
Doha Bank hosted the 
knowledge sharing session 
entitled “Qatar – Land of 
opportunities” on 16th August 
2017 at Four Seasons Hotel, Doha, 
Qatar, in the presence of H.E. 
Sheikh Abdulla Bin
Saoud Al-Thani, Governor, 
Qatar Central Bank, and 
H.E. Sheikh Abdul Rehman Bin 
Mohammad Bin Jabor Al Thani, 
Managing Director, Doha Bank 
among key Qatari dignitaries, 
prominent local businessmen 
and representatives from various 
embassies.

Dr. R. Seetharaman, CEO,
Doha Bank, in his keynote 
speech, gave insights on Qatar 
economy and developments since 
the beginning of the ongoing 
blockade by neighboring Gulf 
states: “According to IMF July 
2017 Outlook, economic activity 
in both advanced economies, 
and emerging and developing 
economies is forecast to accelerate 
in 2017, to 2 percent and 4.6 
percent respectively,
with global growth projected 
to be 3.5 percent. Current 
global growth prospects are 
encouraging, though the pace 
of growth is still weaker than 
desirable. Nonetheless, Qatar 
is converging as a resilient and 

sustainable performer.”

The speakers tackled instead 
foreign investors, capital market 
developments, regulatory reforms, 
Qatar food Security and SME 
sector during their speeches.

Mr. Yousuf Mohamed Al-Jaida, 
CEO, Qatar Financial Centre 
Authority, Mr. Rashid Ali Al – 
Mansoori, CEO, Qatar Stock 
Exchange and Mr. Abdul-Aziz Bin 
Nasser Al-Khalifa, CEO, 
Qatar Development Bank (QDB), 
key speakers at the event, all 
agreed that Qatar is emerging 
stronger than ever by proving its 
self-sufficiency and entering new 
markets with its diversification 
strategy. They also confirmed that 
Qatar Stock market is open for 
GCC and foreign investors and 
that the blockade is giving Qatar 
opportunities on the international 
front as well apart from the local 
segment, declaring that Qatar 
is serious about business and 
business is on as usual.
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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 third 
quarter of 2017. Net profit 
for the three months ending 
September 30 recorded an 
impressive QAR 1,049 million 
as compared to QAR 1,019 
million for the same period in 
2016, showing an increase 
of 2.9%. 

H.E. Sheikh Fahad said, “This 
is another outstanding result 
and a clear demonstration 
that Doha Bank continues to 
perform consistently.”

The Bank increased net 
operating income by 5.8% to 
QAR 2.2 billion. Total assets 
increased by QAR 8.0 billion, a 
growth of 9.4%, to QAR 92.4 
billion in Q3 2017 from QAR 
84.4 billion recorded in the 
year-earlier period. Net loans 
and advances increased to QAR 
59.0 billion during the third 
quarter of 2017 from QAR 
55.6 billion for the same period 
last year, registering a growth 
of 6.2%. Customer deposits 
showed a year on year increase 
of 8.1% from QAR 48.6 billion 
to QAR 52.5 billion during the 
period under review, reflecting 
the strong liquidity position of 
the Bank.

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 its total 
equity standing at QAR 15.0 
billion as of 30 September 
2017, registering an increase 
of 11.7% during the last 
twelve months. Through the 
strategic utilization of the 
shareholders’ funds by way of 
increasing our performance 
levels, we have been able to 
bring the return on average 
shareholders’ equity to 14.1%, 
one of the best in the industry, 
and achieve a very high return 
on average assets of 1.53%. 
These significant achievements 
are a clear demonstration of 
the Bank’s effective utilization 
of shareholders' funds and 
optimum asset allocation 
strategies.”

Dr. R. Seetharaman, Chief 
Executive Officer of Doha Bank, 
added: “Doha Bank’s strong 
results once again highlight the 
strength of its products and 
services, ongoing customer 
demand, resilient economy and 
strong banking fundamentals 
in Qatar.” During the year, 
Doha Bank successfully 
completed the capital increase 
by way of the rights issue 
and distributed 30% cash 
dividend to the shareholders 
for the year 2016.

