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 ر�احبيان �حفي عن األ 

 

 البنك األه�� التجاري �علن عن نمو 
ً
لتصل إ��  %15بنسبة �عد الز�اة وضر�بة الدخل ر�اح الصافية �� األ  ا

 .السابقمقارنة بالف��ة نفسها من العام  .2019مليار ر�ال سعودي �� النصف األول من عام  5.5
 

 :2019 عامال من األول  نصفلل املالية أبرز النتائج
 

 وضــر�بة الــدخل  الز�ــاة �عــد الصــافية شــهدت األر�ــاح •
ً
 مليــار  5.5 لتصــل إ�ــ� ،الســابق مقارنــة بــالف��ة نفســها مــن العــام %15 بنســبةنمــوا

 إجمـــــا�� مصـــــار�ف العمليـــــات وانخفـــــاض دخـــــل العمليـــــاتإجمـــــا�� نتيجـــــة ارتفـــــاع  ،م2019 عـــــام مـــــن األول  النصـــــف �ـــــ�ســـــعودي  ر�ـــــال

  .وانخفاض الز�اة وضر�بة الدخل

 وإيـــرادات ا�خاصـــة العمـــوالت إيـــرادات ز�ـــادة نتيجـــة ســـعودي، ر�ـــال مليـــارات 10 إ�ـــ�لتصـــل  %6 بنســـبةدخـــل العمليـــات  إجمـــا�� عاارتفـــ •

 .االستثمار

االســتمرار�ة �ــ� ، مــن خــالل 2019 عــام مــن األول  للنصــف ســعودي ر�ــال مليــار  3.3 إ�ــ�لتصــل  %2 بنســبة العمليــات مصــار�ف تحســنت •

 . %32.86 إ�� صللت أساس نقطة 280 بمقدار  الدخل إ�� الت�لفة وتحسن �سبة ،اإلنتاجية وتحس�ن الرقميالتحول  مبادرات

 التمو�ــــــل نمــــــو إ�ــــــ�  أساســــــأيعــــــود ذلــــــك و  ،تار�خــــــھ ح�ــــــى %6 قــــــدرهســــــنوي  ارتفــــــاعب ســــــعودي ر�ــــــال مليــــــار  479 وجــــــوداتبلــــــغ اجمــــــا�� امل •

 .واملوجودات األخرى  اتواالستثمار 

 %4 قــدرها بز�ــادة ســعودي، ر�ــال مليــار  276 إ�ــ�لتصــل  ،ســعودي ر�ــال مليــار  11التمو�ــل والســلف بمقــدار محفظــة دخــل ع صــا�� ارتفــا •

 .ح�ى تار�خھ 2018 د�سم��  31 منذ

ا�حســابات ا�جار�ــة وحســابات االدخــار �ســبة ، باملقابــل نمــت %3 بز�ــادة قــدرها ســعودي ر�ــال مليــار  327 إ�ــ�لتصــل  العمــالء ودائــع نمــت •

 .%73.28 لتصل إ��

 . %18.7املال  رأس إجما���سبة من �سبة رأس املال إذ بلغت  %17.8الرسملة �سبة قو�ة �� الشر�حة األو��  حققت •

 من الثا�ي الر�ع �� %84 العمالء ودائع إ�� التمو�ل �سبة�لغت و ،  %186 �غطية السيولة �سبةمتوسط بلغ وضع السيولة املر�ح مع  •

 .2019 عام

 

 �� . 2019أغسطس  6جدة، 
ً
 قو�ا

ً
�� النصف  ،%15بنسبة �عد الز�اة وضر�بة الدخل  األر�اح الصافيةأعلن البنك األه�� التجاري عن نموا

بنسبة  مصار�ف العمليات، وانخفاض %6تحسن دخل العمليات بنسبة عدد من العوامل م��ا  نتيجةهذا النمو أ�ي . و�2019األول من عام 

 كما .النمو من ز�ادةحد �� ا�ساهم الذي  %12بنسبة خسائر ا� اتمخصص�� ارتفاع  يقابلھ. %10بنسبة وضر�بة الدخل  وانخفاض الز�اة 2%

