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 م2018أكتو�ر  30 م2018الر�ع الثالث لعام  أر�احعالقات املستثمر�ن بالبنك األه�� التجاري،   4 من 1 صفحة

 عن األر�اح بيان �حفي

 

 محقق %11بنسبة  األر�اح الصافيةنمو �� عن �علن البنك األه�� التجاري 
ً
 م2018م عامن ف��ة التسعة أشهر األو�� ��  سعودي ر�ال اتمليار  8 ا

 

 :م2018 عام من التسعة أشهر األو��لف��ة  املالية املؤشرات أبرز 

  

  األر�اح الصـــافيةشـــهدت  •
ً
وانخفاض دخل العمليات نتيجة الز�ادة ��  ســـعودي ر�ال اتمليار  8إ��  لتصـــل %11بنســـبة نموا

 .الت�اليف االئتمانية

 .الهامش تحسنع�� خلفية  مليار ر�ال سعودي 14.2ليصل إ��  %2بنسبة إجما�� دخل العمليات ارتفع  •

 .م2017منذ ��اية عام  مليار ر�ال سعودي 268.2ليصل إ��  %8 بنسبة سلفوال التمو�لمحفظة صا�� زاد  •

االدخار  وحســــــابات ا�جار�ة ا�حســــــابات وزادتمليار ر�ال ســــــعودي  325.5 مبلغلتصــــــل إ��  %5بنســــــبة العمالء  ودائعنمت  •

 .م2017منذ ��اية عام  %79لتصل �سب��ا إ�� 

 .%20.0املال  رأس إجما��و�لغت �سبة  %17.8 بلغت �� الشر�حة األو���سبة قو�ة الرسملة  حققت •

 .القوي السيولة  وضع م2018عام  من ف��ة التسعة أشهر األو����  %184.4�غطية السيولة البالغة  �سبة متوسط ُي��ز  •

 

  م2018عام األشــــهر التســــعة األو�� من  ��  %11 بنســــبة الدخل صــــا�� نمو عن البنك األه�� التجاري أعلن  .م2018 أكتو�ر  30جدة، 
ً
الف��ة بمقارنة

 مدفوع ،من العام الســابقنفســها 
ً
 عوضــ الذي )%36- بنســبة(مخصــصــات ا�خســائر  انخفاضو ) %2+بنســبة(بتحســن دخل العمليات  ا

ً
ز�ادة  ھ جزئيا

 ��انية العمومية للبنك املشهدت  قدو  .)%4 + بنسبة(العمليات  مصار�ف
ً
) %5+) والودائع (بنسبة %8+من التمو�ل (بنسبة  %3بنسبة بلغت  ز�ادة

 .سيولةال وضعو ال املرأس قوة ع��  ا�حفاظاستمر البنك كذلك ��  قدو . تار�خھ ح�ى العام خالل

 

:عمر السقاف، الرئيس التنفيذي للبنك األه�� التجاري،  فيصلاألستاذ وقد صرَّح 
ً
 قائال

 �شغيلي أداءً  م2018 عام من األو�� التسعة األشهر خالل  األه�� البنك حقق"
ً
 ومالي ا

ً
 قو� ا

ً
وُ���ز هذا األداء قو�ة ملساهمينا.  اتعائد تحقيق واصلو  ا

حّفزة  اتؤشر املاملستمر ع�� احتياجات عمالئنا، وتنفيذ خططنا اإلس��اتيجية باإلضافة إ�� ترك��نا 
ُ
 ".اململكة �� االقتصادي النشاط ز�ادة ع��امل

 

 مالمح األداء اإلضافية  أبرز 

 بالف��ة نفسها من العام السابق %2بنسبة  م2018من عام ف��ة التسعة أشهر األو�� ��  دخل العملياتزاد 
ً
مليون ر�ال  14,171إ�� ليصل  مقارنة

نمو وقد �ان  .ر�ال سعوديمليون  10,629إ�� ليصل  %3ا�خاصة بنسبة العموالت إيرادات نمو صا�� إ��  ةرئيسيصورة بوهو ما يرجع سعودي 

 مدعومصا�� إيرادات العموالت ا�خاصة 
ً
 نقطة  10بمقدار  صا�� دخل العموالت ا�خاصةهامش تحسن ب ا