DOHA BANK ACHIEVES
3% PROFIT FOR THE THIRD 
QUARTER OF 2017

Mr. Yousuf Mohamed Al-Jaida, CEO, Qatar Financial Centre Authority,
Mr. Rashid Ali Al – Mansoori, CEO, Qatar Stock Exchange and
Mr. Abdul-Aziz Bin Nasser Al-Khalifa, CEO, Qatar Development Bank, 
joined Dr. R. Seetharaman, CEO, Doha Bank, on the speakers’ 
panel during the event

DOHA BANK HOSTS “QATAR 
– LAND OF OPPORTUNITIES” 
KNOWLEDGE SHARING SESSION
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Xavi, the former player of FC Barcelona and the Spanish national team, holding 
proudly his QAR 1 million prize after winning Doha Bank’s Al Dana Savings 
Scheme campaign draw

The new Mall of Qatar branch serves as a convenient, easily accessible service 
outlet for customers visiting the mall and neighboring areas, offering a full 
range of banking products and services

تشافي هيرنانديز نجم فريق برشلونة
السابق يفوز بالجائزة الكبرى في سحب
حساب الدانة للتوفير لشهر يونيو 2017

أعلن بنك الدوحة مؤخرًا عن أسماء الرابحين 
في سحب حساب الدانة للتوفير لشهر 

يونيو 2017، الذي ُأقيم في فرعه بقطر مول. 
وشهد هذا السحب تتويج أسطورة كرة 

القدم اإلسباني تشافي هيرنانديز كريس، 
والذي يلعب حاليًا ضمن صفوف نادي السد 

القطري، بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 
مليون ريـال قطري.

وتعليقًا على ذلك، قال تشافي هيرنانديز: 
"لقد كان الفوز بالجائزة النقدية التي تبلغ 

مليون ريـال قطري مفاجأة غير متوقعة 
ولكنها سارة في الوقت نفسه. يشّجع بنك 

الدوحة عمالءه على التوفير، األمر الذي يمثل 
ممارسة جيدة وفعالة على المدى الطويل، 

ولكن األهم من ذلك، أنه يكافئ العمالء 
على ادخارهم واستثماراتهم المستقبلية. 

وإنني أشجع اآلخرين على اتخاذ القرار 
الصائب لمستقبلهم من خالل االستثمار في 
برنامج حساب الدانة للتوفير، ومنح أنفسهم 

فرصة ليصبحوا من أصحاب الماليين، وأود 
أن أتوجه بالشكر إلى بنك الدوحة على هذه 

الفرصة، وأتمنى التوفيق لجميع عمالء الدانة 
اآلخرين مستقباًل".

يذكر أن هذا العام قد شهد حتى اآلن منح جوائز 
نقدية تزيد قيمتها عن 6 ماليين ريـال قطري 

لعمالء حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يسر بنك 

الدوحة اإلعالن عن فوز السيد تشافي 
هيرنانديز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 

مليون ريـال قطري في سحب حساب الدانة 
للتوفير لشهر يونيو. وأصبح برنامج حساب 
الدانة للتوفير حاليًا في عامه الثالث عشر، 

وحّول العديد من العمالء حتى اآلن إلى 
مليونيرات، وقدم جوائز نقدية تبلغ قيمتها 

اإلجمالية الماليين من الرياالت القطرية، 
كما أننا نشعر بالفخر ونحن نشاهد التأثير 

المتنامي لهذا البرنامج، وذلك من حيث تعزيز 
ثقافة االدخار بين المقيمين في قطر، وإتاحة 

الفرصة لهم للفوز بجوائز كفيلة بتغيير 
حــــــياتهم". 

بنك الدوحة
يفتتح فرعًا جديدًا

في قطر مول
افتتح  بنك الدوحة فرعه الجديد في قطر 

مول، إحدى أحدث وأكبر وجهات التسوق 
المحلية، والذي من المتوقع أن يستقطب 20 

مليون زائر في السنة. 

ويعد الفرع مركزًا استراتيجيًا لخدمة العمالء 
وسُيقّدم خدمات األولوية المصرفية وإدارة 

الثروات والتأمين وحلول حماية رأس المال، 
فضاًل عن مجموعة متكاملة من المنتجات 

والخدمات المصرفية مثل أجهزة الصراف 
اآللي وأجهزة إيداع النقود وغير ذلك الكثير.  

وكان حفل االفتتاح قد أقيم بحضور سعادة 
الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس 

مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، 

العضو المنتدب للبنك، والسيد جاسم بن 
حمد بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس 

إدارة قطر مول، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس 
التنفيذي لبنك الدوحة. 

