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 م7112فبراير  17 م7112عام عالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح  9 من  1 صفحة

 عن األرباح بيان صحفي

 

  %5م بنسبة 7112لعام األرباح الصافية نمو في البنك األهلي التجاري عن يعلن 
ً
 سعودي مليار ريال 8.2محققا

  

  لمليار ريال  8.2صل إلى تل %5م بنسبة 7112لعام األرباح الصافية نمو 
ً
انخفاض تحسن الكفاءة التشغيلية و نظرا

 ؛الخسائرمخصصات 

  دخل العملياتانخفاض قيمة الليرة التركية أدى إلى انخفاض ؛ لكن %7بنسبة املحلي إجمالي دخل العمليات زاد 

 مليار ريال سعودي؛ 12.85إلى اإلجمالي للمجموعة 

  م 7112لعام شهدت مصاريف العمليات 
ً
نا مليار ريال سعودي نتيجة  5..5لتصل إلى  %2بنسبة  انخفضتحيث ، تحسَّ

نت زيادة اإلنتاجية؛ كما املبادرات املستمرة للتحول اإللكتروني و   نقطة أساسقيمة  752 نسبة الدخل إلى التكلفةحسَّ

 ؛85.7 لتصل إلى

 مليار ريال  .1.8إلى م 7112لعام  انخفض مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات

 بالتحسن  %8نسبة انخفاض بمعدل بسعودي، 
ً
، زيادة رسوم االئتمان في مصرفية األفراد واملصرفية الدوليةفي مدفوعة

 ؛%1.2واستقرت تكلفة املخاطر عند نسبة 

  مليار ريال  7.8.7لى لتصل إ %7مليار ريال سعودي، وانخفض حجم التمويل والسلف بنسبة  8.8..بلغ إجمالي األصول

 وانخفاض قيمة الليرة التركية؛، مما يعكس التباطؤ في حجم األعمال سعودي،

  التمويل املشترك، ونمو  نتيجة التحسن فيمليار ريال سعودي  812.8لتصل إلى  %7انخفضت ودائع العمالء بنسبة

 ؛%5الحسابات الجارية وحسابات االدخار بنسبة 

 ؛%71.1كفاية رأس املال  ونسبة %12.2الشريحة األولى في الرسملة  نسبة بلغت 

  برز كٌل من
ُ
القوي السيولة  وضع   %21ونسبة التمويل إلى ودائع العمالء البالغة  %122نسبة تغطية السيولة البالغة ت

 للبنك؛

  م7115مقارنة بنهاية عام  %5م، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7112ريال سعودي لنهاية عام  1.2بلغ ربح السهم 

 

 ، %5بنسبة  م7112لعام األرباح الصافية نمو في عن البنك األهلي التجاري أعلن  –م 7112فبراير  17جدة، 
ً
مصاريف العمليات خفض ل نظرا

 لأكثر من كونه ، %8بنسبة  مخصصات الخسائروكذلك انخفاض  %2بنسبة 
ً
والتي تأثر  %7انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة تغطية نظرا

امليزانية العمومية م، شهدت 7112التحديات االقتصادية الكبيرة التي شهدها عام  بانخفاض قيمة الليرة التركية في بنك تركيا فاينانس. ورغم

 رغم انخفاض كٍل من التمويل 
ً
م كذلك في تعزيز رأس املال ومستويات 7112 . واستمر البنك خالل عام%7العمالء بنسبة  وودائعللبنك استقرارا

  السيولة.