ً
 عام منبالف��ة نفسها أساس مقارنة

  وذلك ،م2017
ً
ر ف��ة التسعة أشهوقد استقرت إيرادات الرسوم واإليرادات األخرى ��  .دائعالو  تنوع تحسنالرتفاع معدل أسعار الفائدة و  نتيجة

 بالف��ة نفسها من العام املا��ي مليون ر�ال سعودي 3,542 ندع م2018 عام من األو��
ً
 العمالت وصرف الرسوم إيرادات��  النمو  عّوض إذ، مقارنة

 .باالستثمار رتبطامل الدخل انخفاض %3 �سبتھ البالغة األجنبية

 

علنت�اليف املعيشة للموظف�ن  و�دالت�عكس نمو األعمال،  ماوهو ، %4 بنسبة التجاري  األه�� البنك �� العمليات مصار�فوزادت 
ُ
 توق ��ع��ا  امل

 القيمة املضافة اعتبار  ضر�بة تطبيقوتأث��  ،ا�جاري  العام من سابق
ً
  �عو�ض تم وقد ،يناير من األول من  ا

ً
لة ال�ي املتواص با�خطواتذلك جزئيا

خذت
ُ
 ا�خسائر  مخصصات انخفاض صاحب وقد .االس��الكمصار�ف  انخفاضجانب  إ��اإلنتاجية، ز�ادة و  التحول اإللك��و�يمبادرات  �� ات

 بالف��ة نفسها من العام املا��ي %36 بنسبةم 2018 عام من أشهر للتسعة 
ً
مليون ر�ال سعودي  120 بقيمة عملية تحصيل كب��ة غ�� متكررة مقارنة

 من حساب 
ً
 املعيار  يقتطب �عديل ، بجانباملستمرة حصيلالت جهود نتيجةتحصيل كب��ة من األفراد  عملياتإ��  باإلضافة ،قرض مشطوب مسبقا

 .9 رقم املالية التقار�ر  إلعداد الدو��
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 الدخل صا��زاد  إذ ،أقوى �� مصرفية األفراد م2018 عام من األو��ف��ة التسعة أشهر  �� الدخل صا�� نمو  �ان فقد ،أما ع�� مستوى القطاعات

 صا�� نمو  ساهم كما. ا�خسائر مخصصات وانخفاض %10بنسبة  عملياتال دخل نمو  من سعودي ر�ال مليون  3,402 إ�� ليصل %25 بنسبة

 تشهد ح�ن �� الدخل، صا�� تحس�ن �� كذلك) %23 بنسبة( الدولية والقطاعات) %39 بنسبة( املال رأس وأسواق) %4 بنسبة( ا�خز�نة �� الدخل

 انخفاضالشر�ات  مصرفية
ً
ا�حجم، وهو ما  متوسط �سبب انخفاض )%18 بنسبة( عملياتال دخل انخفاضنتيجة  الدخل صا�� �� %9 بنسبة ا

 خالل %20 بنسبة ال��كية الل��ةسعر  انخفاضاقتصرت مساهمة املصرفية الدولية نتيجة  وقد .%42 بنسبة االئتمان ت�اليف �� لم �عوضھ تحّسن

 م 2018 عام منف��ة التسعة أشهر 
ً
 .م2017من عام  بالتسعة أشهر  مقارنة

 

 بلغتبز�ادة  ،م2018 عام من الر�ع الثالثف��ة  خاللمليون ر�ال سعودي  2,454دخل بقيمة  صا��تحقيق  عناأله�� التجاري  البنكأعلن  وقد

  %15�سب��ا 
ً
 العموالت إيرادات صا�� من �ٍل  �� ،%5 بنسبة العمليات دخل نمو  نتيجة التحسن�ان هذا  وقد .بالف��ة نفسها من العام املا��يمقارنة

 �سبي املستقرةالعمليات  مصار�ف من أع�� والرسوم، ا�خاصة
ً
 .االئتمان ت�اليف �� %14 بنسبة تحسن تحقيق ذلك ع�� وساعد ،ا

 

صا��  توزاد .م2018 سبتم��  30�� كما سعودي  مليون ر�ال 459,080إ�� ليصل م 2017د�سم��  31 من %3 بنسبة صول إجما�� األ  زادوقد  هذا

