
 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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وقد أسهم في تسريع وتيرة نمو محفظة التمويل 
العقاري إدخال منتجات وحلول تمويل عقاري جديدة 

بالشراكة مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية 
العقارية، وشمل ذلك منتجات التمويل العقاري 

للوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، ومنتج وحدة تحت 
اإلنشاء، والنقد مقابل رهن عقاري.

ونتيجة لذلك، نمت محفظة التمويل العقاري بنسبة 
57% لتصل إلى 37 مليار ريال سعودي. وخالل عام 

2019م، حصل 93% من التمويالت العقارية الجديدة 
من البنك األهلي دعمًا حكوميًا من وزارة اإلسكان 
وصندوق التنمية العقارية مقارنة بنسبة 27% في 

عام 2018م و1% في عام 2017م.

وتقديرًا لتلك الجهود الكبيرة في مجال التمويل 
مت وزارة اإلسكان البنك األهلي  العقاري، كرَّ

ومنحته جائزتي “أفضل بنك سعودي في التمويل 
العقاري” و”أفضل برنامج تمويل عقاري في اململكة”.

وفي املطلوبات، شهدت مصرفية األفراد انخفاضًا 
طفيفًا في ودائع العمالء، حيث وصلت إلى 228.55 

مليار ريال سعودي في عام 2019م.

وواصلت مصرفية األفراد تحقيق نمٍو قوي في 
محفظة التمويل الشخصي، من خالل زيادة حجم 
املحفظة وإطالق قنوات مبيعات بديلة. واستمر 

البنك األهلي في وضعه الريادي في التمويل 
التأجيري، من خالل الحفاظ على عالقات قوية 

مع وكالء السيارات واملوزعين في جميع أنحاء 
اململكة بهدف تحسين تجربة العميل وزيادة حجم 
املبيعات. وحقق البنك كذلك نموًا في البطاقات 
االئتمانية، حيث زاد الدخل بنسبة 4% خالل العام 

نتيجة زيادة الدخل من العموالت الخاصة والرسوم 
والعمالت األجنبية.

كما أسهم التوسع في الفروع الذكية والتحول 
اإللكتروني للخدمات والتنفيذ اآللي للعمليات في 
نمو أعمال مصرفية األفراد وخفض التكاليف، فقد 

تحسنت قاعدة تكاليف مصرفية لألفراد بنسبة 
2% وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 730 

نقطة أساس، كما كان للتحول اإللكتروني دورًا 
ذ نسبة 51% من  فعاالً في زيادة نمو املبيعات؛ إذ ُنفِّ

إجمالي مبيعات األفراد في عام 2019م عبر القنوات 
اإللكترونية مقارنة بـنسبة 28% في عام 2018م. 

نظرة عامة على البيانات املالية لعام 2019م 
نما إجمالي دخل عمليات مصرفية لألفراد بنسبة 

16% ليرتفع من 8.67 مليار  ريال سعودي خالل عام 
2018م إلى 10.05 مليار ريال سعودي خالل عام 
2019م. وبلغ صافي دخل العموالت الخاصة 8.71 
مليار ريال سعودي، محققًا زيادة نسبتها %16، 
وُيعزى ذلك إلى نمو محفظة التمويل بمصرفية 

األفراد بنسبة 18%، مدفوعة بالزيادة القوية في 
حجم التمويالت العقارية، بجانب تحسن هامش دخل 

العموالت الخاصة. وانخفض الدخل من الرسوم بنسبة 
4% ليصل إلى حوالي 1 مليار ريال سعودي.

ارتفعت مخصصات الخسائر في عام 2019م بمبلغ 
172 مليون ريال سعودي لتصل إلى 446 مليون ريال 
سعودي، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة حجم 

التمويل وانخفاض عمليات االسترداد إلى جانب 
املحافظة على جودة املحفظة واستقرارها.

ونتيجة لهذا النمو القوي في دخل العمليات بجانب 
تحسين الكفاءة التشغيلية، الذي قابله جزئيًا ارتفاع 
مخصصات الخسائر، نما صافي دخل مصرفية لألفراد 

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

استعراض األعمال تتمة

استمر البنك األهلي في املحافظة 
على وضعه القوي في التمويل 

التأجيري، من خالل الحفاظ 
على عالقات قوية مع وكالء 

السيارات واملوزعين في جميع 
أنحاء اململكة.
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مصرفية الشركات 
ُتمثِّل مصرفية الشركات أحد القطاعات الرائدة 

في البنك بما تقدمه من حلول مبتكرة للتمويل 
التقليدي والتمويل املتوافق مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية، باإلضافة إلى منتجات االئتمان، 
واملعامالت املصرفية، وخدمات التجارة لشريحة 

كبيرة من الشركات السعودية. ويشمل نطاق عمل 
مصرفية الشركات جميع أنواع الشركات ابتداًء 

من املنشآت املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
وصوالً إلى الشركات الكبرى، حيث يقدم البنك 
حلوالً تمويلية متخصصة لكافة تلبي احتياجات 

عمالء الشركات املختلفة.