 بنسبة  حققت
ً
البنك  مع استمرار  %7بنسبة االستثمارات  ز�ادة�� إ الرئيسية لعواملا و�عود �ى تار�خھح %6قائمة املركز املا�� للبنك ز�ادة

محفظة نمو باإلضافة إ��  ،أحد الوسطاء الرئيسي�نباعتباره  طو�لة األجلا�ح�ومية السعودية  ه للسنداتاصدار نجاح ا �� الفعالةمشاركتھ 

مستوى الرسملة جودة األصول املالية و �� ا�حفاظ ع��  التجاري األه�� وقد استمر البنك . 2019�� النصف األول من عام  %4التمو�ل بنسبة 

 .القوي 
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:
ً
 وقد صرَّح األستاذ فيصل عمر السقاف، الرئيس التنفيذي للبنك األه�� التجاري، قائال

�� تحقيق ر�حية األه�� التجاري كما واصل البنك �شغيلًيا ومالًيا قوً�ا،  مرة أخرى أداءً  م2019خالل النصف األول من عام حقق البنك األه��  "

اهتمامنا  ضمن املجموعة املصرفية وذلكتنمية  ��مع استمرارنا  ،اساهمينملقو�ة  عوائدتقديم و السعودي قطاع املصر�� رائدة ع�� مستوى ال

 الرقمية جعل ا�خدمات املصرفية  و ه تناس��اتيجيا ل��ا ��إالر�ائز ال�ي ننظر . ومن أهم وإدارة الت�اليفاإلنتاجية ز�ادة باملستمر 
ً
 متأصال

ً
 عنصرا

 لدى عمالؤنا �� �عامال��م 
ً
 ". ما يز�د من تفاؤلنا �� استمرار�ة هذا النجاح، لتلبية متطلبا��م ب�ل سهولة وأمان املصرفيةومر�حا

 

 مالمح أداء إضافية 

 

 :2019يونيو  30بيان الدخل لف��ة الستة أشهر املن��ية �� م�خص 

 �� 
ً
 خالل النصف األول من عام  ،مليون ر�ال سعودي  5,461 تبلغ�عد الز�اة وضر�بة الدخل  األر�اح الصافيةحقق البنك األه�� التجاري نموا

 بالف��ة نفسها من العام السابق، %15 قدرهاو بز�ادة ، 2019
ً
بنسبة خاصة ا� عموالتال دخلصا�� �� إ�� نمو  يداء �ش�ل رئي��ويعود هذا األ  مقارنة

 ايراداتوانخفاض ، %2 بنسبة أخرى  عمليات مصار�فوانخفاض ، %76 إ�� االستثمار  دخلوارتفاع ليون ر�ال سعودي، م  7,231لتصل إ�� 3%

  يقابلھ ،%10بنسبة  لخوضر�بة الدالز�اة 
ً
  ، %1صرفية بنسبة مخدمات من رسوم انخفاض ب جزئيا

ً
بنسبة  من تحو�ل عمالت أجنبية دخلوأيضا

 .2019النصف األول من عام  ��، 4%

 

 يعودمليون ر�ال سعودي، و   3,289بلغلت مقارنة بنفس الف��ة من العام السابق %2مصار�ف العمليات �� البنك األه�� التجاري بنسبة تحسنت 

 ذلك 
ً
. ومصروفات عمومية وإدار�ة أخرى االس��الك  ارتفاع وال�ي �انت جزء م��ا، املبا�ياملتعلقة بصار�ف املو انخفاض اإليجارات  نتيجة أساسا

 .2019�� النصف األول من عام  %32.86 �سبة عند �سبة الت�لفة إ�� الدخلواستقرت 
 

صا�� الدخل  نماإذ ، فرادمصرفية األ قطاع أقوى ��  2019النصف األول من عام ��  األر�اح الصافيةأما ع�� مستوى القطاعات، فقد �ان نمو 

  ،مليون ر�ال سعودي 2.469إ�� ليصل  %25بنسبة 
ً
 نموا

ً
 ،العملياتمصار�ف  ارتفاعجزئًيا  يقابلھ ،العمليات�� دخل  %17بنسبة  محققا

انخفاض نتيجة  ،مليون ر�ال سعودي  1,434ليصل إ�� %5الشر�ات بنسبة  قطاع صا�� دخل نمو �� ذلك، باإلضافة إ. خسائرا�مخصص و 

