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انتشار عملياته|لمحة عن البنك 

.ات الداخليةنحن مجموعة مصرفية رائدة في المملكة العربية السعودية نركز بشكل أساسي على العملي

:نموذج البنك العالمي
(من سجل القروض الخاص بنا% 78)الهوية والثقافة المؤسسية 

ق مع مجموعة كاملة من المنتجات التقليدية والخدمات التي تتواف

أحكام الشريعة اإلسالمية

سجل متنامي من قروض األشخاص

على السوق السعوديبشكل أساسيالتركيز 

دينة يقع المقر الرئيسي للبنك في م

:الرياض
.كةفرًعا في مختلف أنحاء الممل85يضم البنك 

بنك نظامي محلي

ية الشركات التابعة للبنك في المملكة العرب

:السعودية
السعودي الفرنسي كابيتال

السعودية الفرنسية ألعمال وكيل التأمين

السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

شركة سكن للتمويل العقاري

ة المشاريع المشتركة في المملك

:العربية السعودية
التأمين بالتعاون مع أليانز

+12.8%

(Billion)

143.3
year-to-datep

Customers' Deposits

+25.8%

(Billion)

50.3
year-to-datep

Market Capitalization

-2

85
year-to-dateq

Branches

+4.0%

2,995
year-to-datep

Employees

Retail

26.5%

Corporate

40.9%

Treasury

26.1%

Investment 

Banking and 

Brokerage

6.5%

5,463

9M21 Operating Income Diversity (SAR Mn)

+9.9%

(Billion)

213.3
year-to-datep

Total Assets

+4.4%

(Million)

1.1
year-to-datep

Retail Clients
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Kingdom Holdings

16.2%

Alrashed Family

9.8%

RAM Holdings

9.0%

GOSI

12.6%

Others

52.4%

1,205

Shareholder Composition (Mn)

Saudi

82.4%

Foreign

17.6%

1,205

Foreign Ownership (Mn)

5 | «كابيتال آي كيو»، شركة (تداول)السوق المالية السعودية : المصادر

األسهم والتصنيفات االئتمانية| لمحة عن البنك

حة فيروس استقرار معايير السوق والتصنيفات االئتمانية بعد االضطرابات الناجمة عن تفشي جائ
2020كورونا المستجد عام 

2021سبتمبر 30معايير األسهم

41.70(باللاير السعودي)سعر اإلغالق 

41.7-27.8(باللاير السعودي)أسبوًعا 52على مدار 

1,205(بالمليون)األسهم المصدرة 

50.26(بالمليار لاير سعودي)القيمة السوقية 

%5.4القيمة السوقية بالنسبة لقطاع المصارف السعودية

%0.5القيمة السوقية بالنسبة لسوق األسهم السعودية

ضعفًا1.47السعر بالنسبة للقيمة الدفترية الملموسة

ضعفًا33.6(2020السنة المالية )السعر بالنسبة لألرباح 

%1.0(2020السنة المالية )العائد الربحي لألسهم 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Dec-18Mar-19Jun-19Sep-19Dec-19Mar-20Jun-20Sep-20Dec-20Mar-21Jun-21Sep-21

Total Shareholder Return (TSR)

BSF KSA bank peers average (excl. BSF)

Stable

BBB+
outlooku

Standard & Poor's

Negative

A1
outlookq

Moody's

Stable

BBB+
outlooku

Fitch



Internal Use

البيئة التشغيلية

2021عرض تقديمي للمستثمرين حول الربع الثالث من عام 
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في ظل تفشي 2020شهدت أسعار النفط تراجعًا حاًدا في الربع األول من عام ▪

ثالث من جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكنها ارتفعت مرة أخرى بحلول الربع ال

.دوالًرا أمريكيًا للبرميل78لتصل إلى 2021عام 

في الربع األول من % 22بنسبة ( تداول)هبطت مؤشرات سوق األسهم السعودية ▪

مقارنة % 37تماشيًا مع أسواق األسهم العالمية، إال أنها تعافت بنسبة 2020عام 

.2021بحلول الربع الثالث من عام 2019بمستويات الربع الرابع لعام 

تماشيًا مع تخفيضات 2020انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك خالل عام ▪

.فضةاالحتياطي الفيدرالي األمريكي في أوائل شهر مارس وال تزال معدالتها منخ

في 42.4انخفض مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى ▪

ليصل إلى 2021، ولكنه شهد انتعاًشا بحلول الربع الثاني من عام 2020مارس 

58.6.

42.447.750.7
57.053.356.458.6

+3%

58.6

+4%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

KSA PMI (non-oil private sector) 

 |7
(السوق المالية السعودية)، تداول "آي إتش إس ماركت"صندوق النقد الدولي، البنك المركزي السعودي، إدارة معلومات الطاقة األمريكية، شركة : المصادر

االضطرابات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد| البيئة التشغيلية 

فشي جائحة تعافت األسواق المالية واألنشطة االقتصادية بشكل كبير بعد االضطرابات الناجمة عن ت
.2020فيروس كورونا المستجد خالل عام 

19

4240
51

64
7778

+52%

78

+1%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Brent Oil Price / Barrel (USD)

1.53%1.06%

0.79%
0.65%

0.20%0.18%0.16%

1.87%

1.50%

1.30%
1.18%

0.81%0.80%0.80%

0.80%

1Q 201H 209M 20FY 201Q 211H 219M 21

SAIBOR Trend (%)

LIBOR: USD 3M (avg) SAIBOR: SAR 3M (avg)

6,5057,224
8,2998,690

9,908
10,98411,496

+32%

11,496

+5%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Tadawul Index 

5,8626,3297,0157,589
9,26810,35611,195

+48%

11,195

+8%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Tadawul Banks Index 
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ي، أسعار النفط، معدالت التضخم، الناتج المحلي اإلجمال-إدارة معلومات الطاقة األمريكية -المعدالت السابقة ألسعار النفط | خزينة البنك السعودي الفرنسي -توقعات مؤشر سايبور -البنك المركزي السعودي -( أو ما يعرف بمؤشر سايبور)المعدالت السابقة لسعر الفائدة بين البنوك السعودية : المصادر

صندوق النقد الدولي-ورصيد الحسابات الحالية 

التوقعات االقتصادية المستقبلية| البيئة التشغيلية 

.2021في عام % 2.8من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة تعافيًا يزيد عن 

في عام % 2.8من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة نمًوا يزيد عن ▪

جراء تفشي جائحة كورونا 2020في عام % 4.1بعد انخفاضه بنسبة 2021

.وتطبيق تدابير اإلغالق وهبوط أسعار النفط

ن تشهد من المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة نسبيًا، غير أنه من المزمع أ▪

.2022ارتفاًعا متوسًطا في عام 

2.43%0.33%

-4.11%

2.84%

4.83% 2.84%

2018201920202021E2022E

Real GDP growth (%)

51 

68 

51 

67 
63 

67 

20182019202020212022E

Brent Oil Price / Barrel (USD)

9.15%

4.82%

-2.81%

3.87%3.79%

3.87%

2018201920202021E2022E

Current A/C Balance (%)

2.45%

-2.09%

3.44%3.23%

2.22%

3.23%

2018201920202021E2022E

Inflation (%)

2.31%2.33%

0.65%
0.16%0.42%

2.45%
2.64%

1.18%
0.81%

1.16%

0.81%

20182019202020212022E

SAIBOR: SAR 3M (avg) (%)

LIBOR: USD 3M (avg) SAIBOR: SAR 3M (avg)
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البنك المركزي السعودي: المصدر

القطاع المصرفي السعودي| البيئة التشغيلية 

ا في عام قدرته على تحمل تداعيات جائحة كورونمناستقرار وضع القطاع المصرفي السعودي عزز
2020.