: األستاذ منصور امليمان، رئيس مجلس إدارة البنكوقد صرَّح 
ً
 األهلي قائال

ن البنك األهلي في تحقيق إستراتيجيته لعام  
َّ
وة األداء التشغيلي واملالي للبنك، وكذلك تحقيق عائدات م بفعالية، وهو ما أسهم في ق7112"تمك

زة للمساهمين. وقد نجحنا في تنفيذ العديد من جهود التحول اإللكتروني وتحسين جودة الخدمات التي عززت خدماتنا التي نقدمها لعمالئنا متمي

 ولذلك وضعنا لها أولويات إسترات7112مع الحفاظ في الوقت ذاته على كفاءة التكلفة. أما بالنسبة لعام 
ً
يجية م، فإننا نتوقع بيئة أعمال أكثر جذبا

  "لتحقيق النمو املستدام للبنك.
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 م7112فبراير  17 م7112عام عالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح  9 من  7 صفحة

 

 أهم مؤشرات أداء البنك األهلي

عن العام املاض ي، وأسهم في ذلك  %5بزيادة بلغت مليون ريال سعودي  80217أعلن البنك األهلي التجاري عن تحقيق أرباٍح صافية بقيمة 

سعر الفائدة بين البنوك السعودية. على الرغم من تباطؤ النشاط االقتصادي وهبوط الكفاءة في إدارة تكلفة التمويالت والعمليات واملخاطر 

 إجمالي وشهد 
ً
 بالعام املاض ي 1208.5ليصل إلى  %7بنسبة دخل العمليات انخفاضا

ً
، . مليون ريال مقارنة

ً
، %7زاد دخل العمليات بنسبة ومحليا

 الدخل في ضانخفاو  %7بنسبة رسوم الخدمات املصرفية قابله انخفاٌض جزئي في % و .زاد بنسبة صافي دخل العموالت الخاصة  هامش   حيث إن

، انخفض دخل العمليات بنسبة و . من االستثمارات تكرر املغير 
ً
 72دوليا

ً
  % مدفوعا

ً
بانخفاض الرسوم وأنواع الدخل األخرى وكذلك  جزئيا

 بالعام املاض ي %( 2 بنسبة انخفاضمليون ريال ) 252بقيمة  مصاريف العمليات انخفضتو  %. 12نسبة بنخفاض قيمة الليرة التركية ا
ً
مقارنة

 بامليون ريال سعودي 50.58لتصل إلى 
ً
اء املوجودات إطف وقفو  ،التشغيلية الكفاءةتحسين ملبادرات املستمرة للتحول اإللكتروني و ، مستفيدة

 داخل اململكة ليصل  75م، افتتح البنك 7112وفي عام . بنكاس ي قيمة العملة في بنك تركيا فاينانس كاتيليم وانخفاض ،غير امللموسة
ً
 جديدا

ً
فرعا

العمليات املالية في انخفاض  وهو ما أسهمنتيجة التوسع في الخدمات اإللكترونية، فرع دون زيادة في عدد املوظفين  11.إجمالي الفروع إلى 

ي اتخذها البنك خالل العام، انخفضت مخصصات خسائر االنخفاض بنسبة إجراءات التعافي االستباقية الت. ومن خالل %71بالفروع بنسبة 

نقطة أساس  752بمعدل نسبة التكلفة إلى الدخل م، وتحسنت 7112لعام  %1.2وبلغت نسبة تكلفة املخاطر مليون ريال.  10888لتصل إلى  8%

 .%85.7 حيث بلغت

 

 البنك أرباح حققو 
ً
 بالعام املاض ي. وجاء %17مليون ريال، بزيادة بلغت  70555 بواقعم 7112صافية قوية للربع الرابع من عام  ا

ً
ت الزيادة مقارنة

 بالربع 0515.مليون ريال ليصل إلى  25نتيجة كفاءة إدارة مصاريف العمليات وتكلفة املخاطر. وانخفض دخل العمليات بقيمة 
ً
 مليون ريال مقارنة

  املماثل
ً
، زاد دخل العمليات نسبيا

ً
صافي دخل العموالت الخاصة إن الزيادة في مليون ريال سعودي؛ حيث  17.2بقيمة من العام املاض ي. ومحليا

، انخفض دخل العمليات قد قابلها  %2رسوم الخدمات املصرفية بنسبة و % .بنسبة 
ً
انخفاض في الدخل غير املتكرر من االستثمارات. ودوليا

