
  بيانات االتصال بعالقات املستثمرين

investorrelations@alahli.com 

 

 

 7 من 1 الصفحة األرباح نتائج  2019 الربع الرابع)البنك األهلي التجاري(   2020 فبراير -18

 

أرباحبيان صحفي عن الأ

أ

 البنك األهلي التجاري يعلن عن نمو 
 
لتصل إلىبعد الزكاة وضريبة الدخل %  19بنسبةرباح الصافية في األ  ا

 2019عام لمليار ريال سعودي  11.4

 

أ:2019 لعام املالية أبرز النتائج
أ

  (وضريبة الدخل الزكاة بعد) الصافية الرباحشهدت  
ً
نتيجة  ،2019 في عام سعودي ريال مليار 11.4 لتصل إلى ،%19 بنسبةنموا

 .القيمة خسائرأمخصص رسوم وأ مصاريف العمليات وانخفاض ارتفاع دخل العمليات

 وإيرادات خاصة عموالتصافي دخل  زيادة نتيجة سعودي، ريال مليارات 20.6 إلىصل يل %9 بنسبةدخل العمليات  إجمالي ارتفع 

أ.خرىأوانخفاض مصاريف عمليات أ ،االستثمار

 التحول  مبادراتفي  االستمرارية، من خالل سعودي ريال مليار 6.3 إلىلتصل  %2 بنسبة 2019 عامفي  العمليات مصاريف تحسنت

أ.%30.7 إلى صللت أساس نقطة 334 بمقدار الدخل إلى التكلفةنسبة انخفاض وأ ،اإلنتاجية نوتحس الرقمي

 أيعود ذلك وأ ،مقارنة بالعام السابق %12 قدره ارتفاعب ،سعودي ريال مليار 507 وجوداتبلغ اجمالي امل
ً
 التمويل ارتفاعإلى  تحديدا

أ.اتواالستثمارأ

 منذ %6 قدرها بزيادة سعودي، ريال مليار 282 إلىلتصل  ،سعودي ريال مليار 17بمقدار  بالصافي التمويل والسلفمحفظة  ارتفعت 

أ.حتى تاريخه 2018 ديسمبر 31

 دخاراالأالحسابات الجارية وحسابات نسبة %، باملقابل نمت 11 بزيادة قدرها سعودي ريال مليار 353 إلىلتصل  العمالء ودائع نمت 

أ.%71 لتصل إلى

 س املال أرأنسبة إذ بلغت  ساس يالأ رأس املال من نسبة% 18.0 بلغت الشريحة الولى معنسبة قوية س املال أحقق معدل كفاية رأ

أ. %18.7 ساس ي واملساندالأ

  الربع الرابع  في %124 بالصافي ةالثابت السيولة يبلغ معدلوأ ،%169 عند تغطية السيولة نسبةمتوسط بلغ وضع السيولة املريح مع

 .2019 عاممن 

أ

 في  ،2020 فبراير 18جدة، 
 
 قويا

 
  2019 عامفي  بعد الزكاة وضريبة الدخل %19نسبة ب األرباح الصافيةأعلن البنك األهلي التجاري عن نموا

بنسبة  مصاريف العمليات%، وانخفاض 9تحسن دخل العمليات بنسبة عدد من العوامل منها  نتيجةهذا النمو أتي . ويمقارنة بالعام السابق

 كما .%29 تهنسببالزكاة وضريبة الدخل ن جزئي الرتفاع رسوم يقابله تحس   .%13 ةنسبب القيمةمخصص خسائر رسوم في ن وتحس   ،2%

  حققت
 
النمو في نتيجة وكانت املحفزات الرئيسية التي قادت هذا االرتفاع  .امالع خالل% 12بنسبة توسعية قائمة املركز املالي للبنك زيادة

 طويلة األجلالحكومية السعودية  ه للسنداتاصدار نجاح ا في الفعالةمشاركته  األهلي التجاري  البنك يةاستمرار مع ، %14بنسبة  ستثماراتاال 