19.5%20.4%20.3%19.4%20.3%19.8%

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

18.1%|19.8%

201620172018201920202Q 21

Capitalization: T1|CAR (%)

CAR T1 Ratio

1.4%
1.6%

2.0%1.9%

2.2%2.1%

2.1%

201620172018201920202Q 21

NPL Ratio (%)

1.8%2.0%2.1%1.8%1.2%1.5%

12.6%12.9%
13.9%

11.9%

8.6%
10.5%

10.5%|1.5%

201620172018201920202Q 21

Profitability: ROE|ROA (%)

ROA ROE

20.3%21.6%22.3%
25.4%26.8%

24.6%

24.6%

201620172018201920202Q 21

Liquid Assets To Total Assets (%)

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

2,009

+8%

2,009

+13%

YTD 

201620172018201920203Q 21

Bank Credit (SAR Bn)

1,6291,6331,6741,7961,9432,058

+5%

2,058

+6%

YTD 

201620172018201920203Q 21

Bank Deposits (SAR Bn)
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االستراتيجية

2021عرض تقديمي للمستثمرين حول الربع الثالث من عام 
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الرسالة والقيم|االستراتيجية 

يوية ، أعدنا صياغة أهدافنا بحيث نتمكن من بناء ثقافة تتسم بالديناميكية والح2018في عام 
...والحداثة

قِيَمنا

دائًما صادقون مع أنفسنا 

.المسألة مهنية فقط.نقدم الصراحة بيننا حتى وإن شكلت بعض التباين

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

السهولة مبدأ

.رةوكل ما نحتاجه هو أن نُسأل مرة واحدة وسننفذ مباش. ونعمل على تجهيز كل فرد من فريقنا ليعدو في طريق النجاح.نحن نسعى دائًما أن يكون كل ما نفعله متسًما بالسهولة والبساطة

التفوق هو أسلوبنا

.طموحنا بال حد، ورغبة الفوز هي دافعنا األكبر للتقدم.نسعى ألن نحتل الصدارة في قلوب وعقول موظفينا وعمالئنا ومساهمينا

نحن البنك السعودي الفرنسي

.سنحمي مجتمعنا دائًما وندافع عنه أبًدا.دائماً نضع مصلحة فريق عملنا وعمالئنا ومساهمينا ومجتمعنا كامالً قبل أجنداتنا وجداول أعمالنا

فكر بطموح، وتصرف بسرعة
.عند التفكير في القرارات فإن لدينا المنهجية في التفكير للمدى البعيد مع السرعة في اتخاذ القرار واالنطالق للتصرف

الغاية من وجودنا

أن نصبح البنك األكثر عصرية

ق في في المنطقة بالتفووابتكاًرا

.تجربة الموظفين والعمالء

11  |  
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اإلدارة التنفيذية| االستراتيجية

...ونحرص على تشكيل أفضل فريق تنفيذي إداري متكامل ... 

ريان محمد فايز

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

براير الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي منذ ف▪
2018.

.مينالرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال الغذائية لمدة عا▪
العضو المنتدب والمسؤول اإلقليمي األول في المملكة▪

.تشيسالعربية السعودية لبنك جي بي مورغان 

بدر السلوم

رئيس المصرفية المؤسسية

.2021تم تعيينه في أبريل ▪
ية في عمل نائبًا للمدير العام للخدمات المصرفية المؤسس▪

.البنك السعودي لالستثمار لمدة عامين
15ة لمدة كان نائبًا للمدير العام للخدمات المصرفية التجاري▪

(.ساب)عاًما في البنك السعودي البريطاني 

مي الهوشان

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

س تم تعيينها في البنك السعودي الفرنسي منذ أغسط▪
2018.

مدير عام الموارد البشرية في البنك األول▪
رئيس قسم الموارد البشرية في شركة األهلي المالية▪

عادل مالوي

الرئيس التنفيذي لإلستثمار

السعودي الفرنسي تم تعيينه رئيًسا تنفيذيًا لالستثمار في البنك▪
.2019منذ أبريل 

.سنوات3عمل مديًرا ماليًا في البنك السعودي الفرنسي لمدة ▪
عاًما، شغل فيه عدة 26عمل في البنك السعودي الفرنسي لمدة ▪

.سنوات6مناصب منها رئيس مجموعة األسواق العالمية لمدة 

محمد عبدالرحمن آل الشيخ

رئيس مصرفية األفراد

.2018تم تعيينه في البنك السعودي الفرنسي منذ يوليو▪
ي مساعد مدير عام مصرفية األفراد في مصرف الراجحي ف▪

.2017عام 
سنوات؛ كما عمل في 6عمل في البنك العربي الوطني لمدة ▪

.سنوات3لمدة ( ساب)البنك السعودي البريطاني 

ثامر محمد يوسف

الرئيس التنفيذي للعمليات

سعودي تم تعيينه كرئيس تنفيذي للعمليات في البنك ال▪
.2018الفرنسي منذ ديسمبر 

ي رئيس خدمات المعلومات في البنك السعودي البريطان▪
(ساب)
.سنوات10عمل في مجموعة سامبا المالية لمدة ▪

مايكل كننغهام

رئيس التخطيط و اإلدارة الرقمية

.2018تم تعيينه في البنك السعودي الفرنسي منذ ▪
الرئيس التنفيذي لخدمات البنوك الرقمية فقط▪
بنك أبوظبي نائب الرئيس التنفيذي الستراتيجية المجموعة في▪

التجاري
العضو المنتدب لبنك باركليز▪

معتصم ناجي مفتي

الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر

.2021ر رئيًسا تنفيذيًا إلدارة المخاطر منذ ينايتعيينةتم ▪
:  ي منهاتقلد العديد من المناصب في البنك السعودي الفرنس▪

سنوات، 10رئيس إقليمي للخدمات المصرفية للشركات لمدة 
4ونائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات لمدة

.سنوات3سنوات، ونائب رئيس إدارة المخاطر لمدة 

عبدالمحسن ابراهيم الريس 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

سعودي الفرنسي منذ تم تعيينه رئيًسا تنفيذيًا للتدقيق الداخلي في البنك ال▪
.2017أغسطس 

.عاًما34لديه خبرة مصرفية كبيرة تمتد لـ ▪
(.ساب)ي تقلد منصب مدير عمليات األفراد في البنك السعودي البريطان▪
.بي الوطنيشغل منصب المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في البنك العر▪

عبدهللا آل الشيخ 

رئيس الحوكمة واإلدارة القانونية

.2018تم تعيينه في البنك السعودي الفرنسي منذ ▪
.عاًما15واسعة في مجال المصارف تمتد لـ ةلديه خبر▪
ةرئيس اإلدارة القانونية وسكرتير مجموعة سامبا المالي▪
مركزي تقلد العديد من المناصب القانونية في كل من البنك ال▪

.السعودي وهيئة السوق المالية

ياسر األنصاري

الرئيس التنفيذي لمجموعة االلتزام

عودي الفرنسي في تم تعيينه رئيًسا تنفيذيًا لمجموعة االلتزام في البنك الس▪
2021.

