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% 10البنك السعودي الفرنس ي يعلن عن تحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل بنسبة 

  2022مليون ريال سعودي خالل النصف األول من عام  1,712ليصل إلى 
 

 

 

 % نتيجة تحسن اإليرادات10الدخل بنسبة أعلن البنك السعودي الفرنس ي عن تحقيق نمو في صافي 

 

 % على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الدخل.10، بزيادة قدرها 2022مليون ريال سعودي للنصف األول من عام  1,712بلغ صافي الدخل  ▪

سنوي نتيجة نمو الدخل من  % على أساس6، بزيادة قدرها 2022مليون ريال سعودي في النصف األول من عام  3,747بلغت قيمة الدخل التشغيلي  ▪

 الفوائد.

 نقطة أساس على أساس سنوي. 13، بانخفاض بمقدار 2022% في النصف األول من عام 2.76بلغت نسبة هامش صافي الفوائد  ▪

 نقطة أساس على أساس سنوي. 91، بتحسن بلغ 2022% للنصف األول من عام 33.4بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل  ▪

 % على أساس سنوي نتيجة زيادة أنشطة اإلقراض.9مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها  231.3 بلغ إجمالي املوجودات ▪

 مليار ريال سعودي من القطاع التجاري وقطاع األفراد. 159.6% على أساس سنوي لتصل إلى 13ارتفعت قيمة القروض والسلف بنسبة  ▪

 % على أساس سنوي.12ا مليار ريال سعودي، بزيادة قدره 157.9بلغت قيمة ودائع العمالء  ▪

 %.19.20% ونسبة كفاية رأس املال 18.07بلغت نسبة الفئة األولى  ▪

 %.116%، ونسبة صافي التمويل املستقر 201بلغت نسبة تغطية السيولة  ▪

 

  

مليون ريال  1,712% على أساس سنوي، ليصل إلى 10أعلن البنك السعودي الفرنس ي عن تحقيق نمو في صافي الدخل بنسبة  - 2022أغسطس  8الرياض، 

ويرجع النمو في الدخل إلى نمو صافي الدخل من الفوائد بنسبة   % في الدخل التشغيلي.6، مما يعكس نمًوا بنسبة 2022سعودي في النصف األول من عام 

 %. 3نوي نتيجة التوّسع في نطاق امليزانية العمومية، وزيادة في الدخل من غير الفوائد بنسبة % على أساس س7

 بنهاية شهر يونيو 9، بزيادة قدرها 2022يونيو  30في  مليار ريال سعودي 231.3 وبلغ إجمالي املوجودات
ً
، ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى نمو 2021% مقارنة

 % على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى ارتفاع الودائع املدّرة للفوائد.12ارتفع إجمالي ودائع العمالء بنسبة  كما %.13معدالت اإلقراض بنسبة 

 

 
ا
ف ورئيس مجموعة مصرفية املؤسسات والشركات في البنك السعودي الفرنس ي، قائال

ّ
 :وفي هذا الصدد، صرَّح بدر السلوم، الرئيس التنفيذي املكل

% على أساس سنوي، بفضل تحسن 10، إذ ارتفع صافي األرباح بنسبة 2022السعودي الفرنس ي عن أداء مالي قوي للنصف األول من عام "أعلن البنك 

االقتصادية املواتية، حقق البنك نمًوا واسع النطاق في  املنضبط والظروفوبفضل التنفيذ االستراتيجي  اإليرادات والكفاءة التشغيلية وتكلفة املخاطر.
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كما استمررنا في الحفاظ على الرسملة التحوطية  %.12% على أساس سنوي، والذي جرى تمويله من خالل النمو في الودائع بنسبة 13تمويل بنسبة ال

 والسيولة.

 داعًما في الفترة املتبقية من عام 
ً

نب ارتفاع أسعار الفائدة، مما ، إلى جا2022ومن املتوقع أن تبقى البيئة االقتصادية في اململكة العربية السعودية عامال

 يوفر توقعات إيجابية ألداء البنك".

 

  أبرز مالمح األداء

 

 أبرز املالمح في قائمة الدخل

 

      ريال سعودي )باملليون(
النصف األول 

2022 

النصف 

األول 

2021 

 Δ% 
الربع الثاني 

2022 

الربع الثاني 

2021 
 Δ% 

                 

 %9+ 1,330 1,449 %7+ 2,618 2,792     صافي الدخل من الفوائد

 %6+ 423 447 %3+ 931 956     الدخل من غير الفوائد

 %8+ 1,754 1,896 %6+ 3,549 3,747     الدخل التشغيلي

 %3+ (627) (648) %3+ (1,219) (1,253)     النفقات التشغيلية

صافي الدخل التشغيلي قبل انخفاض  

 القيمة
2,495 2,331 +7% 1,248 1,126 +11% 

 %18+ (270) (319) %4+ (569) (591)     تكلفة انخفاض القيمة

 %8+ 856 928 %8+ 1,762 1,903     صافي الدخل قبل خصم الزكاة

 %5+ (86) (91) %10- (212) (192)     الزكاة

 %9+ 770 837 %10+ 1,549 1,712     صافي الدخل

                 

 %2.88 %2.76     هامش صافي الفائدة
نقطة  13-

 أساس
2.80% 2.84% 

نقطة  4-

 أساس

 %34.3 %33.4     نسبة التكلفة إلى الدخل
نقطة  0.9-

 مئوية
34.2% 35.8% 

نقطة  1.6-

 مئوية

 %0.79 %0.75     تكلفة املخاطر
نقطة  4-

 أساس
0.79% 0.75% 

نقطة  5+

 أساس

 %9+ 0.59 0.65 %10+ 1.21 1.33     ربحية السهم

العائد على متوسط حقوق 

 امللكية
    8.8% 7.9% 

نقطة  85+

 أساس
8.7% 7.8% 

نقطة  83+

 أساس

 %1.53 %1.53     العائد على متوسط املوجودات
نقطة  0+

 أساس
1.48% 1.49% 

نقطة  1-

 أساس
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ن نمو الدخل التشغيلي بنسبة  مليون ريال سعودي على أثر 1,712% على أساس سنوي ُمحقًقا 10بنسبة  2022صافي الدخل في النصف األول من عام  تحسَّ

أساس سنوي ليصل إلى % على 9بنسبة  2022كما ارتفع صافي الدخل في الربع الثاني من عام  %، مدعوًما بتحسن الكفاءة التشغيلية وتكلفة املخاطر.6

 %.8مليون ريال سعودي بفضل نمو في الدخل بنسبة  937

كما ارتفع صافي  .2022مليون ريال سعودي في النصف األول من عام  3,747% على أساس سنوي ليصل إلى 6وشهد إجمالي الدخل التشغيلي نمًوا بنسبة 

% على أساس سنوي في متوسط املوجودات املدّرة لألرباح، 12نتيجة النمو بنسبة  مليون ريال سعودي 2,792% ليصل إلى 7الدخل من الفوائد بنسبة 

َن الدخل من غير الفوائد بنسبة  %.2.76نقطة أساس بمعدل  13وقابل ذلك انكماش هامش ي بلغ  مليون ريال  956% ليصل إلى 3من ناحية أخرى، تحسَّ

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي  فاٌض في صافي الدخل من األتعاب والعموالت بشكل جزئي.سعودي، إذ قابل تحسن أسعار الصرف واإليرادات األخرى انخ

 بالربع الثاني من عام 8في الربع الثاني بنسبة 
ً
 %.6% ونمو الدخل غير املمول بنسبة 9نتيجة نمو الدخل املمول بنسبة  2021% مقارنة

مليون ريال سعودي في النصف  1,253% على أساس سنوي لتصل إلى 3نفقات التشغيلية في نسبة وقد أدت املراقبة املنضبطة للتكاليف إلى الحد من نمو ال

وحققت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسًنا  % على أساس سنوي.3بنسبة  2022كما ارتفعت النفقات التشغيلية في الربع الثاني من عام  .2022األول من عام 

كما أدى التحسن اإليجابي في الرافعة التشغيلية إلى نمو  .2022% في النصف األول من عام 33.4إلى نقطة أساس على أساس سنوي لتصل  91بنسبة 

 مليون ريال سعودي. 2,495% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي قبل انخفاض القيمة ليصل إلى 7بنسبة 

 .2021مليون ريال سعودي في النصف األول من عام  569ابل مق 2022مليون ريال سعودي للنصف األول من عام  591وبلغت تكلفة انخفاض القيمة 

عزى هذه الزيادة املتواضعة بنسبة 
ُ
% إلى نمو قوي للقروض، وتجربة ائتمانية مأمونة نسبًيا خالل هذه الفترة، إلى جانب تحسين تغطية مخصصات 4وت

 القروض املتعثرة.
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 أبرز املالمح في امليزانية العمومية

 

      )باملليون(ريال سعودي 
الربع الثاني 

2022 

الربع الرابع 

2021 
 Δ% 

الربع الثاني 

2021 
 Δ% 

        

 %31+ 9,808 %31+ 9,795 12,812     النقد واألرصدة لدى البنك املركزي السعودي

أرصدة ُمستحقة من البنوك واملؤسسات املالية 

 األخرى 
    4,246 5,324 -20% 7,781 -45% 

 %3+ 42,060 %1- 43,858 43,505     االستثمارات

 %13+ 141,807 %8+ 147,813 159,625     القروض والسلف

 %12+ 9,855 %23+ 9,012 11,079     املوجودات األخرى 

 %9+ 211,310 %7+ 215,802 231,267     إجمالي املوجودات

 %6+ 19,944 %11- 23,854 21,124     أرصدة ُمستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

 %12+ 140,805 %11+ 141,950 157,919     ودائع العمالء

 %28+ 11,302 %40+ 10,312 14,482     مطلوبات أخرى 

 %12+ 172,051 %10+ 176,116 193,525     إجمالي املطلوبات

 %0+ 12,054 %0+ 12,054 12,054     رأس مال املساهم

 %8+ 8,411 %8+ 8,399 9,096     األرباح املحتجزة

 %38+ 8,411 %19- 14,233 11,592     أخرى 

 %4- 34,259 %6- 34,686 32,742     حقوق امللكية املنسوبة إلى املساهمين

 %0+ 5,000 %0+ 5,000 5,000   1صكوك الشريحة 

 %4- 39,259 %5- 39,686 37,742     إجمالي حقوق امللكية
        

 %2.53 %2.48     املتعثرةنسبة القروض 
نقطة  5-

 أساس
2.57% 

نقطة  9-

 أساس

 %122.7 %126.5     نسبة تغطية القروض املتعثرة
نقطة  3.8+

 مئوية
130.1% 

نقطة  3.7-

 مئوية

 %19.94 %18.07     نسبة الشريحة األولى
نقطة  187-

 أساس
20.23% 

نقطة  215-

 أساس

 %21.09 %19.20     نسبة كفاية رأس املال
نقطة  189-

 أساس
21.43% 

نقطة  223-

 أساس

 %179 %201     نسبة تغطية السيولة
نقطة  22.0+

 مئوية
194% 

نقطة  6.8+

 مئوية

 %15.9 %14.5     نسبة الرافعة املالية
نقطة  137-

 أساس
15.9% 

نقطة  140-

 أساس

 %118 %116     نسبة صافي التمويل املستقر
نقطة  2.0-

 مئوية
122% 

نقطة  6.0-

 مئوية
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النسبة التنظيمية للقروض مقابل الودائع للبنك 

 املركزي السعودي
    83.4% 86.9% 

نقطة  3.5-

 مئوية
83.4% 

نقطة  0.0+

 مئوية

 %104.1 %101.1     النسبة الرئيسية للقروض مقابل الودائع
نقطة  3.1-

 مئوية
100.7% 

نقطة  0.4+

 مئوية

 

% 8وارتفعت القروض والسلف بنسبة  .2021ديسمبر  31% عن 7، بزيادة قدرها 2022يونيو  30مليون ريال سعودي في  231,267بلغ إجمالي املوجودات 

 بالنمو في معدالت اإلقراض التجاري بنسبة  159,625خالل النصف األول من العام لتصل إلى 
ً
% ونمو اإلقراض االستهالكي 8مليون ريال سعودي مدفوعة

 % في املحفظتين التجارية واالستهالكية.13% على أساس سنوي، نتيجة نمو اإلقراض بنسبة 9إجمالي املوجودات  وقد بلغ نمو %.7بنسبة 

ويرجع هذا النمو في الغالب إلى ارتفاع  مليون ريال سعودي. 157,919لتصل إلى  2022% خالل النصف األول من عام 11كما ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 

، سجل البنك نمًوا في الودائع بنسبة 2021يونيو  30وباملقارنة مع  %.2%، في حين ارتفعت الودائع غير املدرة للفوائد بنسبة 30للفوائد بنسبة الودائع املدّرة 

 % في الودائع غير املدّرة للفوائد.32% ترجع بشكل أساس ي إلى الزيادة بنسبة 12

 تحسًنا بمقدار ، 2022يونيو  30% في 2.48بلغت نسبة القروض املتعثرة 
ً
 بنسبة  5مسجلة

ً
% 6نقاط أساس خالل هذه الفترة، إذ تجاوز نمو التمويل زيادة

باإلضافة إلى ذلك، تحسنت تغطية القروض املتعثرة  نقاط أساس. 9وتحسنت كذلك نسبة القروض املتعثرة على أساس سنوي بمقدار  في القروض املتعثرة.

 %.126.5لتصل إلى  2021ل من عام نقطة مئوية خالل النصف األو  3.8بمعدل 

نقطة مئوية  1.9، بانخفاض بمقدار 2022يونيو  30% في 18.07%، في حين بلغت نسبة صكوك الشريحة األولى 19.20بلغت نسبة كفاية رأس املال اإلجمالي 

 بنهاية العام السابق بسبب نمو املوجودات املرجحة باملخاطر وتعديالت القيمة حسب أسعار 
ً
السوق لسندات الدين وتحوطات التدفق النقدي من مقارنة

% ونسبة صافي التمويل املستقر 201كما حافظ البنك على قوة سيولته ضمن الحدود التنظيمية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة  خالل الدخل الشامل.

 %.101.1لرئيسية للقروض مقابل الودائع % والنسبة ا83.4% والنسبة التنظيمية للقروض مقابل الودائع للبنك املركزي السعودي 116

 

   بيان الدخل  -أبرز املالمح في القطاع التشغيلي    

      ريال سعودي )باملليون(
النصف األول 

2022 

النصف األول 

2021 
 Δ% 

الربع 

الثاني 

2022 

الربع الثاني 

2021 
 Δ% 

                 

                الدخل التشغيلي

 %1+ 486 492 %1+ 974 980     قطاع األفراد

 1,433 1,571     قطاع الشركات
+10

% 
838 715 

+17

% 

 %2+ 445 452 %7+ 898 965     قطاع الخزينة

قطاع الخدمات املصرفية االستثمارية 

 والوساطة
    231 244 -5% 113 108 +5% 

 %6+ 3,549 3,747     الدخل التشغيلي
1,89

6 
1,754 +8% 
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                 صافي الدخل قبل خصم الزكاة والضريبة

 %16- 161 135 %21- 348 276     قطاع األفراد

 541 684     قطاع الشركات
+26

% 
362 283 

+28

% 

 731 817     الخزينةقطاع 
+12

% 
372 361 +3% 

قطاع الخدمات املصرفية االستثمارية 

 والوساطة
    127 142 -11% 59 51 

+16

% 

 %8+ 856 928 %8+ 1,762 1,903     صافي الدخل قبل خصم الزكاة والضريبة

 

 امليزانية العمومية -أبرز املالمح في القطاع التشغيلي 

 %Δ  2021الربع الثاني  %Δ  2020الربع الرابع  2022الربع الثاني       ريال سعودي )باملليون(

                

               إجمالي املوجودات

 %14+ 32,751 %9+ 34,195 37,439     قطاع األفراد

 %13+ 109,915 %8+ 114,226 123,735     قطاع الشركات

 %1+ 66,898 %4+ 65,296 67,596     قطاع الخزينة

 %43+ 1,747 %20+ 2,084 2,496     قطاع الخدمات املصرفية االستثمارية والوساطة

 %9+ 211,310 %7+ 215,802 231,267     إجمالي املوجودات

                

             إجمالي املطلوبات

 %3- 78,913 %6- 81,536 76,887     قطاع األفراد

 %30+ 64,330 %33+ 62,773 83,777     قطاع الشركات

 %12+ 27,160 %2+ 29,663 30,299     قطاع الخزينة

 %55+ 1,648 %19+ 2,145 2,562     قطاع الخدمات املصرفية االستثمارية والوساطة

 %12+ 172,051 %10+ 176,116 193,525     إجمالي املطلوبات

 

مليون  276% على أساس سنوي ليصل إلى 21بنسبة  2022الخدمات املصرفية لألفراد قبل خصم الزكاة للنصف األول من عام انخفض صافي دخل قطاع 

مليون ريال سعودي، وارتفاع تكلفة انخفاض القيمة نتيجة ارتفاع املبالغ  834% ليصل إلى 1ريال سعودي، وذلك نتيجة نمو الدخل التشغيلي بنسبة 

باإلضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي املوجودات لقطاع الخدمات املصرفية  %.6، وزيادة النفقات التشغيلية بنسبة 2021ف األول من عام املستردة خالل النص

