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عن البنك السعودي الفرنسينبذة 

2021لربع الثاني من عام للمستثمر ادليل



دمات حول تقديم الخهاتركيزيتمحور مجموعة مصرفية رائدة في المملكة العربية السعودية 
المحليةالمصرفية 

األفراد

27.4%

الشركات

40.4%

الخزينة 

25.3%

العمليات 

المصرفية 

االستثمارية 

والوساطة 

6.9%

3,549

(بالمليون لاير سعودي)2021تنوع الدخل التشغيلي للنصف األول من عام 

:نموذج الشامل للبنكال
(لديناالقروضحافظةمن % 78)السمة المؤسسية للبنك

لألفراد ةقروض متناميحافظة

تركيز على السوق السعودي باألساس

مجموعة متكاملة من المنتجات التقليدية واإلسالمية

:مقرنا الرئيسي في الرياض
كةفرًعا منتشرة في جميع أنحاء الممل85مع 

بنك نظامي محلي

:ديةالشركات التابعة في المملكة العربية السعو
السعودي الفرنسي كابيتال

السعودي الفرنسي للتأمين السعودي

الفرنسي للتمويل التأجيري

شركة سكن للتمويل العقاري

ية المشاريع المشتركة في المملكة العرب

:السعودية
أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

211.3
منذ بداية السنة حتى تاريخه8.9%+ 

إجمالي األصول

(بالمليار)

140.8
يخهمنذ بداية السنة حتى تار10.8%+ 

ودائع العمالء

(بالمليار)

46.3
منذ بداية السنة حتى تاريخه15.8%+ 

رأس المال السوقي

(بالمليار)

n

نوالموظفالفروعالعمالء األفراد

(بالمليون)

1.1852,878
+3.3%منذ بداية السنة حتى تاريخه%0.1-منذ بداية السنة حتى تاريخه2-منذ بداية السنة حتى تاريخه
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البنكحضور|لمحة عامة



المستجد ورونا جائحة فيروس كتداعيات عقب تشهد استقراًرا مؤشرات السوق والتصنيفات االئتمانية 
2020عام ( 19-كوفيد)

2021يونيو 30مؤشرات األسهم

38.40(باللاير السعودي)سعر اإلغالق 

27.8(باللاير السعودي)أسبوًعا 52نطاق  - 40.0

1,205(بالمليون)عدد األسهم الُمصدرة 

46.29(بالمليار لاير سعودي)القيمة السوقية 

%5.4القيمة السوقية نسبة إلى قطاع البنوك السعودي

%0.5القيمة السوقية نسبة إلى سوق األسهم السعودية

1.35xالسعر إلى القيمة الدفترية الملموسة

31.0x(2020السنة المالية )السعر إلى األرباح 

%1.0(2020السنة المالية )العائد الربحي 

المملكة القابضة

16.2%

عائلة الراشد

9.8%

شركة رام القابضة

9.0%

المؤسسة العامة للتأمينات 

%9.0االجتماعية

آخرون

56.0%

(بالمليون)المساهمين هيكل

1,205

(بالمليون)الملكية األجنبية 

1,205

الملكية

األجنبية

17.4%

الملكية السعودية 

82.6%

، شركة كابيتال آي كيو(تداول)السوق المالية السعودية : المصادر

Covid-
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(TSR)إجمالي عائد المساهمين 

المتوسط للبنوك المناظرة 

التوقعات 

ستاندرد آند بورز

BBB+
ثابت

التوقعات 

موديز

A1
سلبي

فيتش

BBB+
التوقعات سلبي

n

البنك 
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ألسهم والتصنيفات االئتمانيةلعرض عام| لمحة عامة



التشغيلبيئة 

2021لربع الثاني من عام للمستثمر ادليل



خالل عام ( 19-كوفيد)جائحة كورونا األسواق المالية والنشاط االقتصادي إلى حد كبير عقبتعافي 
2020

وتداول،HIS Markitصندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وإدارة معلومات الطاقة، و : المصادر

جراءمن،2020عاممناألولالربعفيحادبشكلالنفطأسعارتراجعت

أمريكيًادوالًرا75إلىتعافتثم،(19-كوفيد)كورونافايروسانتشار

.2021عاممنالثانيالربعبحلولللبرميل

(تداول)السعوديةالماليةالسوقشهدتالعالمية،األسهمأسواقغرارعلى

بنسبةتعافتولكنَّها،2020عاممناألولالربعفي%22بنسبةتراجعًا

مناألخيرالربعمستوياتبمقارنة،2021عاممنالثانيالربعبحلول31%

.2019عام

تخفيضاتمعتماشيًا2020عامخاللالبنوكبينالفائدةأسعارانخفضت

.لمنخفضةامستوياتهافيواستمرتمارس،أوائلفيالفيدراليةالفائدةأسعار

في42.4إلىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمشترياتمديريمؤشرهبط

.2021عاممنالثانيالربعبحلول56.4إلىتعافىثمومن،2020مارس

42.447.750.7
57.053.356.4

-1%

56.4

+6%

على أساس

ربع سنوي

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من

2020عام 

الربع الثالث من

2020عام 

الربع األخير من

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 

(يالقطاع الخاص غير النفط)مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية 

5,8626,3297,0157,589
9,26810,356

+36%

10,356

+12%
على  أساس 

ربع سنوي

تداول-مؤشر قطاع البنوك 

6,5057,224
8,2998,690

9,908
10,984

+26%

10,984

+11%
على أساس 

ربع سنوي

مؤشر تداول

19

4240
51

64
75

+46%

75

+18%
على أساس 

ربع سنوي

(كيبالدوالر األمري)برينتسعر برميل نفط 

1.53%1.06%

0.79%
0.65%

0.20%0.18%

1.87%

1.50%

1.30%
1.18%

0.81%0.80%

0.80%

(بالمتوسط)لاير سعوديماليين 3:سايبور(متوسط)ماليين دوالر أمريكي 3: ليبور

)%(سايبوراتجاه 
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(19-كوفيد)جائحة فايروس كورونا تداعيات|بيئة التشغيل 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من

2020عام 

الربع الثالث من

2020عام 

الربع األخير من

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من

2020عام 

الربع الثالث من

2020عام 

الربع األخير من

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من

2020عام 

الربع الثالث من

2020عام 

الربع األخير من

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 

الربع األول من 

2020عام 

النصف األول من 

2020عام 

9شهر 

2020من عام 

السنة المالية من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

النصف األول من 

2021عام 



2021في عام + 2.4%يقدر بــبنموالناتج المحلي اإلجمالي للمملكةتوقعات بتعافي 

|  (EIA)إدارة معلومات الطاقة ة منص–أسعار النفط السابقة | خزينة البنك السعودي الفرنسي –المصارف السعوديةما بين الفائدةتوقعات سعر ا| مؤسسة النقد العربي السعودي -السعودية المصارفبين األسعار السابقة للفائدة : المصادر

صندوق النقد الدولي–الناتج المحلي اإلجمالي، سعر النفط، والتضخم، وأرصدة الحسابات الحالية 

في %2.4بنسبة من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة، ليحقق نمًوا إيجابيًا

جائحة بسبب تداعيات2020في عام % 4.15، بعد أن شهد انكماشًا بنسبة 2021عام 

وما ترتب عليها من إجراءات إغالق عام وانخفاض في أسعار ( 19-دكوفي)فايروس كورونا 

.النفط

ورمن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند معدالتها المنخفضة في المستقبل المنظ.

51

68

51
6056

20182019202020212022E

(كيبالدوالر األمري)سعر برميل نفط برنت 

60

9.15%

4.82%

-2.13%

2.84%
1.93%

2018201920202021E2022E

أرصدة الحسابات الحالية 

)%(

2.84%

2.45%

-2.09%

2.72%

1.97%

2018201920202021E2022E

)%(التضخم 

2.72%
3.44%

2.43%0.33%

-4.15%

2.40%

4.80%

2018201920202021E2022E

)%(النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

2.40%

2.31%2.33%

2.45%
2.64%

1.18%

0.80%
1.04%

( )%(متوسط)لاير سعودي ماليين3: (سايبور)سعر الفائدة بين المصارف السعودية 

0.80%

0.16%
0.65%0.22%

20182019202020212022E

(بالمتوسط)مليون لاير 3: المرجعيالمؤشر ( متوسط)مليون دوالر أمريكي 3: ليبور2021
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في ( 19-دكوفي)المستجد فيروس كورونا جائحةتداعياتتجاوزقطاع البنوك السعودي على قدرة
2020عام 

يمؤسسة النقد العربي السعود: المصدر

1,4191,4051,4431,552
1,783

1,953

+7%

+10%  

YTD

الربع الثاني من 20162017201820192020

2021عام 

بالمليار لاير)االئتمان المصرفي 

(سعودي

1,953

1,6291,6331,6741,7961,9432,030

+5%

2,030

+4%  

YTD

الربع الثاني20162017201820192020

من عام 

2021

(ديبالمليار لاير سعو)ودائع البنوك 

19.5%20.4%20.3%19.4%20.3%20.2%

17.5%18.3%18.5%18.1%18.7%18.5%

18.5% |20.2 %

الربع األول من 20162017201820192020

2021عام 

%()نسبة كفاية رأس المال | الفئة األولى : القيمة السوقية

لنسبة كفاية رأس الما

1.4%
1.6%

2.0%1.9%

2.2%2.2%

2.2%

الربع األول من 20162017201820192020

2021عام 

)%(نسبة القروض المتعثرة 

1.8%2.0%2.1%1.8%1.2%1.4%

12.6%12.9%
13.9%

11.9%

8.6%
10.0%

10.0%|1.4%

20162017201820192020

العائد على األسهم

الربع األول من 

2021عام 

ن العائد على حقوق المساهمي: الربحية

العائد على األصول

20.3%21.6%22.3%
25.4%26.8%25.7%

25.7%

الربع األول من 20162017201820192020

2021عام 

)%(نسبة األصول السائلة من إجمالي األصول 
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نسبة الفئة األولى