.رئيس مجموعة االمتثال في بنك الخليج الدولي▪
رئيس االمتثال العالمي في مصرف الراجحي▪
تشيسرئيس االمتثال ومكافحة غسل األموال لبنك جي بي مورغان ▪

مازن عزوني

المدير المالي المكلف

.2021تم تعيينه في البنك السعودي الفرنسي منذ يونيو▪
عاًما من الخبرة المصرفية في مجال 22لديه أكثر من ▪

.الشؤون المالية في البنك األهلي السعودي
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خطة استراتيجية خمسية| االستراتيجية

لتحديث البنك " LEAP"هم مجموعة العمل التي قامت بتنفيذ خطة استراتيجية خمسية شاملة تسمى ...
.ووضع تصور لمستقبله

2018لم يتم بعد تحديد صافي نقاط الترويج في عام ** | العائد على متوسط األصول قبل احتساب قيمة الزكاة وضريبة الدخل *
 |13

2023
التطلعات المستقبلية

الحصة السوقية لألصول

10

العائد على متوسط األصول

2.3%

صافي نقاط الترويج

#1

2018
خط )الوضع الراهن 

(األساس

الحصة السوقية لألصول

8.3%

العائد على متوسط األصول

1.7%

صافي نقاط الترويج

ال يوجد

"LEAP“لتنفيذ خطةاالستعداد 

ي مكانتنا الريادية فترسيخ

مجال الخدمات المصرفية 

للشركات

فيالتوسع 

ادالخدمات المصرفية لألفر

يمكانتنا الريادية فتعزيز

الخدمات المصرفية مجال

الخاصة

قوتنا في األسواقتعزيز 

العالمية

المخاطرة

االستراتيجية

المنصات التقنية وتكنولوجيا 

المعلومات
تجربة العمالء

الفعالية التنظيمية الرقمنة

العالمة التجارية

الكوادر البشرية

أ

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

عوامل التمكين االستراتيجية

الركائز االستراتيجية
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خطة استراتيجية خمسية| االستراتيجية

استقطاب المساهمين

النتائج االستراتيجية

1مؤشر األداء الرئيسي رقم 

إجمالي عائدات المساهمين

المرونة

بيئة عمل ُمثلىأفضل تجربة عمالءالكفاءة والفعالية

2مؤشر األداء الرئيسي رقم 

العائد على متوسط حقوق المساهمين

3مؤشر األداء الرئيسي رقم 

األرباح األساسية للسهم الواحد

4مؤشر األداء الرئيسي رقم 

توزيعات األرباح للسهم الواحد

5مؤشر األداء الرئيسي رقم 

نسبة التكلفة إلى الدخل

6مؤشر األداء الرئيسي رقم 

صافي نقاط الترويج
7مؤشر األداء الرئيسي رقم 

صافي نقاط الترويج الخاص بالموظفين

ن،لزيادة العائد على متوسط حقوق المساهمي

من خالل التركيز على تنمية

أعمالنا وزيادة العائدات المعدلة حسب 

.المخاطر وتوظيف رأس المال بكفاءة

مين تحقيق عائدات إجمالية للمساه

.في الربع األعلى

وعائدات ثابتة لمساهمينا 

.مفاجآت غير متوقعة
.توزيع حصص أرباح ثابتة على مساهمينا

لة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خالل إعادة هيك

.عملياتنا والتركيز على الجوانب الرقمية
.التحسين المستمر في تجربة الموظفين ورضاهم عن بيئة العمل.التحسين المستمر في تجربة عمالئنا

.نركز بشكل أساسي على تحقيق النتائج االستراتيجية
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النتائج االستراتيجية| 2019التقدم المحرز في عام | االستراتيجية

-5.5 ppts

(%)

5.8%
year-on-yearq

ROAE - before zakat & income tax

-39.9% 

(%)

-13.8%
year-on-yearq

TSR

-52% 

SAR

1.24
year-on-yearq

EPS

-80% 

SAR

0.40
year-on-yearq

DPS, net

+28 bps

(%)

33.6%
year-on-yearu

Cost to income ratio
(%)

+4% 
year-on-year

p

NPS
(%)

+14% 
year-on-year

p

ENPS

استقطاب المساهمين

النتائج االستراتيجية

1مؤشر األداء الرئيسي رقم 

إجمالي عائدات المساهمين

المرونة

بيئة عمل ُمثلىأفضل تجربة عمالءالكفاءة والفعالية

2مؤشر األداء الرئيسي رقم 

العائد على متوسط حقوق المساهمين

3مؤشر األداء الرئيسي رقم 

األرباح األساسية للسهم الواحد

4مؤشر األداء الرئيسي رقم 

توزيعات األرباح للسهم الواحد

5مؤشر األداء الرئيسي رقم 

نسبة التكلفة إلى الدخل

6مؤشر األداء الرئيسي رقم 

صافي نقاط الترويج
7مؤشر األداء الرئيسي رقم 

صافي نقاط الترويج الخاص بالموظفين

تراجعًا في مؤشرات 2020وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ االستراتيجية، فقد شهد عام 
.األداء الرئيسية المالية نتيجة ارتفاع تكلفة المخاطر



Internal Use

األداء المالي

2021عرض تقديمي للمستثمرين حول الربع الثالث من عام 



Internal Use

-23 ppts176% year-to-date
q

LCR

+4%

SAR Million

5,463 year-on-year
p

Operating Income

+69%

SAR Million

2,457 year-on-year
p

Net Income After Zakat & Tax

+11%

SAR Billion

144.4 year-to-date
p

Loans & Advances

+16%

SAR Billion

43.6 year-to-date
p

Investments

+5%

SAR Billion

90.5 year-to-date
p

Non Interest Bearing Deposits

-25 bps2.54% year-to-date
q

NPL Ratio

+10.8% ppts135% year-to-date
p

NPL Coverage Ratio

-112 bps0.80% year-on-year
q

Cost of risk

-75 bps19.8% year-to-date
u

T1 Ratio

-4.44 ppts63% year-to-date
q

NIBD % of Total Deposits

-13 bps2.89% year-on-year
q

NIM
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أبرز النقاط| األداء المالي 

الميزانية العمومية

.نمو ملحوظ في الميزانية العمومية وانتعاش كبير لصافي الدخل

مدفوًعا بنمو القروض % 11نمو كبير في القروض بنسبة ▪

في القروض العقارية % 26ونمو بنسبة % 9التجارية بنسبة 

.منذ بداية العام حتى تاريخه

ونمو ثابت في %( 16)نمو كبير في االستثمارات بنسبة ▪

%(.5)الودائع غير الُمدرة للفائدة بنسبة 

قائمة الدخل

في الدخل مع انكماش متوسط في الهامش ونمو% 4نمو بنسبة ▪

%.9في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 

.استرداد صافي الدخل بسبب انخفاض المخصصات▪

جودة األصول

.اعتدال نسبة القروض المتعثرة▪

وي ومنذ تحسين نسبة تغطية القروض المتعثرة على أساس سن▪

.بداية العام حتى تاريخه

انخفاض تكلفة المخاطر مع استقرار آثار جائحة فيروس▪

.كورونا المستجد

رأس المال والسيولة

حدود الحفاظ على استقرار نسب رأس المال والسيولة ضمن ال▪

.التنظيمية

هذا العام وحتى مئوية نقطة 23تراجعت نسبة تغطية السيولة ▪

.تاريخه عن االستخدام األكثر كفاءة للسيولة الزائدة
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أبرز النقاط في الميزانية العمومية| األداء المالي 

