
إذ ركزت األهداف الطموحة لبرنامج اإلسكان على 
أن تصل نسبة تملك املواطنين للمنازل خالل عام 

2020 إلى 60% و70% بحلول عام 2030 مقارنًة بخط 
د بنسبة 50% في عام 2016م. األساس الذي ُحدِّ

وعززت زيادة ودائع العمالء في عام 2019م من 
قدرة البنوك على االستفادة من الفرص الناجمة عن 
ذلك. وُتسهم املشاريع الضخمة مثل مشروع نيوم 

والقدية ومشروع البحر األحمر وغيرها في تعزيز 
النظرة اإليجابية للقطاع املصرفي السعودي.

وقــد دفعت الحاجة إلى مواكبة التطور التقني 
وتلبية احتياجات العمالء املتزايدة وتحســين تجربة 

العميل املصرفية إلى اتخاذ البنوك الســعودية 
للعديد من املبادرات للتحول الســريع وتطوير حلول 

مصرفية إلكترونية متطورة وعقد شــراكات مع 
شــركات التقنية املالية )fintechs( لزيادة الخدمات 

واملنتجــات عبر القنوات املصرفية اإللكترونية 
الخدمات التي تقدمها.

 وفي ظل بيئة األعمال املصرفية هذه، يســتمر 
البنــك األهلي فــي املحافظة على مركزه القوي 

الذي يمكنه من االســتفادة من الفرص الهائلة 
الناشــئة عن إســتراتيجية التحول الشامل ضمن رؤية 

اململكة 2030.

ويعد البنك األهلي أحد البنوك الرائدة في مواكبة 
هذا التحول؛ إذ يمثل التحول للمصرفية اإللكترونية 

وتقنية املعلومات عنصرين أساسيين ضمن أهدافه 
اإلستراتيجية. ووضع البنك األهلي استثمارات 

كبيرة في التحول اإللكتروني واستفاد من ريادة 
اململكة العربية السعودية وإمكاناتها في هذا 

املجال. وسيستمر البنك في التركيز على تحسين 
تجربة العمل في مجال املصرفية اإللكترونية، مع 

املحافظة على أمن األنظمة ومرونتها.

 استعراض نتائج قطاعات األعمال 
بالبنك األهلي التجاري

البنك األهلي التجاري هو أكبر مؤسسة مالية في 
اململكة العربية السعودية، يقدم مجموعة شاملة 
من الخدمات واملنتجات تالئم الشرائح املختلفة من 

العمالء. ويقدم البنك األهلي، مستعينًا بحجم أعماله 
الكبير وانتشار فروعه وقنواته ومركزه املالي 

الريادي، نموذج عمل يتميز بالتنوع والقوة ويستفيد 
من فرص السوق املتعددة في جميع أعماله في 

مصرفية الشركات واألفراد والخزينة وأسواق رأس 
املال. ويمتلك البنك األهلي حصة أغلبية في بنك 

تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي، وهو بنك مشاركة 
تركي، وهو ما يمكن البنك األهلي من زيادة التنويع 

طويل املدى واالنتشار في أسواق إقليمية كبيرة.

وزادت موجودات البنك األهلي التجاري عن 500 مليار 
ريال سعودي، وزاد عدد عمالئه عن 8 مليون عميل، 

ووصل عدد موظفيه إلى 12,883 موظف.

شهد عام 2019م العديد من الفرص للبنك األهلي 
مواكبًة لتنفيذ برامج رؤية اململكة 2030، وشمل 

ذلك برنامج اإلسكان الذي أطلقته الحكومة لتوفير 
مساكن للمواطنين السعوديين؛ إذ احتل البنك 

األهلي مكانة ريادية في التمويل العقاري، وأسهمت 
مبادرات تطوير القطاعات الحيوية مثل الطاقة 

والسياحة والضيافة والترفيه في زيادة حجم تمويل 
الشركات والخدمات املصرفية املقدمة لها. وأحرز 

البنك األهلي تقدمًا كبيراَ في تعزيز تجربة العمالء 
وتحسين اإلنتاجية من خالل التحول اإللكتروني 

للخدمات املصرفية والتوسع في شبكة الفروع 
الذكية صغيرة الحجم عالية الكفاءة.

امليزانية الرأسمالية 2020 
للمملكة العربية السعودية

 173مليار
ريال سعودي

ع   استمرار اإلنفاق الحكومي امُلتوقَّ
 أن يصل إلى 173 مليار ريال سعودي 

خالل عام 2020 سيكون له أثٌر محفز 
على االقتصاد.

 ودائع البنوك 
)مليار ريال سعودي( 

 تمويالت البنوك 
)مليار ريال سعودي( 

1,5881,6171,6291,6331,6741,796

%12.4

%1.8
%0.2

%2.5

%7.3

%0.8

 حجم الودائع 
 معدل النمو )النسبة املئوية السنوية(

 تمويالت البنوك، القطاعين العام والخاص 
 معدل النمو )النسبة املئوية السنوية(

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014

%11.9
%8.7

%1.0-

%2.7

%7.6

%3.2

1,2651,3751,4191,4051,4431,552
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استعراض األعمال تتمة

وقد أسهمت قدرة البنك األهلي على االستفادة 
من هذه الفرص في زيادة صافي الدخل بنسبة نمو 

بلغت 19% في عام 2019م وزيادة نسبة العائد إلى 
حقوق امللكية بنسبة 18.4%. انعكس هذا النجاح 

على وصول نسبة العائد اإلجمالي للمساهمين 
“Total Shareholder Returns” إلى 7.3%. وتقديرًا 

لهذه اإلنجازات، حصد البنك األهلي عدة جوائز، من 
بينها جائزتي “أفضل بنك في الشرق األوسط” و”أفضل 

بنك تجاري” من مجلة بانكر ميدل إيست.

