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2021ريرااا  الرب  الاان  ن  إلالعرض العام



Public

2021األداء النالي في الرب  الااني ن  | أبرز النقاط

الننو البارز ف  النريزانرية العنونرية واالنتعاش القوي ف  صاف  اإلريرااا 

1,549
نلريو  لاير سعودي

ن  بدارية العام 

حتى تارريخه

+38%

صاف  اإلريرااا  بعا الذكاة والضرريبة

+9% 141.8
نلريار لاير سعودي

ن  بدارية السنة 

حتى تارريخه

القروض والسلف

+12% 42.1
نلريار لاير سرعودي

ن  بدارية السنة 

حتى تارريخه

االستانارا 

+10% 94.5
نلريار لاير سعودي

ن  بدارية السنة 

حتى تارريخه

واائ  باو  فوائا

3,549
نلريو  لاير سعودي

ن  بدارية العام 

حتى تارريخه

+1%

إريرااا  التشغريل

نقطة أساس 22-

2.57%
ن  بدارية العام 

حتى تارريخه

نعال القروض النتعارة 

نقطة نئورية 5.5%+

130%
ن  بدارية العام 

حتى تارريخه

نعال تغطرية القروض النتعارة

نقطة أساس 72-

0.79%
على أساس سنوي

تكلفة النخاطر

20.2%
ن  بدارية العام 

حتى تارريخه

نقطة اساس 33-

نعال رأس النال ف  النستوى 

األول

194%
ن  بدارية العام 

حتى تارريخه

نقطة نئورية 5-

نعال تغطرية السريولة

67%
ن  بدارية العام 

حتى تارريخه

نقطة نئورية 0.48-

نعال الواائ  باو  فوائا ن  إجنال  الواائ 

2.85%
ن  بدارية العام 

حتى تارريخه

نقطة أساس 12-

هانش صاف  الفوائا
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النريزانرية العنونرية

 بسبب زريادة % 9زريادة  القروض عالرية الجودة بنسبة

.ننذ بدارية العام حتى اآل % 19الرهو  العقاررية بنسبة 

. وكذلك في %( 12)ننو قوي في االستانارا  بنسبة

%(.10)ودائ  نصرف االستانار القوني بنسبة 

بريا  الاخل  

 ن  تقلص الهانش النعتدل %  1ننو الخط العلوي بنسبة

.واستقرار ننو نعدل الفائدة االسنرية

انتعاش صافي اإلريرادا  بسبب انخفاض األحكام.

نوعرية األصول

اعتدال نعدل القروض النتعارة.

.لسنة تحسري  نعدل تغطرية القروض النتعارة نقارنة با
.الناضرية وننذ بدارية السنة حتى اآل 

ائحة انخفاض تكلفة النخاطر بسبب استقرار تأارير ج

.كورونا

رأس النال والسريولة

ي ريظل رأس النال قوي ووفرير وكذلك السريولة  ف

.إطار الحدود التنظرينرية

.ة حتى نعدل تغطرية السريولة نستقر ننذ بدارية السن

.اآل 





















األداء النالي
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في النريزانرية العنونريةأبرز النقاط|األداء النالي 

ننو قوي ف  النريزانرية العنونرية ن  اإلقراض واالستانارا 

الرب  الاان  ن  لاير سعواي(نلريو )

2021

الرب  الراب  ن  

2020

Δ%  الرب  الاان  ن

2020

Δ%

%3+9,519%7-9,80810,548نقد وأرصدة نؤسسة النقد العربي السعودي

%8+7,176%93+7,7814,027النستحق ن  النصارف

%14+36,916%12+42,06037,679االستانارا 

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

%22-12,592%12-9,85511,255أصول أخرى

%5+201,953%9+211,310194,074إجنال  األصول

%14+17,422%19+19,94416,792النستحق تسدريده للنصارف

%2+138,046%11+140,805127,112ودائ  العنالء

%12-12,809%2-11,30211,534خصوم نالرية أخرى

%2+168,276%11+172,051155,438إجنال  الخصوم النالرية

%0+12,054%0+12,05412,054رأس النال السهني

%19+7,065%13+8,4117,433األرباح النحتجزة

%5-14,558%3-13,79514,149أصول أخرى 

0%0+5,0005,000صكوك النستوى األول

%17+33,677%2+39,25938,636إجنال  األسهم

 وننو قوي بنسبة % 9ن  بدارية السنة حتى اآل  ندفوعاً بننو قروض سلرينة  بنسبة % 9ننو في إجنالي األصول بنسبة 

