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أشهر من عام  9مليون لاير سعودي خالل  2,457% ليصل إلى 69بنسبة  الدخلعن نمو صافي يعلن البنك السعودي الفرنسي 

2021 
 

 

 

         القيمةانخفاض  وتراجع الدخل ارتفاع نتيجة% 69 بنسبة الدخل صافي في نمًوا الفرنسي السعودي البنك حقّق   

 

 تراجع نتيجة سنوياا% 69 قدرها زيادة مسجلا  ،2021 عام من أشهر 9 خالل سعودي لاير مليون 2,457 الدخل صافي بلغ ▪

 القيمةانخفاض 

 نتيجة سنوياا% 4 بنسبة زيادة مسجلةا  ،2021 عام من أشهر 9 خلل سعودي لاير مليون 5,463 يالتشغيل الدخل قيمة بلغت ▪

 والرسوم الفوائد من المحقّق الدخل نمو

 سنوياا أساس نقطة 13 بمقدار انخفاض مسجلا  ،2021 عام من أشهر 9 خلل% 2.89 الفوائد صافي هامش بلغ ▪

 2020 عام في نفسها للفترة% 32.1 مع بالمقارنة ،2021 عام من شهرأ 9 خلل% 33.4 الدخل إلى التكلفة معدل بلغ ▪

 أنشطة زيادة نتيجة وذلك تاريخه، حتى العام بداية منذ% 10 بنسبة زيادة مسجلا  سعودي، لاير مليار 213.3 األصول إجمالي بلغ ▪

 واالستثمارات اإلقراض

 سعودي لاير مليار 144.4 إلى قيمتها لتصل اريخهت حتى العام بداية منذ% 11 بمقدار والسلف القروض نسبة ارتفعت ▪

 تاريخه حتى العام بداية منذ% 13 قدرها زيادة مسجلةا  سعودي، لاير مليار 143.3 لتبلغ العملء ودائع قيمة ارتفعت ▪

 %20.95 المال رأس كفاية ونسبة% 19.81 األول المستوى نسبة بلغت ▪

 %120 المستقر التمويل صافي ونسبة% 176 السيولة تغطية نسبة بلغت ▪
 

  

المحقّق وصلت  الدخل% في صافي 69أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تحقيق نمو سنوي بنسبة  - 2021نوفمبر  11الرياض، 

، وذلك في ظّل استقرار المخّصصات المحدّدة في أعقاب األزمات 2021أشهر من عام  9مليون لاير سعودي خلل  2,457قيمته إلى 

مليون لاير  5,463 وبمقدار% سنوياا 4بنسبة  يالتشغيلالدخل وقد ساهم نمو  .2020التي تسبّبت بها الجائحة خلل عام االقتصادية 

 % في تعزيز ذلك.9الفوائد بمقدار الدخل غير المرتبط ب% وتحّسن 2الفوائد بنسبة  دخلسعودي، ونمو 

% عن نهاية العام السابق، ويرجع 10سعودي، مسجلا زيادة قدرها مليار لاير  213.3، بلغ إجمالي األصول 2021سبتمبر  30وفي 

 %.13بنسبة  بفائدة وبدون فائدةوارتفع إجمالي ودائع العملء  ذلك في المقام األول إلى نمو أنشطة اإلقراض وتعزيز االستثمارات.

 

 الفرنسي:ريان فايز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي قال في هذا السياق، و

مبادرات تحسين ظروف االقتصاد الكلي، مّما أدى إلى زيادة الطلب على التمويل  مؤشرات قوية نتيجة"شهد البنك السعودي الفرنسي 

وقد أثمرت البيئة التشغيلية  تدريجياا. 2030االستهلكي وتعزيز األنشطة المصرفية للشركات واستئناف مشاريع تحقيق أهداف رؤية 

خلل الربع الثالث من عام  توجيهاتناتحقيق أداء قوي آخر فاق بتنفيذ االستراتيجية، ب التزامنا، إلى جانب لتحسيناتفي ضوء هذه ا

