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أرباحبيان صحفي عن الأ

أ

 البنك األهلي التجاري يعلن عن نمو 
 
لتصل  %16بنسبة بعد الزكاة وضريبة الدخل رباح الصافية في األ  ا

 .السابقمقارنة بالفترة نفسها من العام  ،2019من عام  تسعة أشهر المليار ريال سعودي في   8.0إلى

 

أ:2019 عامال منأشهر  ةللتسع املالية أبرز النتائج
أ

 وضريبة الدخل  الزكاة بعد الصافية شهدت الرباح 
ً
 مليار 8.0 لتصل إلى ،السابق مقارنة بالفترة نفسها من العام %16 بنسبةنموا

التسعة  في .وانخفاض الزكاة وضريبة الدخل مصاريف العمليات وانخفاض دخل العملياتإجمالي نتيجة ارتفاع  ،سعودي ريال

 .م2019 عام الولى من أشهر

 وإيرادات خاصة عموالتصافي دخل  زيادة نتيجة سعودي، ريال مليارات 15.0 إلىصل يل %6 بنسبةدخل العمليات  إجمالي ارتفع 

أ.خرىأوانخفاض مصاريف عمليات أ ،االستثمار

 في  االستمرارية، من خالل 2019 عام من أشهر ةلتسعا في سعودي ريال مليار 4.9 إلىلتصل  %2 بنسبة العمليات مصاريف تحسنت

أ.%32.48 إلى صللت أساس نقطة 260 بمقدار الدخل إلى التكلفةنسبة  انخفاضوأ ،اإلنتاجية وتحسين الرقميالتحول  مبادرات

 أيعود ذلك وأ ،منذ بداية العام وإلى تاريخه %10 قدره ارتفاعب ،سعودي ريال مليار 498 وجوداتبلغ اجمالي امل
ً
 ارتفاعإلى  تحديدا

أ.خرىأت أوجوداموأ اتواالستثمارأ التمويل

 منذ %6 قدرها بزيادة سعودي، ريال مليار 281 إلىلتصل  ،سعودي ريال مليار 15بمقدار بالصافي التمويل والسلف محفظة  ارتفعت 

أ.حتى تاريخه 2018 ديسمبر 31

 الحسابات الجارية وحسابات االدخار نسبة %، باملقابل نمت 7 بزيادة قدرها سعودي ريال مليار 340  إلىلتصل  العمالء ودائع نمت

أ.%75 لتصل إلى

  املال رأسنسبة إذ بلغت الساس ي % من نسبة رأس املال 17.2 بلغت نسبة قوية في الشريحة الولىحقق معدل كفاية رأس املال 

أ. %18.0 الساس ي واملساند 

  الربع الثالث في، %82 العمالء ودائع إلى التمويل نسبةبلغت وأ، %173 تغطية السيولة نسبةمتوسط بلغ وضع السيولة املريح مع 

 .2019 عام من

أ

 في  ،2019في التسعة أشهر األولى من عام  .2019 كتوبرأ 29جدة، 
 
 قويا

 
بعد  %16نسبة ب األرباح الصافيةأعلن البنك األهلي التجاري عن نموا

تحسن دخل عدد من العوامل منها  نتيجةهذا النمو أتي . ويمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،والدخل الضريبيالزكاة وضريبة الدخل 

يقابله . %12بنسبة والرسوم الضريبية وضريبة الدخل  وانخفاض الزكاة ،%2بنسبة  مصاريف العمليات%، وانخفاض 6العمليات بنسبة 

 
 
  حققت كما. النمو من زيادةفي الحد ساهم الذي  %10 تهنسبت غلبتحسين مخصص الخسائر بارتفاع  جزئيا

 
قائمة املركز املالي للبنك زيادة

، %12بنسبة االستثمارات النمو في نتيجة وكانت املحفزات الرئيسية التي قادت هذا االرتفاع  منذ بداية العام وإلى تاريخه،% 10بنسبة توسعية 

