
 

ليصل  %38البنك السعودي الفرنسي عن نمو صافي الدخل بنسبة تقرير 
 2021مليون لاير سعودي في النصف األول من عام  1,549إلى 

 الدخل وانخفاض القيمة المستردة% نتيجة الرتفاع 38أعلن البنك السعودي الفرنسي عن نمو صافي الدخل بنسبة 

 

   على أساس سنوي بسبب انخفاض القيمة 38، بارتفاع مليون لاير سعودي 1،549   2021صافي الدخل للنصف األول من عام ٪

 المستردة

  مقارنة بنفس الفترة من العام 1، بزيادة قدرها  2021مليون لاير سعودي في النصف األول من عام  3،549إيرادات التشغيل %

 الماضي نتيجة نمو دخل الفوائد

  نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 12، بانخفاض  2021في النصف األول من عام  2.85الفائدة %بلغ صافي هامش 

  في النصف األول 31.7مقارنة ب  2021% في النصف األول من سنة 34.3بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل %

 2020من سنة 

  منذ بداية العام وحتى تاريخه نتيجة زيادة 9سعودي، بزيادة قدرها مليار لاير  211.3بلغ إجمالي األصول %

 اإلقراض واالستثمارات

  مليار لاير سعودي 141.8% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 9ارتفعت القروض والسلفات بنسبة 

  منذ بداية العام وحتى تاريخه11بزيادة قدرها  مليار لاير سعودي ، 140.8بلغت ودائع العمالء % 

 21.4 المال رأس كفاية ونسبة% 20.2 األولى الدرجة من المال رأس نسبة بلغت.% 

 122.0 الثابت التمويل معدل صافي ;%194.1 نسبة تغطية السيولة% 

مليون لاير سعودي  1،549% عن العام الماضي إلى 38أعلن البنك السعودي الفرنسي عن نمو صافي الدخل بنسبة  - 2021أغسطس  11الرياض، 

. وارتفع 2020، حيث استقرت المخصصات االحتياطية عقب االضطرابات االقتصادية المرتبطة بالجائحة خالل سنة 2021في النصف األول من عام 

 % في إيرادات الفوائد.1مليون لاير سعودي بنمو  3،549سنوي إلى  % على أساس1الدخل التشغيلي بنسبة 

% عن نهاية العام السابق، ويرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع 9، بزيادة قدرها 2021يونيو  30مليار لاير سعودي حتى  211.3بلغ إجمالي األصول 

 % في كل من الودائع المدرة للفوائد وغير المدرة للفوائد.11االستثمارات ونمو اإلقراض. ارتفع إجمالي ودائع العمالء بنسبة 

 قال ريان فايز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي:

، وتبعه البنك السعودي الفرنسي بأداء قوي خالل الربعين 2021بدت عالمات االنتعاش واضحة على االقتصاد السعودي في النصف األول من سنة 

كين %(، ونمو محفظة قروض المستهل12%( أو المدرة للفوائد )+ 10األولين من السنة. أدت الزيادات في ودائعنا، سواء تلك التي ال تدر فوائًدا )+ 

مليون  1،549% إلى 38%(، مما أسفر على نمو صافي الدخل بعد الزكاة بنسبة 46 -%(، إلى جانب تكلفة أقل على انخفاض مستوى االئتمان )9)+ 

لبنك تواصل ا استراتيجيةلاير سعودي سنويًا. توضح هذه النتيجة القوية قدرة البنك السعودي الفرنسي على التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة وأن 

 تحقيق النتائج.