نب مساعي اإلى ج -%، مّما أدى 4بنسبة  اإليرادات التشغيليةساهمت هذه الزيادة الملحوظة في أنشطة العملء في نمو  كما. 2021

 %.69بعد الزكاة والضريبة بنسبة  اإليراداتالتكاليف، إلى نمو صافي  وضبطاالئتمان  أنشطة جودة حسينت
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ا في ميزانيتنا العمومية بنسبة  مليار لاير سعودي في إجمالي  213% منذ بداية العام وحتى تاريخه وصلت قيمته إلى 10وقد حققنا نموا

مليار  143%( وودائع العملء 11)بزيادة قدرها  مليار لاير سعودي 144الدفعات على الحساب األصول؛ حيث بلغت قيمة القروض و

% وعلى نسبة كفاية 19.8%(، في الوقت الذي تّمت فيه المحافظة على نسبة المستوى األول بمعدل 13لاير سعودي )بزيادة قدرها 

 الحدّ األدنى من الناحية التنظيمية. فاقت% التي 20.9رأس المال بمعدل 

في نهاية قوية ومتقدمة المسار الصحيح لتحقيق نتائج  في سنواصل العمل نبقى واثقين من أنناصادي، مساعي التعافي االقت مواصلةومع 

 ".2021عام 

 

 أبرز نقاط األداء

 

 الدخل قائمةأبرز النقاط في 

 

     لاير سعودي )مليون(
أشهر من  9

 2021عام 

أشهر من  9

 2020عام 
Δ% 

الربع 

الثالث 

من عام 

2021 

الربع الثالث 

من عام 

2020 

Δ% 

                 

 %4+ 1,375 1,424 %2+ 3,959 4,041     الفوائد دخلصافي 

الدخل غير المرتبط 

 الفوائدب
    1,422 1,309 +9% 490 376 +31% 

 %9+ 1,751 1,914 %4+ 5,268 5,463     يالتشغيل الدخل

 %6+ (576) (608) %8+ (1,692) (1,827)     النفقات التشغيلية

 %61- (751) (289) %52- (1,798) (858)     القيمة انخفاض تكلفة

النفقات إجمالي 

 التشغيلية
    2,685 3,491 -23% 897 1,327 -32% 

صافي الدخل قبل الزكاة 

 والضريبة
    2,778 1,777 +56% 1,017 424 +140% 

الزكاة ورسوم ضريبة 

 الدخل
    (322) (325) -1% (110) (90) +21% 

اإليرادات بعد صافي 

 الزكاة والضريبة
    2,457 1,452 +69% 907 333 +172% 

                 

 %3.02 %2.89     هامش صافي الفوائد
نقطة  13-

 أساس

2.94

% 
3.07% 

نقطة  13-

 أساس

 %32.1 %33.4     معدل التكلفة إلى الدخل
نقطة  1.3+

 مئوية

31.8

% 
32.9% 

نقطة  1.1-

 مئوية

 %1.91 %0.80     تكلفة المخاطر
نقطة  112-

 أساس

0.80

% 
2.68% 

نقطة  188-

 أساس

حصة السهم من 

 األرباح
    1.92 1.21 +58% 0.71 0.28 +154% 

العائد على متوسط 

 األسهم
    8.4% 5.8% 

+261 

 نقطة أساس
9.2% 4.0% 

+529 

 نقطة أساس

العائد على متوسط 

 األصول
    1.60% 1.00% 

نقطة  60+

 أساس

1.71

% 
0.67% 

+104 

 نقطة أساس
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مليون لاير  2,457% سنوياا حتى بلغ 69بنسبة  2021أشهر من عام  9بعد الزكاة والضريبة المحقّق خلل  الدخلتحّسن صافي 