 ال % 18بنسبة 
ً
% 11أي بنسبة مليون ريال  .12وانخفضت مصاريف العمليات بقيمة . %71من الخدمات املصرفية بنسبة نخفاض الرسوم نظرا

 بالعام املاض ي لتصل إلى 
ً
املبادرات املستمرة للتحول اإللكتروني وتحسين . واستفادت قاعدة التكلفة من مليون ريال سعودي 105.7مقارنة

 %...85م فقد بلغت 7112ديسمبر  81نسبة التكلفة إلى الدخل للربع املنتهي في  أما .قف إطفاء املوجودات غير امللموسةالكفاءة التشغيلية، وو 

 

 ،مليون ريال 80255..م لتصل إلى 7115ديسمبر  81مقارنة بتاريخ  7112ديسمبر  81في  مليون ريال سعودي 10718زاد إجمالي املوجودات بقيمة 

  ،م7112ديسمبر  81مليون ريال سعودي في  .7.8078لتصل إلى % 7بنسبة محفظة التمويل والسلف انخفضت و 
ً
حجم في  النخفاضلنظرا

 نتيجة لقطاع السلف
ً
وزاد م. 7112ارتفاع نسبة الذمم الدائنة لبعض عمالء مصرفية الشركات خالل الربع الرابع لعام  مصرفية الشركات محليا

 األفراد ع لقطاحجم التمويل والسلف 
ً
 بنسبة %، بينما انخفض 5بنسبة محليا

ً
انخفاض ، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى %2حجم السلف دوليا

املتعثرة  لتمويالتعالية لنسبة تغطية وصاحب ذلك ، م7112 ديسمبر 81في  %1.25املتعثرة عند  يرة التركية. واستقرت نسبة التمويالتاللقيمة 

تحسينات على أجريت حيث م 7112عام مليون ريال خالل  81208.7% لتصل إلى 7ودائع العمالء بنسبة كما انخفضت . %1.7.5تصل إلى 

ونمت الحسابات  .في الحسابات الجارية والودائع بين البنوك، مع زيادة عمليات املقاصة آلجلمن خالل تقليل حجم الودائع التمويل تركيبة 

 .م7112 ديسمبر 81كما في  من ودائع العمالء %22العام ومثلت  % منذ بداية5بنسبة الجارية وحسابات التوفير 

 

لصكوك ، ونسبة رأس مال %15.2 بلغت الشريحة األولىمن مال أساس ي نسبة رأس حيث حقق القوي،  املاليحافظ البنك األهلي على وضعه و 

والتي ال تتضمن ، البنك ملساهميالعائدة حقوق امللكية وزادت . %122.8بنسبة للربع الرابع تغطية سيولة معدل و  %،12.2 بلغت لشريحة األولىا

 بتاريخ مليون ريال سعودي  5501.1لتصل إلى  مليون ريال سعودي 80118بمبلغ ، صكوك إصدارات الشريحة األولى
ً
. م7115ديسمبر  81مقارنة

 مليار ريال سعودي منذ بداية العام. 851لتصل إلى باملخاطر رححة املوزادت املوجودات 
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 م7112فبراير  17 م7112عام عالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح  9 من  8 صفحة

سهم واحد لكل بالكامل من خالل إصدار رأس املال املدفوع أسهم م عن زيادة في 7112ديسمبر  72أعلن البنك األهلي التجاري في 

بعد مليار سهم(  8ريال سعودي ) مليار  81إلى مليار سهم(  7)ريال سعودي مليار  71من سيزيد أسهم رأس املال املدفوع وهو ما  ،سهمين

مليون ريال سعودي  10182بقيمة باإلضافة إلى ذلك، اقترح البنك صافي توزيعات أرباح  الجمعية العمومية.الحصول على موافقة 

مليون ريال سعودي  80888يصل إلى م 7112إجمالي صافي توزيعات األرباح لعام سيجعل م، وهو ما 7112للنصف الثاني من عام 