نمو ثابت في الميزانية العمومية من اإلقراض واالستثمارات

%  16ونمو ثابت بنسبة % 11منذ بداية العام حتى تاريخه مدفوًعا بنمو جيد في القروض بنسبة % 10نمو إجمالي األصول بنسبة ▪

.في االستثمارات

%.13وحتى تاريخه نظًرا لنمو الودائع بنسبة 2021خالل عام % 12زادت االلتزامات بنسبة ▪

(مليون)لاير سعودي 
الربع الثالث من عام 

2021

من عامالربع الرابع

2020
Δ%

من عامالربع الثالث

2020
Δ%

%2+9,478%9-9,63510,548أرصدة نقدية وتابعة للبنك المركزي السعودي

%45+3,719%34+5,3894,027المستحقات الواجب تسديدها من البنوك

15| 43,58737,6791637,901االستثمارات

7| 11134,356| 144,393130,565القروض والسلف

14| 811,992| 10,33111,255أصول أخرى

8| 213,335194,07410197,445إجمالي األصول

%22+16,452%19+20,04316,792المستحق تسديده للمصارف

13135,6556| 143,322127,112ودائع العمالء

%8-11,656%7-10,72811,534خصوم مالية أخرى

163,7626%12+174,093155,438إجمالي االلتزامات

%0+12,054%0+12,05412,054رأس المال السهمي

15| 147,398| 8,4827,433األرباح المحتجزة

4| 13,70714,149314,231أصول أخرى

0%0+5,0005,000صكوك المستوى األول

17| 33,683%2+39,24238,636إجمالي حقوق الملكية

1.4 5.9 

13.8 

(0.9)

(0.9)
194.1 

213.3 

+10%

213.3

Total assets

4Q 20

Cash & SAMA

balances

Due from banksInvestmentsLoans & advancesOther assetsTotal assets

3Q 21

Total Assets Movement (SAR Bn)

3.3

4.6
11.6

-0.8

155.4
174.1

+12%

174.1

Total liabilities

4Q 20

Due to banks & SAMANIBDIBDOtherTotal liabilities

3Q 21

Total Liabilities Movement (SAR Bn)



Internal Use

-61.5%

SAR Million

289 year-on-year
q

Impairment Charge

+5.5%

SAR Million

608 year-on-year
p

Operating Expenses

19 |

أبرز نقاط قائمة الدخل| األداء المالي 

على أساس سنوي بسبب انخفاض المخصصات% 69تحسن صافي الدخل بنسبة 

مليون لاير 2,457على أساس سنوي ليصل إلى % 69نمًوا بنسبة 2021شهد صافي الدخل لألشهر التسعة األولى من عام ▪

%.8، يقابله زيادة جزئية في النفقات التشغيلية بنسبة %52وانخفاض القيمة بنسبة % 4سعودي من نمو الدخل بنسبة 

مليون لاير سعودي، وذلك بسبب 907سنويًا ليصل إلى % 172بنسبة 2021وبالمثل، تحّسن صافي إيرادات الربع الثالث من عام ▪

%.61انخفاض القيمة بنسبة 

(مليون)لاير سعودي 
الربع الثالث من عام 

2021

من عامالربع الثالث

2020
Δ%

الشهر التاسع من 

2021عام 

الشهر التاسع من 

2020عام 
Δ%

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

اإليرادات بدون الفوائد 490 376 31 1,422 1,309 -9%

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

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

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

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

ةصافي الدخل قبل احتساب قيمة الزكاة والضريب 1,017 424 +140% 2,778 1,777 +56%

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

ةصافي الدخل بعد احتساب قيمة الزكاة والضريب 907 333 +172% 2,457 1,452 +69%

1.201.201.171.111.201.13
1.31

+11%

1.31

+16%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Net Operating Income Before Impairment 
Charge (SAR Bn)

1.761.761.751.781.801.75
1.91

+9%

1.91

+9%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Operating Income (SAR Bn)

82 113 

940 3 

(134)

1,452 

2,457 

+69%

2,457

Net income after

zakat & tax

9M 20

Net interest incomeNon-interest

income

Operating

expenses

Impairment chargeZakat & income tax

charge

Net income after

zakat & tax

9M 21

Net Income After Zakat & Tax Movement (SAR Mn)
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2.80.90.50.1

22.8
27.0

+18%

27.0

Consumer

4Q 20

MortgagesPersonal loansAuto loansCredit CardsConsumer

3Q 21

Consumer Loans Movement (SAR Bn)

Consumer

18.7%
Commercial

81.3%

144,393

Loans & Advances Composition
(SAR Mn)

Commerce

21.7%

Manufacturing

19.3%

Services

14.6%

Utilities

12.5%

Contracting

10.0%

Other

22.0%

117,391

Commercial Loans Composition (SAR Mn)

Mortgages

49.3%

Personal loans

37.8%

Auto loans

11.2%

Credit Cards

1.7%

27,002

Consumer Composition
(SAR Mn)
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القروض والسلف| األداء المالي 

خالل الشهر % 11ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة ▪

نتيجة نمو كل من اإلقراض االستهالكي2021التاسع من عام 

.والتجاري

بشكل أساسي نتيجة % 18نمت القروض االستهالكية بنسبة ▪

.منذ بداية العام حتى تاريخه% 26نمو القروض العقارية بنسبة 

أشهر من عام 9خالل فترة % 9نمت القروض التجارية بنسبة ▪

2021.

2021أشهر من عام 9النمو الصحي للقروض خالل فترة 

+26%

107.8116.2117.4

22.825.627.0

130.6141.8144.4

+11%

144.4

+2%

QoQ 

4Q 202Q 213Q 21

Total Loans & Advances (SAR Bn)

Commercial Consumer

4.0
3.4

2.51.84.0

-0.7
-5.4

107.8

117.4

+9%

117.4

Commercial

4Q 20

UtilitiesManufacturingServicesCommerceFinancialsGovernmentOtherCommercial

3Q 21

Commercial Loans Movement (SAR Bn)



Internal Use

0.4
3.2

2.3

37.7

43.6

+16%

43.6

Investments

4Q 20

GovernmentCorporateFinancialsInvestments

3Q 21

Investments Movement by Sector (SAR Bn)

Government

76.8%
Corporate

12.8%

Financials

10.4%

43,587

Investments Composition by Sector
(SAR Mn)

Fixed-rate

81.4%

Floating-rate

16.9%

Equities

0.5%
Other

1.2%

43,550

Investments Composition by Type
(SAR Mn)
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تستثني االستثمارات االستثمار في الشركات التابعة

االستثمارات| األداء المالي 

خالل األشهر % 16ارتفعت معدالت االستثمار بنسبة ▪

، حيث زاد البنك من السندات 2021التسعة األولى من عام 

ذات السعر الثابت في مختلف القطاعات الحكومية 

.والمؤسسية والمالية السعودية

تبع نسبة ال تزال المحفظة االستثمارية تتمتع بجودة عالية ت▪

.كبيرة منها لحكومة السعودية وجزء آخر لالستثمارات

.طاعاتنمو قوي في المحفظة االستثمارية من حيازات السندات ذات السعر الثابت في مختلف الق