ةاالستراتيجي

2021لمستثمر في الربع الثاني من عام ادليل



...لبناء ثقافة دائمة التغير والحيوية والحداثةرسالتناصياغة، أعدنا 2018في عام 

الرسالة والقيم|االستراتيجية 

قيمنا

دائًما صادقون مع أنفسنا
.فالمهنية هي جوهر العالقات وروحهاالصراحة بيننا حتى وإن شكلت بعض التباين، نحرص علىو. نحن صادقون مع بعضنا البعض

المجموعة قبل الفرد
تكمن مصلحة الفريق باالعتماد على خبرات اآلخرين في تقديم جودة األفكار

مبدأالبساطة
.رةة واحدة وسننفذ مباشمرأن يكون كل ما نفعله متسًما بالسهولة والبساطة، ونعمل على تجهيز كل فرد من فريقنا ليعدو في طريق النجاح وكل ما نحتاجه هو أن نُسألإلى نحن نسعى دائًما 

التفوق هو أسلوبنا
.، ورغبة الفوز هي دافعنا األكبر للتقدمودطموحنا بال حد.  يهمنا أن نكسب قلوب وعقول فريقنا وعمالئنا ومساهمينا

نحن البنك السعودي الفرنسي
.سنحمي مجتمعنا دائًما وندافع عنه أبًدا. دائًما نضع مصلحة فريق عملنا وعمالئنا ومساهمينا ومجتمعنا كامالً قبل أجنداتنا وجداول أعمالنا

تصرفالسرعة في ال، وفي التفكيرطموحال
.عند التفكير في القرارات فإنَّ لدينا المنهجية في التفكير للمدى البعيد مع السرعة في اتخاذ القرار واالنطالق للتصرف

رسالتنا

أن نصبح البنك األكثر 

عصرية وابتكاًرا في 

جربة المنطقة بالتفوق في ت

.الموظفين والعمالء
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...وشرعنا في تشكيل فريق إدارة تنفيذي متماسك هو األفضل في فئته ... 
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ريان محمد فايز

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

فبراير18الرئيس التنفيذي منذ : البنك السعودي الفرنسي

الرئيس التنفيذي لمدة سنتان: مجموعة صافوال

مسؤول أول باإلدارة / المدير اإلداري : جي بي مورجان
القطرية في المملكة العربية 

مازن التميمي

رئيس المصرفية المؤسسية

رفية المؤسسية تم تعيينه رئيًسا للمص: البنك السعودي الفرنسي•

2017في أكتوبر عام 

قة الغربية المدير العام اإلقليمي للمنط: البنك السعودي الفرنسي•

عاًما13عاًما ولمصرفية الشركات لمدة 14لمدة 

مي الهوشان

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

أغسطس18تم تعيينها في : البنك السعودي الفرنسي

مدير عام الموارد البشرية: البنك األول

رئيس الموارد البشرية: األهلي كابيتال

عادل مالوي

الرئيس التنفيذي لالستثمار

فيذي تم تعيينه الرئيس التن: البنك السعودي الفرنسي
أبريل19في لإلستثمار

سنوات3المدير المالي لمدة : البنك السعودي الفرنسي

رئيس مجموعة األسواق : البنك السعودي الفرنسي

محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ

رئيس مصرفية األفراد

يوليو18تم تعيينه في : البنك السعودي الفرنسي•

في مساعد المدير العام لمصرفية األفراد: مصرف الراجحي•

2017عام 

سنوات3: سنوات  بنك ساب6: البنك العربي الوطني•

ثامر محمد يوسف

الرئيس التنفيذي للعمليات

يذي للعمليات تم تعيينه الرئيس التنف: البنك السعودي الفرنسي
ديسمبر18في 

رئيس خدمات المعلومات: بنك ساب

سنوات10: مجموعة سامبا المالية

كننغهاممايكل 

رئيس التخطيط واإلدارة الرقمية للمجموعة

2018تم تعيينه في عام : البنك السعودي الفرنسي

الرئيس التنفيذي للبنك الرقمي بالكامل

ترحة استراتيجية المجموعة للقيمة المق: بنك أبوظبي التجاري

للموظفين

المدير اإلداري: باركليز

معتصم مفتي

الرئيس التنفيذي باإلنابة إلدارة المخاطر

يذي باإلنابة تم تعيينه الرئيس التنف: البنك السعودي الفرنسي
يناير21إلدارة المخاطر في 

ة الشركات الرئيس اإلقليمي لمصرفي: البنك السعودي الفرنسي
سنوات، نائب رئيس مصرفية 10لدى المجموعة لمدة 

الشركات لدى 

عبدالمحسن الريس

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

فيذي للتدقيق تم تعيينه الرئيس التن: البنك السعودي الفرنسي•

2017الداخلي في أغسطس عام 

عاًما من الخبرة المصرفية34•

رئيس عمليات األفراد: ساب•

رئيس التدقيق الداخلي: البنك العربي الوطني•

عبدهللا آل الشيخ

رئيس الحوكمة واإلدارة القانونية

2018تم تعيينه في عام : البنك السعودي الفرنسي•

عاًما من الخبرة ذات الصلة15•

رئيس اإلدارة القانونية واألمين : مجموعة سامبا المالية•

التنفيذي للشركة

هيئة السوق المالية (/ ساما)البنك المركزي السعودي •

سامي المهيد

الرئيس التنفيذي لمجموعة االلتزام

عاًما من الخبرة المصرفية ، خاصةً في 20أكثر من •

المصرفية العالمية لألفراد

دراليةهيئة االتصاالت الفي/ خبرة واسعة سابقة في االلتزام•

مازن عزوني

المدير المالي باإلنابة

2021تم تعيينه في يونيو : البنك السعودي الفرنسي

عاًما من الخبرة 22أكثر من : البنك األهلي السعودي
.المصرفية في مجال التمويل

n
الفريق اإلداري|االستراتيجية 



رسم لتحديث البنك وإعادة  LEAPستراتيجية خمسية شاملة تسمىاتولى هذا الفريق تنفيذ خطة 
مالمح رؤيته

2023
الطموح

حصة السوق من الموجودات

10%

العائد على متوسط 

الموجودات

2.3%

صافي نقاط 

الترويج

#1

2018
الوضع الحالي

أسهم سوق الموجودات

8.3%

عائدات النفقات اإلعالنية 

*لألصول

1.7%

**صافي نقاط الترويج

غير متوفر

"LEAP"قادرون تماًما على تنفيذ 

ي مكانتنا الرائدة فترسيخ 

اتلشركلمصرفية الخدمات ال

في الخدمات التوّسع

المصرفية لألفراد

ية مكانتنا الريادتحسين 

في المصرفية الخاصة

قوتنا فيتعزيز

األسواق العالمية

المخاطرة

ةاإلستراتيجي

تجربة العميل

ةالكفاءة التنظيمي
التحول الرقمي

العالمة 

التجارية

األفراد

A

B

C

D

E

F

G

H

عوامل التمكين االستراتيجية

الركائز االستراتيجية

الية لعام لم يتم تحديد صافي نقاط الترويج الح** | العائد على متوسط الموجودات قبل الزكاة وضريبة الدخل *

2019

n
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ستراتيجيةنركز بوضوح على تحقيق النتائج اال

العائد على متوسط حقوق الملكية زيادة

من خالل التركيز على تنمية أعمالنا

حيث يتم مردود رأس المال الُمعّدل في ضوء المخاطر 

.واستغالل رأس المال بكفاءة

ع تحقيق عوائد إجمالية تأتي ضمن الرب

تحقيق دخل وعائدات ثابتة .لمساهمينااألعلى 

.لمساهمينا دون أي مفاجآت

تة توزيع أرباح ثاب

.على مساهمينا

لخدمات خالل إعادة تصميم عملياتنا والتركيز على اتحسين كفاءة التشغيل من

.الرقمية

في تجربة موظفينا ومستوى رضاهمالتحسين المستمر   .لتجربة عمالئناالمستمرالتحسين 

.في مكان العمل

n
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ستراتيجية الخمسيةالخطة اال|ستراتيجية اال

النتائج االستراتيجية

1#مؤشر األداء الرئيسي

(TSR)إجمالي عائد المساهمين 

أفضل مكان للعملأفضل تجربة للعمالءالكفاءة

2#مؤشر األداء الرئيسي

العائد على متوسط حقوق الملكية

3#مؤشر األداء الرئيسي

ربحية السهم األساسية

4#مؤشر األداء الرئيسي

توزيعات األرباح للسهم

5#مؤشر األداء الرئيسي

نسبة التكلفة إلى الدخل

6#مؤشر األداء الرئيسي

صافي نقاط الترويج

7#مؤشر األداء الرئيسي

صافي نقاط الترويج للموظفين

المرونةالمفضلة للمساهمين



تراجعًا 2020رغم التقدم القوي الذي تم تحقيقه في تنفيذ االستراتيجية، شهد عام 
في مؤشرات األداء المالية الرئيسية نتيجة ارتفاع تكلفة المخاطر

النتائج االستراتيجية

1#مؤشر األداء الرئيسي

(TSR)إجمالي عائد المساهمين 

أفضل مكان للعملأفضل تجربة للعمالءالكفاءة

2#مؤشر األداء الرئيسي

العائد على متوسط حقوق الملكية

3#مؤشر األداء الرئيسي

ربحية السهم األساسية

4#مؤشر األداء الرئيسي

توزيعات األرباح للسهم

5#مؤشر األداء الرئيسي

نسبة التكلفة إلى الدخل

6#مؤشر األداء الرئيسي

صافي نقاط الترويج

7#مؤشر األداء الرئيسي

صافي نقاط الترويج للموظفين

5.8%
-5.5 pptsعلى أساس سنوي 

العائد على متوسط حقوق الملكية قبل الزكاة 
وضريبة الدخل

(%)