 % 5زيادة بنسبة في توزيعات األرباح تمثل  النسبةالعمومية. وهذه ريال للسهم، وذلك بعد موافقة الجمعية  1.21بحصة ربح 
ً
مقارنة

 في ربح السهم.% 85م و7115بعام 

 

م، 7112فقد استمر البنك األهلي في زيادة حجم الخدمات اإللكترونية والتوسع في الفروع خالل عام أما من الناحية اإلستراتيجية، 

 خالل  75افتتح البنك ف
ً
 جديدا

ً
أسهمت هذه و  بسبب زيادة كفاءة العمليات اإللكترونية. العام دون زيادة في عدد املوظفينفرعا

 موظف 727املبادرات في إعادة توزيع 
ً
كما أضيفت خدمات إلكترونية جديدة خالل عام م. 7115فرع جديد منذ بداية عام  51على  ا

% من إجمالي العمليات 8.8%، وهو ما يمثل اآلن 71بنسبة م أسهمت في خفض العمليات املالية التي تتم عن طريق الفروع 7112

 بنسبة 
ً
م وزاد عدد العمالء 7112% في عام 7.م. ونتيجة لذلك، زادت العمليات اإللكترونية بنسبة 7115% في عام 8..مقارنة

 بنسبة 82النشطين املستخدمين لها بنسبة 
ً
 م.7115% في عام 78% من إجمالي قاعدة العمالء مقارنة

 

 على العام الجديدنظرة 

 بنسبة 
ً
% شهده عام 1.2م مقابل انخفاض بنسبة 7112% خالل عام 7.5يتوقع البنك األهلي التجاري أن يشهد اقتصاد اململكة نموا

 للزيادة، م7112
ً
 في أسعار النفط، وإجراءات النمو الشامل للميزانية والنمو املستمر من خالل تنفيذ مبادرات رؤية السعودية نظرا

 للسعوديين.فرص عمالة وخلف  لتنويع االقتصاد 7181

 

 م، شملت:7112وقد وضع البنك األهلي ثالث أولويات إستراتيجية لعام 

مصرفية الشركات: تحسين كفاءة النموذج التشغيلي في مصرفية الشركات ملواكبة فرص النمو املصاحبة لتنفيذ  (1

 االقتراض؛وتقليل تكلفة  7181مبادرات رؤية السعودية 

 التمويل العقاري: زيادة حجم مبيعات املنتج في الرهن العقاري ملواكبة حجم النمو من خالل تنفيذ البرامج الحكومية؛ (7

التوسع في شبكة الفروع للوصول زيادة الحسابات الجارية من خالل الحسابات الجارية والتركيز على قاعدة رأس املال:  (8

ادة التغطية للشرائح الرئيسية من العمالء، مع املحافظة على قاعدة رأس املال لدعم وكذلك زي إلى العمالء واستقطابهم

  النمو في التمويل.

فروعنا وخدماتنا اإللكترونية من أجل تمكين البنك  وباإلضافة إلى هذه األولويات اإلستراتيجية من خالل التركيز املستمر على التوسع في

 م.7112لتحقيق النمو املستدام في الصناعة املصرفية خالل عام 

 

 أبرز مؤشرات األداء حسب القطاع

 

 مصرفية األفراد

مع أحكام الشريعة املتوافقة خدمات مصرفية تشمل منتجات التمويل والحسابات الجارية و منتجات تقدم مصرفية األفراد بالبنك األهلي 

 . لعمالء األفراد واملصرفية الخاصة اإلسالمية
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 م7112فبراير  17 م7112عام عالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح  9 من  . صفحة

 

 بالعام املاض ي  %75م نما إجمالي دخل العمليات بنسبة 7112من الرابع الربع في 
ً
مليون ريال سعودي، وزاد الدخل من  70771ليصل إلى مقارنة

 بال %71بنسبة م 7112للربع الرابع لعام صافي العموالت الخاصة 
ً
األفراد عام املاض ي، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة في حجم تمويل مقارنة