 2018 سبتم��  30مليون ر�ال سعودي كما ��  268,245ليصل إ��  %8محفظة التمو�ل والسلف بنسبة 
ً
املح��  التمو�ل ��القوي  بالنمو م مدفوعا

انخفاٌض جزئي �� . وقد قابل ذلك االقتصادية البيئة تحسن ع��أولية  مؤشراتيدل ع�� وجود  مما )%7(بنسبة  واألفراد) %11 بنسبة( للشر�ات

  %38 بنسبة ال��كية الل��ة قيمة انخفاض نتيجة )%22 بنسبة(اإلقراض الدو�� 
ً
 .املا��ي العاممن  املماثلة الف��ةب مقارنة

 

 بنسبة  م2018سبتم��  30كما ��  %1.8 عندالقروض املتع��ة  �سبةاستقرار مع  جودة االئتمان جيدة ظلت وقد
ً
 ،املا��ي العام ��اية �� %1.7مقارنة

 إ�� �عديالت اعتماد  ،%143 من %154�� ح�ن ارتفعت �غطية القروض املتع��ة إ�� 
ً
. 9 إلعداد التقار�ر املالية رقم الدو�� املعيار و�رجع ذلك جزئيا

 30 ��كما  %79 م��اا�جار�ة وحسابات التوف��  ا�حساباتمثلت  ،سعودي ر�ال مليون  325,461لتصل إ��  %5 بنسبةالعمالء  ودائعزادت  قدو 

 بنسبة  م2018سبتم�� 
ً
 .م2017�� ��اية عام  %77مقارنة

 

األو�� لشر�حة لال امل، و�سبة رأس %15.9من الشر�حة األو�� سا��ي األ ال امل�سبة رأس  بلغتالبنك األه�� ع�� وضعھ املا�� القوي، حيث  وحافظ

 م2018عام  الر�ع الثالث من خالل %184.4 البالغةمعدل �غطية ســــــــيولة  �ســــــــبة و�شــــــــ�� . %20.0 بلغترأس مال إجمالية  �ســــــــبة، و %17.8بلغت 

  .إ�� وضع سيولة جيد للبنكم 2018من عام  خالل الر�ع الثالث %82.4 البالغةالعمالء  ودائع إ�� تمو�لال �سبةو 
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 الدخل قائمة م�خص

 

م2018 الثالثالر�ع  (مليون) ر�ال سعودي م8201 الثا�يالر�ع    
�سبة التغ�� 

 الفصلية 
م2017 الثالثالر�ع   

�سبة التغ�� 

 السنو�ة

ف��ة 

التسعة 

أشهر 

 األو�� 

م2018  

ف��ة 

التسعة 

أشهر 

األو�� 

م2017  

 �سبة

 التغ�� 

 السنو�ة

               

 %3+ 10,286 10,629 %5+ 3,453 %2+ 3,573 3,637 ا�خاصةصا�� دخل العموالت 

 %0- 3,544 3,542 %5+ 1,038 %1+ 1,087 1,094 الرسوم ومصادر دخل أخرى 

 %2+ 13,830 14,171 %5+ 4,492 %2+ 4,661 4,732 إجما�� دخل العمليات

 %4+ (4,792) (4,972) %1+ (1,587) %5- (1,692) (1,606) مصار�ف العمليات

 %36- (1,611) (1,034) %13- (709) %81+ (340) (616) مخصصات ا�خسائر

 %10+ 7,426 8,166 %14+ 2,195 %4- 2,628 2,510 صا�� الدخل من العمليات

 %11+ 7,246 8,020 %15+ 2,126 %5- 2,579 2,454 بنكصا�� الدخل العائد إ�� مساهمي ال

                  