اإلستراتيجية ونتائج األعمال لعام 2019م
اإلستراتيجية

وضع البنك األهلي التجاري رؤيته ليكون مجموعــة 
الخدمــات املاليــة الرائــدة إقليميــًا من خالل تنفيذ 

أهدافه اإلستراتيجية الخمسة وهي: أن يكــون البنــك 
األول فــي الدخــل، واألربــاح، واألفضــل فــي خدمــة 

العمــالء، واألفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة، 
والخيــار األول للموظفيــن.

ويسعى البنك إلى تحقيق هذه الرؤية من خالل 
التركيز املتواصل على تنفيذ خطته اإلستراتيجية 

املبنية على األولويات اإلستراتيجية املحددة 
لقطاعات األعمال التالية:

مصرفية األفراد: زيادة الحسابات الجارية وزيادة 
محفظة التمويل، مع التركيز على التمويل العقاري.

مصرفية الشركات: املحافظة على املكانة 
الريادية للبنك في مصرفية الشركات، وتحسين 

إدارة دورة حياة االئتمان، وزيادة حجم أعمال 
مصرفية النقد والتجارة.

الخزينة: زيادة اإليرادات عن طريق تحسين عوائد 
االستثمار والبيع التقاطع مع تنويع مصادر التمويل.

الشــركات التابعة: زيادة العائدات من شركة 
األهلــي املاليــة من خالل زيادة حجم األصول امُلدارة 

ومن بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي من 
خالل زيادة اإلنتاجية.

هذه األولويات اإلستراتيجية تدعمها عناصر 
إستراتيجية لتمكين تحقيق اإلستراتيجية، تتمثل في:

التحول اإللكتروني: نقل جميع الخدمات إلى 
املصرفية اإللكترونية وزيادة املبيعات اإللكترونية.

التوسع في الفروع الذكية: التوسع في شبكة 
 الفروع من خالل افتتاح فروع ذكية صغيرة 

 الحجم عالية الكفاءة تستفيد من أحدث 
التقنيات اإللكترونية.

اإلنتاجية: تحسين التميز التشغيلي واإلنتاجية 
للوصول بتجربة العميل إلى آفاق جديدة من التميز، 

مع املحافظة على فعالية التكاليف.
رأس املال البشري: زيادة مشاركة املوظفين 

وتحسين إنتاجيتهم، مع زيادة نسبة السعودة وزيادة 
نسبة توظيف اإلناث.

استعراض البيانات املالية لعام 2019م 
قائمة املركز املالي 

نما إجمالي قائمة املركز املالي بنسبة 12% خالل 
عام 2019م، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى نمو 

االستثمارات بنسبة 14%؛ إذ واصل البنك األهلي 
التجاري مشاركته الفعالة في إصدار سندات 

حكومية طويلة األجل، وزيادة حجم األعمال في 
مصرفية األفراد بنسبة 6.5% نتيجة نمو محفظة 

التمويل العقاري، كما استمر البنك األهلي التجاري 
في املحافظة على مستوى معدل كفاية رأس 

املال القوي ووضع السيولة الجيد.
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وضع البنك األهلي التجاري رؤيته 
ليكون مجموعة الخدمات املالية 

الرائدة إقليميًا من خالل تنفيذ 
أهدافه االستراتيجية الخمسة 

وهي: أن يكون البنك األول في 
الدخل، واألرباح، واألفضل في 
خدمة العمالء، واألفضل في 

الخدمات اإللكترونية، والخيار 
األول للموظفين.

االستثمارات 
بلغ إجمالي صافي االستثمارات 134.08 مليار ريال 

سعودي في 31 ديسمبر 2019م، بزيادة قدرها %14 
مقارنًة بالعام السابق من خالل استمرار املشاركة 

في إصدار سندات الدين الحكومية السعودية. وتعتمد 
هذه املحفظة على سندات عالية الجودة؛ منها %87 

ذات تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية. 

التمويل والسلف
نمت محفظة التمويل والسلف بنسبة 6.5% لتصل 

إلى 282.29 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2019م، مدفوعًة بزيادة قدرها 18% في مصرفية 

األفراد على الصعيد املحلي، ويرجع ذلك بصورة 
أساسية لزيادة محفظة التمويل العقاري بنسبة 

57%. وانخفضت السلف املقدمة لقطاع الشركات 
بنسبة 1% بسبب ارتفاع مستويات السداد رغم زيادة 
التمويالت الجديدة خالل عام 2019م. وانخفض صافي 
التمويل والسلف في قطاع املصرفية الدولية بنسبة 

8% بسبب الوضع االقتصادي في تركيا وضعف 
الليرة التركية. 

