
 

 

 

 

 

 م2017أكتوبر  25 م2017لعام  الثالثعالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح الربع  7 من  1 صفحة

 لألرباح بيان صحفي

 

 م 2017عام ل خالل التسعة األشهر األولى مليار ريال سعودي 7.2 قدرها صافية حأرباالبنك األهلي التجاري عن يعلن 

  

  2.13األرباح الصافية بلغت و ؛ مليار ريال سعودي 4.49 م2017من عام  الثالثلربع خالل اإجمالي دخل العمليات بلغ 

 ؛ريال 1.02ربح السهم و %؛ 3.43صافي دخل العموالت الخاصة هامش  و مليار ريال سعودي؛ 

  ؛م2017من عام للتسعة أشهر األولى % 17.4حقوق امللكية العائدة ملساهمي البنك العائد على بلغ 

  إلى نسبة التمويل و مليار ريال سعودي؛  302.6ودائع العمالء و سعودي؛ مليار ريال  256.9التمويل والسلف بلغ حجم

 ؛%84.9ودائع العمالء 

  رأس  كفاية نسبةبلغت ، و مليار ريال سعودي 379.8باملخاطر  مرجحةاملوجودات و مليار ريال؛  444.7إجمالي املوجودات

 %. .172.5 %، ونسبة تغطية السيولة16.4 (الشريحة األولى)املال 

 

، سعودي مليون ريال 2,126التي بلغت و  م2017لعام للربع الثالث صافي أرباحه عن البنك األهلي التجاري  أعلن –م 2017 أكتوبر 25جدة، 

 زيادة قدرها 
ً
 بالعام املاض ي8محققة

ً
 إجمالي . وشهد % مقارنة

ً
مليون  4,492مليون ريال سعودي ليصل إلى  171بقيمة دخل العمليات انخفاضا

 بالربع ذاته 
ً
،  منريال مقارنة

ً
زاد بنسبة  العموالت الخاصة صافي دخل  هامش  ن أ، حيث %1زاد دخل العمليات بنسبة العام املاض ي. محليا

 قابلهما ( %9+)رسوم الخدمات املصرفية  زادت بنسبة و  (4%+)
ً
، انخفض دخلو  .االستثمارات من الغير متكرر  الدخل في ضانخفاجزئيا

ً
 دوليا

 33العمليات بنسبة 
ً
  % مدفوعا

ً
 %. 15بنحو بانخفاض قيمة الليرة التركية  جزئيا

 بالعام املاض ي %( 5- مليون ريال ) 100بقيمة  مصاريف العمليات انخفضت 
ً
 قاعدةاستفادت مليون ريال سعودي. و  1,602لتصل إلى مقارنة

قيمة العملة في  وانخفاض ،اء املوجودات غير امللموسةإطف وقفو  ،التشغيلية الكفاءةتحسين املبادرات املستمرة للتحول اإللكتروني و من التكلفة 

 %.35.7 م2017املنتهي في سبتمبر  الثالثفي الربع نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت . و بنكاس ي بنك تركيا فاينانس كاتيليم

 

 في األرباح الصافية بنسبة 
ً
 بالفترة م 2017شهر األولى من عام األ % خالل التسعة 3حقق البنك األهلي التجاري نموا

ً
من عام  املماثلةمقارنة

 بالعام املاض ي ليصل إلى 2بنسبة مليون ريال. وانخفض إجمالي دخل العمليات  7.246إلى  بذلك م، لتصل2016
ً
 .مليون ريال 13.830% مقارنة

 ،
ً
% في 5-بنسبة  االنخفاض% في هامش صافي دخل العموالت الخاصة عوضت 5حيث أن الزيادة بنسبة  %3دخل العمليات بنسبة ارتفع محليا

، انخفض دخل العمليات بنسبة و  .رسوم الخدمات املصرفية
ً
 31دوليا

ً
  % مدفوعا

ً
 بانخفاض قيمة الليرة التركية.  جزئيا

املبادرات املستمرة للتحول على خلفية  مليون ريال سعودي 4,811%( لتصل إلى 8-مليون ريال ) 412مصاريف العمليات بقيمة  انخفضت