.في االستانارا % 12

 %.11حتى اآل  ن  ننو الودائ  بنسبة 2021خالل عام % 11ارتفع  الخصوم النالرية بنسبة 

3.84.4
11.2

(0.7)

(1.4)

194.1   

211.3

+9%

211.3

إجنالي األصول في 

الرب  الراب  ن 

2020

النستحق ن  

النصارف

إجنالي األصول أصول أخرى القروض والسلفاالستانارا 

في الرب  الااني

2021ن  

(نلريار لاير سعواي)حركة إجنال  األصول 

3.2
8.6

5.1

-0.2

155.4

172.1

+11%
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172.1

إجنالي الخصوم في 

الرب  الراب  ن  

2020

النستحق تسدريده للنصارف 

ونؤسسة النقد العربي السعودي

الودائ  

بدو  

فوائد

ودائ  

دبفوائ

إجنالي الخصوم في أخرى

الرب  الااني ن  

2021

( نلريار لاير سعواي)حركة إجنال  الخصوم النالرية 

نقد وأرصدة 

نؤسسة النقد 

العربي السعودي



Public

القروض والسلف|  األداء النالي 

ول نستوى ُنبشر ن  ننو القروض ف  النصف األ

2021ن  

التجارة

22.4%

الصناعة التحوريلرية

17.6%

%14.1الخدنا  %13.4النرافق

أخرى

23.0%

%9.6النقاولة

116,163

(نلريو  لاير سعواي)تكوري  القروض التجاررية 

4.9
2.41.81.41.3

2.0

-5.2

107.8

116.2

+8%

116.2

إجنالي القروض 

التجاررية في الرب  

2020الراب  ن  

قروض 

النرافق

قروض قروض التجارة

الخدنا 

قروض النقل 

واالتصاال 

قروض الصناعة 

التحوريلرية

قروض قروض الحكونة

أخرى

إجنالي القروض 

التجاررية في الرب  

2021الااني ن  

(نلريار لاير سعواي)حركة القروض التجاررية 

2.00.60.20.1
22.8

25.6

+13%

25.6

إجنالي القروض 

االستهالكرية في 

الرب  الراب  ن  

2020

إجنالي القروض البطاقا  االئتنانريةقروض السريارا القروض الشخصريةالرهو  العقاررية 

االستهالكرية في 

الرب  الااني ن  

2021

(نلريار لاير سعواي)حركة القروض االستهالكرية 

107.8109.5116.2

22.824.625.6

130.6134.1141.8

+9%

141.8

+6%

QoQ

الرب  الراب  ن  

2020

الرب  األول

2021ن  

الرب  الااني ن  

2021

(نلريار لاير سعواي)إجنال  القروض والسلف 

القروض االستهالكرية

القروض 

االستهالكرية

18.1% القروض 

%81.9التجاررية

141,807

(نلريو  لاير سعواي)تكوري  القروض والسلف 

 في النصف األول % 9ننو إجنالي القروض والسلف بنسبة

%.13ن  ننو القروض االستهالكرية بنسبة 2021ن  

رهو  ننو القروض االستهالكرية بشكل رئريسي ن  ننو ال

.ننذ بدارية السنة حتى اآل % 19العقاررية بنسبة 

 في النصف األول % 8ننو القروض التجاررية بنسبة

.2021ن  

+19%

الرهو  العقاررية 

48.9%
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القروض الشخصرية

38.6%

قروض السريارا 

10.7%

البطاقا  

%1.7االئتنانرية

25,644

(نلريو  لاير سعواي)تكوري  القروض االستهالكرية  

القروض التجاررية



Public

ودائ  العنالء|األداء النالي

ننو نستنر ف  الواائ  باو  فائاة

74.4

- -

78.1

52.762.7

5.18.6
127.1

140.8

+11%

140.8

Nودائ  العنالء في الرب  دودائ  بفوائ
2021الااني ن  

(نلريار لاير سعواي)حركة واائ  العنالء 

الرب  الراب ودائ  بفوائد

2020ن  

بالشراكة

41.243.146.3

85.989.994.5

127.1133.0140.8

+11%

140.8

+6%

QoQ

الرب  الراب 
2020ن  

الرب  األول 
2021ن  

الرب  الااني
2021ن  

نلريار لاير سعواي)واائ  العنالء 

ودائ  

دبفوائ

Nودائ  بفوائد

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%