مخصص نتيجة انخفاض  %5 �خز�نة بنسبةادخل صا�� ارتفع  كما. %4 بنسبة عملياتال مصار�فوانخفاض  ،%44بنسبة خسائر ا�مخصص 

، . %8املال بنسبة  رأس قطاع أسواقدخل ارتفع صا�� و ، ا�خسائر
ً
 ويعود ذلك  %38 بنسبة لقطاع الدو��اانخفض صا�� دخل وأخ��ا

ً
 إ��أساسا

 .السابقمن العام نفسها الف��ة بمقارنة  %27 سعر الل��ة ال��كية بنسبةمتوسط انخفاض 
 

 :2019يونيو  30م�خص بيان الدخل لف��ة الثالثة أشهر املن��ية �� 

 �� األ أعلن البنك األه�� التجاري عن تحقيق 
ً
بلغت  ، بز�ادة2019 الر�ع الثا�ي من عامخالل سعودي مليون ر�ال   2,686بقيمة  ر�اح الصافيةنموا

العموالت دخل �� �ل من صا��  %8بنسبة  العملياتنمو دخل و�ان هذا التحسن نتيجة . السابق العاممقارنة بنفس الف��ة من  %24 �سب��ا

 وضر�بة الدخلالز�اة انخفاض ، و %3بنسبة خسائر ا�مخصص وانخفاض ، %2بنسبة  عملياتوانخفاض مصروفات ال ورسوم االيرادات.ا�خاصة 

 .%20بنسبة 
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 :2019 يونيو  30 ��املا�� املركز بيان  م�خص

نمت االستثمارات لتصل و مليون ر�ال سعودي.   478,643إ��تصل ل 2018د�سم��  31مليون ر�ال سعودي من   25,253البالغ صول األ إجما�� ارتفع 

وع�� . 2019يونيو  30��  وذلكمليون ر�ال سعودي   276,267إ��لتصل التمو�ل والسلف ونمت محفظة ، سعودي مليون ر�ال  126,630إ��

بنسبة  لمؤسسات املاليةل و  ،%3 بنسبةقطاع الشر�ات ، و %6نسبة فراد بقطاع األ �� �ل من والسلف التمو�ل  ت محفظةزادالصعيد املح��، 

استقرار مع  جودة االئتمان جيدة ظلت وقد. ال��كية الل��ة قيمة انخفاض نتيجة %5 بنسبةالدو�� والسلف للقطاع التمو�ل انخفض  بينما. 23%

مخاطر �سبة و ، %144.72 �سبة�غطية القروض املتع��ة  و�لغت، 2019�� ��اية النصف األول من عام  %1.79 عندالقروض املتع��ة  �سبة

 المليون ر�  327,437من إجما�� مطلو�ات البنك األه�� التجاري لتصل إ�� %80ارتفعت ودائع العمالء وال�ي تمثل نقطة أساس.  35 عند اليفت�ال

 �سبة ا�حسابات ا�جار�ة وحسابات االدخار إ�� اجما�� ودائع العمالء بنسبة . 2019 عام من األول  النصف خالل سعودي
ً
منذ  %6وانخفضت جزئيا

ويعود ذلك �سبب انخفاض ا�حسابات ا�جار�ة لبعض .  2019اعتباًرا من النصف األول من عام  %73بداية العام ح�ى تار�خھ لتستقر عند 

 �� حسابات الودائع من قبل املودع�ن املؤسساتي�ن. إالتحو�ل من حسابات جار�ة  ا�خارجية، و املدفوعات 

، و 
ً
 األجل، طو�لة الس��اتيجيتھ املنضبط التنفيذ خالل من للمساهم�ن عالية وقيمة قو�ة، ر�حية �� تقديم البنك األه�� التجاري  �ستمر ختاما

 .التشغيلية �خططھ نجاز الفعالواإل 
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 الدخل قائمة م�خص

 2019 يونيو  30 �� املن��ية أشهر  والستة الثالثة لف��ات
 

 