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فهد بن 
محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة 

بنك الدوحة: "نحن سعداء بافتتاح هذا الفرع 
الرئيسي في إحدى أبرز وجهات التسوق 
والترفيه في الدوحة، ونحن نتطلع إلى 

توفير منفذ يسهل على عمالئنا الوصول إليه 
بسهولة، حيث يكون بإمكانهم االعتماد 
على خدماته المميزة إلجراء معامالتهم 

المصرفية اليومية".

وستكون ساعات العمل في الفرع الجديد 
من 9:00 صباحًا حتى 02:30 ظهرًا ومن 03:30 

ظهرًا حتى 9:00 مساًء من السبت إلى 
الخمــــيس، ويـــــوم الـــجمعة من 4:00 

حـــتى 9:00 مساًء. 

تشافي ألونزو نجم فريق برشلونة السابق يستلم جائزته البالغة مليون ريـال بعد فوزه بها 
في السحب الجاري على حساب الدانة للتوفير.  

فرع البنك الجديد في قطر مول ُيعد مكانًا مناسبًا ويسهل الوصول إليه لتقديم 
الخدمات إلى العمالء من زوار قطر مول والمناطق المجاورة، ويوفر لهم مجموعًة كبيرة 

من المنتجات والخدمات المصرفية. 

Doha Bank inaugurated recently 
its new branch in Mall of Qatar, one 
of the most prestigious malls which 
is projected to attract more than 20 
million visitors a year. 

The branch is strategically positioned 
to service retail customers and will 
be offering priority banking services 
and exclusive wealth management, 
insurance and capital protection 
solutions, including a full range 
of banking products and services, 
ATM, Cash Deposit Machines and 
much more.

The inauguration ceremony took 
place in the presence of H.E. Sheikh 
Fahad Bin Mohammad Bin Jabor 
Al-Thani, Chairman of the Board of 
Directors of Doha Bank, H.E. Sheikh 
Abdul Rehman Bin Mohammad 
Bin Jabor Al-Thani, Managing 

Director of Doha Bank, Jassim Bin 
Hamad Bin Khalifa Al-Attiyah, Vice 
Chairman – Mall of Qatar and Dr. 
R. Seetharaman, Chief Executive 
Officer of Doha Bank.

“We are pleased to be celebrating 
the opening of this key branch 
in one of the top shopping and 
entertainment destinations in Doha. 
We look forward to providing our 
customers with a conveniently 
accessible outlet they can depend 
on for their banking services on a 
daily basis,” said H.E. Sheikh Fahad 
Bin Mohammad Bin Jabor Al-Thani, 
Chairman of the Board of Directors 
of Doha Bank.

Operating hours at the Mall of Qatar 
branch are from 9am to 2.30pm and 
3.30pm to 9pm Saturday to Thursday 
and Friday from 4pm to 9pm.

DOHA BANK OPENS
NEW BRANCH
IN MALL OF QATAR

FORMER BARCELONA FOOTBALLER 
XAVI BECOMES AL DANA 
MILLIONAIRE WINNER FOR JUNE 2017

Doha Bank recently announced 
the winners of its Al Dana Savings 
Scheme campaign for the month of 
June 2017, which took place at the 
Bank’s Mall of Qatar branch. Xavier 
‘Xavi’ Hernandez Creus, the legendary 
Spanish professional footballer, who 
currently plays as a central midfielder 
for Qatari sports club Al Sadd, was 
crowned  the winner of the mega QAR 
1 million prize.

Xavi commented: “Winning the QAR 
1 million cash prize was an unexpected 
but welcome surprise. The Doha Bank 
Al Dana Savings program encourages 
customers to save money, which is a 
good long-term practice, but more 
importantly, it rewards the customers 
for saving and investing in their 
future. I encourage others to invest 
in the Al Dana Savings program and 
give themselves a chance to become 
a millionaire. I would like to thank 

Doha Bank for this opportunity and I 
wish the same luck to other Al Dana 
customers in the future draws.” 

This year, more than QAR 6 Million was 
given away in cash prizes to Doha Bank 
Al Dana Savings program customers. 