 .بنكاس ي قيمة العملة في بنك تركيا فاينانس كاتيليم وانخفاض ،إطفاء املوجودات غير امللموسة وقف، و التشغيلية الكفاءة وتحسيناإللكتروني 

%، كما 0.8وبلغت تكلفة املخاطر مليون ريال سعودي.  1,593% لتصل إلى 6خالل الفترة، انخفضت املخصصات املحملة في قائمة الدخل بنسبة 

   شهر األولى من العام.األ % خالل التسعة 34.8بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 

 

ونمت محفظة  ،مليون ريال 444,679لتصل إلى م 2016ديسمبر  31مقارنة مع  سعودي مليون ريال 3,188 بنحوإجمالي املوجودات  ارتفع

، زاد حجم التمويل والسلف 2017سبتمبر  30مليون ريال سعودي في  256.582لتصل إلى % 1بنسبة التمويل والسلف 
ً
لشريحة م. محليا

 بنسبة )(، بينما انخفض حجم السلف %4األفراد بنسبة )+ ( وشريحة%3الشركات بنسبة )+
ً
استمرار ( بسبب تباطؤ نمو األعمال و %6-دوليا

املتعثرة  تمويالتلعالية لنسبة تغطية وصاحب ذلك ، م2017سبتمبر  30في  %1.77املتعثرة عند  تمويالتاليرة التركية. واستقرت نسبة ضعف الل

حيث م 2017شهر األولى من عام األ مليون ريال خالل التسعة  302.593% لتصل إلى 4ودائع العمالء بنسبة انخفضت كما . %142.3 تصل إلى



 

 

 

 

 

 م2017أكتوبر  25 م2017لعام  الثالثعالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح الربع  7 من  2 صفحة

من ودائع  %77ونمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي مثلت  .آلجلمن خالل تقليل حجم الودائع الودائع تركيبة تحسينات على أجريت 

 .م2017سبتمبر  30كما في  %4العمالء، بنسبة 

 

لشريحة الصكوك ، ونسبة رأس مال %14.5 الشريحة األولىمن مال أساس ي نسبة رأس حيث حقق القوي،  املاليحافظ البنك األهلي على وضعه 

إصدارات الشريحة  والتي ال تتضمن، البنك ملساهميالعائدة حقوق امللكية وزادت .  %172.5بنسبة تغطية سيولة معدل و  %،16.4 بلغت األولى

رجحة م. وزادت املوجودات م2016ديسمبر  31 ذمنمليون ريال سعودي  54,433لتصل إلى  مليون ريال سعودي 1.396بمبلغ ، صكوك األولى

 مليار ريال سعودي منذ بداية العام. 379.8باملخاطر إلى 

 

 

 

 منصور صالح امليمان، رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاري 

 

 قوية خالل الربع الثالث والتسعة "
ً

االقتصادية ار الظروف م على الرغم من استمر 2017شهر األولى من عام األ حقق البنك األهلي التجاري أرباحا

البنك لجهود تحسين الكفاءة التشغيلية التي يبذلها والتأثيرات اإليجابية أعمالنا، محفظة ويعكس نمو صافي أرباح البنك مرونة . غير املواتية

تعزيز تجربة العميل، سنستمر في التوسع في شبكة فروعنا ، وكذلك قوة منصة أعمالنا املصرفية الداخلية. ومع توجهنا املتواصل نحو األهلي

 "ستراتيجية داخل اململكة، بجانب إطالق وتنفيذ املزيد من املبادرات اإللكترونية.ا بمواقع

 

 أبرز مؤشرات األداء حسب القطاع

 

 األفرادمصرفية 

. يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية جميعهاوالحسابات الجارية التمويل منتجات تقدم مصرفية األفراد بالبنك األهلي خدمات مصرفية تشمل 

سعودي، وزاد الدخل من صافي العموالت  ريال مليون  2,126ليصل إلى  %8بنسبة  م نما إجمالي دخل العمليات2017 عام من الثالثفي الربع 

 بالعام  %6الخاصة بنسبة 
ً
رسوم خدمات الدخل من وزاد . في حجم تمويل األفراد %4بنسبة  زيادةاملاض ي، ويرجع السبب في ذلك إلى مقارنة