اإلستراتيجية ونتائج العمليات لعام 2019م 
تضمنت األهداف اإلستراتيجية ملصرفية الشركات 

بالبنك األهلي لعام 2019م استهداف تمويل 
القطاعات الحيوية التي ركزت عليها رؤية السعودية 

2030، ويشمل ذلك قطاعات الصحة والتعليم 
والبنية التحتية والترفيه والسياحة. كما ركزت 

إستراتيجية مصرفية الشركات على البيع املتقاطع 
ملنتجات الخزينة، والتجارة، وإدارة النقد لقاعدة 

عمالئها الكبيرة، وتعمل مصرفية الشركات على 
تحسين تجربة العمالء من خالل تنفيذ العمليات آليًا 
والتحول اإللكتروني للخدمات املقدمة للشركات. 
واستهدفت إستراتيجية مصرفية الشركات كذلك 

تحسين دورة االئتمان، وتعزيز قدرات عمليات 
التحصيل لزيادة حجم املبالغ املستردة.

وقد ركز البنك خالل 2019م على تنفيذ هذه 
األولويات اإلستراتيجية من خالل زيادة حجم 

محفظة التمويل وتحسين الجودة االئتمانية، معززًا 
بذلك قدرته على استقطاب الشركات الكبرى، 
باالستفادة من الخبرة التي يحظى بها في مجال 

التمويل املتخصص.

وقــد نجــح البنك األهلي في تمويل العديد من 
املشــاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية 

العمالقة، بما في ذلك مشــروع إنشــاء أول محطة 
مســتقلة لتوليد طاقة الرياح في منطقة الخليج. 

وفي قطاع الترفيه والســياحة، قدم البنك تمويالت 
للعديد من مشــاريع الضيافة، وتمويل الشركات 

العاملــة في قطاع الحج والعمرة.

ودعمًا لرؤية الســعودية 2030، التي تستهدف أن 
يصل تمويل قطاع املنشــآت الصغيرة واملتوسطة 

إلــى 20% من إجمالي التمويالت املصرفية 
في اململكة العربية الســعودية، يلعب البنك 

األهلي دورًا رئيســيًا في دعم املنشآت الصغيرة 
واملتوســطة وتنفيذ برامج الدعم الحكومي لهذا 
القطــاع. فقد حافظ البنك على مكانته الريادية 

كأحد أكبر البنوك الســعودية في تمويل املنشآت 
الصغيرة واملتوســطة؛ إذ وصل حجم التسهيالت 

االئتمانية املقدمة هذه الشــريحة داخل وخارج 
امليزانية إلى 23 مليار ريال ســعودي، وزاد عدد 

املنشــآت املستفيدة بنسبة 9% ليصل إلى 6,522 
منشــأة. ولتعزيز هذا الدعم، يقدم البنك خدماته 

لهذه الشــريحة من خالل 12 مركزًا متخصصًا لخدمة 
املنشــآت الصغيرة واملتوسطة، ووقع العديد من 

اتفاقيات الشــراكة مع الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة واملتوســطة )منشآت(. وفي عام 2019، 

احتل البنك الصدارة بين البنوك الســعودية كأكبر 
بنــك في عدد الكفاالت املمنوحة تحت برنامج 

كفالة إلى املنشــآت الصغيرة واملتوسطة. 

وقد نما الدخل من الرسوم بمصرفية الشركات 
بنسبة 17% نتيجة لزيادة خدمات إدارة النقد، 

وعمليات البيع املتقاطع ملنتجات الخزينة لعمالئه.