ودائع العمالء 
زادت ودائــع العمالء بنســبة 11% لتصل إلى 353.39 
مليار ريال ســعودي خالل عام 2019م بســبب زيادة 
الودائــع ألجل بنســبة 81% وذلــك نتيجة تحول بعض 

العمــالء مــن الحســابات الجارية إلى الودائع ألجل. 
وقــد قابــل هذا التحول نمو ودائــع قطاعي مصرفية 

الشــركات ومصرفية األفراد، فنتــج عنه تغطية 
االنخفاض في أرصدة الحســابات الجارية وحســابات 
االدخــار، التــي مثَّلت 71% مــن ودائع العمالء في 31 

ديســمبر 2019م مقارنًة بنســبة 80% في نهاية 
عام 2018م.

جودة االئتمان
بلغت نسبة التمويالت املتعثرة 1.84% في 31 

ديسمبر 2019م مقارنة بنسبة 1.93% في نهاية عام 
2018م. وقد نتج هذا التحسن الطفيف عن انخفاض 

التمويالت املحلية املتعثرة بنسبة 9.3%، وقابل هذا 
االنخفاض جزئيًا ارتفاٌع بنسبة 37% في التمويالت 

املتعثرة في قطاع املصرفية الدولية؛ بعد أن 
طالبت هيئة التنظيم والرقابة املصرفية التركية 

البنوك التركية بإعادة تصنيف بعض التمويالت 
كتمويالت متعثرة. 

تحسنت نسبة تغطية التمويالت املحلية املتعثرة 
لترتفع إلى 173.2% في نهاية عام 2019م مقارنًة 
بنسبة 157.1% في نهاية عام 2018م، ورغم ذلك 

أدت زيادة التمويالت املتعثرة للمصرفية الدولية إلى 
خفض نسبة تغطية البنك األهلي إلى 138.1% في 31 

ديسمبر 2019م من 141.5% في نهاية عام 2018م. 

رأس املال 
حافظ البنك األهلي التجاري على مركزه القوي من 

حيث كفاية رأس املال؛ إذ ظل مرتفعًا عن الحد 
األدنى النظامي، فقد بلغت نسبة رأس املال العام 

)الشريحة األولى( )CET1( من رأس املال األساسي 
16.2%، وبلغت الشريحة األولى من رأس املال 

األساسي T1( %18(، وبلغت نسبة كفاية رأس املال 
اإلجمالي TC( %18.7( على الرغم من استرداد صكوك 

من الشريحة الثانية بقيمة 5.0 مليار ريال سعودي 
في وقت سابٍق من العام. وزادت املوجودات 

املرجحة باملخاطر بقيمة 30.1 مليار ريال سعودي 
على مدار العام، والسبب في ذلك هو نمو محفظة 

التمويل وحق استخدام املوجودات نتيجة تطبيق 
 .)IFRS 16( 16 املعيار الدولي للتقارير املالية رقم

قائمة املركز املالي 
2019م

مليون ريال سعودي
2018م

مليون ريال سعودي
التغير

مليون ريال سعودي

+14%134,077118,090االستثمارات، بالصافي
+6.5%282,289265,062التمويل والسلف، بالصافي

+12%507,264452,177إجمالي املوجودات
+11%353,389318,701ودائع العمالء

-89%1,0169,431سندات دين مصدرة
+13%437,476386,508إجمالي املطلوبات

+7%61,88857,737حقوق امللكية العائدة ملساهمي البنك
+6%69,78865,669إجمالي حقوق امللكية

-4.6%1.93%1.84%نسبة التمويالت املتعثرة )%(
-2%141.5%138.1%نسبة تغطية التمويالت املتعثرة )%(

)P1( 8%390,331360,189املوجودات املرجحة باملخاطر+
)%( )CET1( )2%16.6%16.2%نسبة رأس املال العام )الشريحة األولى-
)%( )T1( )3%18.5%18.0%نسبة رأس املال األساسي )الشريحة األولى-

-9%20.6%18.7%نسبة كفاية رأس املال اإلجمالي )%(
-4%176.0%168.9%نسبة تغطية السيولة )%(*

-5%13.5%12.8%نسبة الرفع املالي بازل 3 )%(
-4%83.2%79.9%نسبة التمويل إلى الودائع )%(

* املتوسط اليومي لربع السنة.

زيادة محفظة تمويل مصرفية 
 األفراد محليًا بالبنك األهلي 

خالل عام 2019م

%18+
حققت مصرفية األفراد لدى البنك 

األهلي التجاري في اململكة العربية 
السعودية نموًا في التمويل والسلف 

نسبته %18.
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انخفاض مصاريف العمليات 
بنسبة 2% )115 مليون ريال 

سعودي( ليصل إلى 6.33 مليار 
ريال سعودي في 2019م، 

والسبب الرئيسي في ذلك هو 
التركيز املستمر على التحول 
اإللكتروني وزيادة اإلنتاجية. 

استعراض األعمال تتمة

السيولة 
حافظ البنك األهلي التجاري على وضع السيولة 

الجيد خالل عام 2019م. ففي 31 ديسمبر 2019م، 
بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية %168.9 

مقارنًة بنسبة 176.0% في الربع األخير من عام 
2018م. وبلغت نسبة التمويل إلى ودائع العمالء 

79.9% مقارنة بنسبة 83.2% في عام 2018م، 
في حين بلغ معدل صافي السيولة الثابتة %124.4 

مقارنة بنسبة 128.0% في نهاية عام 2018م. 

