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 بنك قطر األول يعلن عن نتائجه المالية للنصف األول
 

  قطر) –(الدوحة  2019يوليو  28

بنك قطر األول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية والُمدرج في بورصة قطر، ُيفصح عن 
مقارنة  مليون ريال قطري 301.3خسارة قدرها صافي مسجًال  2019يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في نتائجه المالية ل

 13.8إجمالية  إيجابية كما حقق إيراداتمليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي،  353.9بخسارة صافية قدرها 
  مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. 243سلبية إيرادات بمليون ريال قطري مقارنة 

  علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للبنك، قائًال: /صرح السيد هذه النتائج على وفي معرض تعليقه

 تشهد العمليات التشغيلية للبنك، فإن خسائر للربع الثاني بعد األرباح التي أعلنها البنك خالل الربع األول بالرغم من إعالن"
ولكنا اتخذنا القرار باإلعالن عن بقية ، اإلدارة العليا للبنكقرارًا صعبًا للغاية على إعالن خسائر لقد كان وحاليًا نمو إيجابي. 

وبالرغم من أن الطريق مازال طويًال الخسائر المتراكمة سابقًا بما يسمح للبنك من التحرك لألمام على أرضية صلبة ونظيفة. 
ن لبداية جديدة خالية من أية أعباء أمام البنك لتحقيق أهدافه في النمو والربحية، إّال أنني على قناعة من أننا اليوم جاهزو

لخسائر ماضية. وأوكد لكم أن اإلدارة التنفيذية مسترشدة بتوجيهات مجلس اإلدارة المنتخب حديثًا ستبذل قصار الجهد 
لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك. ولهذا أشكر مساهمي البنك وأقدر لهم صبرهم وثقتهم حتى يتحقق لنا تصحيح 

  الوضع."

مليون ريال قطري للنصف األول من  15.5% على الدخل من الرسوم المتحصلة ليصل إلى 54.4 نسبتهاقق البنك زيادة كما ح
مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وهي شهادة على أن استراتيجية األعمال الجديدة  10العام مقارنة بـ 

اد على األعمال القائمة على تحصيل الرسوم عوضًا عن األعمال للبنك تمضي في المسار الصحيح والمتمثل في االعتم
كما أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة التي اتخذها البنك قد ساهمت القائمة على الحصص الخاصة الكثيفة رأس المال. 

  إيجابيًا بصورة كبيرة في تحسين األداء الكلي للبنك نسبة إلى الدخل الكلي.

  بالقول:ثم أردف 
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تم  أرباحإيجابيًا بتحقيق ، من الناحية التشغيلية، كان أداء البنكرغم من إعالن خسائر للنصف األول، إّال أنني أؤكد أن بالو"
دخل المتنوعة الل مرة بعد خسائر متوالية معلنة عن فترات مالية سابقة. كما شهدت مصادر اإلعالن عنها للربع األول ألو

 " ًا ويتقدم بثبات في هذا االتجاه.أن البنك اآلن على بداية مساره الصحيح تشغيليعالمات نمو إيجابية تدل بوضوح على 

نمو أعمال البنك وإيراداته، يركز فريق األعمال بالبنك على زيادة قاعدة األصول تحت اإلدارة من خالل الهيكلة ولتعزيز 
وعة من الحلول المصرفية التي تستهدف . كما يعمل الفريق على تطوير مجموعة متنمتميزةالمباشرة لمنتجات مصرفية 

  العمالء الحاليين والجدد للبنك من خالل االستثمارات اآلمنة المتضمنة ألعلى معايير الحيطة في إدارة السيولة.

كما تجدر اإلشارة إلى أن مساهمي البنك الكرام قد قاموا مؤخرًا بانتخاب مجلس إدارة جديد يتسم بالجدارة وتنوع الخبرات، 
ويحظى بعضويته العديد من الشخصيات االقتصادية ورجال األعمال البارزين محليًا. ويعمل مجلس اإلدارة بالتعاون مع 

مالي للبنك من خالل خطة مهيكلة طويلة المدى بما يحقق عائدات إيجابية اإلدارة التنفيذية على تحسين األداء ال
  لمساهمي البنك ويعظم من حقوق الملكية.

  –انتهى  – 
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  لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع:

 رئيس الخدمات المؤسسية (التسويق واالتصاالت المؤسسية، وعالقات المستثمرين، والشؤون اإلدارية)عالء طه، 

 66008127وال: ج - 
  alaa.taha@qfb.com.qa بريد الكتروني: - 

  

  نبذة عن بنك قطر األول "األول"

"األول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الرائد في قطر والُمدرج في البورصة، هو واحد من  - بنك قطر األول (عامة) 
ية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالم

  يقدم حلوال مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خالل تواجد محلي واقليمي وعالمي.

 استراتيجيةكبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني  2009بدأ بنك قطر األول مسيرته في عام 
المصرفية الخاصة والحلول االستثمارية المتطورة المصممة خصيصًا لحماية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات 

  والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل األمثل.

يوفر "األول"، الُمدرج في بورصة قطر، مجموعة واســعة من المنتجات والخدمات من بينها االســتثمارات البديلة والتي تركز 
ملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ نشــاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط بشــكل خاص على اســتثمارات ال

  الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، باإلضافة الى أنشطة إدارة الخزينة واالستثمار. 

ألول" دوره الريادي بفضــل اســتراتيجيته الواضحــة وخبــرة فريق عمله المتمرس وقاعدة مســاهميه المتميزة، يؤدي "ا
كشــريك مالي موثوق للمســتثمرين األفراد مــن ذوي المالءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضال عن كونه بوابة 

 للفرص الواعدة في قطر واالسواق اإلقليمية والدولية.
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