على أساس سنوي39.9%- 

إجمالي عائد المساهمين

(%)

-13.8%1.24
على أساس سنوي52%- 

ةربحية السهم األساسي

لاير سعودي

0.40
على أساس سنوي80%- 

همصافي توزيع أرباح األس
لاير سعودي

33.6%
على أساس سنوينقطة أساس 28+ 

نسبة التكلفة إلى الدخل

(%)



صافي نقاط الترويج

(%)

+4%
على أساس سنوي



صافي نقاط الترويج للموظفين

(%)

+14%
على أساس سنوي

n
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2021لمستثمر في الربع الثاني من عام ادليل

األداء المالي 



الدخلصافيفيوانتعاشالماليالمركزفيقوينمو

1,549
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

+38%

صافي الدخل بعد ضرائب الدخل والزكاة

+9% 141.8
مليون لاير سعودي

يخهبداية السنة حتى تار

القروض والسلف

+12% 42.1
مليون لاير سعودي

ريخهبداية السنة حتى تا

االستثمارات

+10% 94.5
مليون لاير سعودي

ريخهبداية السنة حتى تا

الودائع التي ال تحمل فوائد

3,549
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

+1%

دخل التشغيل

نقطة أساس22- 2.57%
هبداية السنة حتى تاريخ

نسبة القروض

المتعثرة

نقطة أساس5.5%+ 130%
بداية السنة حتى تاريخه

ثرةنسبة تغطية القروض المتع

نقطة أساس72- 0.79%
على أساس سنوي

تكلفة المخاطر

20.2%
ريخهبداية السنة حتى تا

-33نقطة أساس

ة نسبة الفئ

األولى

194%
خهبداية السنة حتى تاري

ةنقطة أساسي5-

انخفاض تكلفة 

المخاطر

67%
خهبداية السنة حتى تاري

-0.48نقطة أساسية

من نسبة الودائع التي ال تحمل فوائد

الودائع اإلجمالية

2.85%
على أساس سنوي

نقطة أساس12-

هامش صافي 

الفائدة

الماليالمركز

نموحجممدفوًعا ب%9بنسبةالجودةعاليةالقروضنمو

حتىالعامبدايةمنذ% 19مقداره العقاريةالرهونفي

.تاريخه

الودائعفيونمو(%12)االستثماراتفيالقويالنمو

(%10)فوائدتحملالالتي

الدخلقوائم

1%الهامشفيمتوسطانكماشمعاإليراداتفيزيادة

.الفوائدإيراداتصافيفيثابتونمو

انخفاضبسببالمستردالدخلصافي

.المخصصات

جودة الموجودات

نسبة القروض المتعثرةتقليل.

أساس التحسين في نسبة تغطية القروض المتعثرة على

سنوي ومن بداية السنة حتى تاريخه

 ئحة جاتداعياتانخفاض تكلفة المخاطر مع استقرار

كورونا

رأس المال والسيولة

من يبقى رأس المال والسيولة قويين ومريحين ض

.الحدود التنظيمية

حتى استقرار انخفاض تكلفة المخاطر من بداية السنة

تاريخه

n
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واالستثماراتاإلقراضمنالماليللمركزقويمون

الربع الثاني من عام بالمليون لاير سعودي

2021

الربع األخير من 

2020عام 

Δ% الربع الثاني من عام

2020

Δ%

%3+9,519%7-9,80810,548النقد وأرصدة البنك المركزي السعودي

%8+7,176%93+7,7814,027المبالغ المستحقة من البنوك

%14+36,916%12+42,06037,679االستثمارات

%4+135,749%9+141,807130,565القروض والسلف

%22-12,592%12-9,85511,255الموجودات األخرى

+211,310194,074مجموع الموجودات 9 %201,953+ 5 %

%14+17,422%19+19,94416,792المبالغ المستحقة للبنوك

%2+138,046%11+140,805127,112ودائع العمالء

%12-12,809%2-11,30211,534المطلوبات األخرى

+172,051155,438مجموع المطلوبات 1 1 %168,276+ 2 %

%0+12,054%0+12,05412,054رأس المال

%19+7,065%13+8,4117,433مبقاةأرباح 

%5-14,558%3-13,79514,149أخرى

0%0+5,0005,000صكوك المستوى األول

+39,25938,636مجموع حقوق الملكية 2 %33,677+ 1 7 %

بنسبةقويونمو%9بنسبةضقروبنموةمدفوعتاريخهحتىالسنةبدايةمن %9بنسبةالموجوداتمجموعزيادة

.االستثماراتفي12%

11بنسبةالودائعنمومنالسنةبدايةمن2021خالل%11بنسبةالمطلوباتنمو%.

3.84.4
11.2

(0.7)

(1.4)

194.1

211.3

+9%

211.3

مجموع 

الموجودات في 

الربع األخير من

2020عام 

ك النقد وأرصدة البن

المركزي السعودي

المبالغ المستحقة من

البنوك

الموجودات القروض والسلفاالستثمارات

األخرى

مجموع 

الموجودات الربع

الثاني من عام 

2021

(مليار لاير سعودي)حركة الموجودات اإلجمالية 

3.2
8.6

5.1

-0.2

155.4

172.1

+11%

172.1

مجموع المطلوبات

الربع األخير من عام 

2020

مؤسسة المبالغ المستحقة للبنوك و

النقد العربي السعودي

الودائع التي

د ال تحمل فوائ

الودائع التي

تحمل فوائد 

مجموع المطلوباتأخرى

الربع الثاني من عام 

2021

(مليار لاير سعودي)حركة المطلوبات اإلجمالية 

n
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.المخصصاتانخفاضبسببسنويأساسعلى%38بنسبة الدخلصافيتحسن

270
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

-58.4% 627
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

+12.6%

النفقات التشغيلية

لايرمليون 1،549إلىسنويأساسعلى%38بنسبة2021عاممناألولالنصففينمًواالدخلصافيحقق

النفقاتفي %9بةبنسزيادةجزئيًاذلكوقابل،%46بنسبةالقيمةانخفاضوتراجع %1بنسبةالدخلنمومنسعودي

.التشغيلية

لايرمليون 770إلىليصلسنويأساسعلى %76بنسبة 2021عاممنالثانيللربعالدخلصافيتحسن،وبالمثل

.التدهورخالل %58قيمتهالنخفاضنتيجةسعودي

%1+2,6182,584%3+1,3301,297صافي دخل الفوائد 

%0-931933%9-423463الدخل من غير الفوائد

1+3,5493,517%0-1,7541,760دخل التشغيل %

%9+(1,116)(1,219)%13+(557)(627)ليةالنفقات التشغي

%46-(1,048)(569)%58-(650)(270)تكلفة انخفاض القيمة 

%17-1,7882,164%26-8971,207مجموع النفقات التشغيلية

%30+1,7621,353%55+856553صافي الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة

%9-(234)(212)%25-(116)(86)رسوم ضرائب الدخل والزكاة

1,5491,119%76+770437ةصافي الدخل بعد ضرائب الدخل والزكا

تكلفة انخفاض القيمة 

+38%

34

47922

(1)(103)

1,119

1,549

+38%

1,549

صافي الدخل بعد ضرائب 

الدخل والزكاة

2020النصف األول من عام 

اإليرادات بدون 

الفوائد

النفقات 

التشغيلية

انخفاض 

التكلفة

(مليون لاير سعودي)صافي الدخل بعد ضرائب الدخل والزكاة 

(مليار لاير سعودي)دخل التشغيل 

1.75

-0%

1.761.761.751.781.801.751.201.201.171.111.201.13

-6%

-6%

على 

أساس 

ربع 

سنوي

مليار لاير)صافي دخل التشغيل قبل خصم انخفاض القيمة 
(سعودي

1.13

n
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بالمليون لاير سعودي
الربع الثاني من

2021عام 
Δ% Δ%

الربع الثاني من

2020عام 

النصف األول من

2021عام 

النصف األول من

2020عام 



-2%

على 

أساس 

ربع 

سنوي

صافي إيرادات 

الفوائد

صافي الدخل بعد ضرائب 

الدخل والزكاة

2021النصف األول من عام 

اة تكلفة الزك

وضريبة 

الدخل

الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني 

من عام 

2020

الربع الثالث 

من عام 

2020

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 

من عام 

2021

الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني 

من عام 

2020

الربع الثالث 

من عام 

2020

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 

من عام 

2021



2021نمو للقروض في النصف األول مستويات مبشرة من ال

التجارة

22.4%

التصنيع

17.6%

الخدمات

14.1%

المرافق

13.4%

أخرى

23.0%

%9.6التعاقد

116,163

(مليار لاير سعودي)حركة القروض التجارية 

2.00.60.20.1
22.8

25.6

+13%

25.6

القروض 

االستهالكية

الربع األخير 

2020من عام 

قروض القروض الشخصيةالرهن العقاري

السيارات

Credit  نسبة

كفاية رأس 

dsالمال

القروض 

االستهالكية

من الربع الثاني

2021عام 

(مليار لاير سعودي)حركة القروض االستهالكية 

107.8109.5116.2

24.625.6

130.6

22.8

134.1141.8

+9%

141.8

+6%

على أساس 

ربع سنوي

(مليون لاير سعودي)تكوين القروض والسلف 

القروض االستهالكيةالتجارية

القروض 

االستهالكية

18.1% التجارية

81.9%

141,807

(مليار لاير سعودي)مجموع القروض والسلف 

 9بنسبةمواً نوالسلفالقروضمجموعحقق%

 %13ــمقارنةً ب 2021عاممناألولالنصفخالل

.االستهالكيةللقروض 

من %19بنسبةأساسيشكلباالستهالكيةالقروضنمت

.اريةالعقالرهونفيالعامبداية

لاألوالنصفخالل%8بنسبةالتجاريةالقروضنمو

.2021عاممن

+19%

الرهن العقاري

48.9%

القروض الشخصية

38.6%

قروض 

السيارات

10.7%

يةالبطاقات االئتمان

1.7%

25,644

ون ملي)تكوين القروض االستهالكية 
(لاير سعودي

4.9
2.41.81.41.3

2.0

-5.2

107.8

116.2

+8%

116.2

الربعالتجارية

األخير من عام 

2020

النقل الخدماتالتجارةالمرافق

واالتصاالت

الربعالتجاريةأخرىالحكومةالتصنيع

الثاني من عام 

2021

(سعوديلايرمليار)والسلفالقروضمجموع

n
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القروض والسلف |األداء المالي 