قائمة الدخل 
حقق البنك األهلي التجاري زيادًة بنسبة 19% في 

صافي الدخل بعد احتساب الزكاة وضريبة الدخل، 
مما أسهم في زيادة ربحية السهم بنسبة %19 

وزيادة العائد إلى حقوق امللكية بنسبة %18.4، 
ويعود ذلك النمو في األداء بشكٍل رئيسي إلى 

زيادة دخل العمليات بنسبة 9%، وانخفاض مصاريف 
العمليات بنسبة 2%، وتحسن مخصصات الخسائر 

بنسبة 13%، وقابل ذلك ارتفاٌع بنسبة 29% في 
مستحقات الزكاة وضريبة الدخل يعادل االنخفاص 

في مخصصات الخسائر.

دخل العمليات
بلغ إجمالي دخل العمليات 20.61 مليار ريال سعودي 

خالل عام 2019م، بزيادة قدرها %9. 

وبلغ صافي دخل العموالت الخاصة 15.81 مليار 
ريال سعودي، بزيادة قدرها 5% مدفوعة بزيادة في 

املوجودات املتأثرة بأسعار العموالت بنسبة %6، 
وقابلها جزئيًا انخفاض الهامش بأربع نقاط أساس 
من 3.81% إلى 3.77%، والذي نتج عن تراجع معدل 

أسعار الفائدة وتغير في تركيبة الودائع، لكن عوضه 
جزئيًا تحسين في تركيبة محفظة التمويل بالتركيز 

على زيادة التمويل العقاري. 

زادت الرسوم ومصادر الدخل األخرى بنسبة %26 
لتصل إلى 4.80 مليار ريال سعودي في عام 2019م. 
ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدخل من االستثمارات بنسبة 

175% )بما يعادل 897 مليون ريال سعودي( ليصل 
إلى 1.41 مليار ريال سعودي، وانخفاض مصاريف 

العمليات األخرى بواقع 205 مليون ريال سعودي. 
قابل ذلك انخفاض بنسبة 9% في الدخل من العمالت 

األجنبية والرسوم الثابتة من الخدمات املصرفية، 
وهو ما عكس هدوء أسواق تمويالت التجارة 

والحواالت الدولية. 

مصاريف العمليات 
انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 2% )بما يعادل 
115 مليون ريال سعودي( لتصل إلى 6.33 مليار ريال 

سعودي في عام 2019م، والسبب الرئيسي في ذلك 
هو التركيز املستمر على التحول اإللكتروني وزيادة 
اإلنتاجية، واللذان أسهما في تحسين نسبة التكلفة 

إلى الدخل بواقع 340 قيمة نقطة أساس لتستقر 
عند %30.7.

جدير بالذكر أن البنك األهلي طبَّق املعيار الدولي 
إلعداد التقارير املالية رقم 16 اعتبارًا من 1 يناير 

2019م، ونتج عن ذلك رسملة املوجودات املؤجرة 
وارتفاع االستهالك، وقابل ذلك انخفاض في اإليجارات 

واملصاريف املتعلقة باملباني. وعليه، لم يكن 
التأثير الناجم عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد 

التقارير املالية رقم 16 في مجمله كبيرًا. 

مخصصات الخسائر 
انخفضت مخصصات الخسائر بنسبة 13% )بما يعادل 

215 مليون ريال سعودي( لتصل إلى 1.42 مليار ريال 
سعودي، مما ساهم في استقرار نسبة تكلفة 

املخاطر خالل عام 2019م عند 0.51%. وعلى الصعيد 
املحلي، انخفضت مخصصات الخسائر بنسبة %11 

نتيجة انخفاض خسائر مصرفية الشركات والخزينة.

قائمة الدخل 
2019م

مليون ريال سعودي
2018م

مليون ريال سعودي
التغير

مليون ريال سعودي

+5%15,80715,123صافي دخل العموالت الخاصة
+26%4,8013,804الرسوم ومصادر دخل أخرى

+9%20,60718,927إجمالي دخل العمليات
-2%)6,446()6,331(مصاريف العمليات

-13%)1,635()1,420(إجمالي مخصصات الخسائر
+19%12,85610,846صافي الدخل من العمليات

صافي الدخل بعد احتساب الزكاة وضريبة الدخل العائد إلى 
+19%11,4019,594مساهمي البنك

+19%3.683.08ربحية السهم األساسية )ريال سعودي(
 حصة السهم الواحد من صافي التوزيعات، بالصافي 

+10%2.302.10)ريال سعودي(
+14%16.2%18.4%نسبة العائد إلى حقوق امللكية )%(

+10%2.17%2.39%نسبة العائد على املوجودات )%(
-1%3.81%3.77%نسبة هامش صافي دخل العموالت الخاصة )%(

-10%34.1%30.7%نسبة التكلفة إلى الدخل )%(
+1%0.51%0.51%نسبة تكلفة املخاطر

+10%6,9006,278األرباح املوزعة، بالصافي
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الزكاة وضريبة الدخل 
طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 17 
يوليو 2019م البنوَك العاملة في اململكة العربية 

السعودية باحتساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة 
الدخل بدالً من تقديمها تحت بند حقوق امللكية 
العائدة للمساهمين، ويأتي ذلك في ضوء تطبيق 

متطلبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 
وعليه، بدأ البنك األهلي في تغيير طريقة احتساب 

الزكاة وضريبة الدخل بأثٍر رجعي. 