QoQ

الرب  األول
2020ن  

ي الرب  الاان
2020ن  

ث الرب  الاال
2020ن  

الرب  الراب 
2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني
2021ن  

(نلريار لاير سعواي)واائ  بفوائا 

بالتجزئة

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%

QoQ

الرب  األول 
2020ن  

ي الرب  الاان
2020ن  

الرب  

الاالث ن  
2020

  الرب  الراب
2020ن  

الرب  األول ن  
2021

الرب  الااني
2021ن  

(نلريار لاير سعواي)واائ  باو  فوائا 

بالشراكةبالتجزئة

ودائ 

بفوائد

32.9%

N  ودائ

بفوائد

67.1%

140,805

(نلريو  لاير سعواي)تكوري  واائ  العنالء 

 بسبب ننو الودائ  2021في النصف األول ن  % 11ننو الودائ  بنسبة

%.12وننو الودائ  بفوائد بنسبة أعلى ن  % 10بدو  فوائد بنسبة أعلى ن  

 نستقرة وقرريبة ن  نسبة )ن  إجنالي الودائ  % 67تنال الودائ  دو  فوائد

.2020في الرب  الراب  ن  % 68

 ،دو  فوائد ن  زريادة في الودائ  بتحس  نسبة نزريج الودائ  في السنة الناضرية

نلريار لاير سعودي 9نلريار لاير سعودي نقارنة بالسنة الناضرية و11وقدرها 

.ننذ بدارية السنة حتى اآل 

Retail +6.7

Corporate +1.9
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ودائ  العنالء في الرب  
2020الراب  ن  

بالتجزئة 

بالشراكة
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في بريا  اإلريرادا وردنا النالي أهماألداء 

نقارنة بالسنة الناضرية بسبب انخفاض % 38تحس  صاف  اإلريرااا  بنسبة 

النخصصا 

الرب  الاان  ن  لاير سعواي( نلريو )

2021

الرب  الاان  ن  

2020

Δ%  النصف األول ن

2021

النصف األول ن  

2020

Δ%

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

%0-931933%9-423463اإلريرادا  بدو  الفوائد

%1+3,5493,517%0-1,7541,760إريرااا  التشغريل

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

%46-(1,048)(569)%58-(650)(270)رسوم تراج  القرينة

%17-1,7882,164%26-8971,207إجنال  نفقا  التشغريل

صاف  اإلريرااا  قبل الذكاة والضرريبة
856553+55%1,7621,353+30%

%9-(234)(212)%25-(116)(86)رسوم الزكاة وضرريبة اإلريرادا 

%38+1,5491,119%76+770437صاف  اإلريرااا  بعا الذكاة والضرريبة

%4-%2.97%2.85%2-%2.88%2.83هانش صافي الفوائد

%8+%31.7%34.3%13+%31.7%35.8نعدل التكلفة إلى اإلريرادا 

%48-%1.52%0.79%59-%1.82%0.75تكلفة النخاطر

%30+1.210.93%63+0.590.36نصريب السهم في األرباح

%19+%6.7%7.9%52+%5.2%7.8العائد على نتوسط األسهم

%32+%1.16%1.53%71+%0.87%1.49العائد على نتوسط األصول

  نلريو  لاير 1.549نقارنة بالسنة الناضرية وقدره % 38بنسبة 2021ارتفاع نعدل صافي اإلريرادا  في النصف األول ن

في % 9ريقابله جزئريا زريادة بنسبة %  46، وانخفاض حاال  تراج  القرينة بنسبة %1سعودي ن  ننو اإلريرادا  بنسبة 

.نفقا  التشغريل

  نقارنة بالسنة الناضرية وقدرها % 76بنسبة 2021على نحو نناال، تحسن  نسبة صافي اإلريرادا  في الرب  الااني ن

%.58نلريو  لاير سعودي بسبب انخفاض نستوريا  تراج  القرينة بنسبة 770

1,1981,2031,1751,1051,2041,126

-6%

1,126

-6%

QoQ

الرب  األول 
2020ن  

الرب  الااني
2020ن  

الرب  الاالث
2020ن  

الرب  الراب 
2020ن  

الرب  األول 
2021ن  

الرب  الااني
2021ن  

(نلريو  لاير سعواي)صاف  إريرااا  التشغريل قبل رسوم تراج  القرينة 

34

47922

(1)(103)

1,119

1,549

+38%
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1,549

ةالنفقا  التشغريلري

(نلريو  لاير سعواي)صاف  اإلريرااا  بعا الزكاة وحركة الضرائب 

بة تكلفة الزكاة وضرريانخفاض القرينة
الدخل

د صافي اإلريرادا  بع

الزكاة والضرريبة 

النصف األول ن  عام 

2021

صافي الدخل بعد 

الزكاة والضرائب

النصف األول لعام 

2020

اإلريرادا  بدو  ائدصافي إريرادا  الفو
الفوائد



Public

صافي إريرادا  الفوائد| األداء النالي

لقروضاستقرار صاف  إريرااا  الفوائا ن  تحس  تكالريف التنوريل وفائاة التحوط لتعوريض انخفاض عوائا ا

1,2971,2871,330

+3%

+3%

QoQ

الرب  الااني
2020ن  

الرب  األول 
2021ن  

الرب  الااني
2021ن  

نلريو )صاف  إريرااا  الفوائا 
(لاير سعواي

1,330

75%74%73%

20%22%22%
5%4%5%

180.2179.1188.2

+4%

188.2

+5%

QoQ

ي الرب  الاان
2020ن  

الرب  األول 
2021ن  

الرب  الااني ن  
2021

(نلريار لاير سعواي)نتوسط أصول أرباح الفوائا 

النقد بري  نؤسسة النقد العربي السعودي واالستانارا القروض

بري  البنوك

3.98%
3.78%3.70%3.59%

3.14% 3.12%

0.81%0.71%

3.01%

1.14%

2.97%

0.96%

3.02% 3.00%2.88%2.85%

)%(اتجاه هانش صاف  الفوائا 

2.85%

54%60%59%

38%29%29%

8%12%12%

154.4147.5155.9

+1%

155.9

+6%

QoQ

ي الرب  الاان
2020ن  

الرب  األول 
2021ن  

الرب  الااني
2021ن  

نلريار لاير )نتوسط التنوريل 
(سعواي

ودائ  بدو  

فوائد
الدري  بري  البنوكودائ  بفوائد

0.17%0.04%

-0.76% -0.04% -0.04%

2.85% 0.50%

هانش صافي 

ف الفوائد في النص
2020األول ن  

النستحق دفعه إلىالنستحق ن  النصارفاالستانارا 
النصارف والدريو 

)%(حركة هانش صافي الفوائد 

2.85%

-12 bps

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%

اتجاه سعر الفائاة النعنول به ف 

)%(النصرف السعواي 
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فق تأارير تحوط التد

النقدي

إجنالي القروض          Q1 201H 209M 20FY 201Q 211H 21

نلريو  دوالر3( نتوسط)سعر الفائدة النعنول به بري  نصارف لند  

نلريو  لاير سعودي3( نتوسط)سعر الفائدة النعنول به بري  النصارف السعودرية 

Q1 201H 209M 20FY 201Q 211H 21

2.97% 

هانش صافي الفوائد في 
2021النصف األول ن  

ودائ  العنالء و 
لتكالريف التنوري

صافي الفوائد

تكلفة التنوريل هانشعلى الفوائدالعائد

  2021ننو صافي إريرادا  الفوائد في النصف االول ن

نلريو  2.618وقدره % 1نقارنة بالسنة الناضرية بنسبة 

٪ في 13لاير سعودي أل  تم تعوريض انخفاض بنسبة 

.٪65ة إريرادا  الفوائد بتحسري  تكالريف التنوريل بنسب

. نقطة أساس 12انخفاض هانش صافي الفوائد بنقدار

في النصف األول % 2.85نقارنة بنسبة السنة الناضرية 

.2021ن  

كالريف تم دعم الهانش بتحسري  نزريج النريزانرية العنونرية وت

  التنوريل، ننا عوض جزئريا انخفاض عائدا  األصول ن

.بريئة النعدل األدنى



Public

اإلريرادا  بدو  الفوائد |األداء النالي

اض ف  السنسرة والتجارة انخف اإلريرااا  ن  غرير الفوائا نستقرة على أساس سنوي حريث قابل تحس  اإلريرااا  ن

.إريرااا  العنلة وف  إريرااا  أخرى

470463
376

496508
423

-9%

423

-17 %

ن  الرب  
الناضي

(بالنلريو  لاير سعودي)اإلريرادا  ن  غرير الفوائد 

124197

(55)(97)