“Doha Bank is delighted to announce 
Xavi Hernandez Creus as the 
millionaire winner of the Al Dana 
Savings Scheme June draw,” said 
Dr. R. Seetharaman, CEO of Doha 
Bank. “The Al Dana Savings Scheme 
campaign is currently in its 13th year, 
and till date, the program has created 
many millionaires and given out cash 
prizes worth millions of Qatari Riyals, 
and we are proud to see the program 
continue to grow in impact - both in 
terms of promoting a savings culture 
among Qatari residents and providing 
them with an opportunity to win life-
changing prizes.”
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Doha Bank Tower in West Bay presents its patriotic makeover with
‘Tamim Al Majd’ branding

برج بنك الدوحة
في الخليج الغربي يتزين

بحملة "تميم المجد"

بنك الدوحة يستضيف ندواٍت 
رئيسية لتبادل المعرفة

في أنحاء العالم
تضامنًا مع دولة قطر، وتقديراَ وإجالال 

للمواقف المشرفة لسمو األمير الُمفدى 
تميم بن حمد آل ثاني، اكتسى المقر 

الرئيسي لبنك الدوحة في منطقة الخليج 
الغربي بحلة بهية من ألوان العلم القطري 

وصورة لشعار حملة "تميم المجد" التي 
أُطلقت في الدولة مؤخرًا. 

وقد صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد 
بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس اإلدارة بقوله: 

"تعكس حملة "تميم المجد" التوجه 
الجماعي ألبناء دولة قطر، وإنه لمن دواعي 

الفخر واالعتزاز أن ينضم  بنك الدوحة 
إلى جميع  المواطنين والمـــقيمين في 

استخدام هذه الصورة البليغة التي ترمز إلى 
التماسك بين أفراد المجتمع وتعّبر عن والئنا 

لبلـــدنا الحبيـــب".

وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة: 

"إنه لشرف كبير لنا أن يكون بنك الدوحة 
إحدى المؤسسات القطرية التي تعبر عن 

دعمها ومساندتها لبلدنا الحبيب قطر 
ولصاحب السمو أمير البالد الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني".

ووضع البنك صورة حملة "تميم المجد" 
في أهم المواقع عبر مكاتب البنك داخل 

المبنى، وأماكن التفاعل مع العمالء مثل 
شاشات المصاعد وأجهزة الصراف اآللي 

والمكاتب وعند أجهزة الهاتف والخلفيات 
في خطوة تعبر عن مكنون المحبة 

واإلخالص الذي تحمله القلوب لهذا البلد 
العظيم قيادة وحكومة وشعبَا.

ومن جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس 
التنفيذي لبنك الدوحة: "إن الصورة التي 

تجسد شعار الحملة هي مثال عظيم على 
قوة المبدأ الذي جمع شعب قطر بكامل 

فئاته على قلب رجل واحد، ومن خالل 
وضعها على العديد من المواد المتعلقة 

بالبنك لنشر رسالتها، فإن بنك الدوحة يؤكد 
مجددًا على وقوفه بقوة وراء قائد األمة". 

نّظم  بنك الدوحة جولة تعريفية في عدد 
من الدول حول العالم على مدار األشهر 

الثالثة الماضية.

واستضاف البنك في العاشر من أكتوبر، في 
فندق متروبوليتان نيويورك، الواليات المتحدة، 
ندوٌة لتبادل المعرفة بعنوان "فرص االستثمار 

الثنائية بين قطر والواليات المتحدة األمريكية". 
كما حضر الندوة عدٌد من كبرى الشركات الراغبة 

في معرفة المزيد حول العالقة بين البلدين 
واستكشاف فرص األعمال لدى بنك الدوحة. 

كما أقام بنك الدوحة خالل الشهر الماضي 
عدة ندوات لتبادل المعرفة في كٍل من 

الكويت والمملكة المتحدة سّلط خاللها 
الضوء على فرص التعاون المتنامية إلعالن 

بداية عصٍر جديد من العالقة المصرفية. 
وخالل ندوة "الفرص الثنائية بين قطر 

والكويت" التي ُأقيمت بتاريخ 19 سبتمبر في 
فندق جي دبليو ماريوت الكويت، ألقى البنك 

الضوء على الفرص االستثمارية في البلدين. 
وُأقيمت ندوُة بعنوان "الفرص االستثمارية 

القيمة في قطر" في المملكة المتحدة 
بتاريخ 5 سبتمبر في فندق لو ميريديان 

بيكاديللي، لندن. وخالل هذه الندوة أخذ البنك 
المشاركين في جولٍة للتعرف إلى فرصة 

االستثمار المتنوعة في قطر. 