توزيع األرباح 
أوصى البنك بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 
2019م بواقع 3.6 مليار ريال سعودي بعد موافقة 

الجمعية العامة، وبهذا يصل مجموع األرباح املوزعة 
لعام 2019م إلى 6.9 مليار ريال سعودي، بربحية 

سهم بلغت 2.30 ريال سعودي، وتمثل هذه النسبة 
في توزيعات األرباح زيادة بنسبة 10% مقارنًة بعام 
2018م، وبلغت نسبة التوزيعات من صافي األرباح 

السنوية %63.

النتائج املحققة ومقارنتها باملعدالت االسترشادية
 وضع البنك األهلي معدالت استرشادية للسوق 

منذ بداية العام بخصوص النتائج املتوقعة 
 للمقاييس املالية الرئيسية لعام 2019م. وقد 
 تم تحديث توقعات تلك املقاييس في تقارير 

النتائج ربع السنوية.

وقد ُوضعت تلك املعدالت االسترشادية وفقًا 
لتوقعات التحسن في البيئة االقتصادية، إلى جانب 

زيادة نشاط العمالء والرغبة في التمويل. 

وفي ضوء هذه التوقعات، وضع البنك معدالت 
ونسب استرشادية للنتائج املالية. ففي محفظة 
رت النسبة االسترشادية بنسبة زيادة  التمويل، ُقدِّ
تتراوح بين 4 و6% لعام 2019م، في حين حققت 

املحفظة نسبة نمو أقرب إلى الحد األعلى للتقدير. 

رت النسبة االسترشادية لهامش صافي دخل  وُقدِّ
العموالت في بداية العام بين 3.65% و3.69%، مع 

توقع حدوث ارتفاعين كبيرين في أسعار الفائدة في 
بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي لعام 2019م. 

ض  ونظرًا للهدوء الذي شهدته البيئة االقتصادية، خفَّ
بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي أسعار الفائدة 

ن البنك األهلي التجاري  ثالث مرات خالل العام. وتمكَّ
من تحقيق هامش ربح بنسبة 3.77% ويرجع ذلك جزئيًا 
إلى تغيير السياسة املحاسبية إلطفاء رسوم التمويل. 

ل هذه الرسوم كصافي إيرادات من العموالت  وُتسجَّ
الخاصة وفقًا ملتطلبات معايير التقارير املالية 

الدولية، ولوال هذا التغيير لبلغ هامش الربح %3.52.

وحقق البنك نسبة تكلفة إلى الدخل 30.7%، وهي 
رت بنسبة %34.0.  أقل بكثير من التوقعات التي ُقدِّ

وبلغت نسبة تكلفة املخاطر 0.51%، وهي نسبة 
أقل قلياًل من النسبة االسترشادية املقدرة بين %0.6 

و0.8%. وفي معدل كفاية رأس املال، حقق البنك 
نسبة قوية مع الشريحة األولى بلغت 18.0% من 
نسبة رأس املال األساسي، مسجاًل أعلى النسب 
املتوقعة حسب النسب االسترشادية املقدرة 

بنسبة بين 16% و%18.

النتائج املحققة ومقارنتها باملعدالت االسترشادية 
2018م

النسبة املحققة
2019م

املعدالت االسترشاديةالنسبة املحققة 

4% – 6% 6.5+% 6.4+% نمو التمويل 
3.65% - 3.69% 3.77% 3.61% نسبة هامش صافي دخل العموالت الخاصة 

أقل من 34% 30.7% 34.1% نسبة التكلفة إلى الدخل 
0.6% - 0.8% 0.51% 0.52% نسبة تكلفة املخاطر 

16% - 18% 18.0% 18.5% نسبة رأس املال لصكوك الشريحة األولى 

توزيع األرباح املقترح لدى البنك 
األهلي التجاري لعام 2019م

 6.9مليار
ريال سعودي

بلغ مجموع األرباح املوزعة لعام 2019 
6.9 مليار ريال سعودي، بربحية سهم 

بلغت 2.30 ريال سعودي، بزيادة بنسبة 
10% مقارنًة بعام 2018م.
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عناصر التمكين لتحقيق اإلستراتيجية
1. التحول إلى الخدمات اإللكترونية

 تتمثل مجاالت التركيز الرئيسية ضمن توجه البنك للتحول 
اإللكتروني في تقديم خدمات إلكترونية مميزة وتعزيز 

تجربة العمالء لتمكينهم من استخدام القنوات 
املصرفية اإللكترونية، بجانب زيادة املبيعات اإللكترونية. 

ولتحقيق ذلك يستهدف البنك تنفيذ ما يلي: 

•  تقديم خدمات مصرفية فورية عبر الجوال تسهل 
للعمالء الحصول على الخدمة في أي وقت ومن 

أي مكان. 
•  االستفادة من تحليالت البيانات املتقدمة في 

زيادة املبيعات اإللكترونية. 
•  تنفيذ إستراتيجية “الفروع اإللكترونية الذكية 
صغيرة الحجم عالية الكفاءة” وتحسين تجربة 

العميل من خالل خدمات سريعة متميزة للعمالء. 