  ،أحد الوسطاء الرئيسيينباعتباره 
 
 نمو  محققا

 
األهلي وقد استمر البنك . 2019عام  خالللقطاع األفراد التمويل محفظة في  %6بنسبة  ا

 املريح. ووضع السيولة القوي س املال أكفاية ر  معدل مستوى في الحفاظ على  التجاري 
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:
ً
أوقد صرَّح الستاذ فيصل عمر السقاف، الرئيس التنفيذي للبنك الهلي التجاري، قائال

ا أداء  التجاري حقق البنك األهلي " ا قوي   م 2019عام  خالل مالي 
 
 صافية أ مسجال

 
عالية  ايرادات حققو ، مليار ريال سعودي 11.4ت بلغ قياسيةرباحا

الذي عالي التقدم تم تحقيقها بناء  على ال ،%18.4 تهانسبلغت ب اساهمينعلى حقوق امللكية ملة مالية مرتفع عوائدو  ،%9بنسبة  العمليات من أداء

واملحافظة  ،في قطاع الشركات ريادتناوتعزيز  ،فرادوالتي تتضمن توسيع حصتنا السوقية في قطاع األ ، العاماالستراتيجية خالل  أولوياتنااحرزناه في 

العمليات كفاءة التمييز في تحسين لتحول الرقمي والتركيز املستمر على ا تنا فيمسير لقد كانت رباح وتنويع محفظة التمويل في الخزينة، على زيادة األ 

 ".هليمن استمرارية نجاح البنك األ ساهمت في جزء كبير وخدمة العمالء 

 

أمالمح أداء إضافية 

أ

 :2019ديسمبر   31للسنة املنتهية في بيان الدخل ملخص 

 في األرباح الصافية
 
بزيادة  2019 خالل عاممليون ريال سعودي  11,401 تبلغبعد الزكاة وضريبة الدخل  أعلن البنك األهلي التجاري عن نموا

 بالفترة نفسها من العام السابق، 19 قدرهاو 
 
 %5خاصة بنسبة العموالت اللى نمو صافي دخل في األداء بشكل رئيس ي إ النمو  ويعود ذلك% مقارنة

 يقابله، %51 أخرى بنسبة عمليات مصاريف، وانخفاض %175 بنسبة االستثماربط املرتبدخل ال ليون ريال سعودي، وارتفاعم 15,807 لتصل إلى

 
 
 .%9بنسبة  جنبيةاأل عمالت المن تحويل  دخلالانخفاض جزئيا

 

مليون ريال سعودي،  6,331 بلغلت ،مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% 2مصاريف العمليات في البنك األهلي التجاري بنسبة إجمالي تحسنت 

نسبة واستقرت . االستهالك ارتفاعيعود إلى  جزء منها والتي كان، املبانياملتعلقة بصاريف املو انخفاض اإليجارات  نتيجةبشكل رئيس ي ذلك  يعودو 

 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. 334بانخفاض  .2019عام ل %30.7 عند التكلفة إلى الدخل
 

 حققلي %32بنسبة  صافيالالدخل  نماإذ ، فرادمصرفية األ قطاع أقوى في  2019عام ل األرباح الصافيةأما على مستوى القطاعات، فقد كان نمو 

رسوم ارتفاع جزئي من  تعود الى تراجعوالتي  %16بنسبة لعمليات ا وكفاءة تحسين دخل العمليات نمو وذلك من خالل  ،مليون ريال سعودي 5,765

 ،سعوديمليون ريال   2,905 ليصل إلى %21بنسبة قطاع مصرفية الشركات الصافي لدخل نمو  اللى ذلك، باإلضافة إ .القيمة خسائر مخصص 

ارتفاع الدخل الصافي للخزينة  لى ذلكإ باإلضافة %،23بنسبة القيمة مخصص خسائر رسوم انخفاض % و 8ل العمليات بنسبة خنمو دنتيجة 

الدخل  %، وارتفع175بينما قفز الدخل املتعلق باالستثمار بنسبة  الثابت للعمليات،% نتيجة انخفاض مخصص الخسائر على الدخل 2بنسبة 

