متانة رؤية 
بنك الدوحة وقوة استراتيجيته 

الرامية إلى االستفادة من التحالفات 
السوقية والطلب المستمر من 

العمالء. وخالل هذا العام وزع
بنك الدوحة على المساهمين أرباح 

نقدية بواقع 3 ريال قطري للسهم 
الواحد، مكماًل بنجاح زيادة رأس مال 

البنك من خالل إصدار المزيد من 
حقوق األسهم.

بـنـك الدوحـة يستــضـيف نـدوة
لـتـبـادل الـمـعـرفـة حـول إدارة 

الـثــروات

لتبادل  ندوة  خالل  الشرف  ضيوف  مع  الدوحة  لبنك  التنفيذي  الرئيس  سيتارامان،  ر.  الدكتور 
المعرفة بعنوان "تعزيز القيمة العائدة على العمالء عبر إدارة الثروات"، والتي شهدت أيضًا حضور 
روبرتسون،  جيمس  والسيد/  قطر،  لبورصة  التنفيذي  الرئيس  المنصوري،  علي  بن  راشد  السيد/ 
الشريك اإلداري في مجموعة إدارة الشركات والثروات بشركة تايلور ويسينج، والسيد/ فهمي 
أموال،  شركة  محافظ  مدير  جمال،  رامي  والسيد/  أموال،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الغصين، 

والسيدة/ نيكول بيري، مدير االستثمار لدى شركة غرانت بروبيرتي.

بـنـك الـدوحـة يحـقق نمـوًا فـي
األرباح بنسبة ١٪ في النصـف األول 

من عام 2017

استضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل 
المعرفة بعنوان "تعزيز القيمة العائدة 

على العمالء عبر إدارة الثروات" بقاعة 
االجتماعات في برج بنك الدوحة. وكان 

ضيف الشرف لهذه الندوة
السيد/ راشد بن علي المنصوري، الرئيس 

التنفيذي لبورصة قطر، كما تضمنت 
قائمة المتحدثين كل من

السيد/ جيمس روبرتسون، الشريك 
اإلداري في مجموعة إدارة الشركات 

والثروات بشركة تايلور ويسينج،
والسيد/ فهمي الغصين، الرئيس 

التنفيذي لشركة أموال، والسيد/ رامي 
جمال، مدير محافظ شركة أموال، 

والسيدة/ نيكول بيري، مدير االستثمار 
لدى شركة غرانت بروبيرتي.

وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور
ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي

لبنك الدوحة قائالً: "نشهد اليوم 
مرحلة جديدة من العالقات الدولية 

العالمية بحيث بإمكان السياسات 
الوطنية أن تساهم في تشكيل 

معايير ومبادئ العولمة الجديدة. وقد 
طرحت الصناديق السيادية في بعض 

دول مجلس التعاون الخليجي مثل 
المملكة العربية السعودية والكويت 

وسلطنة ُعمان العديد من السندات 
هذا العام وذلك في ضوء اإلصالحات 
المالية المستمرة التي تشهدها دول 

مجلس التعاون الخليجي باإلضافة 
إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة 

القيمة المضافة".

ومن جانبه تحّدث السيد/ راشد بن علي 
المنصوري عن أبرز مستجدات السوق 

القطرية فقال: "تم ترقية بورصة قطر 
على مؤشر سوق مورغان ستانلي 

كابيتال إنتيليجنس في عام 2014 وما زال 
وضع البورصة ثابتًا بالرغم من األسعار 

المنخفضة للنفط. ونعتزم إطالق 
عدد من المنتجات هذا العام والتي 

من شأنها أن تسهم في تحسين 
مساهمة المستثمرين. ونحن نخطط 

لتقديم عدد من المنتجات هذا 
العام تساهم في تحسين مشاركة 

المستثمرين".