النفقات زيادة في  والذي عادله جزئيا%، 52القيمة بنسبة  انخفاض تكلفة وتراجع% 4بنسبة  الدخل التشغيليسعودي، وذلك على أثر نمو 

مليون لاير سعودي،  907% سنوياا ليصل إلى 172بنسبة  2021الربع الثالث من عام  دخل، تحّسن صافي وعلى نحو مماثل .التشغيلية

 %.61% وبانخفاض في مخصصات االئتمان بنسبة 9وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 

وشهد صافي  .2021أشهر من عام  9 سعودي خلل مليون لاير 5,463% سنوياا ليصل إلى 4بنسبة  الدخل التشغيليوقد ارتفع إجمالي 

ا بنسبة من  الدخل لألصول المولد لألرباح % سنوياا 8 نسبة نمو مقدارها مليون لاير سعودي من 4,041% ليصل إلى 2الفوائد نموا

فوائد الدخل غير المرتبط بال %. ونم2.89نقطة أساس بمعدل  13 مقداره هامش متوسط في  تراجع جزئي والذي عادله، المتوسطة

انخفاض  عادلهاالتي قابلها  والتداولمليون لاير سعودي، وذلك في ظل ارتفاع رسوم الوساطة واإلقراض  1,422صل إلى ي% ل9بنسبة 

لفوائد ا من الدخل التشغيليوارتفع إجمالي . 2020أشهر من عام  9خلل لمرة واحدة األخرى  الدخل التشغيليأنواع الصرف و دخلفي 

 .2020%، وذلك بالمقارنة بالربع الثالث من عام 9فوائد للربع المعنّي بنسبة ب وغير المرتبط

، وذلك بسبب زيادة 2021أشهر من عام  9مليون لاير سعودي خلل  1,827% سنوياا لتصل إلى 8بنسبة  النفقات التشغيليةوارتفعت 

% 6بنسبة  2021للربع الثالث من عام  النفقات التشغيلية، ارتفعت و مماثلوعلى نح %.15% إلى 5معدل ضريبة القيمة المضافة من 

 .2021أشهر من عام  9% خلل 33.4نقطة مئوية سنوياا، ليصل إلى  1.3بنسبة  معدل التكلفة إلى الدخلوارتفع سنوياا. 

مليون لاير  1,798بالمقارنة مع  ، وذلك2021أشهر من عام  9مليون لاير سعودي خلل  858القيمة  تكلفة انخفاضوبلغت قيمة 

تكلفة انخفاض % إلى توحيد جودة االئتمان بعد ارتفاع 52ويعزى هذا االنخفاض بنسبة  .2020سعودي خلل الفترة نفسها من عام 

 أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والتحسينات التي أجريت لتغطية القروض المتعثرة. 2020خلل عام  القيمة

 

 في الميزانية العموميةأبرز النقاط 

 

     لاير سعودي )مليون(
الربع الثالث 

 2021من عام 

الربع الرابع 

 2020من عام 
Δ% 

الربع الثالث 

 2020من عام 
Δ% 

        

 بنك المركزيللنقد وأرصدة 

 السعودي
    9,635 10,548 -9% 9,478 +2% 

 %45+ 3,719 %34+ 4,027 5,389     المصارف على ةالمستحقالمبالغ 

 %15+ 37,901 %16+ 37,679 43,587     االستثمارات

 %7+ 134,356 %11+ 130,565 144,393     القروض والسلف

 %14- 11,992 %8- 11,255 10,331     أصول أخرى

 %8+ 197,445 %10+ 194,074 213,335     إجمالي األصول

 %22+ 16,452 %19+ 16,792 20,043     لمصارفل ةالمستحقالمبالغ 

 %6+ 135,655 %13+ 127,112 143,322     ودائع العمالء

 %8- 11,656 %7- 11,534 10,728     خرىاأل االلتزامات

 %6+ 163,762 %12+ 155,438 174,093     االلتزاماتإجمالي 

 %0+ 12,054 %0+ 12,054 12,054     األسهمرأس مال 

 %15+ 7,398 %14+ 7,433 8,482     المستبقاةاألرباح 

 %4- 14,231 %3- 14,149 13,707     خرىاألصول األ

المنسوبة إلى  حقوق الملكية

 المساهمين
    34,242 33,636 +2% 33,683 +2% 

   %0+ %0+ 5,000 5,000   صكوك المستوى األول

 %17+ 33,683 %2+ 38,636 39,242     حقوق الملكيةإجمالي 
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 %2.8 %2.5     القروض المتعثرةنسبة 
نقطة  25-

 أساس
2.7% 

نقطة  18-

 أساس

 %124.6 %135.4     نسبة تغطية القروض المتعثرة
+10.8 

 نقطة مئوية
102.7% 

+32.6 

 نقطة مئوية

 %20.6 %19.8     معدل المستوى األول
نقطة  75-

 أساس
17.2% 

+261 

نقطة 

 أساس

 %21.6 %20.9     نسبة كفاية رأس المال
نقطة  62-

 أساس
17.9% 

+302 

نقطة 

 أساس

 %199.0 %175.9     نسبة تغطية السيولة
-23.1 

 نقطة مئوية
177.0% 

نقطة  1.1-

 مئوية

 %16.5 %15.8     ةالمالي ةفعانسبة الر
نقطة  75-

 أساس
14.3% 

+154 

نقطة 

 أساس

 %122 %120     نسبة صافي التمويل المستقر
نقطة  2.0-

 مئوية
118% 

نقطة  2.0-

 مئوية

 مقابلللقروض النسبة التنظيمية 

 السعوديبنك المركزي لل الودائع
    83.6% 82.3% 

+1.3 

 نقطة مئوية
83.4% 

+0.2 

 نقطة مئوية

 

ديسمبر  31% عن 10مليون لاير سعودي، مسجل زيادة قدرها  213,335، بلغ إجمالي األصول ما قيمته 2021سبتمبر  30في 

مليون لاير سعودي، ويرجع ذلك في الغالب إلى  144,393% سنوياا لتصل إلى 11وارتفعت قيمة القروض والسلف بنسبة  .2020

ا بنمو الرهن العقاري ال -% في اإلقراض االستهلكي 18نمو بقدر  % 9% وبنمو القروض التجارية بنسبة 26ي بلغت نسبته ذمدعوما

 % في التوسع في نطاق الميزانية العمومية.16ظ في االستثمارات بنسبة وساهم النمو الملحوخلل الفترة نفسها. 

مليون لاير  143,322لتصل قيمتها إلى  2021% خلل التسعة أشهر األولى من عام 13وشهدت ودائع العملء ارتفاعاا بنسبة 

 % على التوالي.28% و5الفوائد وبدون فوائد بنسبة بوقد نمت كّل من الودائع  سعودي.

، 2021نقطة أساس خلل التسعة أشهر األولى من عام  25%، مسجلةا 2.5، بلغت نسبة القروض المتعثرة 2021سبتمبر  30 وفي

وتحّسنت نسبة تغطية القروض  ونمو أنشطة اإلقراض. ةالتجاري الدفاترالقروض المتعثرة في  تسجيلوذلك بسبب انخفاض معدالت 

 %.135.4مئوية على التوالي، لتصل إلى نقطة  32.6و 10.8المتعثرة سنوياا بنسبة 

%، واستقّرت بشكٍل عام مقارنة بنهاية 19.8% ونسبة المستوى األول 20.9، بلغت نسبة كفاية رأس المال 2021سبتمبر  30وفي 

 العام السابق.

% ونسبة صافي التمويل 175.9 وظلت سيولة البنك مناسبةا وملئمةا في الحدود التنظيمية المسموح بها، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة

 %.83.6السعودي  لبنك المركزيلقروض مقابل الودائع ل% والنسبة التنظيمية ل120.0المستقر 
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 قائمة الدخل –أبرز النقاط في قطاع التشغيل 

     لاير سعودي )مليون(
أشهر من عام  9

2021 

أشهر من عام  9

2020 
Δ% 

الربع الثالث 

من عام 

2021 

الربع الثالث 

من عام 

2020 

Δ% 

                 

                الدخل التشغيلي

 1,354 1,446     قطاع التجزئة
+7

% 
472 473 -0% 

 716 803 %0- 2,230 2,235     الشركاتقطاع 
+12

% 

 474 529 %1- 1,439 1,427     قطاع الخزينة
+12

% 

المصرفي االستثمار 

 والوساطة
    355 246 

+45

% 
111 88 

+26

% 

 %9- 1,751 1,914 %4- 5,268 5,463     الدخل التشغيلي

                  

صافي الدخل قبل الزكاة 

 والضريبة
                

 241 464     قطاع التجزئة
+93

% 
116 3 

+337

0% 

 198 928     الشركاتقطاع 
+36

8% 
387 (18) 

+225

5% 

 395 449 %4- 1,233 1,181     قطاع الخزينة
+14

% 

االستثمار المصرفي 

 والوساطة
    206 105 

+96

% 
64 43 

+49

% 

صافي الدخل قبل الزكاة 

 والضريبة
    2,778 1,777 

+56

% 
1,017 424 

+140

% 

 

 الميزانية العمومية -أبرز النقاط في قطاع التشغيل 

     عودي )مليون(لاير س
الربع الثالث من عام 

2021 

الربع الرابع من 

 2020عام 
Δ% 

الربع الثالث من 

 2020عام 
Δ% 

                

               إجمالي األصول

 %22+ 28,192 (18) 29,086 34,372     قطاع التجزئة

 %2+ 108,304 %8+ 102,507 110,835     الشركاتقطاع 

 %11+ 59,477 %9+ 61,050 66,267     قطاع الخزينة

االستثمار المصرفي 

 والوساطة
    1,861 1,431 +30% 1,472 +26% 

 %8+ 197,445 %10+ 194,074 213,335     إجمالي األصول

                

               االلتزاماتإجمالي 
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               االلتزاماتإجمالي 

 %9+ 73,582 %7+ 74,967 80,334     التجزئةقطاع 

 %1- 64,703 %21+ 54,368 65,582     الشركاتقطاع 

 %10+ 24,056 %7+ 24,681 26,440     قطاع الخزينة

االستثمار المصرفي 

 والوساطة
    1,737 1,422 +22% 1,421 +22% 

 %6+ 163,762 %12+ 155,438 174,093     االلتزاماتإجمالي 

 

مليون لاير  464% سنوياا ليصل إلى 93بنسبة  2021أشهر من عام  9قبل الزكاة والضريبة خلل  التجزئةقطاع نما صافي دخل 

وقد ارتفع  .تكلفة انخفاض القيمةمليون لاير سعودي وانخفاض  1,446صل إلى يل% 7بنسبة  الدخل التشغيليسعودي، وذلك بسبب نمو 

مليون لاير سعودي نتيجة  34,372ليصل إلى  2021أشهر األولى من عام % خلل التسعة 18بنسبة  التجزئة قطاع إجمالي أصول

مليون لاير سعودي، ويرجع ذلك  80,334% ليصل إلى 7بنسبة  االلتزاماتوارتفع إجمالي %. 19التجزئة بنسبة  قطاع إقراضنمو 

 %.6في األساس إلى النمو في ودائع العملء الذي بلغت نسبته 

ا قطاع وسّجل لتصل قيمته  2021أشهر من عام  9خلل  صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة% سنوياا في 368بنسبة  الشركات نموا

المستقر البالغة  لدخل التشغيليلبالنسبة  تكلفة انخفاض القيمة% في 47بنسبة  تراجعوقد نتج ذلك عن  مليون لاير سعودي. 928إلى 