،  . %22املال بنسبة  رأس قطاع أسواقل الصافي
 
نتيجة انخفاض مصاريف العمليات  %11 بنسبة لقطاع الدوليل الصافي دخلال تحسنوأخيرا

لى ارتفاع تكاليف إ باإلضافة، السابقمن العام نفسها الفترة بمقارنة  %11 سعر الليرة التركية بنسبةمتوسط انخفاض  %، على الرغم من23بنسبة 

  . سدادها ولم يتم لديهم تمويالت متعثرةالذين  بعض ( لتصنيفBRSAاملخاطر الناتجة عن تصريح هيئة تنظيم البنوك التركية )

 

 :2019 ديسمبر 13أشهر املنتهية في  ثالثةالملخص بيان الدخل لفترة 

 في األ أعلن البنك األهلي التجاري عن تحقيق 
 
بلغت  بزيادة 2019من عام  رابعالربع الخالل سعودي مليون ريال  3,212بقيمة  رباح الصافيةنموا

العموالت دخل في كل من صافي  %14بنسبة  العملياتنمو دخل وكان هذا التحسن نتيجة . السابق مقارنة بنفس الفترة من العام %19 نسبتها

  .%52بنسبة القيمة مخصص خسائر  وانخفاض، %1بنسبة  عملياتوانخفاض مصروفات ال .أخرى  إيراداتو رسوم الو الخاصة 
 
 ارتفاعيقابله جزئيا

 .الزكاة وضريبة الدخل
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 2019 ديسمبر 13في املالي املركز بيان  ملخص

نمت االستثمارات و مليون ريال سعودي. 507,264 ى إل صلتل، 2018ديسمبر  31من  ،مليون ريال سعودي 55,087 بمبلغ األصول إجمالي ارتفع 

 وذلك ،مليون ريال سعودي 282,289 ى إللتصل % 6بنسبة التمويل والسلف ونمت محفظة ، سعودي مليون ريال 134,077 لتصل إلى% 14بنسبة 

وفي قطاع املؤسسات ، %18نسبة فراد باأل مصرفية قطاع في كل من والسلف التمويل  ت محفظةزادوعلى الصعيد املحلي، . 2019 ديسمبر 31في 

نتيجة ارتفاع مستويات السداد خالل الربع الرابع.  %،1بنسبة الشركات مصرفية قطاع في حين انخفضت بشكل معتدل في  %.19املالية بنسبة 

وقد ظلت جودة االئتمان جيدة مع استقرار نسبة . الليرة التركية ضعفنتيجة  %8 بنسبةالدولي والسلف للقطاع التمويل  ت محفظةانخفض بينما

نقطة  51 عند اليفتكمخاطر النسبة و  %138.1 نسبةاملتعثرة  تمويالتتغطية ال وبلغت، 2019ر ديسمب 31في % 1.84 املتعثرة عند تمويالتال

 353,389 ى لتصل إل% 11نسبة عند بعد أن كانت % من إجمالي مطلوبات البنك األهلي التجاري 81 نسبةالتي تمثل ودائع العمالء ارتفعت   أساس.

% منذ 9وانخفضت نسبة الحسابات الجارية وحسابات االدخار إلى اجمالي ودائع العمالء بنسبة  ،2019ديسمبر عام  31في  مليون ريال سعودي

بشكل و  من الحسابات الجارية بعض املدفوعات الخارجية إلىويعود ذلك  ،2019من عام  ر ديسمب 31في   %71بداية العام حتى تاريخه لتستقر عند 

 . املؤسسيندائع من قبل املودعين حسابات الو  رئيس ي من تحويل عموالت خاصة تحملها

، و 
 
 في اليستمر البنك األهلي التجاري في تقديم ختاما

 
ربحية، وقيمة عالية للمساهمين من خالل التنفيذ املنضبط الستراتيجيته طويلة األجل، نموا

 .التشغيليةنجاز الفعال لخططه واإل 
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أ

أللقطاعاتنتائج ملخص ال -الدخل قائمة ملخص

  الثالثة لفترات
 
 2019 مبرديس 31 في املنتهية أشهر واثنى عشر شهرا

أ

أ

 )مليون(  لاير سعودي 
 رابعالربع ال

2019 
 لثالثاالربع 

2019 
 الفصلي التغير

%  
 رابعالربع ال

2018 
السنوي  التغير

% 
السنوي  التغير 2018 2019

% 

                  