 

مليون لاير سعودي، مدفوًعا بمبيعات  856% سنويًا بلغ 55شهدنا في الربع الثاني من العام نمًوا استثنائيًا في صافي الدخل قبل الزكاة بنسبة 

التي عوضتها وزارة المالية %( األعمال التجارية 97%( والخدمات المصرفية االستثمارية )+ 617%( والشركات )+ 99التجزئة لدينا )+ 

%(. كما ساهمت في هذه النتيجة الزيادات الملحوظة في القروض االستهالكية، مدفوعة في الغالب بنمو اإلقراض العقاري بنسبة 11-جزئيًا )

 %.12% منذ بداية العام( وزيادة في صافي االستثمارات بنسبة 8%، وإقراض الشركات )+ 19

ئحة و االضطرابات المحتملة في النشاط االقتصادي العالمي، فإننا واثقون اليوم من أن البنك السعودي الفرنسي سيظل على وبينما نواصل مراقبة الجا

 ". 2021المسار الصحيح لتحقيق نتيجة قوية في نهاية سنة 

 

 

 

 القروض والسلفات ودائع بدون فوائد  التشغيليالدخل  الدخل الصافي 

Year to date Year to date 
Year on Year Year on Year 

 مليون لاير مليون لاير مليون لاير مليون لاير



 

Public 

 ملخص األداء

 أبرز النقاط في بيان الدخل

 
  

 %Δ 2020الربع الثاني  2021الربع الثاني  %Δ 2021األول النصف  2020النصف األول  مليون لاير سعودي  

 %3+ 1,297 1,330 %1+ 2,584 2,618 صافي دخل الفوائد 

 %9- 463 423 %0- 933 931 الدخل من غير فوائد  

 %0- 1,760 1,754 %1+ 3,517 3,549 إيرادات التشغيل 

 %13+ (557) (627) %9+ (1,116) (1,219) رسوم التشغيل

 %58- (650) (270) %46- (1,048) (569) انخفاض مستوى االئتمان 

 %26- 1,207 897 %17- 2,164 1,788 إجمالي تكاليف التشغيل 

 %55+ 553 856 %30+ 1,353 1,762 صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب

 %25- (116) (86) %9- (234) (212) رسوم الزكاة وضريبة الدخل

 %76+ 437 770 %38+ 1,119 1,549 الزكاة والضرائبصافي الدخل بعد 

 12bps 2.83% 2.88% -5bps- %2.97 %2.85 صافي هامش الفائدة 

 2.6ppts 35.8% 31.7% +4.1ppts+ %31.7 %34.3 نسبة التكلفة إلى الدخل 

 72bps 0.75% 1.82% -107bps- %1.52 %0.79 تكلفة المخاطرة 

 %63+ 0.36 0.59 %30+ 0.93 1.21 عائد األسهم 

 126bps 7.8% 5.2% +268bps+ %6.7 %7.9 العائد على متوسط األسهم

 37bps 1.49% 0.87% +62bps+ %1.16 %1.53 العائد على متوسط األصول 

  

 

مدفوعاً بزيادة بلغت مليون لاير سعودي،  1549% ليبلغ 38بنسبة  2021تحسن إجمالي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل في النصف األول من عام 
% في تكلفة القيمة المستردة، وقد عوضه جزئياً زيادة النفقات التشغيلية. وارتفع إجمالي الدخل في الربع الثاني 4% في الدخل التشغيلي وانخفاض بلغ 1

 %.58المخصصات االئتمانية بلغ مليون لاير سعودي مع انخفاض في  770% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي ليبلغ 76بنسبة  2021من عام 

 

. 2021مليون لاير سعودي في النصف األول من عام  3549% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي ليبلغ 1نما الدخل التشغيلي اإلجمالي بمقدار 

نقطة أساس ليصل  12فائدة بمقدار مليون لاير سعودي، حيث انخفض صافي هامش ال 2618% ليصل إلى 1وحقق إجمالي عائدات الفوائد زيادة بمقدار 

مليون لاير سعودي مع ارتفاع دخل السمسرة والمتاجرة وقد عوضه انخفاض دخل  931٪ ، بينما استقر الدخل الودائع من غير الفوائد عند 2.85إلى 

ا الربع على استقراره مقارنة بالربع الثاني . حافظ إجمالي الدخل التشغيلي لهذ2020الصرف وعائد استثمار الدخل التشغيلي خالل النصف األول من عام 

 من زيادة دخل الفوائد الذي قابله انخفاض دخل الودائع من غير الفوائد. 2020من عام 

 

بسبب زيادة  2021مليون لاير سعودي في النصف األول من عام  1219% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 9زادت النفقات التشغيلية بمقدار 

%. وعلى نفس المنوال، زادت النفقات التشغيلية في الربع الثاني من عام 15% إلى 5معدل ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من 

 2021نقطة أساس في النصف األول من عام  2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزاد معدل التكلفة إلى الدخل بمقدار 13بمقدار  2021

 %.34.3مقارنة بالعام الماضي ليبلغ 

 

مليون لاير سعودي في النصف األول من عام  1048مليون لاير سعودي مقارنة بـ  569 2021وبلغت تكلفة القيمة المستردة في النصف األول من عام 

بسبب جائحة  2020لفة القيمة المستردة خالل عام %، مدفوعاً بتحسين مستوى االئتمان على أعقاب ارتفاع تك48. جاء هذا االنخفاض الذي بلغ 2020

 فيروس كورونا المستجد، وكذلك بفضل التحسينات التي طرأت على تغطية مخصصات القروض المتعثرة.

 

 



 

 

 2021بيان عائدات الربع الثاني من عام 

 عرض الموازنة
  

 %Δ 2020الثاني الربع  %Δ 2020الربع الرابع  2021الربع الثاني  مليون لاير سعودي

 %3+ 9,519 %7- 10,548 9,808 األرصدة النقدية واألرصدة في البنك المركزي السعودي

 %8+ 7,176 %93+ 4,027 7,781 مستحقة على البنك

 %14+ 36,916 %12+ 37,679 42,060 استثمارات

 %4+ 135,749 %9+ 130,565 141,807 قروض وسلف

 %22- 12,592 %12- 11,255 9,855 أصول أخرى

 %5+ 201,953 %9+ 194,074 211,310 إجمالي األصول 

 %14+ 17,422 %19+ 16,792 19,944 مستحقة للبنك

 %2+ 138,046 %11+ 127,112 140,805 ودائع العمالء

 %12- 12,809 %2- 11,534 11,302 مستحقات أخرى

 %2+ 168,276 %11+ 155,438 172,051 إجمالي الديون المستحقة

 %0+ 12,054 %0+ 12,054 12,054 رأس المال األسهم

 %19+ 7,065 %13+ 7,433 8,411 العائدات المستردة

 %5- 14,558 %3- 14,149 13,795 أخرى

 %2+ 33,677 %2+ 33,636 34,259 األسهم المستحقة للمساهمين

   %0+ 5,000 5,000 1صكوك الفئة 

 %17+ 33,677 %2+ 38,636 39,259 إجمالي األسهم

 22bps 2.9% -38bps- %2.8 %2.6 معدل القروض المتعثرة

 5.5ppts 101.6% +28.6ppts+ %124.6 %130.1 معدل تغطية القروض المتعثرة

 33bps 17.0% +318bps- %20.6 %20.2 1معدل الفئة 

 13bps 17.9% +350bps- %21.6 %21.4 معدل كفاية رأس المال

 4.8ppts 168.0% +26.2ppts- %199.0 %194.2 معدل تغطية السيولة

 60bps 13.9% +205bps- %16.5 %15.9 نسبة الرافعة المالية

 0.0ppts 118% +4.0ppts+ %122 %122 نسبة صافي التمويل المستقر

النسبة المفروضة من البنك المركزي على القروض طويلة 
 األمد

83.4% 82.3% +1.1ppts 84.2% -0.8ppts 

  

. ارتفعت القروض 2020% عن ديسمبر من العام 9مليون لاير سعودي، بزيادة بلغت  211,310يونيو من هذا العام   30بلغ إجمالي األصول حتى 

 % في إقراض المستهلكين، ونمو بلغ13مليون لاير سعودي مدفوعة في المقام األول بنمو قدره  141,807% منذ عام وحتى اآلن لتبلغ 9والسلف بنسبة 

 % في توسع الموازنة.12% في اإلقراض التجاري خالل تلك الفترة. وساهم نمو قدره 8% في الرهن العقاري و19