933931

-0%

931

اإلريرادا  ن  غرير الفوائد 
2020في النصف األول ن  

إريرادا  صافي الرسوم 
والعنولة

اإلريرادا  النتعلقة إريرادا  التجارة إريرادا  العنلة 
باالستانار

اإلريرادا  ن  غرير الفوائد بإريرادا  أخرى 
2021في النصف الااني ن  

(بالنلريو  لاير سعواي)حركة اإلريرااا  ن  غرير الفوائا 

  على ندار 2021كان  اإلريرادا  ن  غرير الفوائد نستقرة في النصف األول ن

نلريو  لاير سعودي حريث قابل التحس  في صافي 931العام وتقدر بنبلغ 

إريرادا  الرسوم والعنولة انخفاض في إريرادا  العنلة وفي إريرادا  أخرى، 

نلريو  لاير 72وحقق  األخريرة استفادة ن  اإلريرادا  غرير النتكررة بقرينة 

.2020سعودي في النصف األول ن  

 على ندار العام لريصل إلى % 24تحس  صافي إريرادا  الرسوم والعنولة بنسبة

ن  الننو القوي في 2021نلريو  لاير سعودي في النصف األول ن  632

سوم إريرادا  السنسرة ورسوم اإلقراض النرتفعة، وقابل ذلك جزئريًا صافي ر

..البطاقا 

7823519

(11)

508
632

+24%

632

إريرادا  الرسوم والعنولة

في النصف األول ن  
2020

إريرادا  السنسرة وإدارة 
األصول

رسوم رسوم اإلقراضتنوريل التجارة 
البطاقا 

إريرادا  الرسوم والعنولةأخرى

إريرادا  الرسوم والعنولة 

في النصف األول ن  
2021

(بالنلريو  لاير سعودي)حركة إريرادا  الرسوم والعنولة 
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الرب  األول ن  

2020

الرب  الااني ن  

2020

الرب  الاالث ن  

2020

الرب  الراب  ن  

2020

الرب  األول ن  

2021

الرب  الااني ن  

2021



Public

النفقا  التشغريلرية |األداء النالي 

افة زريادة نفقا  التشغريل بسبب زريادة نعدل ضرريبة القرينة النض

 نلريو  1.219على ندار العام لتصل إلى % 9ازداد  نفقا  التشغريل بنسبة

سعودرية لاير سعودي نتريجة لزريادة نعدل ضرريبة القرينة النضافة في الننلكة ال

%.15إلى % 5العربرية ن  

 في النصف %34.3ارتفع  نسبة تكلفة اإلريرادا  بشكل طفريف لتصل إلى

.2020في النصف األول ن  عام %31.7ن  2021األول ن  عام 

 بسبب نفقا  إدخال % 6بالنسبة للرب  السابق، ازداد  نفقا  التشغريل بنسبة

.ضرريبة القرينة النضافة

31.8%31.7%32.1%
33.6%32.9%

34.3%

34.3%

)%(تكلفة نسبة اإلريرادا  

4102

(2)(2)

1,1161,219

+9%

1,219

نصف نفقا  التشغريل في ال
2020األول ن  

النفقا  اإلداررية االستهالكذا  الصلة باألناك ري ذا  الصلة بالنوظف
والعنونرية

صف نفقا  التشغريل في الن
2021األول ن  

(بالنلريو  لاير سعودي)حركة نفقا  التشغريل 

559557576
672

591627

+13%

627

+6%

QoQ

الرب  األول ن  
2020

الرب  الااني ن  
2020

الرب  الاالث ن  
2020

الرب  الراب  ن  
2020

الرب  األول ن  
2021

الرب  الااني ن  
2021

(بالنلريو  لاير سعودي)نفقا  التشغريل 
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الرب  األول ن  

2020عام 

النصف األول ن  

2020عام 

9شهر 

2020ن  عام 

السنة النالرية ن  

2020عام 

الرب  األول ن  

2021عام 

النصف األول ن  

2021عام 



Public

القرينةانخفاضتكلفة |األداء النالي

، ف  حري  تحسن  تغطرية 2020القرينة وتكلفة النخاطر ن  ذروة الرب  الاان  ن  عام انخفاضتحس  على نستوى

نقطة نئورية  على أساس سنوي28.5القروض النتعارة بنسبة 

 انخفض إجنالي تراج  القرينة للنصف األول ن  عام

نلريو  1.048نلريو  لاير سعودي ن  569إلى 2021

.2020لاير سعودي في النصف األول ن  عام 

 ا  بسبب إعادة تقريريم سرينارريوه2020ارتف  تراج  القرينة في

-سبب كوفريدبناًء على توقعا  أكار تشاؤًنا ب)االقتصاد الكلي 

دى ونراجعة نتحفظة لتصنريفا  نخاطر النقترض ننا أ( 19

ن  النعاريرير الدولرية لإلبالغ النالي،9إلى انتقاال  النرحلة 

غطرية قطاعرية إضافرية، والجهود النبذولة لتحسري  توتراكبا 

.القروض النتعارة

. القطاعرية التراكبا ، بلغ إجنالي 2021ريونريو 30في

462الندرجة في نخصصا  الخسائر االئتنانرية النتوقعة 

.نلريو  لاير سعودي

634

290267

16

9

650

299270

-58%

3

-10%

QoQ

270

الرب  الااني 

2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني 

2021ن  

(بالنلريو  لاير سعواي)تراج  القرينة 

االستانارا الخسائر االئتنانرية                                           

397

650
751

872

299

-58%

270

-10%

270

QoQ

(بالنلريو  لاير سعواي)تراج  القرينة 

1.19%

1.52%0.85%

0.79%

1.91%

2.07%

0.79%

تكلفة النخاطر االئتنانرية

2.70% 2.95%2.72%2.70%

2.78%

2.57%

2.57%

()%نسبة القروض النتعارة 

108.1%
102.7% 124.6%

124.3%

130.1%

130.1%

101.6%

)%(نسبة تغطرية القروض النتعارة

(421)(54)(4)

1,048

569

-46%

569

تراج  القرينة في 

النصف األول ن  
2020

تراج  القرينة في االستانارا العنالء التجاررية

النصف األول ن  

2021

(بالنلريو  لاير سعودي)حركة تراج  القرينة 
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الرب  األول 

2020ن  

الرب  الااني 

2020ن  

الرب  الاالث

2020ن  

الرب  الراب  

2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني

2021ن  
الرب  األول 

ن  عام 

2020

النصف 

األول ن  

2020عام 

9شهر 

ن  عام 

2020

السنة النالرية

ن  عام 

2020

الرب  األول 

ن  عام 

2021

النصف 

األول ن  

2021عام 

الرب  األول 

2020ن  

الرب  الااني 

2020ن  

الرب  الاالث

2020ن  

الرب  الراب  

2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني

2021ن  

الرب  األول 

2020ن  

الرب  الااني 

2020ن  

الرب  الاالث

2020ن  

الرب  الراب  

2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني

2021ن  



Public

السريولة ورأس النال السوقي |األداء النالي 

السوقي عند السريولة ورأس النال تبقى نعدال  

نستوريهنا القوي

 نقاط نئورية أاناء النصف 5انخفض  نسبة تغطرية السريولة بنسبة طفريفة تقدر
%.194إلى نستوى ُنرريح بنسبة 2021األول ن  

نسبة صافي التنوريل الااب  وSAMAالنحدودة اابتة ننذ بدارية العام بنسبة

.، على الترتريب83.4و% 122

 ننذ بدارية % 4)+ نلريار لاير سعودي 1.4ارتف  إجنالي رأس النال بنقدار

.ن  صافي إنتاج اإلريرادا 2021خالل النصف األول ن  عام ( العام

 خالل النصف األول % 4ارتفع  األصول النرجعة بالنخاطر بنسبة
.نلريار لاير سعودي195لتصل إلى 2021ن  عام 

 1، وبلغ  نسبة الفئة %21.43بلغ  نسبة كفارية رأس النال

، استقر  في نستوريا  2021ريونريو 30حريث أنه في %. 20.23

، حريث قابل ننو رأس النال ننو في 2020كبريرة في الرب  الراب  ن  
.األصول النرجعة بالنخاطر في هذه الفترة

217%

168%
177%

199%
192%194%

194%

)%(نعدل تغطرية السريولة 

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

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

122%

)%(نسبة صافي التنوريل 

الااب                                             نسبة صافي التنوريلالنحدودة SAMAنسبة 

17.43%17.04%17.19%

20.56%20.99%
20.23%

18.37%17.93%17.93%

22.08%
21.43%

21.43%

)%(نسبة كفارية رأس النال  

T1 RatioCAR

33.533.2 33.438.539.239.5
1.81.71.4

1.92.0

35.334.934.8

2.3

+1%

QoQ

40.441.341.8

+4%

41.8

(بالنريار لاير سعودي)إجنالي رأس النال 

T1T2

175.0178.2176.0170.3170.6178.7

192.4194.5194.3187.2186.9195.2

+4%

195.2

+4%

QoQ

(بالنريار لاير سعودي)ارتفع  األصول النرجعة بالنخاطر 

السوقالتشغريلاالئتنا 
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الرب  األول 

2020ن  

ي الرب  الاان

2020ن  

الرب  الاالث 

2020ن  

الرب  الراب 

2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني

2021ن  

الرب  األول ن  

2020

ي الرب  الاان

2020ن  

الرب  الاالث 

2020ن  

الرب  الراب 

2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني

2021ن  
الرب  األول

ن  

2020

ي الرب  الاان

2020ن  

الرب  الاالث 

2020ن  

الرب  الراب 

2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني

2021ن  

الرب  األول 

2020ن  

الرب  الااني

2020ن  

الرب  الاالث ن  

2020

الرب  الراب  

2020ن  

الرب  األول ن  

2021

الرب  الااني 

2021ن  

الرب  األول

ن  

2020

ي الرب  الاان

2020ن  

الرب  الاالث 

2020ن  

الرب  الراب 

2020ن  

الرب  األول 

2021ن  

الرب  الااني

2021ن  



Public

بشكل كبرير2021ال تتغرير االتجاها  النتناشرية ف  الغالب ن  توجريها  وتوقعا  

التوجريها  العانة|األداء النالي 

3.00%3.10%

2.90%
~3.00%

نقطة 10-+

أساس

20202021

1.00%

2.07%

عند نستوى أو 

دو  100

نقطة أساس

20202021

130.6

رقم واحد 

نتوسط إلى 

نرتف 

20202021

صاف  القروض 

والسلف

هانش صاف  الفوائا

تكلفة النخاطر

النعال ن  

التكلفة إلى 

الاخل

 في النصف االول ن  % 9ننو بنعدل

2021..

  استنرار ننو الره  العقاري

والسداد للشركا  النتوقعة في 

.2021النصف الااني ن  عام 

 انخفاض هانش صافي الفوائد

نقطة أساسرية ننذ بدارية 15ل

.السنة حتى اآل 

 ن  النتوق  أ  ريستقر هانش

صافي الفائدة بوجه عام في 

+ تقرريبا % 2.9بنسبة 2021

..أساسرية-5

 79انخفض  تكلفة النخاطر إلى

نقطة أساسرية في النصف األول ن 

.2021عام 

اطر ن  النتوق  أ  تظل تكلفة النخ

نقطة أساسرية أو أقل في100عند 

.2021عام 

ريق ريدرير البنك قاعدة التكلفة لتحق

الكفاءة النالى، ن  االستنرار في

نا  االستانار في تكنولوجريا النعلو

.والقدرا  الرقنرية الهانة

لفة ن  النتوق  أ  ريصل النعدل ن  التك

تقرريبا لعام % 33إلى الدخل نسبة 

2021.

2021التوقعا  الحال  لعام 2021نتائج الرب  الاان  ن  كنا ف  الرب  الاان 2021توقعا  

ن  بدارية السنة نقطة أساس78+

حتى تارريخه

نعال التكلفة إلى اإلريرااا 

(%)

34.3%

ن  بدارية السنة نقطة أساس127-

حتى تارريخه

تكلفة النخاطر

(%)

0.79%

141.8
ن  بدارية السنة 8.6%+

حتى تارريخه

القروض والسلف

نلريار لاير

ن  بدارية السنة نقطة أساس15-

حتى تارريخه

هانش صاف  الفوائا

(%)

2.85%

33.0% 33.6%

عند نستوى أو 

دو 

33%

20202021

2.95% 3.00%

2.85% ~2.90%

نقطة أساس5-+

20202021

1.00%

2.07%

عند نستوى أو 

دو  100

نقطة أساس

20202021

130.6

رقم واحد 

نتوسط إلى 

نرتف 

20202021

33.0% 33.6%

~33%

20202021

Unchanged

باو  تغريرير
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2021العرض العام للرب  الااني ن  عام 

ةأسئلة وأجوب



2021دلريل النستانر للرب  األول ن  عام 

إخالء النسؤولرية

تعهدأيريقدمالالفرنسيالسعوديالبنكلك ونواوقة،وصحريحةنحداةأنها("BSF)"الفرنسيالسعوديالبنكريعتقدنصادرن التقدرينيالعرضفيالواردةالنعلونا علىالحصولوتم.العانةالنعلونا ألغراضالتقدرينيالعرضهذالكمنقدم
.اكتنالهاأودقتهاأوصحتهاأوواآلراءالنعلونا بنزاهةريتعلقفريناضننريًا،أوصرريًحاضنا ،أو

