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بيان صحفي عن ا ألرباح أ
أ

البنك األهلي التجاري يعلن عن نموا في األرباح الصافية بنسبة  %19بعد الزكاة وضريبة الدخل لتصل إلى
11.4مليار ريال سعودي لعام 2019
أبرز النتائج املالية لعام  :2019أ
أ


ً
شهدت الرباح الصافية (بعد الزكاة وضريبة الدخل) نموا بنسبة  ،%19لتصل إلى  11.4مليار ريال سعودي في عام  ،2019نتيجة
خسائر القيمة.
أ
ارتفاع دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات أورسوم مخصص



ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة  %9ليصل إلى  20.6مليارات ريال سعودي ،نتيجة زيادة صافي دخل عموالت خاصة وإيرادات
االستثمار ،وانخفاض مصاريف عمليات أخرىأ .أ
تحسنت مصاريف العمليات في عام  2019بنسبة  %2لتصل إلى  6.3مليار ريال سعودي ،من خالل االستمرارية في مبادرات التحول
الرقمي وتحسن اإلنتاجية ،أوانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار  334نقطة أساس لتصل إلى  .%30.7أ
ً
تحديدا إلى ارتفاع التمويل
أ
بلغ اجمالي املوجودات  507مليار ريال سعودي ،بارتفاع قدره  %12مقارنة بالعام السابق ،أويعود ذلك
واالستثمارات .أ
أ



ارتفعت محفظة التمويل والسلف بالصافي بمقدار  17مليار ريال سعودي ،لتصل إلى  282مليار ريال سعودي ،بزيادة قدرها  %6منذ
 31ديسمبر  2018حتى تاريخه .أ



نمت ودائع العمالء لتصل إلى  353مليار ريال سعودي بزيادة قدرها  ،%11باملقابل نمت نسبة الحسابات الجارية وحسابات ا أالدخار
لتصل إلى  .%71أ



حقق معدل كفاية أرأس املال نسبة قوية مع الشريحة الولى بلغت  %18.0من نسبة رأس املال ا ألساس ي إذ بلغت نسبة أرأس املال
ا ألساس ي واملساند  . %18.7أ



بلغ وضع السيولة املريح مع متوسط نسبة تغطية السيولة عند  ،%169أويبلغ معدل السيولة الثابتة بالصافي  %124في الربع الرابع
من عام .2019
أ




جدة 18 ،فبراير  ،2020أعلن البنك األهلي التجاري عن نموا قويا في األرباح الصافية بنسبة  %19بعد الزكاة وضريبة الدخل في عام 2019
مقارنة بالعام السابق .ويأتي هذا النمو نتيجة عدد من العوامل منها تحسن دخل العمليات بنسبة  ،%9وانخفاض مصاريف العمليات بنسبة
 ،%2وتحسن في رسوم مخصص خسائر القيمة بنسبة  .%13يقابله تحسن جزئي الرتفاع رسوم الزكاة وضريبة الدخل بنسبته  .%29كما
حققت قائمة املركز املالي للبنك زيادة توسعية بنسبة  %12خالل العام .وكانت املحفزات الرئيسية التي قادت هذا االرتفاع نتيجة النمو في
االستثمارات بنسبة  ،%14مع استمرارية البنك األهلي التجاري مشاركته الفعالة في انجاح اصداره للسندات الحكومية السعودية طويلة األجل
باعتباره أحد الوسطاء الرئيسيين ،محققا نموا بنسبة  %6في محفظة التمويل لقطاع األفراد خالل عام  .2019وقد استمر البنك األهلي
التجاري في الحفاظ على مستوى معدل كفاية رأس املال القوي ووضع السيولة املريح.
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ً
وقد َّ
صرح الستاذ فيصل عمر السقاف ،الرئيس التنفيذي للبنك الهلي التجاري ،قائال :أ
"حقق البنك األهلي التجاري أداء ماليا قويا خالل عام 2019م مسجال أرباحا صافية قياسية بلغت  11.4مليار ريال سعودي ،وحقق ايرادات عالية
من أداء العمليات بنسبة  ،%9وعوائد مالية مرتفعة على حقوق امللكية ملساهمينا بلغت نسبتها  ،%18.4تم تحقيقها بناء على التقدم العالي الذي
احرزناه في أولوياتنا االستراتيجية خالل العام ،والتي تتضمن توسيع حصتنا السوقية في قطاع األفراد ،وتعزيز ريادتنا في قطاع الشركات ،واملحافظة
على زيادة األرباح وتنويع محفظة التمويل في الخزينة ،لقد كانت مسيرتنا في التحول الرقمي والتركيز املستمر على التمييز في تحسين كفاءة العمليات
وخدمة العمالء ساهمت في جزء كبير من استمرارية نجاح البنك األهلي".

