
استعراض األعمال

البيئة التشغيلية
شهد عام 2019م توسعًا في القطاعات غير النفطية 
باململكة بنمٍو نسبته 3.31% مدعومًا بحزمة التحفيز 
التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، وتمديد صرف 

بدل تكاليف غالء املعيشة، واإلصالحات الهيكلية، 
وخلق فرٍص جديدة لالستثمار وتطوير القطاع الخاص 
غير النفطي. وحقق االقتصاد السعودي نموًا إجماليًا 

بنسبة 0.33%، على الرغم من انخفاض الناتج املحلي 
اإلجمالي في قطاع النفط نتيجة انخفاض أسعار 

النفط الخام وخفض اإلنتاج؛ إذ بلغ متوسط اإلنتاج 9.8 
مليون برميل في اليوم خالل عام 2019م مقابل 10.3 

مليون برميل في اليوم في عام 2018م.

ع أن ُتسهم املبادرات الحكومية باململكة في  وُيتوقَّ
زيادة الزخم وتحقيق تقدٍم ملموس؛ إذ من املتوقع 

أن تستفيد قطاعات عديدة مثل اإلسكان والسياحة 
والترفيه من مبادرات رؤية السعودية 2030، ويأتي 

نمو قطاع اإلسكان في مقدمة القطاعات من حيث 
األهمية بالنسبة للبنك األهلي التجاري.

 ومع استمرار زيادة حجم اإلنفاق الحكومي، 
ع أن يصل إلى 173 مليار ريال سعودي لعام  امُلتوقَّ

2020م، سيتوجه جزٌء كبيٌر منه لتحفيز األنشطة 
واألعمال املتعلقة بتطوير البنية التحتية باململكة.

القطاع املصرفي السعودي 
حافظ القطاع املصرفي باململكة على أدائه القوي 

خالل عام 2019م. وأسهمت املحافظة على نسبة 
الرسملة مرتفعة، ومستويات السيولة الجيدة، 

وجودة ائتمان عالية، ومالءمة نسبة التمويل 
إلى ودائع العمالء، والبيئة التنظيمية الجيدة، 

والسياسات املتوازنة في قدرة القطاع املصرفي 
على املحافظة على تحقيق الربحية. وزادت أنشطة 
التمويل نتيجة التوسع الكبير والسريع في التمويل 
العقاري تماشيًا مع مبادرات برنامج اإلسكان الذي 

أطلقته الحكومة ضمن رؤية السعودية 2030.

تتوافق آفاق النمو املستقبلي للبنك األهلي التجاري مع خطط وطموحات 
االقتصاد السعودي ضمن رؤية اململكة العربية السعودية 2030 كونه 
البنك الرائد في اململكة؛ إذ يتمتع بمركٍز مالي قوي ُيمكنه من تحقيق 
نمٍو كبير ومواكبة نمو اقتصاد اململكة ككل واالستفادة من الفرص 
نه من التكيف مع  الكبيرة الناجمة عن تحقيق برامج الرؤية، كما ُيمكِّ

ظروف السوق املختلفة.

نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي

 قطاع النفط  القطاع الخاص غير النفطي
 رسوم االستيراد   نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي
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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( 
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 حجم الودائع 
 معدل النمو )النسبة املئوية السنوية(

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