وفي شهر أغسطس، استضاف بنك الدوحة 
ندواٍت بعنوان "األداء المستدام لقطر" في كٍل 

من سنغافورة وأستراليا. وخالل الندوة التي 
ُأقيمت بتاريخ 3 أغسطس في فندق جراند 

حياة، سنغافورة، قدم الدكتور ر. سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، تصوراٍت حول 

العالقات الثنائية بين قطر وسنغافورة، وشرح 
للحاضرين أن استقرار قطر ومتانة اقتصادها 

يعزز مساهمة سنغافورة في الجهود 
المبذولة لتحقيق التنوع لدى دول الخليج. 

وفي تاريخ 4 أغسطس في فندق شانغريال، 
سيدني، أشاد الدكتور سيتارامان بالعالقة 
المتنامية بين قطر وأستراليا وسلط الضوء 

على تعاونهما في مجال الطيران والتعليم 
والتجارة والدفاع. 

عقد بنك الدوحة عدة أنواٍع من الندوات التعريفية في الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة وأستراليا وسنغافورة والكويت على مدار األشهر القليلة الماضية

يكتسي المقر الرئيسي لبنك الدوحة في الخليج الغربي بحلته الوطنية الجديدة وصورة 
شعار حملة "تميم المجد".

DOHA BANK TOWER IN WEST
BAY UNVEILS ‘TAMIM AL MAJD’
BRANDING

Doha Bank has held a knowledge 
roadshow in various countries across the 
world over the last three months.

The Bank hosted a knowledge 
session entitled “Qatar-US Bilateral 
Opportunities” at Hotel Metropolitan, 
New York, the United States, on October 
10. The event was well-attended by 
leading corporates who were keen 
to learn more about the relationship 
between the two countries and explore 
further business opportunities with 
Doha Bank.

In the previous month, Doha Bank hosted 
different knowledge sessions in Kuwait 
and the United Kingdom and highlighted 
growing synergistic opportunities to 
usher in a new era of relationship. At the 
“Qatar- Kuwait bilateral opportunities” 
event, held at JW Marriot Hotel, Kuwait, 
on September 19, the Bank shed light on 
investment opportunities in both the Gulf 

countries. In the UK, the event named 
“Qatar- Land of opportunities” was held 
on September 5 at Le Meridien Hotel in 
Piccadilly Hotel, London. The Bank took 
the participants on a journey to explore 
various investment opportunities in Qatar.

In August, Doha Bank hosted two 
events entitled “Qatar – A sustainable 
performer” in Singapore and Australia. 
At the event held on August 3 at Grand 
Hyatt, Singapore, Dr. R. Seetharaman, 
CEO, Doha Bank, gave insights on the 
Qatar – Singapore bilateral relations and 
told the attendees that the resilience of 
Qatar will further encourage Singapore’s 
participation in the Gulf state’s 
diversification efforts. 

On August 4 at Shangri- La Hotel, Sydney, 
Dr. Seetharaman hailed the growing 
relationship between Qatar and Australia 
and highlighted their cooperation in 
aviation, education, trade, and defense.

DOHA BANK HOSTS KEY
KNOWLEDGE SESSIONS
AROUND THE WORLD

Standing in solidarity with 
the nation and in support for HH 
the Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al 
Thani, Doha Bank has unveiled recently 
its corporate headquarters building 
in West Bay makeover, featuring the 
iconic ‘Tamim Al Majd’ artwork.

 “‘Tamim Al Majd' is a reflection of 
the collective mood of the nation, and 
Doha Bank is proud to join thousands 
of citizens and residents in using this 
eloquent image as a symbol of Qatari 
resilience and an expression of our 
loyalty to our beloved country,” said 
Sheikh Fahad Bin Mohammad Bin 
Jabor Al Thani, Chairman, Doha Bank.

Sheikh Abdul Rehman Bin Mohammad 
Bin Jabor Al Thani, Managing Director 
of Doha Bank, said: “It is a great 
honor for the bank to be among 
leading Qatari organizations which 
extend their support to our beloved 

country and HH the Emir Sheikh 
Tamim Bin Hamad Al Thani.”

Doha Bank strategically placed 
‘Tamim Al Majd’ branding across 
the Bank’s internal workspaces and 
customer-facing areas including 
elevator screens, ATM screens, and 
desktop and telephone backgrounds, 
as a testimonial of the deep love 
and loyalty for this great nation’s 
leadership, government, and people. 

 “The Tamim Al Majd image is a great 
example of the powerful principle 
which unified the people of Qatar 
in all its categories as one, and by 
etching the image on a range of 
brand collaterals to broaden its reach 
and amplify its message, Doha Bank 
reaffirms that we stand firmly behind 
our leader,” said Dr. R. Seetharaman, 
Chief Executive Officer
of Doha Bank.

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

Doha Bank held various knowledge sharing sessions in the United States, the 
United Kingdom, Australia, Singapore and Kuwait over the last few months.



قائمة المتحدثين خالل الندوة تشمل كاًل من معالي السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس 
التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، ومعالي السيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي 

لبورصة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، 
والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة.  
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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

بن  الشيخ/ فهد  أعلن سعادة 
ثاني، رئيس  محمد بن جبر آل 

الدوحة، عن  إدارة بنك  مجلس 
الربع  في  للبنك  المالية  النتائج 

2017، حيث وصل  الثالث من عام 
الثالثة  لألشهر  األرباح  صافي 

 1.049 إلى  سبتمبر   30 في  المنتهية 
مع  بالمقارنة  قطري  ريال  مليون 
1.019 مليون ريال قطري عن نفس 

2016 مسجاًل بذلك  الفترة من عام 
.٪2.9 نسبته  بلغت  نموًا 

التي  النتائج  "إن  وقال سعادته 
تحقيقها  من  الدوحة  بنك  تمكن 

المستمرة  قدرته  على  تأكيٌد  لهي 
أفضل  تحقيق  وعلى  الثبات  على 

األداء".  مستويات 

صافي  في  نمو  نسبة  البنك  وحقق 
 ٪5.8 بواقع  التشغيلية  اإليرادات 
ريال قطري،  2.2 مليار  لتصل إلى 

بمبلغ  الموجودات  إجمالي  وارتفع 
ريال قطري، أي بنسبة نمو  8 مليار 
92.4 مليار في  9.4٪، ليصبح  تعادل 

بالمقارنة   ،2017 من  الثالث  الربع 
الفترة ذاتها  84.4 مليار خالل  مع 

الماضي. ونمت صافي  العام  من 
حيث   ،٪6.2 بنسبة  والسلف  القروض 

والسلف  القروض  صافي  ارتفع 
59 مليار ريال قطري خالل  إلى 

بالمقارنة   2017 الثالث من عام  الربع 
55.6 مليار ريال قطري في  مع 

الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة 
نموًا  العمالء  كما شهدت ودائع 
52.5 مليار  إلى  8.1٪ لتصل  بنسبة 

المذكورة  الفترة  ريال قطري خالل 
ريال  48.6 مليار  بالمقارنة مع 

العام  الفترة من  قطري عن نفس 
الذي يعكس مدى  األمر  الماضي، 

يتمتع  التي  السيولة  ومتانة  قوة 

البنك. بها 

الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  وقال 
ثاني، العضو  بن محمد بن جبر آل 
"أصبح  الدوحة:  بنك  في  المنتدب 
يتمتع  السنوات  عبر  الدوحة  بنك 

بمالءة مالية قوية، حيث وصل 
كما  المساهمين  حقوق  إجمالي 

 15 2017 إلى مبلغ  30 سبتمبر  في 
بذلك  مسجاًل  قطري،  ريال  مليار 

11.7٪ خالل االثني  زيادة بنسبة 
البنك  وحّقق  الماضية.  شهرًا  عشر 

من خالل رفع مستويات األداء 
األمثل  االستراتيجي  والتوظيف 

على  عائد  نسبة  المساهمين  ألموال 
تعادل  المساهمين  حقوق  متوسط 

14.1٪، وهي تعّد من بين أفضل 
القطاع.  هذا  في  الموجودة  النسب 

العمليات،  حجم  إلى  وبالنظر 
عائد  نسبة  البنك  حقق  فقد 

إجمالي  متوسط  على  جدًا  مرتفعة 
األمر   ،٪1.53 بلغت  الموجودات 

الذي يدّل على كفاءة استخدام 
فاعلية  وعلى  المساهمين  حقوق 

الموجودات". توظيف  استراتيجيات 

التنفيذي  الرئيس  سيتارامان  ر.  وقال 
القوية  النتائج  "إن  الدوحة:  لبنك 

اإلعالن عنها تعكس  التي تم 
والخدمات  المنتجات  قوة  مدى 

إقبال  ومدى  البنك  يقدمها  التي 
وتعكس  عليها،  المستمر  العمالء 
أيضًا مدى مرونة االقتصاد وقوة 
المصرفي  للنظام  التحتية  البنية 

العام، أكمل  القطري". وخالل هذا 
زيادة  الدوحة وبنجاح مشروع  بنك 

رأس مال البنك من خالل إصدار 
أرباحًا  أسهم حقوق، كما وّزع 

 ٪3 بلغت  المساهمين  على  نقدية 
عن عام 2016.

بنك الدوحة يستضيف ندوة لتبادل 
المعرفة حول "فرص االستثمار القيمة 

في قطر"

 16 بتاريخ  استضاف بنك الدوحة 
2017 في فندق فورسيزونز  أغسطس 

لتبادل المعرفة حول  الدوحة ندوة 
القيمة في قطر"  "فرص االستثمار 
بحضور سعادة الشيخ عبد اهلل بن 

سعود آل ثاني، محافظ مصرف 
الشيخ/  المركزي، وسعادة  قطر 

عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل 
الدوحة،  لبنك  المنتدب  العضو  ثاني، 

إلى جانب حضور لفيف من كبار 
ونخبة  البارزة،  القطرية  الشخصيات 

وممثلين  المحليين،  األعمال  رجال  من 
عن عدد من السفارات األجنبية  

قـطر.  فـــي 

ر. سيتارامان،  وقد تحدث الدكتور 
عن  الرئيسي،  المتحدث  بصفته 

مختلف  وعرض  القطري  االقتصاد 
التطورات في قطر منذ بداية الحصار 

لتوقعات صندوق  "وفقًا  قائاًل: 
النقد الدولي في يوليو 2017، فمن 

االقتصادي  النشاط  ينمو  أن  المتوقع 
المتقدمة  في كل من االقتصاديات 

بوتيرة  والنامية  الناشئة  واالقتصادات 
أسرع هذا العام بنسبة 2٪ و٪4.6 

بارتفاع  التوالي، مع توقعات  على 
 .٪3.5 بنسبة  العالمي  النمو  نسبة 

الحالي واعدًا  العالمي  النمو  وُيعد 
على الرغم من أن وتيرة النمو ال 

المنشود.  المستوى  تزال أضعف من 
أثبتت قطر لجميع دول العالم  وقد 

مدي قوة ومتانه اقتصادها وأدائها 
المستدام في جميع األوقات".  

المتعلقة  المسائل  المتحدثون  وتناول 
سوق  وتطورات  األجانب،  بالمستثمرين 

التنظيمية،  واإلصالحات  المال،  رأس 
وقطاع األمن الغذائي، وقطاع 

والمتوسطة.  الصغيرة  المشاريع 

وشارك كٌل من معالي السيد يوسف 
التنفيذي  الرئيس  الجيده،  محمد 

ومعالي  للمال،  قطر  مركز  لهيئة 
الرئيس  المنصوري  راشد علي  السيد 
عبد  والسيد  قطر،  لبورصة  التنفيذي 

الرئيس  العزيز بن ناصر آل خليفة 
في  للتنمية،  قطر  لبنك  التنفيذي 

الندوة مؤكدين خالل حديثهم على 
أن قطر ستخرج من أزمتها أقوى 
مما كانت في السابق من خالل 

باإلضافة  الذاتي،  لإلكتفاء  تحقيقها 
إلى دخولها ألسواق جديدة والمضي 

التنويع  استراتيجية  تنفيذ  في  قدمًا 
كما  تنتهجها.  التي  االقتصادي 

بينوا أن بورصة قطر مفتوحة أمام 
واألجانب  الخليجيين  المستثمرين 

وأن الحصار يوفر العديد من الفرص 
الدولة  جدية  مثبتًا  ومحليًا  دوليًا 

وسيرها  األعمال  بمزاولة  يتعلق  فيما 
كالـــــمعتاد.

بنك الدوحة يحقق نموًا
في األرباح بنسبة ٪3

خالل الربع الثالث لعام 2017