مالمح أداء إضافية أ
أ
ملخص بيان الدخل للسنة املنتهية في  31ديسمبر :2019
أعلن البنك األهلي التجاري عن نموا في األرباح الصافية بعد الزكاة وضريبة الدخل بلغت  11,401مليون ريال سعودي خالل عام  2019بزيادة
وقدرها  %19مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،ويعود ذلك النمو في األداء بشكل رئيس ي إلى نمو صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة %5
لتصل إلى  15,807مليون ريال سعودي ،وارتفاع الدخل املرتبط باالستثمار بنسبة  ،%175وانخفاض مصاريف عمليات أخرى بنسبة  ،%51يقابله
جزئيا انخفاض الدخل من تحويل العمالت األجنبية بنسبة .%9
تحسنت إجمالي مصاريف العمليات في البنك األهلي التجاري بنسبة  %2مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،لتبلغ  6,331مليون ريال سعودي،
ويعود ذلك بشكل رئيس ي نتيجة انخفاض اإليجارات واملصاريف املتعلقة باملباني ،والتي كان جزء منها يعود إلى ارتفاع االستهالك .واستقرت نسبة
التكلفة إلى الدخل عند  %30.7لعام  .2019بانخفاض  334نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.
أما على مستوى القطاعات ،فقد كان نمو األرباح الصافية لعام  2019أقوى في قطاع مصرفية األفراد ،إذ نما الدخل الصافي بنسبة  %32ليحقق
 5,765مليون ريال سعودي ،وذلك من خالل نمو دخل العمليات وكفاءة تحسين العمليات بنسبة  %16والتي تعود الى تراجع جزئي من ارتفاع رسوم
مخصص خسائر القيمة .باإلضافة إلى ذلك ،نمو الدخل الصافي لقطاع مصرفية الشركات بنسبة  %21ليصل إلى  2,905مليون ريال سعودي،
نتيجة نمو دخل العمليات بنسبة  %8وانخفاض رسوم مخصص خسائر القيمة بنسبة  ،%23باإلضافة إلى ذلك ارتفاع الدخل الصافي للخزينة
بنسبة  %2نتيجة انخفاض مخصص الخسائر على الدخل الثابت للعمليات ،بينما قفز الدخل املتعلق باالستثمار بنسبة  ،%175وارتفع الدخل
الصافي لقطاع أسواق رأس املال بنسبة  .%22وأخيرا ،تحسن الدخل الصافي للقطاع الدولي بنسبة  %11نتيجة انخفاض مصاريف العمليات
بنسبة  ،%23على الرغم من انخفاض متوسط سعر الليرة التركية بنسبة  %11مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف
املخاطر الناتجة عن تصريح هيئة تنظيم البنوك التركية ( )BRSAلتصنيف بعض الذين لديهم تمويالت متعثرة ولم يتم سدادها.
ملخص بيان الدخل لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31ديسمبر :2019
أعلن البنك األهلي التجاري عن تحقيق نموا في األرباح الصافية بقيمة  3,212مليون ريال سعودي خالل الربع الرابع من عام  2019بزيادة بلغت
نسبتها  %19مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .وكان هذا التحسن نتيجة نمو دخل العمليات بنسبة  %14في كل من صافي دخل العموالت
الخاصة والرسوم وإيرادات أخرى .وانخفاض مصروفات العمليات بنسبة  ،%1وانخفاض مخصص خسائر القيمة بنسبة  .%52يقابله جزئيا ارتفاع
الزكاة وضريبة الدخل.