ن نعلونا أيإلىولالوصإنكانريةلدريهشخصأيبري أووبرينكمالفرنسيالسعوديالبنكبري أخرىعالقةأيأوائتنانريةأواستشارريةعالقةأيإنشاءريتمال.قانونيرأيأوقانونريةاستشارةأين جزًءاتنالأوالنقدنةالنعلونا تشكلال
قرارأوعقدأليأساًساتوزريعهاحقريقةأوننهاجزءأيأوهيتشكلأالورينبغيالنالريةاألوراقعلىللحصولاالشتراكأوللشراءعرضأليطلبأيأواإلصدار،أوللبري دعوةأوعرًضاتشكلوالاستخدانها،أوالنقدمالتقدرينيالعرض

نسائلبأيريتعلقفرينانستقلةالنشورتكعلىللحصولتسعىأ النقدنة،النعلونا استخدامقبلوريجبالنالرية،األوراقلشراءالفرنسيالسعوديالبنكن توصريةالواريقةتنالوال.بهناريتعلقفريناعلريهنااالعتنادرينك أوبهانتعلقاستاناري
تمإذاأنهافتراضا إلىهناالواردةواآلراءالتحلريال تستندقد.قانونريةنشورةأواستاناًراأوضرريبةريشكلأنهعلىالتقدرينيالعرضتفسريرعدمورينبغينناقشتهاتن تنظرينريةأونحاسبريةأوضرريبريةأوشرعريةأوقانونريةأونالريةأواستاناررية
ذلك،علىعالوة.آخردياقتصاأوسوقينقرياسأيأوسعرأوعنلةأوائتنا أونالريةأداةأليالنستقبليباألداءريتعلقفريناضنا أوتعهدأيريشكلالواريقةهذهفيواردشيءأيريوجدال.عنهاالنعبراآلراءأوالتحلريال تغريرأ رينك تغريريرها
أوأضرارأوخسارةأيسؤولريةنريتحنلواول النسؤولريةن أنفسهمونوظفريهووكالئهونوردريهونسؤولريهندريرريهن وأيلهالتابعةوالشركا الفرنسيالسعوديالبنكوريخلي.النستقبلريةالنتائجعلىنؤشًراالسابقاألداءريكو أ بالضرورةلريس

.علريهاالعتنادأوباستخدانهريتعلقفريناأوالتقدرينيالعرضهذاع ناشئةإجراءا نسارأوإجراءا 

التزامأيريوجدال.ننهاتوق أورتقدريأورأيأين نتسقةستكو النستقبلريةالنتائجبأ ضنا هناكريكو أ رينك والالتقدريني،العرضهذاتارريخن اعتباًراتوقعًاأوتقدريًراأورأريًاالتقدرينيالعرضهذافيتوق أوتقدريرأورأيأيريشكل
العرضهذافيالواردةونا النعل.دقريقةغريرالحقًاأصبح أوتغرير قدالواريقةهذهفيعلريهالننصوصالتقدريرأوالتنبؤأوالتوق أوالرأيأوالنعلونا كان إذاأخرىطرريقةبأيالنستلمإخطارأوتغريريرهأوتعدريلهأواالتصالهذابتحدريث
.الفرنسيالسعوديبالبنكالنتعلقةالجوهرريةالنعلونا جنري علىتحتويالوقدنختصرة،أوكانلةغريرتكو وقدإشعار،دو للتغريريرعرضةالتقدريني

أخرىوسريلةبأيأووترالكنبريعبرأواإللكترونياإلرسالأوالفاكسأوالبرريدطرريقع توزريعهاإعادةأوإنتاجهاإعادةريجوزوالاألخرىاإلعالموسائلأوالصحافةعلىتوزريعهاننهاالغرضولريس.فقطعلًناإلحاطتكمالواريقةبهذهتزوريدكمتم
.هذاالنسؤولريةإخالءفيعلريهاالننصوصبالقريودااللتزامعلىتوافقفإنكالواريقة،هذهوبقبول.آخرشخصأيإلى

.بهاوريلتزنو القبريلهذان قريودأيعلىريطلعواأ الواريقةهذهحوزتهمفيتق الذري األشخاصعلىوريجبالقانو بنوجبنقريًداأخرىقضائريةوالريا فيالواريقةهذهتوزري ريكو قد

ن أووحدكم)تتنتعواأ وريجبالسعودريةالعربريةالننلكةفيالنالريةالسوقهريئةع الصادرةالنالريةاألوراقعروضلوائحفيالنقصودبالنعنى"نتطوًرانستانًرا"تكونواأ ريجبالنعلونا ،الستعراضنؤهلري تكونوالكيأنهتدركو أنتم
.نفقتكمعلىالتقريريمهذاتكالريفتكو .النتغريرةالظروفظلفيالنالريةاألوراقأداءتقريريمفيبخبرة(نالينستشار