مصرفية الشركات – نظرة عامة على البيانات املالية لعام 2019م 
2019م

مليون ريال سعودي
2018م

مليون ريال سعودي
التغير

مليون ريال سعودي

-1%133,425134,128إجمالي املوجودات
-1%128,778130,667التمويل والسلف، بالصافي

+80%86,66748,042ودائع العمالء
+8%4,3854,061دخل العمليات

   منها
+7%3,8723,623صافي دخل العموالت الخاصة

+17%514440الدخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي
+1%)922()909(مصاريف العمليات
-23%)724()555(مخصصات الخسائر

-1%)17()17(صافي الدخل )املصروفات( األخرى غير التشغيلية
+21%2,9052,399صافي أرباح الفترة قبل الزكاة

-11%29.7%26.3%كنسبة مئوية من إجمالي املوجودات
9%22.7%20.7%نسبة الدخل على التكلفة

-26%0.56%0.41%نسبة تكلفة املخاطر
+15%1.18%2.17%نسبة العائد على املوجودات

التسهيالت االئتمانية املقدمة 
من البنك األهلي التجاري 

للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
في عام 2019

 23مليار
ريال سعودي

وصل حجم التسهيالت االئتمانية 
املقدمة لهذه الشريحة إلى 23 مليار 

ريال سعودي، وزاد عدد املنشآت 
املستفيدة بنسبة %9. 
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استعراض األعمال تتمة

وعززت مصرفية الشركات حجم أعمالها من خالل 
االستفادة من أتمتة العمليات والتحول اإللكتروني؛ 

إذ وصلت نسبة الخدمات اإللكترونية املقدمة 
للشركات إلى 64% خالل عام 2019م مقارنة 

بنسبة 54% خالل عام 2018م. وتوسعت مصرفية 
الشركات في الحلول والخدمات اإللكترونية، وشمل 

ذلك الحواالت الدولية املستحقة في نفس اليوم 
بالعمالت الرئيسية الدولية، وإجراء تحديث كامل 

ملنصة األهلي إي كورب املخصصة لتقديم الخدمات 
املصرفية اإللكترونية لعمالء الشركات.

وخالل عام 2019م، حافظت مصرفية الشركات 
على جودة محفظة الشركات، بجانب تعزيز 

قدرات عمليات التحصيل، األمر الذي أدى إلى زيادة 
املتحصالت إلى الضعف مقارنة بالعام السابق.

نظرة عامة على البيانات املالية لعام 2019م 
نما إجمالي دخل العمليات ملصرفية الشركات 

بنسبة 8% ليبلغ 4.39 مليار ريال سعودي مقارنة 
بجحم الدخل في عام 2018م الذي بلغ 4.06 مليار 

ريال سعودي. وارتفع صافي دخل العموالت الخاصة 
بنسبة 7% ليصل إلى 3.87 مليار ريال سعودي رغم 

انخفاض معدالت الفائدة. وزاد الدخل من الرسوم 
بنسبة 17% ليصل إلى 514 مليون ريال سعودي بفضل 

زيادة رسوم التمويل.

وقابل ذلك انخفاٌض جزئٌي في رســوم تمويل 
التجارة، األمر الذي يعكس هدوء ســوق تمويالت 

التجارة خالل عام 2019م. وشــهدت معدالت تمويل 
الشــركات انخفاضًا طفيفًا بنســبة 1% لتصل إلى 

128.8 مليار ريال ســعودي نتيجة ارتفاع مســتويات 
الســداد، على الرغم من الزخم الذي شــهدته شرائح 

التمويل األكبر حجمًا. 

وزادت ودائع العمالء بنســبة 80% لتصل إلى 86.7 
مليار ريال ســعودي، وانخفضــت مصاريف العمليات 

بنســبة 1% )بما يعادل 13 مليون ريال ســعودي( 
لتبلغ 909 مليون ريال ســعودي. وتحســنت 

مخصصات الخســائر في قطاع مصرفية الشــركات 
بنســبة 23%؛ إذ بلغت 555 مليون ريال ســعودي، 

ويرجــع ذلك إلى انخفــاض التمويالت املتعثرة، ال 
ســيما في قطاع البناء والتشــييد، فضاًل عن ارتفاع 

االسترداد. مستويات 

وقد أسهمت الزيادة في دخل العمليات املحققة من 
تحسين هامش الربح وانخفاض مخصصات الخسائر 

إلى نمو صافي دخل مصرفية الشركات بنسبة %21 
ليصل إلى 2.91 مليار ريال سعودي، وكذلك ارتفاعًا 
في العائد على املوجودات بواقع 33 نقطة أساس 

ليصل إلى %2.2.
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الخزينة
ُتعد مجموعة الخزينة بالبنك األهلي أكبر قطاع إلدارة 

عمليات الخزينة باململكة، وتقدم مجموعة متكاملة 
من منتجات وخدمات الخزينة وبنوك املراسلة لعمالء 
البنك األهلي، بما في ذلك أسواق املال وأسعار الصرف، 

باإلضافة إلى أنشطة االستثمار واملتاجرة )محليًا 
ودوليًا(، وإدارة مخاطر السيولة، ومخاطر السوق، 

ومخاطر االئتمان املتعلقة باالستثمارات.

