
نتائج مصرف الريانالتعقيب على 
2021للعام 



السهمعائدوبلغ،%21بلغتتراجعبنسبة،ريالمليون 2,175.4معمقارنةريالمليون 1,717.7حوالي2021للعامالريانمصرفأرباحبلغت(EPS)0.218نحو
بياناتأول ذههأنحيثالخليجي،البنكمعاإلندماجعمليةبعداملالياألداءحيثمنإنتقاليةبظروفيمرالريانمصرفأنالىاإلشارةمع.ريال0.290نظيرريال
.األندماجإتمامبعدتصدرمالية

الىاملخصصينمنكالإرتفعحيثاإلستثمارات،وكذلك(التسهيالت)التمويليةاملوجوداتتعثرملواجهةاملقتطعةاملخصصاتقيمةزيادةعنناجماألرباحتراجع
بهدفي،والخليجالريانمصرفبيناملاليةللبياناتالدمجعمليةبعدنتجتامللحوظةالزيادة،هذه2020للعامريالمليون 357مقابلريالمليون 1,099منأكثر

.التمويليةللموجوداتكافيةمخصصاتإستدراك

2020العاممنالربعلنفسريالمليون 513معمقارنةريالمليون 4.4حواليالرابعالربعأرباحبلغتأعالهوردملانتيجة، 
 
2021منالثالثالربعأرباحبأنعلما

.ريالمليون 579الىوصلت

2021نهايةمع%89.2الى2020عامنهاية%93.8منتراجعتالعاملةغللديون التغطيةنسبأنإال،املقتطعةاملخصصاتقيمزيادةمنالرغمعلى.

2020نهاية%1.13مقارنة%1.67نسبتهماالعاملةغالديون بلغت، 
 
.القطاعفيالعاملةغللديون نسبةبأقليتمتعكانالريانمصرفبأنعلما

بنكمعاملاليةالبياناتدمجعمليةعنناتجةالزيادةهذه،ريالمليون 85.98معمقارنةريال،مليار120.55حواليالعامنهايةالتمويليةاملوجوداتقيمةوصلت
 ريالمليار107الىوصلتوالتياملطلقاإلستثمارحساباتأصحابوللودائعبالنسبةاألمركذلكالتجاري،الخليجي

 
مع،2020للعامريالمليار69مقابلتقريبا

.2021العامنهاية%113الى2020عامنهاية%125منالودائع/القروضنسبةتحسن



 وذلك بفضل زيادة 2020مليون ريال للعام 5,046مليون ريال مقارنة مع 5,106لتصل الى % 1.2إرتفعت إجمالي اإليرادات للفترة بشكل طفيف و بنسبة ،
مليون ريال، على الرغم من إرتفاع املوجودات 4,600صافي إيراد الرسوم والعموالت، باملقابل إستقرت إجمالي إيرادات أنشطة اإلستثمار والتمويل عند 

.تالتمويلية، إال أن قصر الفترة بين إتمام عملية اإلندماج واإلفصاح عن النتائج السنوية لم يؤثر بااليجاب بعد على إيراد تلك املوجودا

األقلالتكلفةذاتوالتوفيرالجاريةالحساباتنسبةإنخفضت(CASA)التمويليةاملصاريفمنيزيدقدمما،%24.5معمقارنة2021نهاية%15.4الى
 
 
.مستقبال

 مقارنة مع % 8.6مليار ، وعدم موازة ذلك التجاه األرباح، إنخفض العائد على حقوق املساهمين الى 23.47مع زيادة قاعدة حقوق املساهمين بعد اإلندماج الى
68، بفعل زيادة املوجودات املرجحة باملخاطر من 2020نهاية العام % 19.6نظير % 18.9،كما تراجعت نسبة كفاية رأس املال الى 2020نهاية عام % 15.4

 نهاية العام 
 
.2021مليار ريال نهاية عام 105الى 2020مليار تقريبا

 3.45عائد التوزيع )2021ريال، كأرباح  نقدية عن عام 0.17من القيمة اإلسمية للسهم وبواقع % 17أوص ى مجلس اإلدارة لجمعيته العمومية توزيع مانسبته  %
 
 
.2020كأرباح نقدية عن عام % 17.5، يذكر أن البنك قام بتوزيع (تقريبا





• The information contained was obtained from various public sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. 
Wasata Financial Securities makes no representations or warranties (express or implied) regarding the data and information 
provided and Wasata Financial Securities does not represent that the information content of this document is complete, or free 
from any error, not misleading, or fit for any particular purpose. This report document provides general information only. Neither 
the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to make an offer, to buy or sell any securities or 
other investment products related to such securities or investments.

• This report document contained is subject to change without prior notice. Wasata assumes no responsibility to update the 
information in this report document. 
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