 صافي دخل العموالت الخاصة

 الرسوم ومصادر دخل أخرى

 إجمالي دخل العمليات

 مصاريف العمليات

 الخسائرمخصصات 

 صافي الدخل من العمليات

 الزكاة وضريبة الدخل قبلصافي الدخل 

العائد بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل 
 إلى مساهمي البنك

أ

أ

 )لاير سعودي( بحية السهم األساسيةر

 بالصافي )لاير سعودي( ،حصة السهم الواحد

 نسبة العائد إلى حقوق الملكية )%(

 نسبة العائد على الموجودات )%(

 )%( دخل العموالت الخاصةصافي نسبة هامش 

 نسبة الدخل على التكلفة )%(

 نسبة تكلفة المخاطر )%(

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ

أأ حسب القطاع السهم حملة إلى العائدصافي الدخل 

  أشهر  الثالثة لفترات
 
 2019 ديسمبر 31 في املنتهية واثنى عشر شهرا

أ
أ

 )مليون( لاير سعودي
 رابعالربع ال

2019 
 لثلثااالربع 

2019 
 الفصلي التغير

 % 
 لرابعالربع ا

2018 
التغير السنوي 

% 
التغير السنوي  2018 2019

% 

                  

                 إجمالي دخل العمليات

 األفراد

 الشركات

 الخزينة

 األسواق المالية

 المصرفية الدولية

 اإلجمالي

                  

                 للفترة الدخلضريبة صافي الدخل قبل الزكاة و

 األفراد

 الشركات

 الخزينة

 األسواق المالية

 المصرفية الدولية

 اإلجمالي

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

 

أ
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أاملركز املالي قائمةملخص 

 

ديسمبر  31 )مليون( لاير سعودي
2019 

 سبتمبر 30
2019 

التغير الفصلي 
% 

 ديسمبر 31
2018 

التغير السنوي 
% 

            

 االستثمارات، بالصافي

 التمويل والسلف، بالصافي

 إجمالي األصول

 ودائع العمالء

 سندات دين مصدرة

 إجمالي المطلوبات

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 إجمالي حقوق الملكية

            

 األصول المرجحة بالمخاطر

 للشريحة األولىنسبة األسهم العادية 

 نسبة راس المال االساسي )الشريحة االولى( 

 نسبة رأس المال األساسي والمساند )الشريحة االولى والثانية(

            

 (LCR)نسبة تغطية السيولة 

 3نسبة الرفع المالي بازل 

 (NSFR)بالصافي  ةالثابتالسيولة معدل 

 نسبة التمويل إلى الودائع 

      

 نسبة التمويالت المتعثرة

 التمويالت المتعثرةنسبة تغطية 

أ

أ

 حسب القطاع الصولأ إجمالي
أ

 )مليون( لاير سعودي
 مبرديس 31

2019 
 سبتمبر 30

2019 
التغير الفصلي 

% 

 مبرديس 31
2018 

التغير السنوي 
% 

            

           إجمالي األصول

 األفراد

 الشركات

 الخزينة

 أسواق رأس المال

 المصرفية الدولية

 إلجماليا

      

أ

أ
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 اضافية اتمعلوم

 البنك موقع على ،املالية البيانات وملحق ،املستثمر عرضمحتوى و  األرباح، وإصدار التجاري، األهلي للبنك 2019 عام من لرابعا للربع املالية البيانات تتوفر

 :التالي العنوان علىعالقات املستثمرين،  - التجاري  األهلي

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

 

 :على التجاري  األهلي البنك بمجموعة االتصال يرجى ، املعلومات من زيدمل

 األهلي التجاري  البنك

 Box 3555: ب ص

 السعودية العربية اململكة ، جدة 21481

 

 من قبل املستثمرين املؤسساتيين:لالستفسار 

 )البنك األهلي التجاري( املستثمرين عالقات رئيس

investorrelations@alahli.com 

 

  :عالملالستفسار من قبل وسائل اإل 

 )البنك األهلي التجاري( الصحفي املكتب

pressoffice@alahli.com 

 

 

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