 148% لتصل إلى 64بنسبة خسائر االنخفاض  اتمخصصانخفضت و  تمويل األفراد.إلى زيادة أنشطة  بشكل رئيس يويرجع ذلك  %7بنسبة بنكية 

ملجموعة من التحسينات ونتيجة ويرجع ذلك إلى زيادة عمليات التحصيل وتعزيز إدارة املخاطر. م 2017مليون ريال سعودي في الربع الثالث لعام 

مليون ريال سعودي لتصل  476بواقع زاد صافي األرباح ملصرفية األفراد  ،مخصصات الخسائرانخفاض  و الكفاءة التشغيلية و في دخل العمليات، 

   مليون ريال سعودي. 885إلى 

 

 مصرفية الشركات

 مليون  1,042لتصل إلى  %6 إجمالي دخل العمليات بنسبة انخفضتقدم مصرفية الشركات خدماتها للشركات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة، وقد 

مقارنة بالعام  %8صافي الدخل من العموالت الخاصة بنسبة انخفض م. وخالل هذه الفترة، 2017من عام الثالث الربع ريال سعودي خالل 

 ب هوامش الربحانخفاض بسبب التمويل معدل  استقرار مليون ريال رغم 761ليصل إلى املاض ي 
ً
في الربعين  (SIBORمعدل فائدة ) انخفاض متأثرا

 بعام 2017الثاني والثالث خالل عام 
ً
 بالعام املاض ي رسوم خدمات بنكية بالصافي الدخل من واستقر . م2016م مقارنة

ً
واستمرت . مقارنة

التمويل خسائر زيادة مخصص تمويالت الشركات املتعثرة، وهو ما نتج عنه خالل الربع الثالث في توفير مخصصات كافية لمصرفية الشركات 

الدخل من  نخفاضال ونتيجة  الفترة من العام السابق.مليون ريال سعودي لنفس  188مع مليون ريال سعودي مقارنة  465إلى بالصافي ليصل 



 

 

 

 

 

 م2017أكتوبر  25 م2017لعام  الثالثعالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح الربع  7 من  3 صفحة

مليون ريال  311، انخفض صافي أرباح مصرفية الشركات ليصل إلى التمويلبجانب زيادة حجم مخصصات خسائر  ،العمليات وزيادة املصاريف

 ب
ً
 م.2016مليون ريال سعودي خالل الربع الثالث لعام  715 ـسعودي مقارنة

 

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

، وإدارة مخاطر السيولة، ومخاطر أسواق املال، واملخاطر االئ
ً
 ودوليا

ً
. وفي تمانيةالصرف، باإلضافة إلى القيام بأنشطة االستثمار واملتاجرة محليا

إلى انخفاض  بشكل رئيس يمليون ريال سعودي، ويرجع ذلك  763ليصل إلى  %13م، انخفض دخل العمليات بنسبة 2017من عام  الثالثالربع 

ض ، وهو ما املتاجرة أغراض غير لمكاسب االستثمارات  وكان حجم مخصصات . صافي الدخل من العموالت الخاصة% في 16بنسبة زيادة عوَّ

مليون ريال  122في حين أن الربع املماثل كان قد تأثر بمبلغ م، 2017خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات طفيفة خالل الربع الثالث من عام 

ن ريال مليو  792% ليصل إلى 2صافي األرباح بنسبة  زادو  .ذات الطبيعة غير املتكررة كمخصصات خسائر انخفاض في بعض االستثمارات

 سعودي.

 

 اسواق املال
املصرفية للعمالء املحليين واإلقليميين والدوليين خدمات إدارة الثروات، وإدارة األصول، و  (شركة تابعة بيتالا)األهلي ك تقدم شركة األهلي املالية

لزيادة مليون ريال سعودي نتيجة  154% ليصل إلى 35دخل العمليات بنسبة زاد  م2017من عام الثالث في الربع  ، ووساطة األسهم.االستثمارية

دخل العمليات، بجانب الزيادة في مصاريف في زيادة الأدت وقد  .إدارة األصول أنشطة زيادة إلى  بشكل رئيس يالدخل من الرسوم، ويرجع ذلك 