واصل البنك األهلي التجاري إطالق مبادرات مبتكرة 
وتقديم خدمات إلكترونية جديدة لتحسين تجربة 

عمالئه، وهو ما انعكس على نمو املبيعات 
اإللكترونية وزيادة قاعدة مستخدمي القنوات 

املصرفية اإللكترونية وتمكينهم من إجراء 
عملياتهم املصرفية بقدر أكبر من الكفاءة وبمزيد 

من السهولة من خالل املبادرات والتحسينات التي 
استكملها البنك خالل عام 2019م.

وتضمنت التحسينات التي أدخلها البنك على قناة 
األهلي إي كورب املخصصة ملصرفية الشركات 

تطوير واجهة املستخدم، والتحول اإللكتروني لبعض 
خدمات مصرفية النقد والتجارة للشركات مثل 
إصدار بعض خطابات الضمان. كما شمل التحول 

اإللكتروني خدمات مصرفية إلكترونية للمؤسسات 
الفردية تضمنت خدمة فتح الحسابات وطلب نقاط 

البيع عبر القنوات اإللكترونية.

وفي املصرفية اإللكترونية لألفراد، أسهمت مبادرة 
 فتح الحساب إلكترونيًا عبر قناتي األهلي أونالين واألهلي
 موبايل إلى زيادة عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها
إلكترونيًا من 19% من إجمالي الحسابات املفتوحة 

في نهاية عام 2018م إلى 71% خالل عام 2019م.

جميع هذه املبادرات اإللكترونية أسهمت في 
تحقيق نمو قوي في املبيعات اإللكترونية لقطاع 

مصرفية األفراد حيث زادت من 28% في عام 
2018م إلى 51% في عام 2019م. كما أسهمت 

الخدمات اإللكترونية الجديدة التي ُأضيفت خالل عام 
2019م إلى تقليل املعامالت املالية التي تتم عن 

طريق الفروع لتصل إلى نسبة 2.2% فقط من إجمالي 
العمليات مقارنة بنسبة 2.6% في عام 2018م، 

بتحسن بلغ %18. 

استعراض األعمال تتمة
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كما زاد عدد العمالء النشطين من األفراد 
املستخدمين للقنوات املصرفية اإللكترونية خالل 

عام 2019م بنسبة 62% من إجمالي قاعدة العمالء 
مقارنًة بنسبة 50% في عام 2018م.

وواصل البنك االستثمار في البنية التحتية لتقنية 
املعلومات من أجل دعم التحول اإللكتروني؛ إذ 

اسُتكملت العديد من املبادرات خالل عام 2019م 
وشملت تخزين بيانات العمليات الجديدة، وتنفيذ 

الحواالت الدولية بالعمالت األجنبية الرئيسية بتاريخ 
استحقاق في نفس اليوم، ودعم تحليالت البيانات، 

وتعزيز كفاءة تنفيذ املشاريع، وتحسين البنية 
التحتية لتقنية املعلومات وترشيدها والتوسع في 

استخدام املعالجة اإللكترونية املباشرة في مختلف 
قطاعات العمل. وقد ساعدت تلك التحسينات 

بصورة عامة على زيادة كفاءة األنظمة وتقليل زمن 
تنفيذ العمليات، وزيادة مدى توفر األنظمة.

وتقديرًا لتلك الجهود املتميزة في التحول 
اإللكتروني، حصد البنك عدة جوائز مرموقة، 

منها “أفضل بنك في الخدمات اإللكترونية لألفراد 
في الشرق األوسط”، و”أفضل بنك في الخدمات 

اإللكترونية لألفراد في السعودية” و”أفضل بنك في 
الخدمات اإللكترونية للشركات” و”أفضل بنك في 

الخدمات اإللكترونية املبتكرة لألفراد” ضمن قائمة 
مجلة “جلوبال فاينانس”.

2. الفروع الذكية 
وضع البنك األهلي إستراتيجية للتوسع في الفروع 

للوصول إلى جميع مناطق اململكة مواكبًة 
لالقتصاد املتنامي، وتلبيًة الحتياجات عدد السكان 
املتزايد، والستقطاب عمالء جدد، وزيادة حصته في 

السوق، وتعزيز إنتاجيته. 

ولتحقيق ذلك، افتتح البنك عددًا كبيرًا من الفروع 
الذكية قليلة الحجم عالية الكفاءة مزودة بأجهزة 

خدمة ذاتية تستهدف تحسين تجربة العمالء.

فخالل عام 2019م، افتتح البنك 33 فرعًا ذكيًا 
جديدًا ليصل إجمالي عدد الفروع داخل اململكة إلى 

434 فرعًا، دون زيادة في عدد موظفي الفروع؛ إذ 
بلغ متوسط عدد موظفي الفروع الذكية الجديدة 

6 موظفين فقط، ليقل بذلك متوسط املوظفين 
بكل فرع إلى 9.6 موظفًا في 31 ديسمبر 2019م 

مقارنة بمتوسط 9.9 موظفًا للفرع الواحد بنهاية 
عام 2018م. ووصل عدد أجهزة الصراف اآللي إلى 

3,625 جهاز، وأضيف أكثر من 210 جهاز خدمة 
ذاتية في عام 2019م، ليصل إجمالي عدد أجهزة 
الخدمة الذاتية إلى 315 جهازًا، وينتقل إليها %75 

من الخدمات املغطاة من موظفي الفروع التي تم 
تركيب هذه األجهزة بها.

3. اإلنتاجية
ركز البنك خالل عام 2019م على التحســين 

املســتمر لتنفيــذ العمليــات، والتنفيذ اآللي لعمليات 
مكاتب املســاندة، ورفع مســتوى الخدمة وتحسين 

العميل. تجربة 

وكانت األولوية الرئيســية هي تســريع تنفيذ عمليات 
مكاتب املســاندة آليًا، بما في ذلك التنفيذ اآللي 
للعمليــات باســتخدام الروبوتات لتعزيز الدقة في 
تنفيــذ العمليات وتقليــل فترة تنفيذها. وقد نجح 

البنك خالل عام 2019م في تشــغيل 55 روبوت في 
املعامالت وإدارة حســابات العمالء اســتكماالً لرحلة 
التنفيــذ اآللــي للعمليات التي بدأت خالل عام 2018م 

في عمليات املدفوعات.

 التوسع في توزيع 
الفروع الذكية

210+ 
جهاز خدمة ذاتية

 إضافة 210 جهاز خدمة ذاتية جديد 
في عام 2019م، ليصل إجمالي عدد 

 أجهزة الخدمة الذاتية إلى 315 جهازًا 
عبر كافة أرجاء اململكة.
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وتضمنت التحسينات الكبيرة التي شهدتها 
عمليات التمويل العقاري في تنفيذ بعض عمليات 

تقييم املمتلكات آليًا، وإتمام اإلجراءات النظامية، 
وتحسين عملية إدارة املستندات. وأسهمت هذه 

املبادرات في تقليل فترة تنفيذ العمليات. كما نجح 
البنك في تنفيذ عمليات التعريف باملنتجات في فتح 

الحسابات الجارية وفي حواالت كويك باي السريعة 
آليًا، والتي حصل فيها البنك على العديد من الجوائز.

وقد أدت هذه التحســينات في العمليات إلى تعزيز 
كفاءة املوظفين وزيادة إنتاجيتهم، وتحســين 
نســبة موظفي املكاتب األمامية إلى مكاتب 
املســاندة إلى 72.2%: 27.8% خالل عام 2019م 

مقارنة بنســبة 71.9%: 28.1% في عام 2018م، كما 
ارتفــع صافي اإليــرادات املحققة من العمليات لكل 

موظف من 2.21 مليون ريال ســعودي إلى 2.46 
مليون ريال سعودي.

ويولي البنك اهتمامًا كبيرًا بالعناية بالعمالء، ففي 
عام 2019م، أسس لجنة مخصصة للعناية بالعمالء 

برئاسة الرئيس التنفيذي، مما عزز إجراءات الحوكمة 
الخاصة بتعزيز تجربة العميل، كما أجريت عملية 

إصالح شاملة لعمليات التواصل الداخلية والتواصل مع 
العمالء، مما أدى إلى تحسن كبير في جودة تنفيذ 

طلبات العمالء وتقليل الفترة الالزمة للتنفيذ.

4. رأس املال البشري
استمر البنك سعيه الدائم لتحقيق أحد أولوياته 

اإلستراتيجية ليكون “الخيار األول للموظفين” 
باململكة. ويمثل موظفو البنك األهلي أحد األركان 

الرئيسية لتحقيق الرؤية واألهداف اإلستراتيجية 
للبنك. وأسهمت جهود البنك الستبقاء موظفيه 

أصحاب الكفاءات العالية وإتاحة فرص التقدم 
الوظيفي إلى املحافظة على نسبة تسرب 

املوظفين عند 3.5% فقط.

وقد بلغت نسبة السعودة بالبنك األهلي 97.6% من 
إجمالي عدد املوظفين، علمًا بأن 100% من موظفي 
اإلدارة العليا سعوديون. وواصل البنك التزامه بزيادة 

نسبة املوظفين اإلناث؛ إذ بلغت نسبة اإلناث في 
التعيينات الجديدة 20.5% خالل عام 2019م، لتصل 

نسبة املوظفات اإلناث بالبنك األهلي إلى 13.5% من 
إجمالي املوظفين مقارنة بنسبة 13.1% في نهاية 

عام 2018م.

يحرص البنك األهلي دائمًا على استقطاب كفاءات 
ذات مهارات متميزة، لذلك وضع البنك برامج توظيف 

وتدريب متميزة تمكن البنك من تحقيق طموحاته 
املستقبلية.
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 شــارك 221 موظفًا في برامج 
تطويــر القيادة التي أطلقها 

 البنــك األهلي التجاري في 
عام 2019م.

 ربحية مصرفية األفراد في 
عام 2019م

%32+ 
نما صافي دخل مصرفية األفراد بواقع 

32% ليصل إلى 5.77 مليار ريال سعودي 
خالل عام 2019م.