أحد الوسطاء باعتباره  طويلة األجلالحكومية السعودية  ه للسنداتاصدار نجاح ا في الفعالةمشاركته  األهلي التجاري  البنك يةمع استمرار 

  ،الرئيسيين
 
 نمو  محققا

 
األهلي وقد استمر البنك . 2019من عام  التسعة أشهر األولىفي لقطاع األفراد وذلك التمويل محفظة في  %6بنسبة  ا

 املريح. ووضع السيولة القوي  معدل كفاية رأس املالمستوى في الحفاظ على  التجاري 
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:
ً
أوقد صرَّح الستاذ فيصل عمر السقاف، الرئيس التنفيذي للبنك الهلي التجاري، قائال

ا مرة أخرى أداء   م2019من عام  األولى التسعة أشهر في التجاري حقق البنك األهلي " ا قوي  ا ومالي    تشغيلي 
 
 عاليا

 
 قياسيا

 
مليار  8.0بلغ مسجال إيرادا

مالية  عوائدو  ،العمليات ايرادات عالية من أداء حققلى ذلك إ باإلضافة ة،السعودي من بين جميع املصارفربحية أعلى مستوى  وهو، ريال سعودي

والتي تتضمن الفترة، هذه االستراتيجية خالل  ألولوياتنااحراز تقدم عالي  كما واصلنا في ،%17.5 تهانسبلغت ب اساهمينعلى حقوق امللكية ملة مرتفع

رباح وتنويع محفظة التمويل في الخزينة، من واملحافظة على زيادة األ  ،في قطاع الشركات ريادتناوتعزيز  ،فراد.توسيع حصتنا السوقية في قطاع األ 

 ".في العمليات لكل قطاعاتنا املصرفيةلتحول الرقمي والتركيز املستمر على تحسين الكفاءة في مسيرة اخالل زيادة الدعم 

 

أمالمح أداء إضافية 

أ

 :2019 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  التسعةبيان الدخل لفترة ملخص 

 في األرباح الصافية
 
 التسعة أشهر األولىخالل  ،مليون ريال سعودي  8.012 تبلغبعد الزكاة وضريبة الدخل  أعلن البنك األهلي التجاري عن نموا

 بالفترة نفسها من العام السابق، 16 قدرهاو بزيادة ، 2019 من عام
 
لى نمو صافي دخل عموالت في األداء بشكل رئيس ي إ النمو  ويعود ذلك% مقارنة

 عمليات مصاريف، وانخفاض %125 بنسبة االستثمارالعمليات املرتبطة بدخل ليون ريال سعودي، وارتفاع م 10.912 لتصل إلى %3خاصة بنسبة 

  يقابله، %41 أخرى بنسبة
 
  ، %1صرفية بنسبة مخدمات من رسوم انخفاض بجزئيا

 
 .%12بنسبة  من تحويل عمالت أجنبية دخلانخفاض وأيضا

 

 يعودمليون ريال سعودي، و  4.878 بلغلت ،مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% 2مصاريف العمليات في البنك األهلي التجاري بنسبة تحسنت 

االستهالك ومصروفات عمومية  ارتفاعيعود إلى  جزء منها والتي كان، املبانياملتعلقة بصاريف املو انخفاض اإليجارات  نتيجةبشكل رئيس ي ذلك 

نقطة أساس، مقارنة  260بانخفاض  .2019من عام  ىاألول لتسعة أشهر في ا %32.5 نسبة عند نسبة التكلفة إلى الدخلواستقرت . وإدارية أخرى 

 بالعام السابق.
 