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 

من عام 

2021



نمو قوي في المحفظة االستثمارية من حيازات السندات ذات السعر الثابت عبر القطاعات

37.741.142.1

+12%

42.1

+2%

على أساس 

ربع سنوي

(يليار لاير سعودم)االستثمارات

1.61.11.7
37.7

42.1

+12%

42.1

الربع االستثمارات في

2020األخير من عام 

الربع االستثماراتةالجوانب الماليالشركاتالحكومة

2021الثاني من عام 

)سعوديلايرمليار(القطاعبحسباالستثماراتحركة

4.0
37.7

-0.0

0.30.00.042.1

+12%

42.1

الربع األخيراالستثمارات

2020من عام 

الربع االستثماراتفةانخفاض التكلأخرىاألسهمالسعر المتغيرالسعر الثابت

2021الثاني من عام 

(سعوديلايرمليار)النوعبحسباالستثماراتحركة

الحكومة

82.6%

الجوانب 

%9.3المالية

الشركات

8.1%

لايرمليون)النوعبحسباالستثماراتتكوين

(سعودي

42,060

االستثمارات ال تشمل االستثمار في الشركات الزميلة

النصفخالل%12بةبنساالستثماراتحجمزاد

اتللسندازاتهحيمنالبنكزادحيث2021األول

شركاتوالالسعوديةكومةالحفيالثابتالسعرذات

.الماليةوالقطاعات

جزءعمعاليةجودةعلىيةاالستثمارالمحفظةحافظت

.راالستثماودرجةيةالسعودللحكومةمنهاكبير

السعر الثابت

81.1%

السعر المتغير

16.9%

األسهم

0.6%
أخرى

1.4%

لايرمليون)النوعبحسباالستثماراتتكوين

(سعودي

42,060

n
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االستثمارات|األداء المالي 

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 

من عام 

2021



وائدفتحملالالتيالودائعفيالمستمرالنمو

74.4

--

78.1

52.762.7

5.18.6
127.1

140.8

+11%

140.8

الودائع التي ال

تحمل فوائد 
الربع الثاني ودائع العمالء

2021من عام 

(مليار لاير سعوي)حركة ودائع العمالء 

الشركات األفراد

41.243.146.3

85.989.994.5

127.1133.0140.8

+11%

140.8

+6%

على أساس

ربع سنوي

(مليار لاير سعودي)ودائع العمالء

وائد الودائع التي ال تحمل فد الودائع التي تحمل فوائ

18.721.419.919.916.716.8

44.333.031.0
21.326.429.5

63.1
54.450.9

41.243.146.3

+12%

46.3

+8%

على أساس 

ربع سنوي

الشركات

(باللاير لاير سعودي)الودائع التي تحمل فوائد 

األفراد

53.152.553.354.459.661.2

30.631.231.531.530.333.3

83.783.684.785.989.994.5

+10%

94.5

+5%

على أساس 

ربع سنوي

(مليار لاير سعودي)الودائع التي ال تحمل فوائد

الشركاتاألفراد 

الودائع التي

تحمل فوائد

32.9%
ال الودائع التي

تحمل فوائد 

67.1%

140,805

(بالمليار لاير سعودي)تكوين ودائع العمالء 

2021عاممناألولالنصفخالل%11بنسبةنمًواالودائعحققت 

ملتحالتيوالودائع(%10+)ائدفوتحملالالتياألعلىالودائعمن

.(%12+)فوائد

مستقرة)الودائعإجماليمن %67بةنسفوائدتحملالالتيالودائعتشكل

.(2020الرابعالربعفي%68بـمقارنة

التيودائعالسنداتفيزيادةمع،ضيالماالعامخاللالودائعمزيجتحسن

9وسنوياسأسعلىسعوديلايرمليار11بقيمةفوائدتحملال

.امالعبدايةمنذسعوديلايراتمليار

6.7+األفراد 

1.9+الشركات

n

ودائع العمالء الربع األخير

2020من عام 

الودائع التي 

تحمل فوائد
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ودائع العمالء|األداء المالي 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 



قروضتكاليف التمويل المحسنة ومزايا التحوط انخفاض عائدات التعوضإذصافي دخل الفوائد استقرار 

 مقارنة بنفس الفترة % 1بنسبة 2021من عام 1نما صافي دخل الفوائد خالل النصف

وائد مليون لاير سعودي حيث قوبل انخفاض الدخل من الف2,618من العام السابق ليبلغ 

في تكاليف التمويل % 65بتحسن % 13بنسبة 

1,2971,2871,330

+3%

1,330

+3%

على أساس 

ربع سنوي

مليون)صافي دخل الفوائد 
(  لاير سعودي

1,592
1,4071,459

-8%

1,459

+4%

على أساس 

ربع سنوي

الدخل من الفوائد

(مليون لاير)

295

120129

-56%

129

+7%

على أساس ربع سنوي

مليون)تكاليف الفوائد 
(لاير سعودي

17038
420

(552)

2,584

(10)(33)

2,618

+1%

2,618

ف صافي دخل الفوائد في النص

2020األول 

المبالغ المستحقة مناالستثمارات

البنوك

ف صافي دخل الفوائد النصالودائعالمبالغ المستحقة للبنوكإجمالي القروض

2021األول من عام 

(مليون لاير سعودي)صافي حركة الدخل من الفوائد 

n
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تأثير التحوط على التدفق

صافي دخل الفوائد|األداء المالي 

الربع الثاني من عام 
2020

الربع األول من عام 
2021

الربع الثاني من عام 
2021

الربع الثاني من عام 
2020

الربع األول من عام 
2021

الربع الثاني من عام 
2021

الربع الثاني من عام 
2020

الربع األول من عام 
2021

الربع الثاني من عام 
2021



20% 22% 22%
5%

75% 74% 73%

+5%

على أساس 

ربع سنوي

3.78% 3.70% 3.59%

3.01% 2.97% 3.02% 3.00% 2. 88%
2.85

انخفاض تحسن مزيج الميزانية العمومية وتكاليف التمويل جزئيًا بسبب الضغط العائد من

المعدالت 

على أساس سنوي

+2.6%

صافي إيرادات الفوائد

1.3
مليون لاير سعودي

1.3
+3.3%

مليون لاير صافي دخل الفوائد 

سعودي

على أساس ربع سنوي 

54%60%59%

38%29%29%

8%12%12%

154.4147.5155.9

+1%

155.9

+6%

على أساس 

ربع سنوي

متوسط التمويل

(مليار لاير)

الودائع التي ال 

تحمل فوائد 

الودائع التي تحمل 

فوائد 
المعامالت بين البنوك والديون

5%4%

180.2179.1188.2

+4%

188.2

متوسط األصول ذات الفائدة

(مليار لاير)

النقد والبنك المركزي السعودي وبين البنوكاالستثماراتالقروض

1.53%

1.06%

0.79%
0.65%

0.20%0.18%

1.87%

1.50%
1.30%

1.18%

0.81%0.80%

0.80%

ة سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودي

مليون لاير3

اتجاه سعر الفائدة المعروض 

)%(بين بنوك السعودية 

ماليين دوالر أمريكي 3: ليبور2021

(متوسط)

3.98%

3.14%3.12%

1.14%0.96%0.81%0.71%
0.33%0.33%

%

2.85%

)%(اتجاه صافي هامش الفائدة 

تكلفة التمويل عائد الفائدة
صافي هامش الفائدة

 نقطة أساس مقارنة 12انخفض صافي هامش الفائدة بمقدار 

في النصف األول من عام % 2.85بالعام السابق إلى 

2021.

 كان الهامش مدعوًما بتحسين مزيج الميزانية العمومية 

وتكاليف التمويل، ما قلل جزئيًا من انخفاض عائدات 

األصول من البيئة ذات المعدل المنخفض

 نقطة أساس مقارنة 64تحسنت تكاليف التمويل بمقدار 

في النصف األول من عام % 0.33بالعام السابق إلى 

2021
0.17%0.04%

0.50% 2.97%2.85%

نقطة أساس 12-

2.85%

-0.04% -0.04%

-0.76%

)%(حركة صافي هامش الفائدة 

n

| 24

صافي هامش الفائدة|األداء المالي 



تأثير التحوط علىإجمالي القروض

التدفق النقدي 

النصف األول من 

عام

النصف األول من 

2020عام
النصف األول من 

2021عام
المستحقات على االستثمارات

البنوك

الربع األول 

من عام 

2020

النصف األول 

من عام 

2020

9شهر 

من عام 

2020

السنة المالية 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

النصف األول 

من عام 

2021

الربع األول 

من عام 

2020

النصف األول 

من عام 

2020

9شهر 

من عام 

2020

السنة المالية 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

النصف األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 
2020من عام 

الربع األول 
من عام 
2021

الربع الثاني 
من عام 
2021

الربع الثاني من
2020عام 

الربع األول من 
2021عام 

الربع الثاني من
2021عام 

الودائع



اض ن تحسن الدخل من الوساطة والتداول قابله انخفإذ إاستقرار الدخل من غير الفوائد على أساس سنوي 
سعر الصرف والدخل اآلخر

على أساس سنوي

+48.2%

رسوم اإلقراض

93
مليون لاير سعودي

89
مليون لاير 

سعودي

على أساس سنوي

+42.3%

 مليون لاير سعودي، حيث قوبل تحسن الدخل من 931مستقًرا عند 2021من عام األول كان الدخل من غير الفوائد للنصف

مليون 72صافي الرسوم والعموالت والتداول بانخفاض سعر الصرف والدخل اآلخر، والذي انتفع من الدخل لمرة واحدة بقيمة 

.2020من عام األوللاير سعودي في النصف 

 مليون لاير سعودي في النصف 632على أساس سنوي ليصل إلى % 24تحسن صافي الدخل من الرسوم والعموالت بنسبة

وم نتيجة النمو القوي في إيرادات الوساطة وارتفاع رسوم اإلقراض، وهو ما يقابله جزئيًا صافي رس2021من عام األول 

.البطاقات

%29+907703%36+428315الدخل من الرسوم والعموالت

%41+(195)(275)%47+(92)(134)الدخل من الرسوم والعموالت

%24+632508%31+294223صافي دخل الرسوم والعموالت

%26-157212%27-83115دخل الصرف

%24+10081%74-2287الدخل من التداول

%11+888800%6-399425الدخل المرتبط بالبنك

%98+158%1707+121الدخل المرتبط باالستثمار

%77-28125%67-1238مصادر دخل أخرى

931933%9-423463دصافي الدخل من غير الفوائ

الدخل من الوساطة وإدارة األصول

-0%

124197

(55)(97)

933931

-0%

931

الدخل من غير 

النصف األول الفوائد 

2020من عام 

صافي دخل 

الرسوم والعموالت

مصادر الدخل 

األخرى

الدخل من غير 

النصف األول الفوائد 

2021من عام 

(بالمليون لاير سعودي)حركة صافي الدخل بدون فوائد 

376
425

360

468489
399

-6%

399

-18%

على أساس 

ربع سنوي

(بالمليون لاير)صافي الدخل مع سعر الفائدة 

470463
376

496508
423

-9%

423

-17%

على أساس 

ربع سنوي

(بالمليون لاير)صافي الدخل بدون سعر الفائدة 
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الدخل من غير الفوائد|األداء المالي 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من

2020عام 

الربع الثالث من

2020عام 

الربع األخير من

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من

2020عام 

الربع الثالث من

2020عام 

الربع األخير من

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 

ذات عالقة الدخل

باالستثمار

دخل التداول دخل التبادل



بالمليون لاير سعودي
الربع الثاني من

2021عام 
Δ% Δ%

الربع الثاني من

2020عام 

النصف األول من

2021عام 

النصف األول من

2020عام 



مة المضافةارتفاع نفقات التشغيل بسبب الزيادة في معدل ضريبة القي

ذات عالقة 

بالموظفين 

57.1%

عامة وإدارية 

31.7%

االستهالك 

8.7%

ذات الصلة 

بالمباني

2.5%

1,219

تكوين النفقات التشغيلية 2021النصف األول من عام 
(مليون لاير سعودي)

+44.2% 208
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

G&A

+1.9% 352
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

(%)نسبة النقد إلى الدخل ذات عالقة بالموظفين

 2021من عام األولمليون لاير سعودي في النصف 1,219على أساس سنوي لتصل إلى % 9ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة

%.15إلى % 5بسبب زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من 

 من األولفي النصف % 31.7من 2021األولفي عام النصف % 34.3ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل متواضع إلى

.2020عام 

 بسبب نفقات مدخالت ضريبة القيمة المضافة% 6مقارنة بالربع السابق، زادت نفقات التشغيل بنسبة.

559557576
672

591627

+13%

627

+6%

على 

أساس 

ربع 

سنوي

(وديبالمليون لاير سع)النفقات التشغيلية 

31.8%

31.7%

32.1%

33.6%

32.9%

34.3%

34.3%

4102

(2)(2)

1,1161,219

+9%

1,219

ف النفقات التشغيلية النص

2020األول من عام 

النفقات المرتبطة 

بالموظفين

عامة االستهالكذات الصلة بالمباني

وإدارية

ف النصالنفقات التشغيلية 

2021األول من عام 

(مليون لاير سعودي)حركة النفقات التشغيلية 

n
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نفقات التشغيلIاألداء المالي 

الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني 

من عام 

2020

الربع الثالث 

من عام 

2020

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 

من عام 

2021

الربع األول 

من عام 

2020

النصف األول 

من عام 

2020

9شهر 

من عام 

2020

السنة المالية 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

النصف األول 

من عام 

2021



ع الرابع تحسن ملحوظ في معدالت االنخفاض في القيمة وتكلفة المخاطر بعدما بلغت أعلى معدل لها في الرب

2020من 

نقطة أساس55-0.01%

على أساس سنوي


القروض االستهالكية

COR

نقطة أساس71-0.96%

على أساس سنوي


يةتكلفة االقتراض التجار

 مليون لاير سعودي في 1,048مليون لاير سعودي من 2021569من عام األولاالنخفاض في القيمة في النصف تكلفةبلغ إجمالي

.2020من عام األولالنصف 

 تشاؤًما استناًدا إلى توقعات أكثر)بسبب إعادة تقييم سيناريوهات االقتصاد الكلي 2020االنخفاض في القيمة في عام تكلفةارتفعت

الدولية ، وإجراء مراجعة متحفظة لتصنيفات مخاطر المقترض، ما أدى إلى تحوالت المرحلية وفقًا للمعايير(19-بسبب جائحة كوفيد

ض ، باإلضافة إلى وجود تداخالت إضافية قائمة على القطاعات والجهود المبذولة لتحسين تغطية القرو9إلعداد التقارير المالية 

.المتعثرة

 462جموعه ، بلغ إجمالي التكاليف المتداخلة القائمة على القطاعات ضمن بدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة ما م2021يونيو 30في

مليون لاير سعودي 

397

650
751

872

299270

-58%

270

على 10%-

أساس ربع 

سنوي

(مليون لاير)انخفاض القيمة تكلفة

1.19%

1.52%0.85%

0.79%

1.91%

2.07%

0.79%

)%(  مخاطر تكلفة االقتراض 

634

290267

16

9

650

299270

-58%

3

-10%

على أساس 

ربع سنوي

270

ن الربع الثاني م

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

ن الربع الثاني م

2021عام 

(عوديمليون لاير س)انخفاض التكلفة تكلفة

االستثماراتخسائر االئتمان 

(421)(54)(4)

1,048

569

-46%

569

ة النصف تكلفة انخفاض التكلف

2020األول من عام 

القروض التجارية

االستهالكية

ة النصف تكلفة انخفاض التكلفاالستثمارات

2021األول من عام 

(مليون لاير سعودي)حركة رسوم انخفاض القيمة 

n
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تكلفة االنخفاض في القيمة Iاألداء المالي 

الربع األول 

من عام 

2020

النصف األول 

من عام 

2020

9شهر 

من عام 

2020

السنة المالية 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

النصف األول 

من عام 

2021

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني 

من عام 

2020

الربع الثالث 

من عام 

2020

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني 

من عام 

2021



وتحسين تغطية القروض 2021تقليل نسبة القروض المتعثرة خالل النصف األول من عام 
نقطة مئوية على أساس سنوي28.5المتعثرة بمقدار 

نقطة أساس 24- 2.9%
على أساس سنوي

(%)نسبة القروض المتعثرةالتجارية

نقطة أساس 76- 0.9%
على أساس سنوي

نسبة القروض القروض االستهالكية

(%)المتعثرة

128%
على أساس سنوي

(%)تغطية القروض التجارية المتعثرة 

على أساس سنوي
156%

 NPLالقروض االستهالكية

Coverage (%)

3.53.53.5

0.20.20.2

3.83.73.8

+0%

3.8

+1%

على أساس 

ربع سنوي

)%(نسبة القروض المتعثرة 

القروض االستهالكيةالتجارية

4.34.34.5

0.40.40.4

4.74.64.9

+4%

4.9

+5%

على أساس 

ربع سنوي

)مليار لاير(انخفاض التكلفةبدل 

يةالقروض االستهالكالتجارية

108.1%
102.7% 124.6%

124.3%

130.1%

130.1%

101.6%

(%)نسبة تغطية القروض المتعثرة

2.70%2.95%2.72%

2.78%

2.70%

2.57%

2.57%

نسبة القروض 

(%)المتعثرة

302048

-18-39

3,7673,809

+1%

3,809

إجمالي 

ربع المتعثرين ال

األخير من عام 

2020

إجمالي أخرىالتجارةالتصنيعالتعاقدالزراعة

ربع المتعثرين ال

الثاني من عام 

2021

مليون لاير سعودي)حركة إجمالي المتعثرين 

n







نقطة أساس 24+

نقطة أساس 30+
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الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني 

من عام 

2020

الربع الثالث 

من عام 

2020

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 

من عام 

2021

الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني 

من عام 

2020

الربع الثالث 

من عام 

2020

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 

من عام 

2021

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني 

من عام 

2021

الربع األخير 

2020من عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 



2021استقرار نسب رأس المال بشكل واسع خالل النصف األول من 

 (  منذ بداية العام% 4)+مليار لاير سعودي 1.4ارتفع إجمالي رأس المال بمقدار

.من توليد صافي الدخل2021خالل النصف األول من 

 2021خالل النصف األول من % 4ارتفعت األصول المرجحة بالمخاطر بنسبة

.مليار لاير سعودي195.2لتصل إلى 

 في % 20.23وبلغت نسبة المستوى األول % 21.43بلغت نسبة كفاية رأس المال

حيث 2020، مستقرة بشكل واسع عن مستويات الربع الرابع من 2021يونيو 30

.ترةتمت مقاصة نمو رأس المال مقابل النمو في األصول المرجحة بالمخاطر خالل الف

17.43%17.04%17.19%

20.56%20.99%
20.23%

18.37%17.93%17.93%

22.08%
21.43%

21.43%

21.56%

(%)نسبة كفاية رأس المال

نسبة كفاية رأس المالنسبة الفئة األولى

1.50.4

(0.5)

40.441.8

+4%

41.8

إجمالي رأس 

2020المال لسنة 

توزيعات أرباح كاةصافي الدخل بعد ضرائب الدخل والز

2020

إجمالي رأس المال احتياطات

النصف األول من عام 

2021

(بالمليار لاير)حركة رأس المال اإلجمالية 

33.533.233.4
38.539.239.5

1.81.71.4
1.92.0

35.334.934.8

2.3

+1%

على أساس ربع 

سنوي

40.441.341.8

+4%

41.8

مليون لاير )إجمالي رأس المال 

(سعودي

T1T2

175.0178.2176.0170.3170.6178.7

192.4194.5194.3187.2186.9195.2

+4%

195.2

+4%

على أساس 

ربع سنوي

مليار لاير )األصول المرجحة بالمخاطر 

(سعودي

السوقالتشغيلاالئتمان

n

| 29

السوقيرأس المال| األداء المالي 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 



السيولة وضمن الحدود التنظيمية بشكل مناسباستمرار قوة

 أجزاء في الترليون خالل النصف 5انخفضت نسبة تغطية السيولة بمقدار

%.194إلى مستوى مناسب يبلغ 2021األول من 

 122كانت نسبة صافي التمويل المستقر مستقرة منذ بداية العام عند.%

مثلى في يواصل البنك إدارة نسبة القروض إلى الودائع لتحقيق الكفاءة ال

د العربي تكلفة التمويل، مع الحفاظ على النسبة التنظيمية لمؤسسة النق

، وذلك ضمن 2021يونيو 30كما في % 83.4السعودي، التي كانت تبلغ 

.المستويات المطلوبة

217%

168%
177%

199%
192%194%

194%

متوسط نسبة تغطية 

)%(السيولة 

34.4
38.637.039.537.540.3

+2%

40.3

+7%

على أساس 

ربع سنوي

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

ألصول السائلة عالية ا

مليار لاير )الجودة 

(سعودي

131.9131.1131.5132.4136.7141.1

+7%

141.1

+3%

على أساس 

ربع سنوي

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

(مليار لاير سعودي)التمويل المستقر المتاح 

84.2%84.2%83.4%82.3%81.7%83.4%

118%118%118%122%120%122%

122%

)%(معدل التمويل الثابت

نسبة صافي التمويل المستقرنسبة القروض إلى الودائع وفقًا لمؤسسة النقد السعودي

14.3%13.9%14.3%

16.5%16.5%15.9%

15.9%

)%(نسبة الرافعة المالية 

n

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 
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الربع األول من 

2020عام 

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع الثالث من 

2020عام 

الربع األخير من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 



2021لمستثمر في الربع الثاني من عام ادليل

التوقعات والتوجيهات



2.07%

عند أو 

نقطة100دون

أساس

1.00%

20202021

33.6%33.0%

وما دونها% 33

20202021

دون تغيير2021تتماشى االتجاهات في الغالب مع التوجيهات وتظل التوقعات لعام 

3.00%3.10%

2.90%
~3.00%

نقطة 10-+

أساس

20202021

130.6

من رقم واحد 

متوسط إلى 

مرتفع

20202021

صافي القروض 
والسلف

هامش صافي الفوائد

تكلفة المخاطر

ة نسبة التكلف
إلى الفوائد

 نمو في النصف األول من

%.9بنسبة 2021

ن من المتوقع استمرار نمو الرهو

العقارية والدفعات المسددة 

ف الخاصة بالشركات في النص

.2021الثاني من 

 انخفض هامش صافي الفوائد

نقطة أساس منذ بداية15بمقدار 

.العام

 من المتوقع أن يكون هامش

كل صافي الفوائد مستقًرا بش

عند2021واسع في عام 

 نقاط أساس5-% +2.9حوالي.

ن انخفضت التكلفة الناجمة ع

نقطة أساس 79المخاطر إلى 

.2021في النصف األول من 

 من المتوقع أن تظل التكلفة

100الناجمة عن المخاطر عند 

.2021نقطة أساس أو أقل لعام 

تحقيق يدير البنك قاعدة التكلفة ل

ار الكفاءة المثلى، مع االستمر

في االستثمار في تقنيات

المعلومات والقدرات الرقمية 

.الحيوية

 من المتوقع أن تكون نسبة

ي التكلفة إلى الدخل عند حوال

.2021لعام % 33

2021مخرجات الربع الثاني 

نقطة 78+

أساس

بداية السنة حتى

تاريخه


نسبة التكلفة إلى الفوائد

(%)

34.3%

نقطة 127-

أساس

بداية السنة حتى

تاريخه


تكلفة المخاطر

(%)

0.79%

141.8
بداية السنة حتى8.6%+

تاريخه


القروض والسلف

مليون لاير سعودي

نقطة 15-

أساس

بداية السنة حتى

تاريخه


هامش صافي الفائدة

(%)

2.85%

اعتباًرا من الربع الثاني2021توقعات 

2.95% 3.00%

2.85% ~2.90%

نقطة 5-+

أساس

20202021

1.00%

2.07%

عند أو 

نقطة 100دون

أساس

20202021

130.6

رقم واحد من 

متوسط إلى 

مرتفع

20202021

33.0% 33.6%

~33%

20202021

غير متغير

غير متغير
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الجارية2021توقعات 



2021لمستثمر في الربع الثاني من عام ادليل

األداء المتعلق بالقطاعات



خزينةمن المتوقع نمو األرباح بشكل جيد في جميع القطاعات فيما يخص ال

صافي الدخل قبل الزكاة االستثمار المصرفي والوساطةالخزينةالشركاتاألفرادالزكاة والدخلصافي الدخل قبل دخل التشغيلاالستثمار المصرفي والوساطةالخزينةالشركاتاألفراددخل التشغيل
والضريبة

2021النصف األول من عام 2020النصف األول من عام 2021النصف األول من عام 2020النصف األول من عام 

2021النصف األول من عام 2020النصف األول من عام 

93 87

(81) (67)

3,5173,549

+1%

3,549

(مليون لاير سعودي)حركة الدخل التشغيلي 

110

32579

(106)

1,353

1,762

+30%

1,762

(مليون لاير سعودي)حركة صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة 

3.710.0
127.1

140.8

+11%

140.8

الربع ودائع العمالء

2020األخير من عام 

ي الربع الثانودائع العمالءالشركاتاألفراد

2021من عام 

(مليار لاير سعودي)حركة ودائع العمالء 

3.67.7 130.6
141.8

+9%

الربع القروض والسلف

2020األخير من عام 

الربع القروض والسلفالشركاتاألفراد

2021الثاني من عام 

(مليار لاير سعودي)حركة القروض والسلفيات 

141.8
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نمو في األرباح مدفوًعا بارتفاع الدخل وانخفاض معدالت القصور

على أساس سنوي



sانخفاض التكلفة

3
مليون لاير سعودي

392
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي


+3.7%

صافي دخل الفوائد

+116.7% 93
مليون لاير 

سعودي

على أساس سنوي

الرسوم ومصادر الدخل 

األخرى

323
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

+17.4%

النفقات 

379411392

93

422

43

488

77

486

+15%

486

-0%

على أساس 

ربع سنوي

رسوم الدخل األخرى

(مليون لاير سعودي)إجمالي الدخل التشغيلي 

صافي الدخل

71.873.8 73.274.476.378.1

+5%

78.1

+2%

على 

أساس 

ربع 

سنوي

الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني

من عام 

2020

الربع الثالث

من عام 

2020

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني

من عام 

2021

(مليار لاير)ودائع األفراد

24.324.926.927.930.231.5

+13%

31.5

+4%

على 

أساس 

ربع 

سنوي

الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني

من عام 

2020

الربع الثالث

من عام 

2020

الربع األخير 

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني

من عام 

2021

(بالمليار لاير)قروض األفراد 

81

187
161

+99%

161

-14%

على أساس 

ربع سنوي

الربع الثاني

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني

من عام 

2021

(مليون لاير سعودي)صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

40
5369

(52)

237

348

+46%

348

صافي الدخل قبل الزكاة وضرائب 

الدخل

2020من عامالنصف األول

الرسوم ومصادر الدخل 

األخرى

صافي الدخل قبل الزكاة انخفاض التكلفةالنفقات 

وضرائب الدخل 

2021النصف األول من عام 

(مليون لاير سعودي)حركة صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

n

-96.1%





الربع الثاني من

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 
صافي إيرادات الضريبة
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إلى تحسن الربحية فيما يخص الشركاتيؤديانخفاض معدالت القصور

265
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

الربع الثاني

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني

من عام 

2021

الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني

من عام 

2020

الربع الثالث

من عام 

2020

الربع األخير

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني

من عام 

2021

الربع األول 

من عام 

2020

الربع الثاني

من عام 

2020

الربع الثالث

من عام 

2020

الربع األخير

من عام 

2020

الربع األول 

من عام 

2021

الربع الثاني

من عام 

2021

589
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

-3.2%

صافي معدالت الدخل

-23.1% 127
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

الرسوم ومصادر الدخل 

األخرى

167
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

+6.9%

Expenses

-54.1%

sانخفاض التكلفة

557608 589

165160127

773717715

-7%

715

-0%

على أساس 

ربع سنوي

الرسوم ومصادر الدخل األخرى

إجمالي دعم التشغيل

صافي الدخل من الفوائد

40

258283

+617%

283

+10%

على أساس 

ربع سنوي

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

74.9
64.262.4

52.756.7
62.7

+19%

62.7

+11%

على 

أساس ربع 

سنوي

(بالمليار لاير)الشركاتودائع 

412

(35)
(46) (6)