 بالربع الرابع لعام  األفرادبنسبة 
ً
% ويرجع 87بنسبة  رسوم الخدمات . وزاد الدخل منم7115وتحسن هامش صافي ربع العموالت الخاصة مقارنة

مليون ريال سعودي في الربع  81مخصصات خسائر االنخفاض لتصل إلى وزادت أنشطة تمويل األفراد. العائد من رسوم ذلك بصورة أساسية إلى 

خصصات، زاد صافي األرباح ملصرفية األفراد بواقع زيادة املعلى الرغم من . و الزيادة في الرسوم خالل هذا الربعتلك  وترجعم 7112لعام الرابع 

  . وخفض التكاليف%( نتيجة زيادة الدخل من العمليات 52)بنسبة نمو  مليون ريال سعودي 10185مليون ريال سعودي لتصل إلى  25.

 

مليون ريال سعودي نتيجة زيادة  01.5.%( ليصل إلى 88مليون ريال )بنسبة نمو  882بقيمة م 7112وقد زاد صافي أرباح مصرفية األفراد لعام 

 لصافي الربح جاء  . كما أن%2 وخفض التكاليف بنسبة% 2بنسبة دخل العمليات 
ً
 11زيادة صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة نظرا

ً
% مقارنة

نمو بالعام املاض ي، وذلك نتيجة زيادة نسبة تمويل األفراد، وزيادة الحسابات الجارية، وتحسن هامش صافي دخل العموالت. كما ساهم في زيادة 

 .مليون ريال سعودي 851بقيمة  انخفاض تكاليف مصاريف العملياتاألرباح الصافية 

 

 فية الشركاتمصر 

 .للشركات الصغيرة واملتوسطة والكبيرةمجموعة كبيرة من املنتجات والخدمات تقدم مصرفية الشركات 

 

الفترة، انخفض تلك م. وخالل 7112من عام الرابع مليون ريال سعودي خالل الربع  10187لتصل إلى  %2 انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة

أرصدة تمويل الشركات نتيجة انخفاض مليون ريال  2.1مقارنة بالعام املاض ي ليصل إلى  %11صافي الدخل من العموالت الخاصة بنسبة 

 بالربع الرابع لانخفاض هوامش الربح على خلفية انخفاض أسعار الفائدة بين املصارف السعودية و 
ً
الدخل من وانخفض م. 7115عام مقارنة

 بالعام املاض ي% 5بنسبة رسوم ال
ً
 مخصصات خسائر االنخفاض تانخفض وفي الربع الرابع، .نتيجة انخفاض رسوم التمويل والتجارة مقارنة

 بالعام املاض ي 75بنسبة 
ً
  1.8لتصل إلى % مقارنة

ً
 مليون ريال. 181م والتي بلغت 7115مخصصات نفس الربع من عام بمليون ريال مقارنة

 بالعام املاض ي حيث إن خفض مصاريف العمليات بنسبة 7صافي األرباح بمعدل  وانخفض
ً
% ومخصصات خسائر االنخفاض بنسبة 8% مقارنة

  %.2% لم يعوضهما انخفاض الدخل من العمليات بنسبة 75

 

 بنهاية عام % 15مليون ريال، بنسبة انخفاض بلغت  70851م ليصل إلى 7112انخفض صافي أرباح املجموعة املصرفية للشركات لعام 
ً
مقارنة

%(. وزاد صافي دخل 28مليون ريال سعودي )أي بنسبة  515م، ويرجع بذلك بصورة أساسية إلى زيادة مخصصات خسائر االنخفاض بواقع 7115

 للزيادة% 7العمليات بنسبة 
ً
 % من دخل العموالت الخاصة.7بنسبة  نظرا

 

 الخزينة
، بما في ذلك لعمالء البنك األهلي مجموعة الخزينة لعمالء البنك األهلي سلسلة متكاملة من منتجات وخدمات الخزينة وبنوك املراسلة تقدم