5.40.50.0

-0.0-0.0

37.7

43.6

+16%

43.6

Investments

4Q 20

Fixed-rateFloating-rateEquitiesOtherImpairmentInvestments

3Q 21

Investments Movement by Type (SAR Bn)

37.7
42.143.6

+16%

43.6

+4%

QoQ 

4Q 202Q 213Q 21

Investments (SAR Bn)



Internal Use

2021خالل فترة األشهر التسعة األولى من عام % 13شهدت الودائع نمًوا بنسبة ▪

.فوائدبسبب االرتفاع في نسبة الودائع المدرة للفوائد والودائع غير المدرة لل

إال أنها % 5الودائع غير المدرة للفوائد منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة نمت▪

على أساس ربع سنوي نتيجة التحول المؤقت من الحسابات% 4تراجعت بنسبة 

اية ربع الجارية إلى حسابات الودائع ألجل لبعض كبار العمالء من الشركات في نه

.العام، والتي تمت تسويتها الحقًا

منذ بداية العام وحتى تاريخه وبنسبة % 28ارتفعت الودائع المدرة للفائدة بنسبة ▪

إليه على أساس ربع سنوي ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحول المؤقت المشار% 14

.أعاله ولمواجهة اإللغاء التدريجي لدعم البنك المركزي السعودي للسيولة

رة وعلى الرغم من النمو المرتفع منذ بداية العام حتى تاريخه في الودائع المد▪

يادة في للفوائد، فقد تحسن مزيج الودائع خالل االثني عشر شهًرا الماضية، مع ز

مليار لاير سعودي على أساس سنوي، وانخفضت 5.8الودائع المدرة للفائدة بقيمة 

.تكاليف التمويل

74.4 

--

79.2 

52.7 64.1 

11.64.6
127.1

143.3

+13%

143.3

Customers' deposits

4Q 20

IBDNIBDCustomers' deposits

3Q 21

Customers' Deposits Movement (SAR Bn)

Retail Corporate

41.246.352.8

85.994.590.5

127.1
140.8143.3

+13%

143.3

+2%

QoQ 

4Q 202Q 213Q 21

Customers' Deposits (SAR Bn)

IBD NIBD

18.721.419.919.916.716.819.6

44.333.031.0
21.326.429.5

33.2

63.1
54.450.9

41.243.146.3
52.8

+28%

52.8

+14%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Interest Bearing Deposits (SAR Bn)

Retail Corporate

53.152.553.354.459.661.259.6

30.631.231.531.530.333.331.0

83.783.684.785.989.994.590.5

+5%

90.5

-4%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Non Interest Bearing Deposits (SAR Bn)

Retail Corporate

IBD

36.8%NIBD

63.2%

143,322

Customers' Deposits Composition (SAR Mn)
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ودائع العمالء| األداء المالي 

ع الثالث من النمو في الودائع غير المدرة للفائدة منذ بداية العام حتى تاريخه مع اعتدال مؤقت في الرب
.2021عام 

5.1+األفراد 

0.5-الشركات 



Internal Use

194

129119

-39%

119

-8%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Interest Expense
(SAR Mn)

86 49 
484 

(8)(43)
(486)

3,959 4,041 

+2%

4,041

Net interest income

9M 20

InvestmentsDue from banksLoans, grossCash flow hedging

impact

Due to banks & debtDepositsNet interest income

9M 21

Net Interest Income Movement (SAR Mn)

1,5691,4591,542

-2%

1,542

+6%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Interest Income
(SAR Mn)

1,3751,3301,424

+4%

1,424

+7%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Net Interest Income
(SAR Mn)
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صافي دخل الفائدة| األداء المالي 

في التسعة أشهر األولى من عام % 2وشهد صافي إيرادات الفوائد نمًوا بنسبة ▪

سنويًا % 8مليون لاير سعودي قابله نمو جزئي بنسبة 4,041ليصل إلى 2021

.نقطة أساس13في متوسط األصول المربحة بانكماش هامشي معتدل بلغ 

مليون 4،408٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9انخفضت إيرادات الفوائد بنسبة ▪

، والتي تم تعويضها من 2021لاير سعودي في األشهر التسعة األولى من عام 

.مليون لاير سعودي367لتصل إلى % 59خالل تحسين تكاليف التمويل بنسبة 

.عتدلنمو األصول جزئيًا بانكماش هامشي مقابله في صافي إيرادات الفوائد % 2نمو متوسط بنسبة 



Internal Use

+3.5%

SAR Billion

1.4 year-on-year
p

Net Interest Income

+7.0%

SAR Billion

1.4
Quarter-on-quarterp

Net Interest Income
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صافي هامش الفائدة| األداء المالي 

نقطة أساس على 13وانخفض صافي هامش الفائدة بواقع ▪

في التسعة أشهر األولى من عام % 2.89أساس سنوي إلى 

2021.

انية وحظي هامش الربح بالدعم بسبب تحسين مزيج الميز▪

زئيًا العمومية وتكاليف التمويل على أساس سنوي، ما أدى ج

اض إلى تعويض انخفاض عائدات األصول الناجم عن انخف

.أسعار الفائدة

نقطة أساس على أساس 49تحسنت تكاليف التمويل بواقع ▪

في األشهر التسعة األولى من عام % 0.32سنوي إلى 

2021.

ية وتكاليف ضغط العائد من المعدالت المنخفضة تم تعويضه جزئيًا بتحسن مزيج الميزانية العموم
.التمويل

55%59%57%

34%29%31%

11%12%12%

153.8 155.9 162.1 

+5%

162.1 

+4%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Average Funding
(SAR Bn)

NIBD IBD Interbank & debt

75%73%74%

21%22%22%
4%5%4%

179.2 188.2 193.8 

+8%

193.8 

+3%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Average Interest Earning Assets
(SAR Bn)

Loans Investments Cash, SAMA & Interbank

3.98%
3.78%3.70%3.59%

3.14%3.12%3.15%

1.14%0.96%0.81%0.71%
0.33%0.33%0.32%

3.01%2.97%3.02%3.00%2.88%2.85%2.89%

2.89%

1Q 201H 209M 20FY 201Q 211H 219M 21

Net Interest Margin Trend (%)

Interest yield Cost of funding

Net interest margin

0.04%0.04%
0.38%

-0.04%-0.03%
-0.52%

3.02%2.89%

-13 bps

2.89%

Net interest

margin

9M 20

InvestmentsDue from banksLoans, grossCash flow

hedging impact

Due to banks &

debt

Customers'

deposits - COF

Net interest

margin

9M 21

Net Interest Margin Movement (%)

1.53%

1.06%

0.79%
0.65%0.20%0.18%0.16%

1.87%

1.50%
1.30%

1.18%

0.81%0.80%0.80%

0.80%

1Q 201H 209M 20FY 201Q 211H 219M 21

SAIBOR Trend (%)

LIBOR: USD 3M (avg) SAIBOR: SAR 3M (avg)



Internal Use

+81.5%

SAR Million

73 year-on-year
p

Lending Fees

+18.0%

SAR Million

91 year-on-year
p

Brokerage & Asset Management Income
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الدخل بدون الفوائد| األداء المالي 

