
 

 

 العادية وغير العاديةالبنك األهلي يعقد جمعيته العمومية 

جتماع جمعيته العمومية العـادية وغير العادية اعقد البنك األهلي  :2022 فبراير  28-قطر، الدوحة 
فبراير  27 األحدالّشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس اإلدارة يوم  برئاسة

 .كبير وسط حضور واهتمام 2022

 إنتشاردولة قطر للوقاية والحد من  المفروضة من االحترازية باإلجراءات تزاملاإل مع االجتماع دعقتم 
 (19-فيروس كورونا )كوفيد

لاير قطري لعام  مليون 713بقيمة عن تحقيق البنك األهلي صافي أرباح  قدم مجلس اإلدارة تقريره
 .2020ام مليون لاير قطري في الع 680مقارنة بـ ، 2021

 2021قتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام اعلى  وقد وافقت الجمعية العمومية العادية

 .2021عام لل ٪ أسهم مجانية5وسهم( لاير قطري لكل  0.15% )15بة بنس المساهمين على

 علىالعادية الجمعية العمومية غير  كما وافقت

 استتتمرار برنتتامس الستتندات متوستتطة األجتتل (EMTN بقيمتتة )تفتتوي و مليتتار دوالر أميركتتي 2 
 أي شريحة وإعادة اصدار السندات. وتسديدفي تحديث البرنامس  ةمجلس اإلدار

 من ٪5 بواقع العامة الجمعية قرار بموجب الممنوحة المجانية األسهم بمقدار البنك مال رأس زيادة 
 متتتال رأس ليصتتتب  ستتتهما   121,483,151 عتتتدده والبتتتال  البنتتتك متتتال رأس أستتتهم
 سهما     2,551,146,170البنك

 لتعتديتت قتانون الشتركات التجاريتة الصتتادرة  ستاس للبنتك شتتاملة  عتدد متتن متواد الناتام األ تعتديل
 .2021( لسنة 8بموجب القانون رقم )

يسعدني  " وقال الّشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس اإلدارة للبنك األهلي:

بلغ صافي األرباح فقد . 2021عام المصرفنا في تي حققها لايجابية اإلنتائج الأن أعلن عن 

نمت القروض و. 2020عام المليون لاير قطري في  680 بلمقا قطري،مليون لاير  713

٪ 22ارتفعت بنسبة فاالستثمارات أما مليون لاير قطري.  33,570والسلف لتصل إلى 

في حين أن معدل كفاية  قطري،يون لاير مل 8,613لتصل إلى  ،2020ديسمبر بمقارنة 

مما يعكس المركز المالي  ٪،20.62بنسبة  جيداا  معدالا  2021في ديسمبر  بلغرأس المال 

 .القوي للبنك

 



 

ي أن أعلن أن وكالة نسرالبنك، يعلى أداء وكشهادة أخرى : رئيس مجلس اإلدارة وأضاف

بينما قامت وكالة فيتش  .A2 / P1عند للبنك األهلي  االئتمانيموديز قد أكدت التصنيف 

، في A في المرتبة (IDR)للبنك األهلي  األجل طويل االئتمانيبوضع التصنيف  الدولية،

 . 2022جعة في أوائل العام انتظار مزيد من المرا

حقق البنك " :قال السيد حسن أحمد اإلفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك األهليتعليقا  على النتائس، 
يسعدنا أن نعلن عن نمو في األرباح ، حيث التحدياتال العديد من األهلي نتائس ثابتة في 

  ."مدفوع بأداء تشغيلي قوي

وبأن  استمر في تحقيق نتائس إيجابية ومستقرةقد بأن البنك  :اإلفرنجي /السيد وأضاف
التكنلوجيا وتطوير استخدام  ت الهامة التي تحققت في مجالمن اإلنجازا هنالك العديد

مليون دوالر  300إصدار  هي األولى، نين استراتيجيتينوه لمبادرتكما  األعمال المصرفية
البنك  فهي إتمام الثانية، أما %4 بعائد لرأس المال أمريكي من ضمن الشريحة األولى

 مليون دوالر أمريكي في أسواق سندات الدين 500عملية اإلصدار الخامسة لسندات بقيمة ل
مليار  2.0بقيمة  EMTN)) األجلالسندات متوسطة  العالمية وذلك من ضمن برنامس

وبتوزيع  2021يونيو  29تم إطتق اإلصدار واستكماله في ، حيث دوالر أمريكي
وهو ما نرى بأنه تصويت مستمر على ثقة المستثمرين  الدوليين للمستثمرينجغرافي مميز 

 .الدوليين في قطر والبنك األهلي

البنك سيستمر بتطبيق استراتيجياته وخططه للنمو وتقديم " اإلفرنجي: /السيداف أيضا  وأض
طتق، وسيستمر العمل على تطوير أفضل الخدمات والمعامتت المصرفية على اإل

كما سيكون استقطاب المواهب  .األعمال بكافة المجاالت وخاصة التكنولوجية الرقمية
مع رؤية قطر  لبنك من أهم األولويات وذلك تماشيا  القطرية وزيادة نسبة القطريين با

2030." 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : 2021للعام  واألعمالأبرز االنجازات في مجال المال 

 إلتى لتصتل 2020 مقارنتة بتالفترة ذاتهتا فتي ديستمبر% 1.1 نمت الميزانية العمومية للبنك بنستبة 
 مليون لاير قطري.  48,093

 إجمتتالي المطلوبتتات إلتتى    متوستتطة األجتتل وأوراق التتدين نستتبةبلتت  التمويتتل المستتتقر متتن القتترو
إستتتتحقاقات المطلوبتتتات ، حيتتتث ركتتتز البنتتتك علتتتى تحستتتين جتتتودة 2021% فتتتي ديستتتمبر 15.7

 .واإللتزامات

  مليون لاير 33.570عند  محفاة القرو  والسلفاستقرت. 

  2021سمبر مليون لاير في نهاية دي 713.5ل  يب% ل4.9إرتفع صافي أرباح البنك بنسبة. 

 العتتام % فتتي25.6نستبة  % مقابتتل25نستتبة  ليبلت  2021معتتدل التكلفتتة مقابتل التتدخل فتتي  تحستن 
 . إلدارة الفعالة للعمليات المصرفيةوذلك بسبب ا 2020

 ( وصتتتل معتتتدل العائتتتد علتتتى متوستتتط الموجتتتوداتROAA ومعتتتدل العائتتتد علتتتى متوستتتط حقتتتوق )
التتوالي، بتالرغم متن زيتادة  % علتى11.3% و 1.5( إلى نسب ثابتة بمعتدل ROAEالمساهمين )

 حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين.

  ما يعكس الوضع القوي لقاعدة رأس المال  % وهو20.6إجمالي معدل كفاية رأس المال نسبة  بل
 للبنك.

 

 