الثالث مليون ريال للربع  76ل سعودي لتصل إلى مليون ريا 43بواقع صافي األرباح زيادة مليون ريال سعودي، إلى  79بقيمة % 2العمليات بنسبة 

 م.2017من عام 

 

 املصرفية الدولية
الثالث وفي الربع . )شركة تابعة تركية( الدولية للبنك األهلي في العمليات املصرفية التي يقدمها بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاس ياملصرفية  تتمثل

 باستمرار  سعودي مليون ريال 406ليصل إلى  %33م، انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2017من عام 
ً
قيمة العملة  انخفاضوتأثر سلبا

الذي عوض  واالنخفاض في تكلفة املخاطربسبب االنخفاض الكبير في قاعدة التكاليف مليون ريال سعودي  54بواقع زاد صافي األرباح و التركية، 

جاء مليون ريال سعودي. وقد  214لتصل إلى  %29انخفضت مصاريف العمليات في بنك تركيا فاينانس بنسبة و دخل العمليات. االنخفاض في 

، م2017نتيجة الجهود املستمرة في مبادرات خفض التكاليف وكذلك وقف عمليات إطفاء املوجودات غير امللموسة منذ بداية عام هذا التحسن 

% و ذلك بسبب انخفاض القروض 66انخفضت مخصصات خسائر التمويل في الربع الثالث بنسبة  . قيمة العملة التركية بجانب انخفاض

 .املتعثرة و انخفاض العملة التركية خالل الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 م2017أكتوبر  25 م2017لعام  الثالثعالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح الربع  7 من  4 صفحة

                         ملخص بيان الدخل

                          

    
 

النسبة 

   الفصلية

النسبة 

    السنوية

النسبة 

 السنوية
  

   مليون ريال سعودي
الربع 

 الثالث

الربع الثاني 

 م2017
Δ% 

 

الربع 

 الثالث
Δ% 

 

التسعة أشهر 

2017 

التسعة أشهر 

2016 
Δ%   

   %1+ 10,226 10,283  %0+ 3,442  %1- 3,473 3,449 صافي دخل العموالت الخاصة

   %7- 3,821 3,546  %15- 1,221  %4+ 1,005 1,042  الرسوم ومصادر دخل أخرى 

   %2- 14,047 13,830  %4- 4,663  %0+ 4,478 4,492  إجمالي دخل العمليات

   %8- (5,222) (4,811)  %6- (1,702)  %5+ (1,521) (1,602)  مصاريف العمليات

   %6- (1,698) (1,593)  %27- (956)  %46+ (475) (695)  مخصصات الخسائر

   %4+ 7,127 7,426  %9+ 2,005  %12- 2,483 2,195  من العملياتصافي الدخل 

إلى مساهمي صافي الدخل العائد 

 البنك
2,126 2,417 -12%  1,962 +8%  7,246 7,030 +3%   

    
          

  

 %13- 1.17 1.02   ربح السهم
 

0.94 +8% 
 

3.51 3.41 +3%   

صافي حصة السهم 

 الواحد 
  0.00 1.10 -100% 

 
0.00 -100% 

 
1.10 0.60 +83%   

 %12- %17.3 %15.2    عائد حقوق امللكية 
 

14.5% +6% 
 

17.4% 18.0% -3%   

 %12- %2.2 %1.9    العائد على املوجودات 
 

1.8% +9% 
 

2.2% 2.1% +4%   

هامش صافي دخل العموالت 

 الخاصة 
3.43% 3.47% -2% 

 
3.40% -0% 

 
3.46% 3.33% +2%   

 %5+ %34.0 %35.7    نسبة الدخل إلى التكلفة 
 

36.5% -2% 
 

34.8% 37.2% -6%   

 %59+ %0.7 %1.1   نسبة تكلفة املخاطر
 

1.3% -17% 
 

0.8% 0.8% +2%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 م2017أكتوبر  25 م2017لعام  الثالثعالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح الربع  7 من  5 صفحة

                   ملخص بيان امليزانية

  سعودي مليون ريال
   

 %Δ م2017يونيو  30 م2017سبتمبر  30
 

 %Δ م2016ديسمبر  31

  
         