، وإدارة مخاطر السيولة، ومخاطر أسواق ا
ً
 ودوليا

ً
ملال، أسواق املال وأسعار الصرف، باإلضافة إلى القيام بأنشطة االستثمار واملتاجرة محليا

 خاطر االئتمانية. وامل

 

 بالعام املاض ي  %85م، انخفض دخل العمليات بنسبة 7112من عام الرابع وفي الربع 
ً
مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك  .57ليصل إلى مقارنة

درة لألرباحعلى  بصورة أساسية إلى انخفاض صافي الدخل من العموالت الخاصة
ُ
. وكان اريةوانخفاض الدخل من األنشطة االستثم األصول امل

م 7115الرابع مماثلة لنفس حجم املخصصات في الربع الرابع لعام حجم مخصصات خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات طفيفة خالل الربع 

 مليون ريال سعودي. 55.% ليصل إلى 82صافي األرباح بنسبة مليون ريال سعودي، وانخفض  21بقيمة 
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 بالعام السابق )8م بنسبة 7112لعام  األرباحوانخفض صافي 
ً
. ويرجع االنخفاض في م(7115مليون ريال سعودي في نهاية عام  80152% مقارنة

درة لألرباح وكذلك 
ُ
الدخل من األنشطة انخفاض صافي األرباح بصورة كبيرة إلى انخفاض الدخل من العموالت الخاصة على األصول امل

ض ذلك انخفاض االستثمارية نتيجة تصحيح أوضاع امل مليون ريال سعودي في نهاية  182مخصصات الخسائر بقيمة حفظة االستثمارية. وقد عوض

 م، وهو تعويٌض جزئي.7112عام 

 

 شركة األهلي املالية
واملصرفية االستثمارية، تقدم شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( للعمالء املحليين واإلقليميين والدوليين خدمات إدارة الثروات، وإدارة األصول، 

 ووساطة األسهم.

 

مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة الدخل من الرسوم، ويرجع ذلك  .12% ليصل إلى 8م زاد دخل العمليات بنسبة 7112من عام وفي الربع الرابع 

خالل الربع  ريال سعودي مليون  87لتصل إلى % 2مصاريف العمليات بنسبة خفض بجانب ، بصورة أساسية إلى زيادة أنشطة إدارة األصول 

 الرابع.

 

 لتصل إلى 7112وتمكنت شركة األهلي املالية من زيادة صافي أرباحها لعام 
ً
%( من خالل نمو 78مليون ريال سعودي )بزيادة قدرها  818م كامال

 %(.8مليون ريال )أي بزيادة قدرها  585دخل العمليات الذي وصل إلى عائدات 

 

 املصرفية الدولية
 بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ي.لبنك املشاركة التركي، في العمليات املصرفية بصورة أساسية تتمثل املصرفية الدولية للبنك األهلي 

 

االنخفاض في الدخل نتيجة مليون ريال سعودي  15.% ليصل إلى 18م، انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 7112من عام الرابع وفي الربع 

مصاريف العمليات في بنك تركيا فاينانس وزادت  .انخفاض قيمة العملة التركيةم على خلفية االنخفاض في حجم العمليات وكذلك من الرسو 

ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الزيادة في تكاليف املوظفين نتيجة التعديالت في بدالت غالء  مليون ريال سعودي .71لتصل إلى  %75بنسبة 

بنك تركيا بسبب وجود عدد محدود من التمويالت املتعثرة الجديدة في % 51الخسائر للربع الرابع بنسبة خصصات موانخفضت . املعيشة

مليون ريال نتيجة انخفاض  27وتحسن صافي األرباح للربع الرابع بواقع  .، وساعد في ذلك انخفاض قيمة الليرة التركيةخالل تلك الفترة فاينانس

 املخصصات.