 %11+  2.34  2.59 %23-  1.02 %5-  0.83  0.79 األساسية السهم ر�حية

 %9-  1.10  1.00    0.00 %100-  1.00  0.00 صا�� حصة السهم الواحد 

 %6+ %17.4 %18.5 %10+ %15.2 %4- %17.5 %16.7 (%) امللكية حقوق  إ�� العائد �سبة

 %9+ %2.2 %2.4 %13+ %1.9 %7- %2.4 %2.2 (%) املوجوداتالعائد ع��  �سبة

هامش صا�� دخل العموالت  �سبة

 ا�خاصة (%)
3.60% 3.62% -1% 3.48% +4% 3.60% 3.50% +3% 

 %1+ %34.6 %35.1 %4- %35.3 %7- %36.3 %33.9 (%) الت�لفة ع���سبة الدخل 

 %44- %0.81 %0.46 %18- %1.1 %78+ %0.50 %0.88 (%)�سبة ت�لفة املخاطر 

- - - - - - - - - 

 األسهم حملة إ�� العائدصا�� الدخل 

 حسب القطاع
- - - - - - - - 

 %25+ 2,731 3,402 %56+ 874 %35+ 1,009 1,360 مصرفية األفراد

 %9- 1,398 1,272 %31- 236 %62- 424 162 مصرفية الشر�ات

 %4+ 2,728 2,833 %9- 879 %18- 979 798 ا�خز�نة

 %40+ 205 287 %9- 74 %20- 84 68 األسواق املالية

 %23+ 184 227 %4+ 63 %22- 83 65 الدولية املصرفية

 %11+ 7,246 8,020 %15+ 2,126 %5- 2,579 2,454 اإلجما��
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   امل��انية قائمةم�خص 

 م2018يونيو  30 م2018سبتم��  30  سعودي (مليون) ر�ال
�سبة التغ�� 

 الفصلية
 م2017سبتم��  30

�سبة التغ�� 

 السنو�ة

 د�سم��  31

 م2017

 التغ��  �سبة

 بداية من

 ح�ى العام

 تار�خھ

              

 %2+ 114,578 %0- 116,900 %1+ 114,978 116,504 االستثمارات، بالصا��

 %8+ 249,234 %4+ 256,852 %1+ 266,043 268,245 التمو�ل والسلف، بالصا��

 %3+ 443,866 %3+ 446,191 %1+ 454,374 459,080 إجما�� األصول 

 %5+ 308,942 %8+ 302,593 %2+ 317,653 325,461 العمالءودائع 

 %16- 10,250 %15- 10,166 %1- 8,754 8,636 سندات دين مصدرة

 %4+ 379,590 %3+ 383,456 %2+ 389,342 395,805 إجما�� املطلو�ات

 %1- 56,041 %2+ 54,433 %3- 57,007 55,504 حقوق امللكية العائدة للمساهم�ن

 %2- 64,276 %1+ 62,736 %3- 65,032 63,274 حقوق امللكية إجما��

                

 %0- 361,107 %5- 379,814 %0-  361,096 361,091 صول املرجحة باملخاطراأل 

 %1 %15.7 %9+ %14.5 %2- %16.2 %15.9 �سبة األسهم العادية الشر�حة األو��

 %1 %17.7 %9+ %16.4 %2- %18.1 %17.8 �سبة الشر�حة األو�� ص�وك

 %0 %20.0 %8+ %18.5 %2- %20.3 %20.0 �سبة رأس املال األسا��ي

               

 %4 %177.3 %7+ %172.5 %13- %211.9 %184.4 �سبة �غطية السيولة

 %1- %13.0 %2+ %12.7 %2- %13.1 %12.9 3بازل  املا�� الرفع�سبة 

 %2 %80.7 %3- %84.9 %2- %83.8 %82.4 �سبة التمو�ل إ�� الودائع

               

 %2- %1.9 %3+ %1.8 %6+ %1.7 %1.8 املتع��ة التمو�الت�سبة 

 %8 %142.6 %8+ %142.3 %5- %161.3 %153.9 املتع��ة التمو�الت�سبة �غطية 

        

  - - - - - - - حسب القطاع األصول  إجما��

  %9+ 113,327 %11+ 111,565 %5+ 118,068 123,856 مصرفية األفراد

  %11+ 128,227 %2+ 139,843 %0- 142,800 142,725 مصرفية الشر�ات

  %2- 162,709 %4+ 154,259 %1+ 157,626 159,829 ا�خز�نة

  %20+ 1,388 %7+ 1,562 %6+ 1,575 1,666 األسواق املالية

  %19- 38,214 %20- 38,962 %10- 34,306 31,003 الدولية املصرفية

  %3+ 443,866 %3+ 446,191 %1+ 454,374 459,080 اإلجما��


