
 
 

 + ٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦٠ فاكس | +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ هاتف | قطر الدوحة، | 28028 ب .ص
   قطر بورصة في ومدرج 00091 الترخيص رقم للمال، قطر مركز تنظيم هيئة قبل من مرخص) عامة( م.م.ذ األول قطر بنك

 

  الفوري للنشر

  األول يعلن عن نتائجه المالية للربع الثالث

   :)قطر الدوحة،( 2018 أكتوبر 29

 المالية نتائجه عن يُفصح قطر، بورصة في والُمدرج قطر في الرائد اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافق البنك ،)عامة( م.م.ذ األول قطر بنك

  .قطري لایر مليون 425.5 قدرهاصافية  خسارة مسجالً  2018 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

  :قائالً  بالبنك، االستثمار وإدارة الخزينة رئيس زيدان، أيمن /السيد صرح وقد

مليون لایر قطري.  425.5التي واجهها البنك على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، فقد سجل خسارة قدرها  نظراً للتحديات"
في انخفاض اإليرادات وتسجيل الخسارة.  متسببة البنك أداء على تأثيرها في والدولية اإلقليمية تصاديةاالق العوامل واستمرت

ومع ذلك فقد واصلت خطة ترشيد التكاليف وتقليل النفقات التي ينتهجها البنك تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض تكاليف 
 من الفترة بنفسمقارنة  % على التوالي9.6% و29.8% و12.5 يل بنسبالموارد البشرية والنفقات التشغيلية وتكلفة التمو

كما ارتفعت حصيلة اإليرادات من مصادر الدخل األخرى نظراً لتوظيف أدوات إدارة مخاطر القيمة العادلة . الماضي العام
  ".ودخل الرسوم المحصلة من المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

فرص استثمارية مغرية إيجاد على شركاء البنك  تحسين مستوى السيولة من محفظة الحصص الخاصة بالتعاون معصل البنك برنامجه لكما وا
  في األسواق المتقدمة إلعادة استثمار هذه األموال وتوظفيها.

ً باتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ استراتيجيته الجديدة من خالل ً ملحوظا التخارج من استثماراته في شركة ميمولایر  وقد حقق البنك تقدما
هو ما عمليات تخارج أخرى من استثماراته في شركة أنجليش هوم وكويت إنرجي ومناقشات بشأن أيضا البنك  يجريالطبية. ومن المتوقع أن 

  سيتم اإلفصاح عنه في حينه.

لمدارة من قبل البنك من خالل القيام بعمليات هيكلة المنتجات وعلى صعيد آخر، يحرص فريق إدارة الخزينة واالستثمار على زيادة األصول ا
  وتقديمها لعمالء البنك مع ضمان اتخاذ تدابير جيدة إلدارة السيولة في البنك.

مع  حالياكما يواصل البنك انتهاج استراتيجية التأني والحذر في تقييم الفرص االستثمارية نظراً للظروف السوقية التي تشهدها أسواق االستثمار 
 أثر لها يكونالتركيز على خبرات البنك وقدراته في مجال الحصص الخاصة واالستثمار العقاري بحثا عن فرص أعمال متميزة ومربحة 

 ك."لبنالنمو المستقبلي لعائدات ا على إيجابي

  -انتهى - 

  

  :مع التواصل يمكنكم المعلومات، من لمزيد

  )اإلدارية والشؤون المستثمرين، وعالقات المؤسسية، واالتصاالت لتسويقا( المؤسسية الخدمات رئيس السهلي، محمد

  55512052: جوال -

   Mohammed.AlSahli@qfb.com.qa :الكتروني بريد -

  "األول" األول قطر بنك عن نبذة
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 المؤسسات أولى من واحد هو ،البورصة في والُمدرج قطر في الرائد الشريعة أحكام مع المتوافق البنك ،"األول" - ) عامة( األول قطر بنك

 استثمارية وفرصا مبتكرة مالية حلوال يقدم والذي للمال قطر مركز هيئة من والمرخصة اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة المستقلة المالية

  .وعالمي واقليمي محلي تواجد خالل من

 ما أفضل بين تجمع إستراتيجية وتبني أعماله نموذج بتطوير قام لحينا ذلك ومنذ استثماري، كبنك 2009 عام في مسيرته األول قطر بنك بدأ

ً  المصممة المتطورة االستثمارية والحلول الخاصة المصرفية الخدمات من قدم  بالشكل وتنميتها الثروات على والمحافظة لحماية خصيصا

  .األمثل

 خاص بشــكل تركز والتي البديلة االســتثمارات بينها من لخدماتوا المنتجات من واســعة مجموعة قطر، بورصة في الُمدرج ،"األول" يوفر

 الخاصة المصرفية الخدمات ونشاط والمؤسسات، للشركات المصرفية الخدمات نشــاط العقاري؛ والقطاع الخاصة الملكية اســتثمارات على

   .واالستثمار الخزينة إدارة أنشطة الى باإلضافة الثروات، وإدارة

 موثوق مالي كشــريك الريادي دوره" األول" يؤدي المتميزة، مســاهميه وقاعدة المتمرس عمله فريق وخبــرة الواضحــة اتيجيتهاســتر بفضــل

 واالسواق قطر في الواعدة للفرص بوابة كونه عن فضال والمؤسسات، والشركات العالية، المالية المالءة ذوي مــن األفراد للمســتثمرين

  .يةوالدول اإلقليمية
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