مليون لاير سعودي. وشهدت الودائع المصحوبة بفوائد وغير  140,805لتبلغ  2021% خالل النصف األول من العام 11زادت ودائع العمالء بمقدار 

 % على التوالي. 10% و12المصحوبة بفوائد نمواً بمقدار 

، بسبب  انخفاض 2021نقطة أساس خالل النصف األول من عام  22، بانخفاض يقدر بـ 2021يونيو  30% حتى 2.6وصل معدل القروض المتعثر إلى 

ي ومنذ بداية العام حتى نسبة الديون المتعثرة في السجل التجاري وزيادة اإلقراض. وتحسنت نسبة احتياطي مخصصات الديون المتعثرة على أساس سنو

 %.130في المائة على التوالي لتبلغ  28.6و  5.5تاريخه بمقدار 

 

. حافظ هذه المعدالت على 2021يونيو  30% في 20.2% وبلغ معدل المستوى األول 21.4ثبتت النسبة اإلجمالية لكفاية رأس المال عند مستوى 

ظت % النمو في األصول المرجحة بالمخاطر.حاف4استقرارها بدرجة كبيرة مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث وازنت الزيادة في رأس المال والتي بلغت 

% 122.0% وصافي نسبة التمويل المستقرة 194سيولة النقدية لدى البنك على مستويات قوية ومريحة ضمن الحدود التنظيمية، وبلغت نسبة تغطية السيولة 

 %.83.4ونسبة القروض إلى الودائع التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي عند 



 

Public 

 

 
 ملخص قطاع التشغيل ــ بيان الدخل

  
  

 %Δ 2020الربع الثاني  2021الربع الثاني  %Δ 2020النصف األول  2021النصف األول  مليون لاير سعودي  

              

       الدخل التشغيلي

 %15+ 422 486 %11+ 881 974 مبيعات التجزئة

 %7- 773 715 %5- 1,514 1,433 الشركات

 %9- 490 445 %7- 965 898 وزارة المالية

 %43+ 75 108 %55+ 157 244 االستثمار المصرفي والسمسرة

 %0- 1,760 1,754 %1+ 3,517 3,549 الدخل التشغيلي

              

             الدخل الصافي قبل الزكاة والضرائب

 %99+ 81 161 %46+ 237 348 مبيعات التجزئة

 %617+ 40 283 %150+ 216 541 الشركات

 %11- 407 361 %13- 838 731 وزارة المالية

 %97+ 26 51 %128+ 62 142 االستثمار المصرفي والسمسرة

 %55+ 553 856 %30+ 1,353 1,762 الدخل الصافي قبل الزكاة والضرائب

  

 

 

 ملخص قطاع التشغيل ــ الموازنة

  

  

 %Δ 2020الربع الثاتي  %Δ 2020الربع الرابع  2021الربع الثاني  مليون لاير سعودي

      

      مجموع األصول

 %24+ 26,310 %13+ 29,086 32,751 مبيعات التجزئة

 %1- 111,581         %7+ 102,507 109,915 الشركات

 %6+ 63,030 %10+ 61,050 66,898 وزارة المالية

 %69+ 1,033 %22+ 1,431 1,747 االستثمار المصرفي والسمسرة

 %5+ 201,953 %9+ 194,074 211,310 مجموع األصول

      

      إجمالي االلتزامات

 %7+ 74,042 %5+ 74,967 78,913 مبيعات التجزئة

 %3- 66,024 %18+ 54,368 64,330 الشركات

 %0- 27,192 %10+ 24,681 27,160 وزارة المالية

 %62+ 1,018 %16+ 1,422 1,648 االستثمار المصرفي والسمسرة

 %2+ 168,276 %11+ 155,438 172,051 إجمالي االلتزامات



 

  

 

نفس الفترة من العام الماضي، % مقارنة ب46بمقدار  2021النصف األول من العام  نما صافي الدخل من مبيعات التجزئة قبل الزكاة وضريبة الدخل في

وانخفاض تكاليف القيمة المستردة. نمت  مليون لاير سعودي 947% ليصل إلى 11مليون لاير سعودي، بسبب نمو الدخل التشغيلي بنسبة  348ليصل إلى 