مليون لاير سعودي نتيجة 1,422سنويًا ليصل إلى % 9بنسبة 2021نما الدخل بدون الفوائد في التسعة أشهر األولى من عام ▪

ك باالستفادة تحسن صافي الرسوم والعموالت والدخل التجاري قابله إلى حد ما انخفاًضا في أسعار الصرف واإليرادات األخرى، وذل

.2020مليون لاير سعودي خالل التسعة أشهر األولى من عام 72من الدخل المتحقق لمرة واحدة البالغ 

مليون لاير 926سنويًا ليصل إلى % 22بنسبة 2021تحسن صافي إيرادات الرسوم والعموالت في التسعة أشهر األولى من عام ▪

.طاقاتسعودي نتيجة النمو القوي في دخل الوساطة وارتفاع رسوم اإلقراض، قابله إلى حد ما انخفاًضا في صافي رسوم الب

ا نتيجة لتحسن دخل الوساطة واإلقراض والتجارة، قابله إلى حد ما انخفاضً % 9نمو الدخل بدون فوائد بنسبة 
أسعار الصرف واإليرادات األخرىفي 

(مليون)لاير سعودي 
الربع الثالث من عام 

2021

من عامالربع الثالث

2020
Δ%

الشهر التاسع من عام 

2021

الشهر التاسع من عام 

2020
Δ%

24| 1,3171,064%14+410361إيرادات الرسوم والعموالت

%27+(307)(390)3(111)(115)نفقات الرسوم والعموالت

22| 926758%18+295250صافي إيرادات الرسوم والعموالت

%18-243297%2+8785الدخل من صرف العمالت

%72+184106%226+%26+84الدخل التجاري

%17+1,3531,161%29+465360الدخل المرتبط بالخدمات المصرفية

%196+%8-23| %2760+0%8-الدخل المرتبط باالستثمار

%68-%140+%45+11| 15| %17+إيرادات أخرى

%9-490376311,4221,309اإليرادات بدون الفوائد

470463
376

496508
423

490

+31%

490

+16%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Non-Interest Income (SAR Mn)

376
425

360

468489
399

465

+29%

465

+17%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Banking-Related Income (SAR Mn)

169 77 15 

(53) (95)

1,309 1,422 

+9%

1,422

Non-interest

income

9M 20

Net fee &

commission

income

Exchange IncomeTrading incomeInvestment-related

income

Other incomeNon-interest

income

9M 21

Non-Interest Income Movement (SAR Mn)



Internal Use

+20.5%

SAR Million

182 year-on-year
p

G&A

+0.5%

SAR Million

355 year-on-year
u

Employee-Related

Employee-

related

57.5%

G&A

31.1%

Depreciation

8.8%

Premises-

related

2.6%

1,827

9M 21 Operating Expenses Composition
(SAR Mn)

559557576
672

591627608

+6%

608

-3%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Operating Expenses (SAR Mn)

31.8%

31.7%

32.1%

33.6%

32.9%

34.3%

33.4%

33.4%

1Q 201H 209M 20FY 201Q 211H 219M 21

Cost To Income Ratio (%)

0 4 133 

(3)

1,692 1,827 

+8%

1,827

Operating expenses

9M 20

Employee-relatedPremises-relatedDepreciationG&AOperating expenses

9M 21

Operating Expenses Movement (SAR Mn)

26  |

النفقات التشغيلية| األداء المالي 

، وذلك 2021مليون لاير سعودي خالل التسعة أشهر األولى من عام 1,827سنويًا لتصل إلى % 8ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة ▪

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

بعد أن كانت 2021خالل التسعة أشهر األولى من عام % 33.4ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل متواضع لتصل إلى ▪

.2020خالل التسعة أشهر األولى من عام % 32.1

.قبسبب نفقات مدخالت ضريبة القيمة المضافة في الربع الساب% 3بالنسبة إلى الربع السابق، انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة ▪

ارتفاع النفقات التشغيلية بسبب الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة



Internal Use

-30 bps0.05% year-on-year
u

Consumer COR

-123 bps0.96% year-on-year
q

Commercial COR
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رسوم انخفاض القيمة| األداء المالي 

1,798مليون لاير سعودي مقارنة بــ 858إلى 2021عام منوصل إجمالي رسوم انخفاض القيمة خالل التسعة أشهر األولى ▪

.2020عام منالتسعة أشهر األولى مليون لاير سعودي خالل

اؤًما بسبب استناًدا إلى توقعات أكثر تش)بسبب إعادة تقييم سيناريوهات االقتصاد الكلي 2020ارتفاع رسوم انخفاض القيمة في عام ▪

ولي إلعداد ، ومراجعة متحفظة لتصنيفات مخاطر المقترض، ما أدى إلى تحول في مراحل المعيار الد(جائحة فيروس كورونا المستجد

.رةالقطاعية وتحسينات تغطية القروض المتعثالتراكبات، باإلضافة إلى عمليات إضافية قائمة على 9التقارير المالية رقم 

.مليون لاير سعودي223القطاعية المدرجة في بدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة التراكبات، بلغ إجمالي 2021سبتمبر 30في ▪

2020اعتدال في رسوم انخفاض القيمة وتكلفة المخاطر من الذروة في الربع الرابع من عام 

397

650
751

872

299270289

-61%

289

+7%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Impairment Charge (SAR Mn)

1.19%

1.52%

1.91%

2.07%

0.85%

0.79%

0.80%

0.80%

1Q 20 1H 20 9M 20 FY 20 1Q 21 1H 21 9M 21

Cost of Credit Risk (%)

930

267296

-180

3

-7

751

270289

-61%

289

+7%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Impairment Charge (SAR Mn)

Credit losses Investments

169 

(1,066)(43)

1,798 

858 

-52%

858

Impairment charge

9M 20

CommercialConsumerInvestmentsImpairment charge

9M 21

Impairment Charge Movement (SAR Mn)



Internal Use

-7 bps2.9% year-on-year
u

Commercial NPL Ratio (%)

-46 bps0.7% year-on-year
q

Consumer NPL Ratio (%)

+35 ppts134% year-on-year
p

Commercial NPL Coverage (%)

+1 ppts158% year-on-year
u

Consumer NPL Coverage (%)
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جودة االئتمان| األداء المالي 

وتحسن تغطية القروض 2021اعتدال نسبة القروض المتعثرة خالل التسعة أشهر األولى من عام 
نقطة مئوية على أساس سنوي32.6المتعثرة بواقع 

3.53.53.6

0.20.20.2

3.83.83.8

+1%

3.8

+1%

QoQ 

4Q 202Q 213Q 21

Non Performing Loans & Advances
(SAR Bn)

Commercial Consumer

4.34.54.8

0.40.40.3
4.74.95.1

+9%

5.1

+5%

QoQ 

4Q 202Q 213Q 21

Allowance For Impairment
(SAR Bn)

Commercial Consumer

108.1%

101.6%

102.7%

124.6%

124.3%

130.1%

135.4%

135.4%

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

NPL Coverage Ratio (%)

2.70%

2.95%

2.72%

2.78%

2.70%

2.57%

2.54%

2.54%

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

NPL Ratio (%)

482917

-24-22-19

3,7673,796

+1%

3,796

Total non

performing

4Q 20

CommerceAgricultureContractingConsumerManufacturingOtherTotal non

performing

3Q 21

Total Non Performing Movement (SAR Mn)
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الرسملة| األداء المالي 

