
PR & Communications
العالقات العامة واإلعالم

Press Release

1,12 مليار ريال ارباح بنك الجزيرة بنهاية عام 2019م بزيادة نسبتها %12

أوضـح اعـان البنـك عـن النتائـج املاليـة املوحـدة للسـنة املنتهيـة يف 31 ديسـمرب 2019م ان صـايف الربـح قبـل الـزكاة 

والرضيبـة بلـغ خـال العـام الحـايل 1,12 مليـار ريـال، ومقابـل 1.0 مليـار ريـال خـال العام السـابق بنمـو  12%  كام بلغ صايف 

الربـح بعـد الـزكاة والرضيبـة خـال العـام الحـايل بنحـو 991 مليـون ريـال، ومقابـل 378 مليـون ريـال خـال العـام السـابق بنمـو 

162%. ويعود االرتفاع يف صايف الربح بعد الزكاة والرضيبة بشـكل رئييس اىل االنخفاض يف الزكاة املسـتحقة للسـنة 

مقارنة بالسـنة السـابقة. وذلك ألن الزكاة املسـتحقة للسـنة السـابقة كانت أعىل بسـبب اتفاقية تسـوية مع الهيئة العامة 

للـزكاة والدخـل عـىل تسـوية املطالبـات الزكويـة للسـنوات مـن 2006م إىل 2017م. عـاوة عـىل ذلـك هنـاك ارتفـاع يف 

دخـل العمليـات بنسـبة %12.

وبلـغ اجـاميل دخـل العمليـات 2,98 مليـار ريـال خـال العـام الحـايل، مقابـل 2,66 مليـار ريال خـال العام السـابق بنمو %12. 

أمـا صـايف ربـح العمـوالت الخاصـة فبلـغ 2.05 مليـار ريـال خـال العـام الحـايل، مقابـل 01.9 مليـار ريـال خـال العـام السـابق 

بارتفـاع 8%. كـام ارتفعـت املوجـودات بنسـبة 19%، حيـث ارتفعـت اإلسـتثامرات بنسـبة 15% ومحفظـة القـروض والسـلف 

بنسـبة 21% خـال العـام الحـايل مقارنـة بالعـام السـابق.

وأعـرب املهنـدس طـارق بـن عثـامن القصبـي رئيـس مجلـس إدارة بنـك الجزيـرة 

عـن ارتياحـه لـأداء اإليجـايب للعـام 2019 وأن النتائـج تعكـس املوقـف املـايل 

القـوي للبنـك، وأوضـح املهنـدس القصبـي بـان بنـك الجزيـرة سـيواصل العمـل 

وفـق رؤيـة شـاملة واسـراتيجية واضحـة للحفـاظ عـىل قاعـدة رأسـاملية متينـة 

عـىل  العمـل  جانـب  إىل  للمسـاهمني،  مميـزة  عوائـد  تحقيـق  يف  تسـاعد 

استكشـاف أفضـل الفـرص املتاحـة للنمـو والـراكات االسـراتيجية مـع الركيـز 

وتطويـر  والـركات  لأفـراد  املرصفيـة  الخدمـات  قطاعـي  يف  التوسـع  عـىل 

أداء  التشـغيلية بهـدف رفـع  العمليـات  التـي تُسـتخدم يف  الرقميـة  املنصـات 

دعـم  برنامـج  نشـاط  يف  التوسـع  إىل  إضافـة  قياسـية،  ملسـتويات  البنـك 

املنشآت الصغرية واملتوسطة.

وشـدد املهنـدس القصبـي عـىل أن البنـك يعمـل بخطـة طموحـة ستسـهم بـإذن اللـه  يف تعزيـز أعاملـه يف الخدمـات 

املرصفيـة املتوافقـة مـع احـكام الريعـة اإلسـامية، مـن خـال تقديـم خدمـات مبتكـرة للعماء عـرب 93 فرعاً و19 قسـامً 

للسـيدات إىل جانـب شـبكة الـرصاف اآليل عاليـة الفعاليـة ونقـاط البيـع والخدمـات اإللكرونيـة و كذلـك مـن خـال خدمـات 

الجزيـرة أونايـن والجزيـرة سـامرت والجزيـرة فـون و التـي تعـد من بني األفضـل يف القطاع املرصيف السـعودي ، كام تم 

تعزيـز شـبكة مركـز فـوري لتحويـل األمـوال التابعـة لبنك الجزيرة لتصـل إىل 61 مركزا يف أنحاء اململكـة، إضافة إىل إطاق 

عـدد مـن الربامـج واملنتجـات الجديدة.