 

% وانخفاض 58، حيث إن انخفاض مخصصات الخسائر بنسبة مليون ريال 58.% ليصل إلى .5م بنسبة 7112باح لعام وزاد صافي األر 

 املتاجرة في العمالت األجنبية.نتيجة خسائر  % 72بنسبة % قد عوضه انخفاض في الدخل 71مصاريف العمليات بنسبة 
 

 ملخص بيان الدخل

 7112الربع الرابع  مليون ريال سعودي
الربع الثالث 

 م7112

نسبة التغير 

 الفصلية 

الربع الرابع 

 م7115

نسبة التغير 

 السنوية

نهاية العام 

 م7112

نهاية العام 

 م7115

نسبة التغير 

 السنوية 

                  

 %1+  13,550  13,661 %2+  3,324 %2-  3,449  3,378 صافي دخل العموالت الخاصة

 %8-  5,098  4,684 %11-  1,277 %9+  1,042  1,138 الرسوم ومصادر دخل أخرى 
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 %2-  18,647  18,345 %2-  4,600 %1+  4,492  4,516 إجمالي دخل العمليات

 %8- (7,038) (6,453) %10- (1,816) %3+ (1,602) (1,642) مصاريف العمليات

 %9- (2,137) (1,939) %21- (439) %50- (695) (347) مخصصات الخسائر

 %5+  9,472  9,953 %8+  2,345 %15+  2,195  2,526 صافي الدخل من العمليات

 %5+  9,317  9,802 %12+  2,287 %20+  2,126  2,556 صافي الدخل العائد إلى مساهمي البنك

                  

 %5+  4.51  4.74 %12+  1.11 %21+  1.02  1.23 ربحية السهم األساسية

 %6+  1.60  1.70 %40-  1.00    0.00 0.60 حصة السهم الواحد  صافي

 %2- %17.8 %17.4 %6+ %16.8 %18+ %15.2 %17.8 عائد إلى حقوق امللكيةنسبة ال

 %6+ %2.1 %2.2 %12+ %2.1 %22+ %1.9 %2.4  العائد على املوجودات نسبة 

هامش صافي دخل العموالت نسبة 

 الخاصة 
3.49% 3.45% +1% 3.29% +6% 3.48% 3.35% +4% 

 %7- %37.7 %35.2 %8- %39.5 %2+ %35.7 %36.4  التكلفة على نسبة الدخل 

 %2- %0.7 %0.7 %23- %0.6 %59- %1.1 %0.4 نسبة تكلفة املخاطر

 

  



 

 

 بيانات االتصال بعالقات املستثمرين

investorrelations@alahli.com 

+966 12 646 3988 
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 ملخص بيان امليزانية

 م7112سبتمبر  81 م7112ديسمبر  81  سعودي مليون ريال
نسبة التغير 

 الفصلية
 م7115ديسمبر  81

نسبة التغير 

 السنوية

            

 %3+  111,509 %2-  116,900  114,578 االستثمارات، بالصافي

 %2-  253,592 %3-  256,852 249,234 التمويل والسلف، بالصافي

 %0+  442,657 %0-  444,679 443,866 إجمالي املوجودات

 %2- 315,618 %2+ 302,593 308,942 ودائع العمالء

 %3+ 9,918 %1+ 10,166 10,250 سندات دين مصدرة

 %1-  382,731 %1-  381,944  379,590 إجمالي املطلوبات

 %6+  53,038 %3+  54,433  56,041 حقوق امللكية العائدة للمساهمين

 %7+  59,926 %2+  62,736  64,276 إجمالي حقوق امللكية

            

 %2+  352,547 %5-  379,814  361,107 املرححة باملخاطر املوجودات

 %3+  %15.3 %8+   %14.5 %15.8 نسبة األسهم العادية الشريحة األولى

 %5+ %16.9 %8+ %16.4 %17.7 نسبة الشريحة األولى صكوك

 %4+ %19.2 %8+ %18.5 %20.0 نسبة رأس املال األساس ي

      

 %3+ %172.5 %3+ %172.5 %177.3 نسبة تغطية السيولة

 %7+ %12.2 %3+ %12.7 %13.0 8بازل  الرفع املالينسبة 

 %0+ %80.3 %5- %84.9 %80.7 نسبة التمويل إلى الودائع

      