 110,835ليصل إلى  2020أشهر من عام  9% خلل 8مليون لاير سعودي. ونما إجمالي أصول قطاع الشركات بنسبة  2,235قيمتها 

% منذ بداية 21لشركات بنسبة ا قطاع التزاماتوارتفعت قيمة % في القروض والسلف. 8مليون لاير سعودي، وذلك وفقاا لزيادة بنسبة 

 %.22ع بنسبة نمو الودائ

مليون لاير  1,181وصلت قيمته إلى  صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة% في 4انخفاض سنوي بنسبة  عن قطاع الخزينة وأبلغ

مليون لاير سعودي، وذلك  1,427صل إلى ي% سنوياا ل1بنسبة  الدخل التشغيليوانخفض  .2021أشهر من عام  9سعودي خلل 

% على التوالي خلل 7% و9بنسبة  قطاع الخزينةوالتزامات في الوقت الذي ارتفعت فيه أصول ، اآلخر والدخلبالنسبة لصافي الرسوم 

 .2021التسعة أشهر األولى من عام 

مليون  206بلغت  صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة% سنوياا في 96وسجل قطاع االستثمار المصرفي والوساطة زيادةا سنويةا بنسبة 

ا لتحّسن رسوم الوساطة وإدارة األصول، مّما أدى إلى نمو إجمالي 2021أشهر من عام  9لاير سعودي خلل  الدخل ، وذلك نظرا

 % سنوياا.45بنسبة  التشغيلي

 

 التوقعات المستقبلية

، بدأت أساسيات االقتصاد الكلي بالتحّسن خلل 2020جائحة كورونا خلل عام  التي أودتهاصعبة التشغيلية البيئة ال ظروففي ظّل 

، مّما أدى إلى زيادة الطلب على التمويل االستهلكي وتحسين أنشطة الشركات المصرفية واستئناف 2021األشهر التسعة األولى من عام 

 تدريجياا. 2030فرص تحقيق أهداف رؤية 

البنك بوضع قوي للستفادة من هذه الظروف االقتصادية المحّسنة خلل العام وحتى اآلن، األمر الذي  على هذه الخلفية، تحلّىبناء و

 انعكس على األداء المالي القوي خلل هذه الفترة.

 إيجادي مواتيةا، ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز مساع 2022إزاء الفترة المتبقية من العام وحتى عام المستقبلية وال تزال التوقعات 

 القيمة المنشودة لمساهمينا وعملئنا وموظفينا، وذلك بالتوازي مع التنفيذ الدؤوب لجدول األعمال االستراتيجي للبنك.

 

 

  



 2021     نشرة األرباح المحقّقة في الربع الثالث من عام    

Page  7    الصفحة      |  
 

Confidential 

 معلومات إضافية

 

ونشرات األرباح وعروضها التقديمية وعروض المستثمرين التقديمية وملحق البيانات  2021المالية للربع الثالث من عام  القوائمتتاح 

 المالية للطلع عليها عبر روابط الموقع اإللكتروني للبنك السعودي الفرنسي التالية:

   -information/financial-enu/investorrelation/financialm-https://www.alfransi.com.sa/english/top

disclosures-and-satements     

   -information/investor-u/investorrelation/sharemen-https://www.alfransi.com.sa/english/top

presentations    

 

 التالي:وللمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يرجى التواصل مع البنك على النحو 

 البنك السعودي الفرنسي

 11554، الرياض 56006ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 

 جهة االتصال في إدارة المستثمرين المؤسسيين

 علقات المستثمرين في البنك السعودي الفرنسي

  رئيس علقات المستثمرين      |        ريان عياش  

   IR@alfransi.com.sa     

 

 جهة االتصال اإلعالمية

 سارة التويجري

 رئيس التسويق واالتصاالت في المجموعة

   Smaltuwaijri@alfransi.com.sa     
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