اإلستراتيجية ونتائج العمليات لعام 2019م 
تمثلت األهداف اإلستراتيجية للخزينة في عام 

2019م في تنويع مصادر التمويل من أجل زيادة 
فرص الحصول على السيولة، مع الحفاظ على عوائد 
االستثمار املتكررة وتعزيز البيع املتقاطع ملنتجات 

الخزينة. وتشمل مجاالت التركيز اإلستراتيجية 
ملجموعة الخزينة التوسع التدريجي في فروع 

ومراكز الخزينة عامليًا، واالستغالل األمثل ملحفظة 
االستثمار لتحسين الجودة والسيولة والعوائد، فضاًل 

عن ابتكار منتجات إسالمية جديدة لتنويع مصادر 
السيولة وتعزيز عمليات البيع املتقاطع.

ولتحقيق تلك اإلستراتيجية، حافظت الخزينة على 
مكانتها الرائدة في السوق عبر مجموعة كبيرة من 
منتجات الخزينة، ويرجع السبب في ذلك إلى التركيز 
املستمر على االبتكار وتقديم حلول تعزيز العائدات، 

ومنتجات التحوط، وأدوات السيولة سواٌء في 
املنتجات والحلول املتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية أو التقليدية. 

وقد حصلت الخزينة في الربع الثاني من عام 2019م 
على الترخيص للمكتب القاري للبنك األهلي في 

سنغافورة، وبدأ املكتب في العمل خالل الربع 
الثالث وتمت أول عملية له في شهر أكتوبر، 

وسُيسهم هذا املكتب القاري الجديد في تعزيز 
فرص البنك األهلي في االستثمار والسيولة.

وتدير الخزينة أكبر محفظة استثمارية في اململكة، 
ولعبت دورًا كبيرًا في إنجاح إصدار السندات 

الحكومية املحلية، وزادت املحفظة االستثمارية 
للسندات الحكومية لدى البنك األهلي لتصل إلى 69 
مليار ريال سعودي. وتحسنت املحفظة االستثمارية 

خالل عام 2019م، والتي أسهمت بجانب ظروف 
السوق املواتية في نمو الدخل من االستثمارات 
بنسبة 175% ليصل إلى 1.4 مليار ريال سعودي. 
وحافظت املحفظة االستثمارية على جودتها 

االئتمانية القوية، حيث إن نسبة 87% منها مصنفة 
ائتمانيًا من الدرجة االستثمارية.

ونجحت الخزينة في تلبية احتياجات البنك من 
السيولة، من خالل جمع التمويالت من خالل أدوات 

سوق املال والودائع ألجل من عمالء قطاعي 
مصرفية األفراد والشركات. فحافظ البنك على 
مستوًى قوي من السيولة، مع استقرار متوسط 

نسبة تغطية السيولة اليومية عند 168.9% خالل 
الربع الرابع لعام 2019م. 

نظرة عامة على البيانات املالية لعام 2019م 
سجلت الخزينة أداًء ثابتًا خالل العام، حيث استقر 

إجمالي دخل العمليات عند 3.92 مليار ريال سعودي. 
ض تراجع صافي الدخل من العموالت  وقد عوَّ

الخاصة زيادة الدخل من األنشطة االستثمارية 
وإيرادات العمالء من أنشطة البيع املتقاطع. وزادت 
مصاريف العمليات بنسبة 4% لتصل إلى 458 مليون 

ريال سعودي، بينما انخفضت مخصصات خسائر 
االستثمارات بنسبة %181.

أدى استقرار دخل العمليات، باإلضافة إلى تحسن 
تكلفة املخاطر، إلى زيادة صافي دخل الخزينة 

بنسبة 2% ليصل إلى 3.5 مليار ريال سعودي خالل 
عام 2019م.