الربع الثاني  (ملیون)  لایر سعودي 
2019 

الربع األول 
2019 

 التغیر
 %الفصلي

الربع الثاني 
2018 

التغیر 
 السنوي %

النصف األول 
2019 

ول ألالنصف ا
2018 

التغیر 
 السنوي %

                  

 %3+ 6,992 7,231 %3+ 3,573 %3+ 3,562 3,669 صافي دخل العموالت الخاصة

 %13+ 2,448 2,777 %27+ 1,087 %0- 1,391 1,386 الرسوم ومصادر دخل أخرى

 %6+ 9,440 10,008 %8+ 4,661 %2+ 4,953 5,055 إجمالي دخل العملیات

 %2- (3,366) (3,289) %2- (1,698) %3+ (1,618) (1,670) مصاریف العملیات

 %12+ (418) (470) %3- (335) %123+ (145) (325) مخصصات الخسائر

 %10+ 5,656 6,249 %16+ 2,628 %4- 3,189 3,060 صافي الدخل من العملیات

بعد الزكاة وضریبة الدخل صافي الدخل 
 %15+ 4,768 5,461 %24+ 2,166 %3- 2,776 2,686 العائد إلى مساھمي البنك

 

 %17-   2.12   1.76 %100-   0.69 %100-   0.89 0.00 السھم األساسیةربحیة 

 %21-   1.38   1.10 %10+   1.00     0.00 1.10 صافي حصة السھم الواحد 

 %10+ %16.2 %17.8 %17+ %14.6 %6- %18.0 %17.1 نسبة العائد إلى حقوق الملكیة (%)

 %7+ %2.5 %2.7 %10+ %2.3 %7- %2.8 %2.6 نسبة العائد على الموجودات (%)

نسبة ھامش صافي دخل العموالت الخاصة 
(%) 3.55% 3.55% -0% 3.62% -2% 3.55% 3.61% -2% 

 %8- %35.7 %32.9 %9- %36.4 %1+ %32.7 %33.0 نسبة الدخل على التكلفة (%)

 %28+ %0.26 %0.33 %6- %0.5 %121+ %0.2 %0.5 نسبة تكلفة المخاطر (%)
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  حسب القطاع األسهم حملة إ�� العائدصا�� الدخل 

 2019يونيو  30لف��ات الثالثة والستة أشهر املن��ية �� 

 
 

الربع الثاني  (ملیون) لایر سعودي
2019 

الربع األول 
2019 

 التغیر
 %الفصلي

الربع الثاني 
2018 

التغیر السنوي 
% 

النصف األول 
2019 

ول ألالنصف ا
2018 

السنوي التغیر 
% 

                  

                 إجمالي دخل العملیات

 %17+ 4,094 4,792 %13+ 2,143 %2+ 2,367 2,424 مصرفیة األفراد

 %1+ 1,950 1,963 %3- 959 %10- 1,033 930 مصرفیة الشركات

 %1+ 2,179 2,205 %17+ 966 %5+ 1,074 1,130 الخزینة

 %2- 404 398 %23+ 176 %20+ 181 217 األسواق المالیة

 %20- 813 651 %20- 442 %19+ 297 354 المصرفیة الدولیة

 %6+ 9,440 10,008 %8+ 4,686 %2+ 4,953 5,055 اإلجمالي

                  

 ضریبة الدخلصافي الدخل قبل الزكاة و
                 للفترة

 %25+ 1,969 2,469 %27+ 969 %1- 1,238 1,231 مصرفیة األفراد

 %5+ 1,367 1,434 %2+ 600 %25- 821 614 مصرفیة الشركات

 %5+ 1,835 1,933 %14+ 854 %2+ 957 976 الخزینة

 %11+ 220 244 %70+ 84 %44+ 100 144 األسواق المالیة

 %43- 176 101 %46- 98 %8+ 49 52 المصرفیة الدولیة

 %11+ 5,566 6,182 %16+ 2,605 %5- 3,165 3,017 اإلجمالي
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 املركز املا�� قائمةم�خص 