نظرة عامة على البيانات املالية ملصرفية األفراد لعام 2019م 
2019م

مليون ريال سعودي
2018م

مليون ريال سعودي
التغير

مليون ريال سعودي

+15%153,735134,021إجمالي املوجودات
+18%122,573103,590التمويل والسلف، بالصافي

-6%228,551242,562ودائع العمالء
+16%10,0528,672دخل العمليات

   منها
+16%8,7117,500صافي دخل العموالت الخاصة

-4%1,0361,073الدخل من رسوم الخدمات املصرفية بالصافي
-2%)4,005()3,909(مصاريف العمليات
+63%)274()446(مخصصات الخسائر

-473%)18(69صافي الدخل )املصروفات( األخرى غير التشغيلية
+32%5,7654,375صافي أرباح الفترة قبل الزكاة 

+2%29.6%30.3%كنسبة مئوية من إجمالي املوجودات
-16%46.2%38.9%نسبة الدخل على التكلفة

+42%0.27%0.39%نسبة تكلفة املخاطر
+15%3.49%4.01%نسبة العائد على املوجودات

ومن األمثلة على تلك البرامج برنامج رّواد األهلي 
الذي يستهدف استقطاب كفاءات سعودية شابة 

وتدريبهم ليكونوا قادة املستقبل، وتخرج من 
البرنامج 99 موظفًا خالل عام 2019م، بجانب برنامج 

َم الستقطاب مصرفيي  التوظيف بالفروع، الذي ُصمِّ
فروع مؤهلين، وتخرج من البرنامج 247 موظفًا،

باإلضافة إلى برنامج األهلي للتقنية األكثر تخصصًا 
الذي تخرج منه 36 موظفًا، ليصل إجمالي عدد 

الخريجين من البرنامج إلى 85 موظفًا.

واستكملت الدورات التدريبية وبرامج تطوير 
املوظفين خالل عام 2019م، وُأطلقت معظم هذه 

الدورات إلكترونيًا، وشارك فيها أكثر من 7,290 
موظفًا خالل العام. باإلضافة إلى ذلك، شارك 221 

موظفًا في برامج تطوير القيادة التي أطلقها البنك. 
م البنك ملوظفيه العديد من البرامج الترفيهية  وقدَّ

وحرص على خلق بيئة عمل تحفيزية ومشجعة.

ويطبق البنك خطة طويلة األجل في تحديد 
التعويضات املؤجلة والحوافز على أساس عدد 
األسهم للتنفيذيين واملدراء الذين يلعبون دورًا 

كبيرًا في نجاح خطط البنك. ويطبق كذلك خطة 
تعويضات قائمة على املخاطر للجهات الرقابية 

واملتحملة للمخاطر الجسيمة، مما يؤدي إلى تأجيل 
جزء من رواتبهم املتغيرة. ويتمثل الغرض من وضع 

هذه الخطط في حفاظ البنك على القادة الواعدين 
وموائمة مبالغ التعويض مع مصالح املساهمين 

وحجم املخاطر في البنك.

وقــد حصل البنك علــى جائزة “أفضل بنك لتطوير 
املوارد البشــرية” من مجلة بانكر ميدل إيســت 

إشــادًة ببرامجه املميزة في مجال تدريب وتطوير 
مهارات املوظفين.

استعراض نتائج قطاعات األعمال
مصرفية األفراد

تقدم شبكة فروع مصرفية األفراد املتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، وكذلك املصرفية 

الخاصة بالبنك، حلوالً مصرفية شاملة ومبتكرة 
تخدم كافة شرائح العمالء من خالل فروع البنك 

املنتشرة في كل مكان باململكة وعبر القنوات 
اإللكترونية التي تسهل للعمالء الحصول على 

الخدمة من أي مكان وفي أي وقت. وفي محفظة 
التمويل، يمتلك البنك األهلي حصة سوقية كبيرة 

ومتنامية، ويقدم حزمة متميزة من الحلول 
التمويلية ليلبي كافة احتياجات العمالء والتي 
تتنوع بين التمويل الشخصي والتمويل العقاري 

والتمويل التأجيري والبطاقات االئتمانية. كما تقدم 
مصرفية األفراد لعمالئها سلسلة متكاملة وشاملة 
من الخدمات في الحسابات الجارية وحلول االلتزامات 

والحواالت السريعة “كويك باي”.

اإلستراتيجية ونتائج العمليات لعام 2019م
تركز الهدف اإلستراتيجي ملصرفية األفراد على 

زيادة حصتها السوقية في محفظة التمويل، وخاصًة 
التمويل العقاري، إلى جانب التوسع في شبكة 

الفروع الذكية وتحديث البنية التحتية للمصرفية 
اإللكترونية. بجانب التركيز على نمو الحسابات 
الجارية وبطاقات االئتمان واملبادرات املستمرة 

للتحول اإللكتروني لتعزيز تجربة العميل.

ففي عام 2019م، نما الدخل الصافي من التمويل 
بنسبة 18% ليصل إلى 122.57 مليار ريال سعودي، 

مما أسهم في زيادة الحصة السوقية ملصرفية 
األفراد في محفظة التمويل بمقدار 70 نقطة أساس 
لتصل إلى 22.2% خالل عام 2019م، ويرجع هذا النمو 

في األساس إلى التركيز اإلستراتيجي ملصرفية 
األفراد على التمويـل العقاري. 
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