الخزينة – نظرة عامة على البيانات املالية لعام 2019م
2019م

مليون ريال سعودي
2018م

مليون ريال سعودي
التغير

مليون ريال سعودي

+24%185,235149,511إجمالي املوجودات
+14%134,077118,090االستثمارات، بالصافي

-1%3,9223,947دخل العمليات
   منها

-27%1,9812,732صافي دخل العموالت الخاصة
-21%86109الدخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي

+68%1,8551,105اإليرادات التشغيلية األخرى
+4%-440-458مصاريف العمليات
-181%-5670مخصصات الخسائر

+22%-19-23صافي الدخل )املصروفات( األخرى غير التشغيلية
+2%3,4973,418صافي أرباح الفترة قبل الزكاة

+10%33.1%36.5%كنسبة مئوية من إجمالي املوجودات
+5%11.2%11.7%نسبة الدخل على التكلفة

-5%2.2%2.1%نسبة العائد على املوجودات

 عائدات أكبر على االستثمار 
خالل العام 2019م

%175+ 
 تحسنت املحفظة االستثمارية، 

والتي أسهمت بجانب ظروف السوق 
املواتية في نمو الدخل من االستثمارات 

بنسبة %175. 
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استعراض األعمال تتمة

شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( 
تعد شركة األهلي كابيتال أكبر بنك استثماري 

ومدير لألصول على مستوى اململكة العربية 
السعودية. إذ تقدم خدمات إدارة الثروات 

وإدارة األصول، وخدمات املصرفية االستثمارية، 
وخدمات الوساطة للعمالء من األفراد والشركات 

واملؤسسات في اململكة. 

إستراتيجية الشركة ونتائج العمليات لعام 2019م 
انطالقًا من موقعها الريادي كأكبر بنك اســتثماري 
زت الشــركة على  ومدير لألصول في اململكة، ركَّ

عدة محاور إســتراتيجية تتمثل في الحفاظ على 
مكانة الشــركة الرائدة في السوق وتعزيزها من 

خــالل املنتجات املبتكرة، وزيادة اإليرادات املتكررة 
مــن خالل زيادة األصول امُلدارة، وزيادة الحصة 

الســوقية من إيرادات الوساطة وخدمات األوراق 
املالية، ودعم املؤسســات والهيئات الحكومية، 

باإلضافة إلى االســتمرار في تحسين الفعالية 
والكفاءة وزيادة اإلنتاجية.

تدير األهلي كابيتال ما يقارب 156 مليار ريال 
سعودي من األصول املدارة لصالح عمالء الشركة 

كما في 31 ديسمبر 2019م، وُتعدُّ من أكبر مقدمي 
برامج االدخار للشركات في املنطقة، وبذلك 

تعتبر األهلي كابيتال أكبر شركة إدارة أصول على 
مستوى اململكة العربية السعودية. كما حافظت 

األهلي كابيتال على تقييم MQ1، والذي يعد أعلى 
 )Moody’s( تصنيف في مقياس مؤسسة موديز

لتقييم جودة مدراء االستثمار.

ومــن إنجازات األهلي كابيتال خالل عام 2019م، 
طــرح صندوق األهلي كابيتال االئتماني العقاري 
األول إل بــي )1(، وزيــادة رأس مال صندوق األهلي 

ريــت )1(، باإلضافــة إلى توفير برامج ادخار ملوظفي 
أربع مؤسســات من بينها جهات حكومية وشبه 

حكومية وشركات مدرجة.

وتقديرًا لهذه الجهود، حصدت األهلي كابيتال عدة 
جوائز من بينها جائزة “أفضل صندوق عقاري متداول 

متوافق مع الشريعة )صندوق األهلي ريت 1(” من 
مجلة جلوبال بزنس أوتلوك، وجائزة إدارة األصول 

األسرع نموًا من مجلة إنترناشيونال بزنس. وجائزة 
“أفضل فريق إدارة أصول في منطقة الخليج العربي” 

من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشونال.

وفي مجال الوساطة نجحت الشركة في التقدم 
من املرتبة الثالثة إلى املرتبة الثانية من حيث 
القيمة املتداولة، وُيعزى هذا النجاح إلى تعزيز 

منتجات األهلي كابيتال لعمالء األفراد والشركات، 
وإطالق خدمة الوساطة الدولية، والتحسين املستمر 

للخدمات اإللكترونية، وتوسيع نطاق أنشطة األبحاث 
والتداول بالهامش.؛ إذ حصدت األهلي كابيتال على 

جائزة “أفضل شركة ألبحاث األسهم في اململكة 
العربية السعودية خالل عام 2019م” من مجلة 

جلوبال بزنس أوتلوك.