 -18فبراير 2020

(البنك األهلي التجاري) الربع الرابع  2019نتائج األرباح

الصفحة  2من 7

بيانات االتصال بعالقات املستثمرين
investorrelations@alahli.com

ملخص بيان املركز املالي في  31ديسمبر 2019
ارتفع إجمالي األصول بمبلغ  55,087مليون ريال سعودي ،من  31ديسمبر  ،2018لتصل إلى  507,264مليون ريال سعودي .ونمت االستثمارات
بنسبة  %14لتصل إلى  134,077مليون ريال سعودي ،ونمت محفظة التمويل والسلف بنسبة  %6لتصل إلى  282,289مليون ريال سعودي ،وذلك
في  31ديسمبر  .2019وعلى الصعيد املحلي ،زادت محفظة التمويل والسلف في كل من قطاع مصرفية األفراد بنسبة  ،%18وفي قطاع املؤسسات
املالية بنسبة  .%19في حين انخفضت بشكل معتدل في قطاع مصرفية الشركات بنسبة  ،%1نتيجة ارتفاع مستويات السداد خالل الربع الرابع.
بينما انخفضت محفظة التمويل والسلف للقطاع الدولي بنسبة  %8نتيجة ضعف الليرة التركية .وقد ظلت جودة االئتمان جيدة مع استقرار نسبة
التمويالت املتعثرة عند  %1.84في  31ديسمبر  ،2019وبلغت تغطية التمويالت املتعثرة نسبة  %138.1ونسبة مخاطر التكاليف عند  51نقطة
أساس .ارتفعت ودائع العمالء التي تمثل نسبة  %81من إجمالي مطلوبات البنك األهلي التجاري بعد أن كانت عند نسبة  %11لتصل إلى 353,389
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر عام  ،2019وانخفضت نسبة الحسابات الجارية وحسابات االدخار إلى اجمالي ودائع العمالء بنسبة  %9منذ
بداية العام حتى تاريخه لتستقر عند  %71في  31ديسمبر من عام  ،2019ويعود ذلك إلى بعض املدفوعات الخارجية من الحسابات الجارية وبشكل
رئيس ي من تحويل عموالت خاصة تحملها حسابات الودائع من قبل املودعين املؤسسين.
وختاما ،يستمر البنك األهلي التجاري في تقديم نموا في الربحية ،وقيمة عالية للمساهمين من خالل التنفيذ املنضبط الستراتيجيته طويلة األجل،
واإلنجاز الفعال لخططه التشغيلية.
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أ
ملخص قائمة الدخل -ملخص النتائج للقطاعات أ
لفترات الثالثة أشهر واثنى عشر شهرا املنتهية في  31ديسمبر 2019
أ
أ
(مليون) لاير سعودي

الربع الرابع

الربع الثالث

التغير الفصلي

الربع الرابع

التغير السنوي

2019

2019

%

2018

%

2019

2018

التغير السنوي

صافي دخل العموالت الخاصة
الرسوم ومصادر دخل أخرى
إجمالي دخل العمليات
مصاريف العمليات
مخصصات الخسائر
صافي الدخل من العمليات
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد
إلى مساهمي البنك

أ
أ
ربحية السهم األساسية (لاير سعودي)
حصة السهم الواحد ،بالصافي (لاير سعودي)
نسبة العائد إلى حقوق الملكية ()%
نسبة العائد على الموجودات ()%
نسبة هامش صافي دخل العموالت الخاصة ()%
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
صافي الدخل العائد إلى حملة السهم حسب القطاع
لفترات الثالثة أشهر واثنى عشر شهرا املنتهية في  31ديسمبر 2019

أ
أ
(مليون) لاير سعودي

الربع الرابع

الربع الثالث

التغير الفصلي

الربع الرابع

2019

2019

%

2018

التغير السنوي
%

2019

2018

التغير السنوي

إجمالي دخل العمليات
األفراد
الشركات
الخزينة
األسواق المالية
المصرفية الدولية
اإلجمالي

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة
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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ملخص قائمة املركز املالي أ
(مليون) لاير سعودي

 31ديسمبر

 30سبتمبر

التغير الفصلي

 31ديسمبر

التغير السنوي

2019

2019

%

2018

%

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
نسبة األسهم العادية للشريحة األولى
نسبة راس المال االساسي (الشريحة االولى)
نسبة رأس المال األساسي والمساند (الشريحة االولى والثانية)

نسبة تغطية السيولة ()LCR
نسبة الرفع المالي بازل 3
معدل السيولة الثابتة بالصافي ()NSFR
نسبة التمويل إلى الودائع

نسبة التمويالت المتعثرة
نسبة تغطية التمويالت المتعثرة

أ
أ

إجمالي الصو أل حسب القطاع
أ

(مليون) لاير سعودي

 31ديسمبر

 30سبتمبر

2019

2019

التغير الفصلي
%

 31ديسمبر
2018

التغير السنوي
%

إجمالي األصول
األفراد
الشركات
الخزينة
أسواق رأس المال
المصرفية الدولية
اإلجمالي

أ
أ
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معلومات اضافية
تتوفر البيانات املالية للربع الرابع من عام  2019للبنك األهلي التجاري ،وإصدار األرباح ،ومحتوى عرض املستثمر ،وملحق البيانات املالية ،على موقع البنك
األهلي التجاري  -عالقات املستثمرين ،على العنوان التالي:

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

ملزيد من املعلومات  ،يرجى االتصال بمجموعة البنك األهلي التجاري على:
البنك األهلي التجاري
ص بBox 3555 :
 21481جدة  ،اململكة العربية السعودية
لالستفسار من قبل املستثمرين املؤسساتيين:
رئيس عالقات املستثمرين (البنك األهلي التجاري)

investorrelations@alahli.com

لالستفسار من قبل وسائل اإلعالم:
املكتب الصحفي (البنك األهلي التجاري)

pressoffice@alahli.com
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