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الموجه للمستثمرين لمناقشة   الهاتفي لحضور المؤتمر  عامة  دعوة 
  للفترة )عامة(م .م .ذ  األول  قطر  لبنك النصف سنوية  المالية  النتائج

 2022يونيو  30المنتهية في 
 

 بالنتائج   والخاص  األول  قطر  لبنك  الهاتفي  االجتماع  في  للمشاركة  دعوتكم  (QFB)  األول  قطر  بنك  يسر 
 2022يونيو    30للفترة المنتهية في  المالية النصف سنوية  

 المتحدثون

 االسم  المنصب

 بانسل   راجيش / السيد  المالي   الرئيس 

 العال   أبو أحمد  / السيد  المؤسسية  الخدمات  رئيس 
 
 

  2022  أغسطس  15 الموافق   -  األثنين   :                           التاريخ           

 الدوحة  بتوقيت 13:30 الساعة           :الوقت   

 :االتصال  رقم   
 974+ 4448 3581 :يرجى االتصال على الرقم

 #ثم اضغط  80672 :ادخل رمز االجتماع
 )اآلن  *  الضغط  يرجى القائد  كنت  إذا( تجاهل 

  # على  اضغط  ثم  )صوتيا(  اسمك  تسجيل  فيرجى  اسمك،  تسجيل   التطبيق  منك  يطلب  سوف
 اوتوماتيكي   بشكل  الهاتفي   االجتماع  إلى  اضافتك  بعدها يتم  حيث  ثوان خمس  لمدة انتظر 
 .البدء   موعد قبل  دقائق 5-10 بمدة االجتماع  / الحدث  إلى  االنضمام يرجى 

 

 :لالستفسار 
البريد  على  األول  قطر   ببنك  االتصال  يرجى  الهاتفي  االجتماع  حول  المعلومات  من  المزيد  على  للحصول 

 Email: investor@qfb.com.qaإلليكتروني:ا

mailto:communications@qfb.com.qa
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Qatar First Bank LLC (Public) Investor Conference Call 
Invitation – semi annual financial statements (H1- 2022) for the 
period ending on 30 June 2022 

Qatar First Bank (QFB) is pleased to invite you to participate in investor conference call to 
discuss the semi-annual financial statements for the period ending on 30 June 2022 

 
QFB Speakers: 

Name Designation 

Mr. Rajesh Bansal Chief Financial Officer 

Mr. Ahmed Abou Elela Head of Corporate Services 

 
Date: Monday, 15 August 2022 

Time 13:30 Doha 

Dial-In #s: 

Dial the number: +974 4448 3581 
 

Entre the conference ID: 80672 and then press # 

Ignore “if you are the leader please Click * now” 

The system will ask you to record your name, please record your name (by voice) and 
then press # 

 
Wait for five seconds and you will be joining the conference call automatically 

Please join the event/conference 5-10 minutes prior to the start time. 

 

For more details, please contact: 

For further details about the call, please contact QFB at 

Email: investor@qfb.com.qa 

mailto:communications@qfb.com.qa
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