من جانٍب آخر، حافظت األهلي كابيتال على مركزها 
الريادي في مجال الخدمات املصرفية االستثمارية، 

حيث استمرت في تقديم خدماتها للشركات 
واملؤسسات الحكومية والشركات الكبرى 

األكثر تطورًا، ومن إنجازات الشركة في املصرفية 
االستثمارية خالل عام 2019 تعيينها كمستشاٍر مالي 

ومنسٍق رئيسي ومدير سجل اكتتاب املؤسسات 
ومتعهد التغطية في أكبر طرح عام أولي يشهده 

العالم وهو طرح أرامكو السعودية ألسهم تبلغ 
قيمتها 110.4 مليار ريال سعودي، واملشاركة في 

االكتتاب العام لشركة املراكز العربية بقيمة 2.8 
مليار ريال سعودي، باإلضافة إلى إصدارات السندات 

الدولية لكل من أرامكو السعودية بقيمة 45.0 مليار 
ريال سعودي ووزارة املالية السعودية بقيمة 28.1 

مليار ريال سعودي.

تدير األهلي كابيتال ما يقارب 
156 مليار ريال سعودي، ما 
 يجعلها أكبر مدير لألصول 

 على مستوى اململكة 
العربية السعودية.
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باإلضافة إلى ذلك، أحرزت األهلي كابيتال تقدمًا 
ملحوظًا في إطار رفع الكفاءة وتحسين اإلنتاجية 

مما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لديها 
بمقدار 610 نقطة أساس لتصل إلى نسبة %41.6.

نظرة عامة على البيانات املالية لعام 2019م 
سجلت األهلي كابيتال نموًا في صافي الدخل بنسبة 

+22% في عام 2019م ليصل إلى 459 مليون ريال 
سعودي، ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى ارتفاع 

مصادر الدخل وانخفاض مصاريف العمليات.

وارتفع دخل العمليات بنسبة +9% نتيجة )1( ثبات 
إيرادات الشركة املتكررة، )2( ارتفاع اإليرادات من 

عمليات االستثمار والتداول بالهامش، باإلضافة إلى )3( 
ارتفاع اإليرادات من الصفقات التي نفذتها الشركة. 

شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( – نظرة عامة على البيانات املالية لعام 2019م
2019م

مليون ريال سعودي
2018م

مليون ريال سعودي
التغير

مليون ريال سعودي

+8%156,027144,096األصول امُلدارة
+0%183,375182,949حجم عمليات الوساطة

+9%787720دخل العمليات
منها

+80%1810صافي دخل العموالت الخاصة
+3%715695الدخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي
-2%500512الدخل من الرسوم املتعلقة باألصول املدارة

-8%124135الدخل من الرسوم املتعلقة بالوساطة
+253%5315اإليرادات التشغيلية األخرى

-5%-344-328مصاريف العمليات
+22%459376صافي أرباح الفترة قبل الزكاة

-3%0.38%0.41%كنسبة مئوية من إجمالي املوجودات
-13%47.7%41.6%نسبة الدخل على التكلفة

صافي الدخل لدى األهلي كابيتال 
خالل عام 2019م

%20+ 
 أحرزت األهلي كابيتال تقدمًا 

ملحوظًا عبر رفع الكفاءة وتحسين 
الفعالية واإلنتاجية.
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بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي – نظرة عامة على البيانات املالية لعام 2019م
2019م

مليون ريال سعودي
2018م

مليون ريال سعودي
التغير

مليون ريال سعودي

-0%32,77732,915إجمالي املوجودات
-8%19,52421,211التمويل والسلف، بالصافي

+33%25,60819,281ودائع العمالء
-4%1,4611,527دخل العمليات

   منها
-3%1,2241,258صافي دخل العموالت الخاصة

-17%176212الدخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي
+7%6157اإليرادات التشغيلية األخرى

-23%)940()727(مصاريف العمليات
+31%)363()475(مخصصات الخسائر

-16%3440صافي الدخل )املصروفات( األخرى غير التشغيلية
+11%293263صافي أرباح الفترة قبل الزكاة

-11%7.3%6.5%كنسبة مئوية من إجمالي املوجودات
-19%61.6%49.7%نسبة الدخل على التكلفة

+52%1.46%2.21%نسبة تكلفة املخاطر
+20%0.74%0.89%نسبة العائد على املوجودات

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي 
يمتلك البنك األهلي التجاري حصة قدرها %67.03 

في بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي )بنك 
تركيا فاينانس( املتوافق مع الشريعة اإلسالمية. 

ويعمل بنك تركيا فاينانس كبنك مشاركة من خالل 
استقطاب جذب حسابات جارية وحسابات استثمار 
مشاركة في األرباح والخسائر، وتمويل العمالء من 

األفراد والشركات من خالل عقود إيجار تمويلية 
واستثمارات باملشاركة.

اإلســتراتيجية ونتائج العمليات لعام 2019م 
شهدت بيئة العمليات في عام 2019م تقلبات 
في أسعار الليرة التركية وضغوطات التضخم 

املستمرة، وارتفاع تكلفة املخاطر الناجمة عن 
اإلجراءات التنظيمية، إذ طلبت هيئة التنظيم 

والرقابة املصرفية التركية من القطاع املصرفي 
إعادة تصنيف بعض التمويالت على أنها تمويالت 

متعثرة، مما أدى إلى مستويات عالية غير متكررة 
من مخصصات الخسائر في بنك تركيا فاينانس. وقد 

أثرت هذه العوامل مجتمعة على نتائج بنك تركيا 
فاينانس كاتيليم بنكاسي لعام 2019م. وعلى الرغم 
من ظروف بيئة العمليات، حافظ بنك تركيا فاينانس 

كاتيليم بنكاسي على معدالت قوية من الرسملة 
والسيولة، وحقق نموًا كبيرًا في ودائع العمالء.

ل الهدف اإلستراتيجي لبنك تركيا فاينانس في  تمثَّ
تحسين اإلنتاجية؛ فواصل بنك تركيا تنفيذ برنامج 

تحول يهدف إلى إدارة جودة املوجودات وتعزيز 
الحوكمة وتحقيق نمو مستدام في صافي الدخل، 

وشمل ذلك زيادة عدد الفروع والقنوات اإللكترونية 
في سبيل تعزيز استقطاب العمالء وزيادة نسبة 
السيولة وتنويع هيكل التمويل، فضاًل عن تكثيف 

أنشطة تغطية التمويل وتحسين عمليات التحصيل 
وتوسيع نطاق التحول إلى الخدمات اإللكترونية، 

وتحسين اإلنتاجية.

فخالل عام 2019م، افتتح بنك تركيا 9 فروع جديدة 
ث 5 فروع أخرى ليصل إجمالي عدد الفروع في  وحدَّ

نهاية عام 2019م إلى 310 فرعًا، وانخفض إجمالي 
عدد املوظفين بنسبة %5.

وفي الوقت ذاته، تمكن بنك تركيا فاينانس من 
تحديث قنواته اإللكترونية، مما أدى إلى زيادة نسبة 
التحول إلى الخدمات اإللكترونية من 81% في نهاية 

2018م إلى 91% في عام 2019م.

وعلى الرغم من الظروف االقتصادية غير املواتية على 
الصعيد املحلي وانخفاض قيمة الليرة التركية خالل 

عام 2019م، حقق بنك تركيا فاينانس أداًء جيدًا، حيث 
بلغ نمو إجمالي الدخل من العمليات بالعملة املحلية 

ما نسبته 19%. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل بالليرة 
التركية بنسبة 15% بسبب ضغوط التضخم املفروضة 

على مصاريف العمليات وارتفاع مخصصات الخسائر 
نتيجة اإلجراءات التنظيمية في تركيا.

وفي عام 2019م، نمت محفظة التمويل في بنك 
تركيا فاينانس بنسبة 3%، ونجح البنك في تعزيز 

وضع السيولة، حيث سجل نموًا قويًا بنسبة 49% في 
ودائع العمالء بالعملة املحلية، وقلل اعتماده بدرجة 

كبيرة على االقتراض من خالل أدوات سوق املال، 
وهو ما أدى إلى تحسين نسبة التمويالت إلى ودائع 

العمالء بواقع 76.2% في 31 ديسمبر 2019م مقارنة 
بنسبة 110.0% في بداية العام. 

ونتيجة لتأثير أسعار صرف العملة األجنبية وانخفاض 
قيمة الشهرة خالل عام 2018م، انخفض دخل 

العمليات بنسبة -4%، في حين نما صافي الدخل 
في عام 2019م بنسبة +11%، وانخفض التمويل -%8، 

وزادت ودائع العمالء بنسبة %33.

وقد حصل بنك تركيا فاينانس على جائزة “أفضل 
بنك مشاركة” في تركيا من مجلة إسالميك 
فاينانس نيوز للعام الرابع على التوالي تقديرًا 

لجهوده الكبيرة. 