وانخفض إجمالي  % في إقراض األفراد.10مليون ريال سعودي نتيجة النمو بنسبة  37,439ليصل إلى  2022% خالل النصف األول من عام 9لألفراد بنسبة 

 %.6مليون ريال سعودي، ويتوافق ذلك مع انخفاض ودائع العمالء بنسبة  76,887% منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 6طلوبات بنسبة امل

وقد  مليون ريال سعودي. 684% على أساس سنوي في صافي الدخل قبل خصم الزكاة ليصل إلى 26شهد قطاع الخدمات املصرفية للشركات نمًوا بنسبة 

كذلك، ارتفع إجمالي  مليون ريال سعودي وتحسن الكفاءة التشغيلية وتكلفة املخاطر. 1,571% ليصل إلى 10ن نمو الدخل التشغيلي بنسبة نتج ذلك ع

مليون ريال سعودي نتيجة زيادة القروض  123,735ليصل إلى  2022% في النصف األول من عام 8موجودات قطاع الخدمات املصرفية للشركات بنسبة 
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مليون  83,777% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 33كما شهدت مطلوبات قطاع الخدمات املصرفية للشركات نمًوا بنسبة  %.7بنسبة والسلف 

 %.34ريال سعودي نتيجة نمو الودائع بنسبة 

مليون ريال سعودي في النصف األول من  817% على أساس سنوي في صافي الدخل قبل خصم الزكاة ليصل إلى 12كما حقق قطاع الخزينة تحّسًنا بنسبة 

مليون ريال سعودي نتيجة النمو القوي في الدخل املتحقق من الفوائد  965% على أساس سنوي ليصل إلى 7وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة  .2022عام 

 .2022النصف األول من عام  % خالل2%، فيما ارتفعت مطلوبات القطاع بنسبة 4وارتفعت موجودات قطاع الخزينة بنسبة  والرسوم.

مليون  127% على أساس سنوي في صافي الدخل قبل خصم الزكاة ليصل إلى 11وسجل قطاع الخدمات املصرفية االستثمارية والوساطة انخفاًضا بنسبة 

% 5مالي الدخل التشغيلي بنسبة ، ويرجع ذلك إلى انخفاض رسوم الوساطة الذي أدى بدوره إلى انخفاض إج2022ريال سعودي في النصف األول من عام 

 على أساس سنوي.

 

 التوقعات املستقبلية

، في زيادة الطلب على 2022، والذي استمر خالل النصف األول من عام 2021ساهم التحّسن الذي شهدناه في أساسيات االقتصاد الكلي خالل عام 

 .2030يجية للفرص التي أتاحتها رؤية التمويل االستهالكي وتحسين الخدمات املصرفية للشركات والعودة التدر 

 أتاحت له االستفادة من هذه الظروف خالل هذه الفترة، وهو ما انعكس إيجاًبا بتحقيقه أدا
ً
 قوية

ً
ًء مالًيا قوًيا وفي ضوء ذلك، أرس ى البنك لنفسه مكانة

 .2022خالل النصف األول من عام 

 ونمو أنشطة الشركات. 2030استمرار النمو االقتصادي وتسارع وتيرة الفرص التي تتيحها رؤية ، فيتوقع البنك 2022أما في الفترة املتبقية من عام 
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 معلومات إضافية

 

، وإعالن اإليرادات، وعرض اإليرادات، وعرض املستثمرين، وملحق البيانات املالية 2022ُيمكنكم االطالع على القوائم املالية املتعلقة بالربع الثاني من عام 

 املوقع اإللكتروني للبنك السعودي الفرنس ي مغبر زيارة الروابط اإللكترونية التالية:على 

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

 presentations-information/investor-menu/investorrelation/share-ww.alfransi.com.sa/english/tophttps://w  

 

 ملزيد من املعلومات، ُيرجى التواصل مع البنك على العنوان التالي:

 البنك السعودي الفرنس ي

 11554، الرياض 56006ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 

 تثمرين من املؤسساتجهة التواصل الخاصة باملس

 عالقات املستثمرين في البنك السعودي الفرنس ي

 رئيس عالقات املستثمرين|  ريان عياش

 IR@alfransi.com.sa  

 

 جهة التواصل اإلعالمي 

 سارة التويجري 

 التسويق والتواصلرئيس إدارة 

 Smaltuwaijri@alfransi.com.sa  
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