 
یونیھ  30 (ملیون) لایر سعودي

2019 
مارس  31

2019 
التغیر 

 الفصلي %
یونیھ  30

2018 
التغیر السنوي 

% 
دیسمبر  31

2018 
التغیر السنوي 

 لتاریخھ%
                

 %7+ 118,090 %10+ 114,978 %3+ 123,419 126,630 االستثمارات، بالصافي

 %4+ 265,317 %4+ 266,043 %3+ 268,657 276,267 التمویل والسلف، بالصافي

 %6+ 453,390 %5+ 455,734 %3+ 466,348 478,643 إجمالي األصول

 %3+ 318,699 %3+ 317,653 %6+ 309,661 327,437 ودائع العمالء

 %80- 9,431 %79- 8,754 %58- 4,421 1,865 سندات دین مصدرة

 %6+ 387,721 %5+ 390,702 %3+ 397,507 410,354 إجمالي المطلوبات

 %5+ 57,737 %6+ 57,007 %1- 60,939 60,425 حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك

 %4+ 65,669 %5+ 65,032 %1- 68,841 68,289 إجمالي حقوق الملكیة

                

 %7+ 360,189 %7+ 361,096 %3+   375,404 385,372 األصول المرجحة بالمخاطر

 %3- %16.6 %1- %16.2 %3- %16.5 %16.0 لشریحة األولىلنسبة األسھم العادیة 

 %4- %18.5 %2- %18.1 %3- %18.4 %17.8 نسبة الشریحة األولى صكوك

 %9- %20.6 %8- %20.3 %3- %19.3 %18.7 نسبة رأس المال األساسي

                

 %5 %176.0 %12- %211.9 %1+ %183.9 %185.5 تغطیة السیولةنسبة 

 %2- %13.5 %0+ %13.1 %3- %13.6 %13.2 3نسبة الرفع المالي بازل 

 %1 %83.3 %1+ %83.8 %3- %86.8 %84.4 نسبة التمویل إلى الودائع

                

 %7- %1.9 %3+ %1.7 %0- %1.8 %1.8 نسبة التمویالت المتعثرة

 %2 %141.5 %10- %161.3 %0- %145.3 %144.7 تغطیة التمویالت المتعثرة نسبة

 

 

 حسب القطاع األصول  إجما��
 

یونیھ  30 (ملیون) لایر سعودي
2019 

مارس  31
2019 

التغیر الفصلي 
% 

یونیھ  30
2018 

التغیر السنوي 
% 

دیسمبر  31
2018 

التغیر السنوي 
 لتاریخھ%

                

               جمالي األصولإ

 %5+ 134,020 %7+ 131,531 %2+ 137,774 140,831 مصرفیة األفراد

 %3+ 134,385 %3+ 134,765 %3+ 133,847 138,213 مصرفیة الشركات

 %10+ 150,468 %8+ 153,558 %4+ 159,027 165,266 الخزینة

 %10+ 1,602 %12+ 1,575 %7+ 1,646 1,767 األسواق المالیة

 %1- 32,915 %5- 34,306 %4- 34,054 32,566 الدولیةالمصرفیة 

 %6+ 453,390 %5+ 455,734 %3+ 466,348 478,643 اإلجمالي

                
 

 



  بيانات االتصال �عالقات املستثمر�ن

investorrelations@alahli.com 

 

 

 7 من 7 الصفحة رباح(البنك األھلي التجاري)  بیان صحفي عن األ  2019اغسطس  -6

 

 

 اضافية اتمعلوم

 البنك موقع ع�� ،املالية البيانات وم�حق ،املستثمر عرضمحتوى و  األر�اح، وإصدار  التجاري، األه�� للبنك 2019 عام من األول  للر�ع املالية البيانات تتوفر 

 :التا�� العنوان ع��عالقات املستثمر�ن،  - التجاري  األه��

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

 

 :ع�� التجاري  األه�� البنك بمجموعة االتصال ير�� ، املعلومات من ز�دمل

 األه�� التجاري  البنك

 Box 3555: ب ص

 السعودية العر�ية اململكة ، جدة 21481

 

 من قبل املستثمر�ن املؤسساتي�ن:لالستفسار 

 (البنك األه�� التجاري) املستثمر�ن عالقات رئيس

investorrelations@alahli.com 

 

  :لالستفسار من قبل وسائل االعالم

 األه�� التجاري) (البنك ال�حفي املكتب

pressoffice@alahli.com 

 

 

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