استعراض األعمال تتمة

نسبة التمويالت إلى ودائع 
العمالء في بنك تركيا فاينانس 

كاتيليم بنكاسي

%76 
تحسنت نسبة التمويالت إلى ودائع 

العمالء في بنك تركيا فاينانس كاتيليم 
بنكاســي بواقع 76% مقارنة بنسبة 
110% في عام 2018، مما يعزز وضع 

السيولة لدى البنك.
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 إستراتيجية 2020
تستهدف إستراتيجية البنك األهلي خالل عام 2020م البناء على الفرص الناشئة عن الطلب املتوقع على التمويل وتحسين أساسيات االقتصاد الكلي في 

اململكة العربية السعودية. وتمثلت األولويات اإلستراتيجية لعام 2020 في:

التوظيف األمثل للموجودات
مصرفية األفراد: زيادة حجم محفظة التمويل 

من خالل التركيز على التمويل العقاري.

مصرفية الشركات: زيادة حجم العائدات من 
خالل التوسع في العمليات، وتمويل املشاريع 

الكبرى، ودعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة، 
وزيادة حجم أعمال مصرفية النقد والتجارة.

الخزينة: الحفاظ على عوائد االستثمار من خالل 
التركيز على العوائد املتكررة، مع الحفاظ على 

مستويات الجودة والسيولة.

الشركات التابعة: زيادة مساهمة الشركات 
 التابعة في األرباح من خالل التركيز على 

 تطوير خطوط العمل الرئيسية، وتعزيز 
الكفاءة واإلنتاجية.

مصادر التمويل
الحسابات الجارية: زيادة محفظة الحسابات 

الجارية من خالل التوسع في الفروع والخدمات 
املصرفية اإللكترونية وزيادة املبيعات 

اإللكترونية، وتحسين تجربة العميل، وتعزيز 
حلول إدارة النقد.

مصادر التمويل من أدوات سوق املال: توسيع 
نطاق مصادر التمويل من خالل تنفيذ برامج 

شاملة في أدوات سوق املال بمدد استحقاق 
متنوعة تعمل على تنويع تركيبة مصادر 

التمويل والتكلفة.

قطاعات التمكين اإلستراتيجية
التحول اإللكتروني: توسيع نطاق استخدام 

القنوات اإللكترونية عن طريق تنفيذ العمليات 
آليًا واالستفادة من التحليالت املالية لزيادة 

املبيعات والخدمات.

 اإلنتاجية: تعزيز استخدام الروبوتات 
وأدوات الذكاء االصطناعي لزيادة تحسين 

اإلنتاجية واألداء.

رأس املال البشري: استقطاب أفضل الكفاءات 
واستبقائها وتطوير قدراتها، مع رفع نسبة 
السعودة وزيادة عدد املوظفات في البنك.

التوظيف األمثل للموجودات

قطاعات التمكين االستراتيجيةمصادر التمويل

مصرفية األفراد

زيادة حجم التمويل العقاري
قنوات املبيعات  •

التحول اإللكتروني  •

مصرفية الشركات

زيادة حجم العائدات 
تمويل املشاريع الكبرى  •

•  تمويل املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة

أعمال مصرفية النقد والتجارة  •

أدوات سوق املال

توسيع نطاق أدوات سوق املال 
ومصادر التمويل

•  برامج متنوعة بمدد استحقاق 
وأولويات سداد متنوعة

•  تنويع مصادر التمويل وخفض 
التكاليف

الحسابات الجارية

زيادة محفظة الحسابات الجارية
•  التوسع في شبكة الفروع 

والخدمات املصرفية 
اإللكترونية
إدارة النقد  •

نماذج تحسين تجربة العميل  •

الخزينة

الحفاظ على عوائد االستثمار
العوائد املتكررة  •

مستويات الجودة والسيولة  •

التحول اإللكتروني

تسريع وتيرة التحول إلى 
الخدمات اإللكترونية 

املبيعات اإللكترونية  •
التحليالت املتقدمة  •

الشركات التابعة

زيادة مساهمة الشركات 
التابعة في األرباح 

قطاعات العمل الرئيسية  •
الكفاءة واإلنتاجية  •

اإلنتاجية

تعزيز الكفاءة التشغيلية
•  افتتاح فروع ذكية إلكترونية 

جديدة
•  استخدام الروبوتات وأدوات 

الذكاء االصطناعي
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