الدخل  نماإذ ، فرادمصرفية األ قطاع أقوى في  2019من عام  التسعة أشهر األولىفي  األرباح الصافيةأما على مستوى القطاعات، فقد كان نمو 

 كانتوالتي  ،%16بنسبة لعمليات ا وكفاءة تحسين دخل العمليات نمو وذلك من خالل  ،مليون ريال سعودي  4,124إلىليصل  %29بنسبة  صافيال

  1,867ليصل إلى %12بنسبة قطاع مصرفية الشركات الصافي لدخل نمو  اللى ذلك، باإلضافة إ .ارتفاع مخصص الخسائرجزئي من  تعود الى تراجع

% نتيجة 1ارتفاع الدخل الصافي للخزينة بنسبة وباإلضافة إلى ذلك  ،%38بنسبة خسائر الانخفاض مخصص نتيجة  ،مليون ريال سعودي

، . %10املال بنسبة  رأس قطاع أسواقل الدخل الصافيارتفع و  انخفاض مخصص الخسائر على الدخل الثابت للعمليات،
 
انخفض صافي وأخيرا

  %69 بنسبة لقطاع الدوليادخل 
 
، السابقمن العام نفسها الفترة بمقارنة  %21 التركية بنسبةسعر الليرة متوسط انخفاض  إلى ويعود ذلك تحديدا

 ولم يتم لديهم تمويالت متعثرةالذين  ( لتصنيف بعض BRSAلى ارتفاع تكاليف املخاطر الناتجة عن تصريح هيئة تنظيم البنوك التركية )إ باإلضافة

  . سدادها

 

 :2019 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  ثالثةالملخص بيان الدخل لفترة 

 في األ أعلن البنك األهلي التجاري عن تحقيق 
 
بلغت  بزيادة، 2019خالل الربع الثالث من عام سعودي مليون ريال   2,551بقيمة  رباح الصافيةنموا

العموالت دخل في كل من صافي  %6بنسبة  العملياتنمو دخل هذا التحسن نتيجة  وكان. السابق مقارنة بنفس الفترة من العام ،%20 نسبتها

 %15بنسبة  وضريبة الدخلالزكاة انخفاض ، و %1بنسبة  عملياتوانخفاض مصروفات ال .أخرى  إيراداتو رسوم الو الخاصة 
 
 ارتفاع، يقابله جزئيا

 .%8بنسبة خسائر المخصص 
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 :2019 سبتمبر 30في املالي املركز بيان  ملخص

نمت االستثمارات و مليون ريال سعودي. 498,045 ى إلصل يل، 2018ديسمبر  31من  ،مليون ريال سعودي 44,655 بمبلغ األصول إجمالي ارتفع 

 . 2019 سبتمبر 30في  وذلك ،مليون ريال سعودي280,535 ى إللتصل التمويل والسلف ونمت محفظة ، سعودي مليون ريال 132,467لتصل إلى

في و %،5بنسبة الشركات مصرفية قطاع ، و %9نسبة فراد باأل مصرفية قطاع في كل من والسلف التمويل  ت محفظةزادوعلى الصعيد املحلي، 

. نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية %10 بنسبةالدولي والسلف للقطاع التمويل  ت محفظةانخفض بينما. %24بنسبة ملؤسسات املالية قطاع ا

 نسبةاملتعثرة  تمويالتتغطية ال وبلغت، 2019سبتمبر  30في  %1.88 املتعثرة عند تمويالتوقد ظلت جودة االئتمان جيدة مع استقرار نسبة ال

بعد أن % من إجمالي مطلوبات البنك األهلي التجاري 79 نسبةودائع العمالء مثلت  نقطة أساس. 55 عند اليفتكمخاطر النسبة و %، 133.06

وانخفضت نسبة الحسابات . 2019من عام التسعة أشهر األولى خالل  ،مليون ريال سعودي340,382 ى  لتصل إل% 7نسبة عند كانت مرتفعة 

ويعود .  2019من عام  سبتمبر  30في % 75% منذ بداية العام حتى تاريخه لتستقر عند 5الجارية وحسابات االدخار إلى اجمالي ودائع العمالء بنسبة 

حسابات الودائع من قبل املودعين  تحويل عموالت خاصة تحملهابشكل رئيس ي من و  من الحسابات الجارية بعض املدفوعات الخارجية إلىذلك 

 املؤسسين. 