منذ بداية العام % 4)+مليار لاير سعودي 1.5ارتفاع إجمالي رأس المال بمقدار ▪

من صافي الدخل، قابله 2021عام منخالل التسعة أشهر األولى ( حتى تاريخه

.مدفوعات األرباح

عام منخالل التسعة أشهر األولى % 7ارتفعت األصول المرجحة بالمخاطر بنسبة ▪

.مليار لاير سعودي199.9إلى 2021

30في % 19.81ونسبة المستوى األول % 20.95بلغت نسبة كفاية رأس المال ▪

.2020، وكانت مستقرةً بشكل عام اعتباًرا من الربع الرابع لعام 2021سبتمبر 

2021معدالت رأس المال على نطاق واسع خالل التسعة أشهر األولى من عام استقرار 

33.533.233.438.539.239.539.6
1.81.71.4

1.92.02.3
2.3

35.334.934.8
40.441.341.841.9

+4%

41.9

+0%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Total Capital (SAR Bn)

T1 T2

17.43%17.04%17.19%

20.56%20.99%
20.23%19.81%

18.37%
17.93%17.93%

21.56%
22.08%

21.43%
20.95%

20.95%

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

CAR (%)

T1 Ratio CAR

175.0178.2176.0170.3170.6178.7182.3

192.4194.5194.3187.2186.9195.2199.9

+7%

199.9

+2%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

RWA (SAR Bn)

Credit Operational Market

2.5 0.4 

(0.5) (0.8) (0.1)

40.4 41.9 

+4%

41.9

Total Capital

4Q 20

Net income after zakat &

tax

2020 Dividend2021 Interim DividendTier 1 Sukuk CostsReservesTotal Capital

3Q 21

Total Capital Movement (SAR Bn)
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السيولة| األداء المالي 

بنسبة كانت نسبة صافي التمويل الثابت مستقرة منذ بداية العام حتى تاريخه▪

129.%

2021أشهر من عام 9نقطة مئوية خالل 23تراجعت نسبة تغطية السيولة بمقدار ▪

وى جيد يبلغ بسبب االستخدام األكثر كفاءة للسيولة الفائضة ولكنها ظلت عند مست

176.%

لى في تكلفة ويستمر البنك في إدارة نسبة القروض إلى الودائع لتحقيق الكفاءة المث▪

التي بلغت التمويل، مع الحفاظ على النسبة التنظيمية للبنك المركزي السعودي، و

.، ضمن المستويات المطلوبة2021سبتمبر 30في % 83.6

.الحفاظ على استقرار وثبات نسب السيولة ضمن الحدود التنظيمية

217%

168%
177%

199%
192%194%

176%

176%

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

LCR Average (%)

34.4
38.637.039.537.540.340.0

+1%

40.0

-1%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

HQLA (SAR Bn)

131.9131.1131.5132.4136.7141.1141.9

+7%

141.9

+1%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Available Stable Funding (SAR Bn)

84.2%84.2%83.4%82.3%81.7%83.4%83.6%

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

120%

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

NSFR (%)

LTD SAMA ratio NSFR

14.3%13.9%14.3%

16.5%16.5%15.9%15.8%

15.8%

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Leverage ratio (%)



Internal Use

التوقعات المستقبلية والتوجيهات

2021عرض تقديمي للمستثمرين حول الربع الثالث من عام 



Internal Use

2.95% 3.00%

2.85% ~2.90%

+-5bps

20202021

1.00%

2.07%

At or below

100bps

20202021

130.6

Mid to high 

single-digit

20202021
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صافي القروض 
والسلف

صافي هامش الفائدة

تكلفة المخاطر

لدخلنسبة التكلفة إلى ا

تقديم توجيهات حول نمو القروض وتحديد تكلفة المخاطر بشكل أكثر دقة

التسعةخالل % 11نسبة النمو ▪

2021األولى من عامأشهر 

من المتوقع استمرار نمو الرهن ▪

الشركات في الربع والعقاري 

.2021الرابع من عام 

تراجع صافي هامش الفائدة ▪

نقطة أساس منذ بداية 11بواقع

.العام حتى تاريخه

من المتوقع أن يبلغ صافي هامش▪

الفائدة المستقر عموًما في عام

ط انق5-% +2.9حوالي 2021

.أساس

80اعتدلت تكلفة المخاطر إلى ▪

أشهر التسعةنقطة أساس خالل 

.2021عام األولى من 

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة ▪

85حوالي 2021المخاطر لعام 

.نقطة أساس أو أقل

حقيق ويدير البنك قاعدة التكلفة لت▪

ي الكفاءة المثلى، مع االستمرار ف

االستثمار في القدرات الرقمية

.وتقنية المعلومات الحيوية

لفة من المتوقع أن يبلغ معدل التك▪

لعام % 33إلى الدخل حوالي 

2021.

2021التوقعات الحالية لعام 2021نتائج الربع الثالث لعام في الربع الثاني2021توقعات عام 

-12 bps

(%)

33.4%
year-to-dateq

Cost to income ratio

-127 bps

(%)

0.80%
year-to-dateq

Cost of risk

+10.6%

SAR Billion

144.4
year-to-datep

Loans & Advances

-11 bps

(%)

2.89%
year-to-dateq

NIM

33.0% 33.6%

~33%

20202021

التوجيهات|التوجيهات والتوقعات المستقبلية 

2.95% 3.00%

2.85% ~2.90%

+-5bps

20202021

0.85%

2.07%

At or below 

85bps

20202021

130.6

Low 

double-

digits

20202021

33.0% 33.6%

~33%

20202021

ال يوجد تغيير

ال يوجد تغيير



Internal Use

أداء القطاعات

2021عرض تقديمي للمستثمرين حول الربع الثالث من عام 
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ملخص| أداء القطاعات 

.رباح في جميع القطاعات باستثناء الخزينةاألنمو معدل جيد ل

4.811.4
127.1

143.3

+13%

143.3

Customers' deposits

4Q 20

RetailCorporateCustomers' deposits

3Q 21

Customers' Deposits Movement (SAR Bn)

223 

730 101 

(52)
1,777 

2,778 

+56%

2,778

Net income before

zakat & tax

9M 20

RetailCorporateTreasuryInvestment Banking

and Brokerage

Net income before

zakat & tax

9M 21

Net Income Before Zakat & Tax Movement (SAR Mn)

92 6 110 

(12)

5,268 5,463 

+4%

5,463

Operating income

9M 20

RetailCorporateTreasuryInvestment Banking

and Brokerage

Operating income

9M 21

Operating Income Movement (SAR Mn)

5.28.7
130.6144.4

+11%

144.4

Loans & advances

4Q 20

RetailCorporateLoans & advances

3Q 21

Loans & Advances Movement (SAR Bn)



Internal Use

-87.6%

SAR Million

21 year-on-year
q

Impairments

-8.2%

SAR Million

390
year-on-year

q

Net Interest Income

+69.0%

SAR Million

82 year-on-year
p

Fee & other income

+12.5%

SAR Million

334 year-on-year
p

Expenses
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األفراد| أداء القطاعات 

نمو األرباح بسبب ارتفاع الدخل وتراجع انخفاض القيمة

424392390

499382

473486472

-0%

472

-3%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Total Operating Income (SAR Mn)

Net interest income Fee & other income

71.873.873.274.476.378.179.2

+6%

79.2

+1%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Retail Deposits (SAR Bn)