مليون لاير سعودي بسبب الزيادة في إقراض المستهلكين  32751لتصل إلى  2021% خالل النصف األول من العام 13أصول مبيعات التجزئة بنسبة 

 %.5ودائع العمالء بنسبة  مليون لاير سعودي، بسبب زيادة 77113% لتصل إلى 5%.  وزادت نسبة الديون المطلوبة بمقدار 13بمقدار 

مقارنة بنفس الفترة من  2021% في النصف األول من العام 150شهدت قطاع الشركات زيادة في إجمالي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 

% في الدخل التشغيلي. نما 5نخفاض مليون لاير سعودي. نتجت هذه الزيادة عن انخفاض تكلفة القيمة المستردة، وتعويضاً عن ا 541العام الماضي لتبلغ 

مليون لاير سعودي بسبب نمو نسبة القروض والسلف  109915ليبلغ  2021% في النصف األول من عام 7إجمالي األصول في قطاع الشركات بنسبة 

 %.19ودائع بمقدار % من بداية العام حتى تاريخ بسبب نمو ال18%. زادت نسبة الديون المطلوبة في قطاع الشركات بمقدار 6بمقدار 

مليون لاير سعودي في النصف األول  731% على أساس سنوي في إجمالي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لتبلغ 13شهدت الخزانة انكماشاً بمقدار 

لرسوم ومصادر مليون لاير سعودي بسبب انخفاض إجمالي ا 898% على أساس سنوي ليبلغ 7، حيث انخفض الدخل التشغيلي بمقدار 2021من عام 

 .2021% خالل النصف األول من عام 10الدخل األخرى. ارتفعت قيمة أصول الخزانة والديون المطلوبة بمقدار 

 

  2021بيان عائدات الربع الثاني من عام 

مليون لاير سعودي  142يعادل % بما 128حققت قطاعات االستثمار المصرفي والرهن العقاري زيادة في إجمالي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بلغت 

 % في الدخل التشغيلي مقارنة بالعام الماضي.55بفضل تحسن رسوم إدارة األصول والرهن مدفوعة بزيادة بلغت  2021في النصف األول من عام 

 استنتاج

 إلى زيادة، مما أدى 2021ول من عام ، تحسنت أسس االقتصاد الكلي في النصف األ2020خالل عام  19في أعقاب بيئة تشغيل شاقة تبعت جائحة كوفيد 

 .2030في الطلب على تمويل المستهلك، وتحسن النشاط المصرفي في قطاع الشركات، واالستئناف التدريجي لرؤية 

، وذلك عبر 2022في هذا السياق، يحتل البنك موقعاً متميزاً يمكنه من استغالل تحسن الظروف االقتصادية خالل ما تبقى من هذا العام وفي مطلع العام 

 التنفيذ الحثيث ألجندة البنك االستراتيجية التي تهدف لتحديث وإعادة تأسيس صورة البنك خالل فترة خمس سنوات. 

   

 

 معلومات إضافية 

ك السعودي لالطالع على البيانات المالية، وإعالنات العائدات وعروض العائدات وعروض االستثمار والبيانات المالية المكملة يرجى زيارة موقع البن
 الفرنسي عبر الرابط التالي: 

-and-satements-mation/financialinfor-menu/investorrelation/financial-https://www.alfransi.com.sa/english/top

 presentations-information/investor-menu/investorrelation/share-https://www.alfransi.com.sa/english/top disclosures 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع البنك على العناوين التالية:

 

 البنك السعودي الفرنسي

 11554الرياض  56006ص. 

 المملكة العربية السعودية

 

 مسؤول االستثمار المؤسسي

 عالقات المستثمرين في البنك السعودي الفرنسي

 ريان عياش | رئيس عالقات المستثمرين

IR@alfransi.com.sa 

 

 مسؤول االتصال اإلعالمي

 سارة التويجري

 رئيس قسم التسويق واالتصاالت 

 Smaltuwaijri@alfransi.com.sa 

mailto:IR@alfransi.com.sa