، و 
 
 في اليستمر البنك األهلي التجاري في تقديم ختاما

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

 .لكل القطاعات التشغيليةنجاز الفعال لخططه واإل 
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أ

أالدخل قائمة ملخص

 2019 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر ةتسعوال الثالثة لفترات
أ

أ

 )مليون(  لاير سعودي 
 لثالربع الثا
2019 

 الثانيالربع 
2019 

 التغير
  % الفصلي

 لثالربع الثا
2018 

التغير 
 %السنوي 

 أشهر 9
2019 

 2018 أشهر 9
التغير 
 %السنوي 

                  

 %3+ 10,629 10,912 %1+ 3,637 %0+ 3,669 3,682 صافي دخل العموالت الخاصة

 %16+ 3,542 4,105 %21+ 1,094 %4- 1,386 1,328 الرسوم ومصادر دخل أخرى

 %6+ 14,171 15,017 %6+ 4,732 %1- 5,055 5,009 إجمالي دخل العمليات

 %2- (4,972) (4,878) %1- (1,606) %5- (1,670) (1,590) مصاريف العمليات

 %10+ (1,034) (1,133) %8+ (616) %104+ (325) (663) مخصصات الخسائر

 %10+ 8,166 9,006 %10+ 2,510 %10- 3,060 2,757 صافي الدخل من العمليات

العائد بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل 
 إلى مساهمي البنك

2,551 2,686 -5% 2,120 +20% 8,012 6,888 +16% 

أ

 %17+ 2.21 2.58 %21+ 0.68 %5- 0.86 0.82 ربحية السهم األساسية

 N/A 1.10 1.00 +10% 0.00 %100- 1.10 0.00 صافي حصة السهم الواحد 

 %11+ %15.8 %17.5 %13+ %14.4 %5- %17.1 %16.3 نسبة العائد إلى حقوق الملكية )%(

 %10+ %2.1 %2.3 %11+ %1.9 %9- %2.3 %2.1 نسبة العائد على الموجودات )%(

نسبة هامش صافي دخل العموالت الخاصة 
)%( 

3.44% 3.55% -3% 3.60% -4% 3.51% 3.60% -3% 

 %7- %35 %32.5 %7- %33.9 %4- %33.0 %31.7 نسبة الدخل على التكلفة )%(

 %15+ %0.5 %0.5 %6+ %0.9 %101+ %0.5 %0.9 نسبة تكلفة المخاطر )%(

 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ

 

 

 

 

أ

أ حسب القطاع السهم حملة إلى العائدصافي الدخل 

أ2019 سبتمبر 30ة أشهر املنتهية في تسعلفترات الثالثة وال

أ
أ

 )مليون( لاير سعودي
لث الربع الثا
2019 

 لثانيالربع ا
2019 

 التغير
 %  الفصلي

 لثالربع الثا
2018 

التغير السنوي 
% 

 أشهر 9
2019 

 أشهر 9
2018 

التغير 
 %السنوي 

                  

                 إجمالي دخل العمليات

 %16+ 6,412 7,456 %15+ 2,319 %10+ 2,424 2,664 األفراد

 %0- 2,950 2,937 %3- 1,001 %5+ 930 974 الشركات

 %0- 3,038 3,031 %4- 859 %27- 1,130 826 الخزينة

 %1+ 559 561 %6+ 155 %24- 217 164 األسواق المالية

 %15- 1,212 1,032 %5- 399 %8+ 354 381 المصرفية الدولية

 %6+ 14,171 15,017 %6+ 4,732 %1- 5,055 5,009 اإلجمالي

                  

 ضريبة الدخلصافي الدخل قبل الزكاة و
 للفترة

                