216

541

+150%

541

صافي الدخل قبل الزكاة 

والدخل النصف األول من 

2021عام 

(مليون لاير)حركة صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

110.6 110.8107.4102.6103.9110.3

+7%

110.3

+6%
على

أساس ربع 

سنوي

(بالمليار لاير)قروض الشركات 

صافي الدخل قبل الزكاة 

والدخل النصف األول من 

2021عام 

صافي الدخل قبل الزكاة 

وضريبة الدخل النصف 

2021األول من عام 

صافي الدخل قبل الزكاة 

وضريبة الدخل النصف 

2021األول من عام 

صافي الدخل قبل الزكاة 

وضريبة الدخل النصف 

2021األول من عام 

صافي الدخل قبل الزكاة 

وضريبة الدخل النصف 

2021األول من عام 









n

| 36

الشركات|األداء المتعلق بالقطاعات 

الربع الثاني من

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من

2021عام 



النفقاتمصحوبًا بارتفاعانخفاض في الربح مدفوًعا بانخفاض الرسوم ومصادر الدخل األخرى 

331
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي


+11.3%

صافي الدخل من الفوائد

-40.8%

على أساس سنوي
114

مليون لاير سعودي



الرسوم ومصادر الدخل 

األخرى

على أساس سنوي

-1.1%

النفقات

81
مليون لاير سعودي

على أساس سنوي


+79.2%

sانخفاض التكلفة

3
مليون لاير سعودي

| 37 االستثمارات ال تشمل االستثمار في الشركات الزميلة 

20

(87)(32)(8)

838731

-13%

731

صافي الدخل قبل الزكاة 

وضرائب الدخل النصف 

2020األول من عام 

صافي الدخل قبل الزكاة انخفاض التكلفةالمصاريف رسوم الدخل األخرىصافي معدل الدخل

وضريبة الدخل النصف 

2021األول من عام 

(مليون لاير سعودي)حركة صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

297302

193151114

-2%

على أساس 

ربع سنوي

490
453445

-9%

445

الربع األول من 

2021عام 
الرسوم ومصادر الدخل األخرى

(مليون لاير سعودي)إجمالي الدخل التشغيلي 

صافي معدل الدخل

33.936.937.937.741.142.1

+12%

42.1

+2%

على أساس 

ربع سنوي

الربع األول من 

2020عام 

ن الربع الثاني م

2020عام 

الربع الثالث 

2020من عام 

الربع األخير 

2020من عام 

الربع األول من 

2021عام 

ن الربع الثاني م

2021عام 

(لايربالمليار)االستثمارات

407370361

-11%

361

-2%

على أساس 

ربع سنوي

ن الربع الثاني م

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

ن الربع الثاني م

2021عام 

مليون لاير )صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 
(سعودي

n

الربع الثاني من 

2021عام 

الربع الثاني من

2020عام 

331

الخزينة|األداء المتعلق بالقطاعات 



تحسن الربحية من ارتفاع دخل الوساطة وإدارة األصول

+46.5%

مليون لاير سعودي

على أساس سنوي

صافي الدخل من الفوائد

19

مليون لاير سعودي

89+42.4%

الرسوم ومصادر الدخل

مليون لاير 

سعودي

على أساس سنوي


+28.4%

النفقات 

56

| 38

131719

62

120
89

75

137

108

+43%

108

-21%

على أساس 

ربع سنوي

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

(مليون لاير سعودي)إجمالي الدخل التشغيلي 

الرسوم ومصادر الدخل األخرىصافي الدخل من الفوائد

26

91

51

+97%

51

-44%

على أساس ربع سنوي

الربع الثاني من 

2020عام 

الربع األول من 

2021عام 

الربع الثاني من 

2021عام 

(مليون لاير سعودي)صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

9

785

(13) 62

142

+128%

142

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة 

2020الدخل النصف األول من عام 

الرسوم ومصادر الدخل صافي الدخل من الفوائد

األخرى

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة معدالت القصورالنفقات

2021الدخل النصف األول من عام 

(مليون لاير سعودي)حركة صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

n

على أساس سنوي

االستثمار المصرفي والوساطة|األداء المتعلق بالقطاعات 



2021لمستثمر في الربع الثاني من عام ادليل

األداءإنجازاتسجل 



مقاييس الميزانية العمومية

| 40 لتنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودية اتعتبر نسبة القروض إلى الودائع نسبة رئيسية في الميزانية العمومية، ويتم تقسيم القروض والسلف بحسب ودائع العمالء، وال يساوي النسب

129.5121.9120.6125.7130.6

+1%

+4%

YoY

20162017201820192020

(مليار لاير)القروض والسلف

130.6

203.4192.9190.3178.1194.1

-1%

+9%

YoY

20162017201820192020

مليار لاير )إجمالي األصول 

(سعودي

194.1

158.5151.0148.4
132.8127.1

-5%

-4%

YoY

20162017201820192020

(مليار لاير)ودائع العمالء

127.1

81.7%80.8%81.3%

94.6%

102.7%

102.7%

20162017201820192020

)%(نسبة القروض إلى الودائع 

254%

363%
398%

324%

199%

199%

20162017201820192020

انخفاض تكلفة المخاطر (%)

1.29%

2.73%
2.91%

2.64%2.78%

2.78%

20162017201820192020

(%)نسبة القروض المتعثرة

176%

100%
112%109%

125%

125%

20162017201820192020

(%)نسبة تغطية القروض المتعثرة

15.76%

17.52%17.71%18.32%

20.56%
17.78%

19.39%19.77%19.20%

21.56%

2016201820192020

نسبة كفاية رأس المال (%)

21.56%

2017

نسبة كفاية رأس المالىنسبة الفئة األول

n
األداءإنجازاتسجل 



مقاييس بيان الدخل

| 41

6,4006,5766,799 6,8737,045

+2%

+3%

YoY

20162017201820192020

(مليون لاير سعودي)الدخل التشغيلي 

7,045

2.38%2.50%

2.85%
3.04% 3.00%

20162017201820192020

)%(صافي هامش الفائدة 

3.00%

33.6%
36.3%

33.7% 33.3% 33.6%

20162017201820192020

)%(نسبة التكلفة إلى الدخل 

33.6%

0.59%
0.38%

0.72%0.79%

2.07%

20162017201820192020

تكلفة المخاطر (%)

2.07%

3,5103,5323,3073,619

2,010

-13%

2,010

-44%

YoY

20162017201820192020

(مليون لاير سعودي)صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة 

3,2123,233

1,403

3,115

1,546

-17%

1,546

-50%

YoY

20162017201820192020

صافي الدخل بعد ضرائب الدخل والزكاة

(مليون لاير سعودي)

12.24%
11.37%

10.45%
11.22%

5.81%

11.20%
10.41%

4.43%

قبل الزكاة وضريبة -العائد على متوسط األصول 

الدخل العائد على متوسط األصول

9.66%

4.47%

4.47%

2016

العائد على متوسط حقوق 

)%(الملكية 

2020

العائد على 

متوسط األسهم

1.83%1.75%1.75%
1.94%

1.04% 1.67%1.60%

0.74%

1.67%

0.80%

0.80%

2016

قبل الزكاة والضريبة الملكية

2020

العائد على متوسط األصول 

)%(

n

201720182019201720182019

األداءإنجازاتسجل 

العائد على 

متوسط االصول



2021لمستثمر في الربع الثاني من عام ادليل

الملحق



برامج مؤسسة النقد العربي السعودي

دعم تمويل القطاع الخاص

مليار لاير سعودي100

30مليار لاير سعودي مدفوعات مؤجلة

13.2مليار لاير سعودي تمويل لإلقراض

6مليارات لاير سعودي ضمانات قروض

0.8 مليار لاير سعودي رسوم دعم لنقاط البيع والتجارة

اإللكترونية

50مليار لاير سعودي ضخ للسيولة المصرفية

برامج وزارة المالية

الدعم االقتصادي 

لاير سعوديمليار150أكثر من 

 وخفض % 50زيادة حد الدين للناتج المحلي اإلجمالي إلى
%1.0سعر إعادة الشراء إلى 

117مليار لاير سعودي مدفوعات القطاع الخاص

47مليار لاير سعودي مخصصات قطاع الصحة

43 مليار لاير سعودي تأجيالت وإعفاءات من المبالغ
المفروضة والرسوم والضرائب

 اعتباًرا من % 15إلى % 5زيادة ضريبة القيمة المضافة من
يوليو1

ودعم االقتصاد19-كوفيدلجائحة جهوًدا كبيرة للتصدي المملكة بذلت

| 43 وزارة الصحة : المصدر

السعودية

مليار لاير سعودي لدعم الشركات12: بنك التنمية االجتماعية

الصغيرة والمتوسطة واألسر ذات الدخل المنخفض

تمديد مجاني لإلقامات والتأشيرات: وزارة الداخلية

مدفوعات رسوم الخدمة : وزارة الشؤون البلدية والقروية

جهة اقتصادية1400المتأخرة لعدد 

116رسوم تجديد الترخيص المتأخرة لعدد : وزارة التجارة

ألف جهة

عمليات التحصيل الجمركي المؤجل: الجمارك السعودية

بة تأخر إقرارات ودفعات ضري: الهيئة العامة للزكاة والدخل

القيمة المضافة

من رواتب % 60تغطي : خدمات الدعم المالي السعودي

مليارات لاير سعودي9القطاع الخاص البالغة 

التدابير االجتماعية والحاالت المحلية

التدابير األخرى  ي بالمدارس حكومة المملكة العربية السعودية بشكل حاسم وسريع لتعليق الطيران المحلي والدولي، والحضور الشخصتحركت

العمرة، والجامعات، واألنشطة الرياضية وأماكن الترفيه، والحضور غير المهم للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، و

.، فضال عن تدابير أخرى في هذا الصددوالصالة في المساجد، وتعليق موسم الحج واالنتقال بين المحافظات

أو الحي،/فرض حظر التجول واإلغالق الجزئي أو الكامل بدرجات متفاوتة، حسب المدينة و

لعمرةأنهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية لتطبيع السفر الدولي واستئناف مناسك أداء ا.