 %23+ %1.5 %5+ %1.8 %1.9 املتعثرة التمويالتنسبة 

 %6- %151.0 %0+ %142.3 %142.6 املتعثرة التمويالتنسبة تغطية 
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 القطاعات األداء حسب

 مليون ريال سعودي
الربع الرابع لعام 

 م7112

الربع الثالث 

 م7112لعام 

نسبة 

التغير 

 الفصلية

الربع الرابع لعام 

 م7115

نسبة 

التغير 

 السنوية

نهاية عام 

 م7112

نهاية عام 

 م7115

نسبة 

التغير 

 السنوية

                  

         إجمالي املوجودات

 %8+ 7,705 8,304 %25+ 1,782 %4+ 2,126 2,221 مصرفية األفراد

 %2+ 4,387 4,477 %8- 1,187 %5+ 1,042 1,092 مصرفية الشركات

 %11- 3,745 3,333 %36- 970 %18- 763 624 الخزينة

 %9+ 581 636 %9+ 160 %13+ 154 174 األسواق املالية

 %28- 2,230 1,595 %19- 501 %0- 406 405 املصرفية الدولية

 %2- 18,647 18,345 %2- 4,600 %1+ 4,492 4,516 اإلجمالي

                  

         دخل العمليات

 %33+ 3,048 4,045 %68+ 711 %17+ 1,022 1,196 مصرفية األفراد

 %15- 2,763 2,350 %2- 708 %122+ 311 691 مصرفية الشركات

 %9- 3,087 2,804 %38- 729 %31- 656 455 الخزينة

 %29+ 234 303 %46+ 63 %21+ 76 92 األسواق املالية

 %64+ 283 463 %62+ 116 %98+ 94 187 املصرفية الدولية

 %6+ 9,416 9,965 %13+ 2,326 %21+ 2,159 2,621 اإلجمالي

                  

 
ديسمبر  81

 م7112

سبتمبر  81

 م7112

نسبة 

التغير 

 الفصلية

ديسمبر  81

 م7115

 نسبة

التغير 

 السنوية

   

                  

         إجمالي األصول 

    %3+ 104,972 %1+ 106,939 108,503 مصرفية األفراد

    %4- 139,274 %7- 143,378 133,051 مصرفية الشركات

    %4+ 156,288 %6+ 153,802 162,709 الخزينة

    %6+ 1,314 %11- 1,562 1,388 األسواق املالية

    %6- 40,809 %2- 38,998 38,214 املصرفية الدولية

    %0+ 442,657 %0- 444,679 443,866 اإلجمالي



 

 

 بيانات االتصال بعالقات املستثمرين

investorrelations@alahli.com 

+966 12 646 3988 

 

 
 

 

 م7112فبراير  17 م7112عام عالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح  9 من  8 صفحة

 

 

 معلومات إضافية

وحزمة البيانات املالية  الخاص باألرباح، والتحاليل املالية م، البيان الصحفي7112 من عام الرابعالقوائم املالية للبنك األهلي للربع 

الخاصة باملستثمرين، كلها متاحة للجمهور عبر املوقع اإللكتروني لعالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري على الرابط: 
us/Investor_Relation-http://www.alahli.com/en  

 

 البنك األهلي التجاري:تصال بجهات اال

 جهة االتصال للمستثمرين من فئة املؤسسات

 األستاذ/ عبد البديع اليافي

 عالقات املستثمرين رئيس

 
 3988 646 12 966+هاتف: 

   investorrelations@alahli.comبريد إلكتروني: 

 

 للجهات اإلعالميةجهة االتصال 

 محمد املري األستاذ/ 

 املكتب اإلعالمي للبنك األهلي التجاري 

 3202 646 12 966+هاتف: 

   pressoffice@alahli.comبريد إلكتروني: 

 البنك األهلي التجاري 

 3555ص.ب. 

 ، اململكة العربية السعودية 21481،جدة
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