 %29+ 3,209 4,124 %33+ 1,240 %34+ 1,231 1,655 األفراد

 %12+ 1,668 1,867 %44+ 301 %30- 614 433 الشركات

 %1+ 2,617 2,642 %9- 782 %27- 976 709 الخزينة

 %10+ 296 326 %17+ 70 %43- 144 81 األسواق المالية

 %69- 352 109 %150- 96 %192- 52 (48) المصرفية الدولية

 %11+ 8,141 9,068 %12+ 2,575 %4- 3,017 2,829 اإلجمالي

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ

 

أاملركز املالي قائمةملخص 

 

سبتمبر  30 )مليون( لاير سعودي
2019 

 يونيو 30
2019 

التغير الفصلي 
% 

 سبتمبر 30
2018 

التغير السنوي 
% 

ديسمبر  31
2018 

التغير السنوي 
 % لتاريخه

                

 %12+ 118,090 %14+ 116,504 %5+ 126,630 132,467 االستثمارات، بالصافي

 %6+ 265,317 %5+ 268,245 %2+ 276,267 280,535 والسلف، بالصافيالتمويل 

 %10+ 453,390 %8+ 460,826 %4+ 478,643 498,045 إجمالي األصول

 %7+ 318,699 %5+ 325,461 %4+ 327,437 340,382 ودائع العمالء

 %82- 9,431 %81- 8,636 %11- 1,865 1,664 سندات دين مصدرة

 %11+ 387,721 %8+ 397,552 %5+ 410,354 430,169 إجمالي المطلوبات

 %4+ 57,737 %8+ 55,504 %1- 60,425 59,979 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 %3+ 65,669 %7+ 63,274 %1- 68,289 67,876 إجمالي حقوق الملكية

                

 %10+ 360,189 %10+ 361,091 %3+ 385,372 397,209 األصول المرجحة بالمخاطر

 %7- %16.6 %3- %15.9 %4- %16.0 %15.4 نسبة األسهم العادية للشريحة األولى

 %7- %18.5 %4- %17.8 %4- %17.8 %17.2  (الشريحة األولىرأس المال األساسي )نسبة 

والمساند )الشريحة  نسبة رأس المال األساسي
 األولى والثانية(

18.0% 18.7% -4% 20.0% -10% 20.6% -13% 

                

 %2- %176.0 %6- %184.4 %7- %185.5 %173.2 نسبة تغطية السيولة

 %6- %13.5 %2- %12.9 %4- %13.2 %12.6 3نسبة الرفع المالي بازل 

 %1- %83.3 %0- %82.4 %2- %84.4 %82.4 نسبة التمويل إلى الودائع

                

 %2- %1.9 %2+ %1.8 %5+ %1.8 %1.9 نسبة التمويالت المتعثرة

 %6- %141.5 %14- %154.0 %8- %144.7 %133.1 نسبة تغطية التمويالت المتعثرة

أ

أ

 حسب القطاع الصولأ إجمالي
أ

 )مليون( لاير سعودي
 سبتمبر 30

2019 
 يونيو 30

2019 
التغير الفصلي 

% 

 سبتمبر 30
2018 

التغير السنوي 
% 

ديسمبر  31
2018 

التغير السنوي 
 % لتاريخه

                

               جمالي األصولإ

 %7+ 134,020 %7+ 134,744 %2+ 140,831 143,798 األفراد

 %5+ 134,385 %3+ 136,541 %2+ 138,213 140,700 الشركات

 %18+ 150,468 %14+ 156,872 %8+ 165,266 178,300 الخزينة

 %18+ 1,602 %14+ 1,666 %7+ 1,767 1,895 األسواق المالية

 %1+ 32,915 %8+ 31,003 %2+ 32,566 33,351 المصرفية الدولية

 %10+ 453,390 %8+ 460,826 %4+ 478,643 498,045 إلجماليا

        

أ



  بيانات االتصال بعالقات املستثمرين

investorrelations@alahli.com 

 

 

 7 من 7 الصفحة األرباح نتائج  2019الربع الثالث )البنك األهلي التجاري(   2019 كتوبرا -29

 

أ

 اضافية اتمعلوم

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