00/01/00

00/01/00

00/01/00

00/01/00

00/01/00

00/01/00

00/01/00

00/01/00

01/01/00

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

ونا العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة المصابة بفيروس كور

في المملكة

417,363

00/01/00

000/01/00

2021يونيو 202030ديسمبر 202031يونيو 202130ديسمبر 31

(خمسة أيام بالمتوسط)النمو إجمالي الحاالت المؤكدة                           

1,056

2021يونيو 202030ديسمبر 202031يونيو 201930ديسمبر 31

الحاالت الجديدة اليومية المصابة بفيروس 

كورونا في المملكة

n
المملكة العربية السعودية لجائحة كوروناتصدي| البيئة التشغيلية 

برامج الدعم والتحفيز



فعالة وتم تنفيذها وفقًا لخطة محكمة19-كانت استجابة البنك السعودي الفرنسي لجائحة كوفيد

| 44

 من % 50بدء وتوسيع نطاق ترتيبات العمل المرن والعمل عن بعد، حيث عمل

(خالل حدة األزمة% 70من )الموظفين عن بعد في يونيو 

 100حاليًا تعمل بنسبة % )30تخفيض عدد الفروع العاملة إلى أقل من  %

توفير الحماية من العدوى لفرقنا

تنفيذ تدابير التباعد االجتماعي والحضور القائم على المناوبات

 اسات فرقنا وبما يتماشى مع جميع السيلطمأنةإصدار اتصاالت منتظمة وشفافة

والمشورة الحكومية القائمة

 أشهر3القروض العقارية والقروض الشخصية لمدة من دفعات اإلعفاء

إعادة جميع رسوم معامالت العملة

 أشهر6اإلعفاء من رسوم إعادة التمويل وإلغاء التسهيالت لمدة

لمتوسطةاإلعفاء من رسوم نقاط البيع والتجارة اإللكترونية للمنشآت الصغيرة وا

اإلعفاء من تكلفة ضمانات التمويل بموجب برنامج كفالة

قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم استمرارية األعمال

 أشهر6تأجيل التزامات الجهات للبنوك وشركات التمويل لمدة

زلنشر إرشادات توضح وتشجع استخدام القنوات المصرفية الرقمية من المن

 أشهر6للخدمات الرقمية لمدة ( المحلية والدولية)اإلعفاء من رسوم تحويل األموال

 لاير سعودي300إلى " مدى"زيادة حدود الشراء من خالل

 تمكين االستجابة لالستعالمات رقميًا

تمكين إصدار بطاقات االئتمان الرقمية عبر القنوات الرقمية

 99.9< متوسط توافر القنوات الرقمية%

 99.8< متوسط توافر أجهزة الصراف اآللي%

لمجتمعات ا دعم 

 مليون لاير سعودي لصندوق الوقف الصحي12تبرع بمبلغ

 مليون لاير سعودي لصندوق الجمعيات الخيرية7.2تبرع بمبلغ

 جود"مشاركة موظفي البنك السعودي الفرنسي في مبادرات وزارة اإلسكان من خالل  "

ألف لاير سعودي240والتبرع بمبلغ 

حي تأجيل سداد القروض العقارية والقروض الشخصية للعاملين في القطاع الص

الحكومي والخاص

ضمان استمرارية األعمال

مراجعة وتجديد خطط استمرارية األعمال

ية إلى اجتماعات إدارة السيولة والمخاطر واالستمرارية اليومية وتقارير الحالة اليوم

.مؤسسة النقد العربي السعودي

تقييم اختبارات السيولة واإلجهاد

ك التهديدات تقييم المخاطر المالية والتشغيلية األخرى وااللتزامات المحتملة بما في ذل

السيبرانية

التحقق من خيارات سلسلة التوريد ودراستها

مراقبة الدعم محلي من الحكومة ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.

اإعادة تقييم استراتيجيتن

 قافها مؤقتًا أو تحديد المبادرات إما إي)تحديد مدى تأثير األزمة على استراتيجيتنا الخمسية

(تقليصها أو الحفاظ عليها أو تسريعها

تنفيذ االستراتيجيات المنقحة واالستمرار في مراقبة الوضع

اتخاذ القرارات واتخاذ اإلجراءات خالل األزمة مع مراعاة التعافي

 وما بعده2020إعادة ضبط افتراضات األعمال لعام

لمجتمعات ا اإعادة تقييم استراتيجيتنضمان استمرارية األعمالدعم 

لجائحة كوروناللتصدي البنك السعودي الفرنسي جهود| البيئة التشغيلية 



2021دليل المستثمر للربع الثاني من عام 

إخالء المسؤولية

تعهدأييقدمالالفرنسيالسعوديالبنكلكنوموثوقة،وصحيحةمحدثةأنها((BSFالفرنسيالسعوديالبنكيعتقدمصادرمنالتقديميالعرضفيالواردةالمعلوماتعلىالحصولوتم.العامةالمعلوماتألغراضالتقديميالعرضهذالكمنقدم
.اكتمالهاأودقتهاأوصحتهاأوواآلراءالمعلوماتبنزاهةيتعلقفيماضمنيًا،أوصريًحاضمان،أو

منمعلوماتأيإلىولالوصإمكانيةلديهشخصأيبينأووبينكمالفرنسيالسعوديالبنكبينأخرىعالقةأيأوائتمانيةأواستشاريةعالقةأيإنشاءيتمال.قانونيرأيأوقانونيةاستشارةأيمنجزًءاتمثلأوالمقدمةالمعلوماتتشكلال
قرارأوعقدأليأساًساتوزيعهاحقيقةأومنهاجزءأيأوهيتشكلأالوينبغيالماليةاألوراقعلىللحصولاالشتراكأوللشراءعرضأليطلبأيأواإلصدار،أوللبيعدعوةأوعرًضاتشكلوالاستخدامها،أوالمقدمالتقديميالعرض

مسائلبأييتعلقفيمامستقلةالمشورتكعلىللحصولتسعىأنالمقدمة،المعلوماتاستخدامقبلويجبالمالية،األوراقلشراءالفرنسيالسعوديالبنكمنتوصيةالوثيقةتمثلوال.بهمايتعلقفيماعليهمااالعتماديمكنأوبهامتعلقاستثماري
تمإذاأنهافتراضاتإلىهناالواردةواآلراءالتحليالتتستندقد.قانونيةمشورةأواستثماًراأوضريبةيشكلأنهعلىالتقديميالعرضتفسيرعدموينبغيمناقشتهاتمتتنظيميةأومحاسبيةأوضريبيةأوشرعيةأوقانونيةأوماليةأواستثمارية

ذلك،علىعالوة.آخردياقتصاأوسوقيمقياسأيأوسعرأوعملةأوائتمانأوماليةأداةأليالمستقبليباألداءيتعلقفيماضمانأوتعهدأييشكلالوثيقةهذهفيواردشيءأييوجدال.عنهاالمعبراآلراءأوالتحليالتتغيرأنيمكنتغييرها
أوأضرارأوخسارةأيسؤوليةميتحملواولنالمسؤوليةمنأنفسهموموظفيهووكالئهومورديهومسؤوليهمديريهمنوأيلهالتابعةوالشركاتالفرنسيالسعوديالبنكويخلي.المستقبليةالنتائجعلىمؤشًراالسابقاألداءيكونأنبالضرورةليس

.عليهاالعتمادأوباستخدامهيتعلقفيماأوالتقديميالعرضهذاعنناشئةإجراءاتمسارأوإجراءات

التزامأييوجدال.منهاتوقعأورتقديأورأيأيمعمتسقةستكونالمستقبليةالنتائجبأنضمانهناكيكونأنيمكنوالالتقديمي،العرضهذاتاريخمناعتباًراتوقعًاأوتقديًراأورأيًاالتقديميالعرضهذافيتوقعأوتقديرأورأيأييشكل
العرضهذافيالواردةوماتالمعل.دقيقةغيرالحقًاأصبحتأوتغيرتقدالوثيقةهذهفيعليهالمنصوصالتقديرأوالتنبؤأوالتوقعأوالرأيأوالمعلوماتكانتإذاأخرىطريقةبأيالمستلمإخطارأوتغييرهأوتعديلهأواالتصالهذابتحديث
.الفرنسيالسعوديبالبنكالمتعلقةالجوهريةالمعلوماتجميععلىتحتويالوقدمختصرة،أوكاملةغيرتكونوقدإشعار،دونللتغييرعرضةالتقديمي

أخرىوسيلةبأيأووترالكمبيعبرأواإللكترونياإلرسالأوالفاكسأوالبريدطريقعنتوزيعهاإعادةأوإنتاجهاإعادةيجوزوالاألخرىاإلعالموسائلأوالصحافةعلىتوزيعهامنهاالغرضوليس.فقطعلًماإلحاطتكمالوثيقةبهذهتزويدكمتم
.هذاالمسؤوليةإخالءفيعليهاالمنصوصبالقيودااللتزامعلىتوافقفإنكالوثيقة،هذهوبقبول.آخرشخصأيإلى

.بهاويلتزمونالقبيلهذامنقيودأيعلىيطلعواأنالوثيقةهذهحوزتهمفيتقعالذيناألشخاصعلىويجبالقانونبموجبمقيًداأخرىقضائيةوالياتفيالوثيقةهذهتوزيعيكونقد

معأووحدكم)تتمتعواأنويجبالسعوديةالعربيةالمملكةفيالماليةالسوقهيئةعنالصادرةالماليةاألوراقعروضلوائحفيالمقصودبالمعنى"متطوًرامستثمًرا"تكونواأنيجبالمعلومات،الستعراضمؤهلينتكونوالكيأنهتدركونأنتم
.نفقتكمعلىالتقييمهذاتكاليفتكون.المتغيرةالظروفظلفيالماليةاألوراقأداءتقييمفيبخبرة(ماليمستشار