 االستثمارات، بالصافي
   

116,900 114,634 +2% 
 

111,509 +5% 

 التمويل والسلف، بالصافي
   

256,852 256,901 -0% 
 

253,592 +1% 

 إجمالي املوجودات
   

444,679 449,776 -1% 
 

441,491 +1% 

 ودائع العمالء
   

302,593 314,690 -4% 
 

315,618 -4% 

 مصدرةسندات دين 
   

10,166 9,926 +2% 
 

9,918 +3% 

 إجمالي املطلوبات
   

381,944 388,623 -2% 
 

381,566 +0% 

 %3+ 53,038  %3+ 52,876 54,433 حقوق امللكية العائدة للمساهمين

 إجمالي حقوق امللكية
   

62,736 61,152 +3% 
 

59,926 +5% 

  
         

 املوجودات املرجحة باملخاطر
   

379,814 379,533 +0% 
 

352,547 +8% 

 نسبة األسهم العادية الشريحة األولى
   

14.5% 14.1% +3% 
 

15.3% -5% 

 نسبة الشريحة األولى صكوك
   

16.4% 16.0% +2% 
 

16.9% -3% 

 نسبة رأس املال األساس ي
   

18.5% 18.2% +2% 
 

19.2% -3% 

  
         

 نسبة تغطية السيولة
  

172.5% 166.1 +4% 
 

172.5% +0% 

 3نسبة الدين إلى رأس املال بازل 
   

12.7% 12.2% +3% 
 

12.2% +4% 

 نسبة التمويل إلى الودائع
   

84.9% 81.6% +4% 
 

80.3% +6% 

  
         

 املتعثرة التمويالتنسبة 
   

1.8% 1.6% +8% 
 

1.5% 
+17

% 

 املتعثرة التمويالتنسبة تغطية 
   

142.3% 150.0% -5% 
 

151.0% -6% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 م2017أكتوبر  25 م2017لعام  الثالثعالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح الربع  7 من  6 صفحة

                 األداء حسب القطاعات

م2017الربع الثالث        مليون ريال سعودي م2017الربع الثاني    Δ% م2016الربع الثالث    Δ%  

       إجمالي املوجودات
     

%2- 109,354 106,939       مصرفية األفراد  109,687 -3%  

%0+ 143,320 143,378       مصرفية الشركات  141,459 +1%  

%2- 156,203 153,802       الخزينة  139,529 +10%  

%7+ 1,465 1,562       األسواق املالية  1,568 -0%  

%1- 39,433 38,998       دولي  46,522 -16%  

%1- 449,776 444,679       اإلجمالي  438,765 +1%  

      
     

       دخل العمليات
     

%5+ 2,019 2,126       األفرادمصرفية   1,967 +8%  

%5- 1,100 1,042       مصرفية الشركات  1,104 -6%  

%7- 820 763       الخزينة  874 -13%  

%7+ 144 154       األسواق املالية  114 +35%  

%3+ 396 406       دولي  603 -33%  

%0+ 4,478 4,492       اإلجمالي  4,663 -4%  

      
     

       صافي األرباح
     

%15+  768  885       مصرفية األفراد  409  +116%  

%53-  659  311       مصرفية الشركات  715  -57%  

%9-  872  792       الخزينة  778  +2%  

%41+  54  76       األسواق املالية  33  +130%  

%4- 98 94    دولي  40 +135%  

%12- 2,451 2,159    اإلجمالي  1,976 +9%  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 م2017أكتوبر  25 م2017لعام  الثالثعالقات املستثمرين بالبنك األهلي التجاري، البيان الصحفي ألرباح الربع  7 من  7 صفحة

 معلومات إضافية

وحزمة البيانات املالية  تحاليل املاليةالخاص باألرباح، وال م، البيان الصحفي2017 من عام الثالثالقوائم 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  

 

 ن املعلومات، يرجى االتصال مع البنك األهلي التجاري:للمزيد م

 

 جهة االتصال للمستثمرين من فئة املؤسسات

 األستاذ/ عبد البديع اليافي

 عالقات املستثمرين رئيس
 

 3988 646 12 966+هاتف: 

   investorrelations@alahli.comبريد إلكتروني: 

 

 جهة االتصال للجهات اإلعالمية

 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

 

http://www.alahli.com/en-us/Investor_Relation
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