24.324.926.927.930.231.533.1

+19%

33.1

+5%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Retail Loans (SAR Bn)

3

161

116

+3370%

116

-27%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Net Income Before Zakat & Income Tax 
(SAR Mn)

5 
87 

220 

(89)

241 

464 

+93%

464

Net income before

zakat & income tax

9M 20

Net interest incomeFee & other incomeExpensesImpairmentsNet income before

zakat & income tax

9M 21

Net Income Before Zakat & Income Tax Movement (SAR Mn)



Internal Use

+15.7%

SAR Million

657 year-on-year
p

Net Interest Income

-1.7%

SAR Million

146 year-on-year
u

Fee & other income

-3.4%

SAR Million

150 year-on-year
q

Expenses

-54.0%

SAR Million

266 year-on-year
q

Impairments
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الشركات| أداء القطاعات 

يعزز من ربحية الشركاتصالمخصتراجع انخفاض 

568589657

148127
146

716715
803

+12%

803

+12%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Total Operating Income (SAR Mn)

Net interest income Fee & other income

(18)

283 
387 

-2255%

387

+37%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Net Income Before Zakat & Income Tax 
(SAR Mn)

74.9
64.262.4

52.756.7
62.764.1

+22%

64.1

+2%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Corporate Deposits (SAR Bn)

110.6110.8107.4102.6103.9110.3111.3

+8%

111.3

+1%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Corporate Loans (SAR Bn)

54 

725 

(48)(1)

198 

928 

+368%

928

Net income before

zakat & income tax

9M 20

Net interest incomeFee & other incomeExpensesImpairmentsNet income before

zakat & income tax

9M 21

Net Income Before Zakat & Income Tax Movement (SAR Mn)
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-4.3%

SAR Million

356 year-on-year
q

Net Interest Income

+69.6%

SAR Million

173 year-on-year
p

Fee & other income

-1.6%

SAR Million

78 year-on-year
u

Expenses

-503.3%

SAR Million

2 year-on-year
q

Impairments

 |37
تستثني االستثمارات االستثمار في الشركات التابعة

الخزينة| أداء القطاعات 

انخفاض في األرباح بسبب انخفاض الرسوم وغيرها من اإليرادات وارتفاع النفقات

4 

(16)(31)(10)

1,233 1,181 

-4%

1,181

Net income before

zakat & income tax

9M 20

Net interest incomeFee & other incomeExpensesImpairmentsNet income before

zakat & income tax

9M 21

Net Income Before Zakat & Income Tax Movement (SAR Mn)

372331356

102114
173

474445
529

+12%

529

+19%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Total Operating Income (SAR Mn)

Net interest income Fee & other income

33.936.937.937.741.142.143.6

+16%

43.6

+4%

QoQ 

1Q 202Q 203Q 204Q 201Q 212Q 213Q 21

Investments (SAR Bn)

395361
449

+14%

449

+24%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Net Income Before Zakat & Income Tax 
(SAR Mn)
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+89.1%

SAR Million

21 year-on-yearp

Net Interest Income

+16.4%

SAR Million

90 year-on-yearp

Fee & other income

+2.9%

SAR Million

46 year-on-yearp

Expenses
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الخدمات المصرفية االستثمارية والوساطة المالية| أداء القطاعات 

تحسين الربحية بسبب ارتفاع إيرادات الوساطة وإدارة األصول

111921

77
8990

88
108111

+26%

111

+3%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Total Operating Income (SAR Mn)

Net interest income Fee & other income

43
51

64

+49%

64

+26%

QoQ 

3Q 202Q 213Q 21

Net Income Before Zakat & Income Tax (SAR Mn)

18 

91 5 

(14)
105 

206 

+96%

206

Net income before zakat &

income tax

9M 20

Net interest incomeFee & other incomeExpensesImpairmentsNet income before zakat &

income tax

9M 21

Net Income Before Zakat & Income Tax Movement (SAR Mn)
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سجل اإلنجازات الخاصة باألداء

2021عرض تقديمي للمستثمرين حول الربع الثالث من عام 
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للبنك المركزي السعوديية نسبة القروض إلى الودائع هي النسبة الرئيسية لقروض الميزانية العمومية والسلف مقسومة على ودائع العمالء، وال تساوي النسبة التنظيم

سجل اإلنجازات الخاصة باألداء

مقاييس الميزانية العمومية

129.5121.9120.6125.7130.6

+1%

130.6

+4%

YoY 

20162017201820192020

Loans & Advances (SAR Bn)

203.4192.9190.3178.1194.1

-1%

194.1

+9%

YoY 

20162017201820192020

Total Assets (SAR Bn)

158.5151.0148.4
132.8127.1

-5%

127.1

-4%

YoY 

20162017201820192020

Customers' Deposits (SAR Bn)

81.7%80.8%81.3%

94.6%

102.7%

102.7%

20162017201820192020

LTD Ratio (%)

254%

363%
398%

324%

199%

199%

20162017201820192020

LCR (%)

1.29%

2.73%
2.91%

2.64%2.78%

2.78%

20162017201820192020

NPL Ratio (%)

176%

100%
112%109%

125%

125%

20162017201820192020

NPL Coverage Ratio (%)

15.76%

17.52%17.71%18.32%

20.56%
17.78%

19.39%19.77%19.20%

21.56%

21.56%

20162017201820192020

CAR (%)

T1 Ratio CAR
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سجل اإلنجازات الخاصة باألداء

مقاييس قائمة الدخل

6,4006,5766,7996,8737,045

+2%

7,045

+3%

YoY 

20162017201820192020

Operating Income (SAR Mn)

2.38%2.50%

2.85%
3.04%3.00%

3.00%

20162017201820192020

Net Interest Margin (%)

33.6%

36.3%
33.7%33.3%33.6%

33.6%

20162017201820192020

Cost To Income Ratio (%)

0.59%
0.38%

0.72%0.79%

2.07%

2.07%

20162017201820192020

Cost Of Risk (%)

3,5103,5323,3073,619

2,010

-13%

2,010

-44%

YoY 

20162017201820192020

Net Income Before Zakat & Tax
(SAR Mn)

3,2123,233

1,403

3,115

1,546

-17%

1,546

-50%

YoY 

20162017201820192020

Net Income After Zakat & Tax
(SAR Mn)

12.24%
11.37%

10.45%
11.22%

5.81%

11.20%
10.41%

4.43%

9.66%

4.47%

4.47%

20162017201820192020

ROAE (%)

ROAE - before zakat & income tax ROAE

1.83%1.75%1.75%
1.94%

1.04% 1.67%1.60%

0.74%

1.67%

0.80%

0.80%

20162017201820192020

ROAA (%)

ROAA - before zakat & income tax ROAA
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الملحق

2021عرض تقديمي للمستثمرين حول الربع الثالث من عام 
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وزارة الصحة السعودية: المصدر

استجابة المملكة العربية السعودية لتداعيات فيروس كورونا المستجد| البيئة التشغيلية 

ليص حركة اتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات التي من شأنها تقإلىسعت حكومة المملكة العربية السعودية بشكل حاسم وسريع ▪

ور الموظفين المدارس والجامعات، فضالً عن األنشطة الرياضية وأماكن الترفيه، وحضفيالطيران المحلي والدولي، وتعليق الحضور 

حركة ووقفموسم الحج، وإلغاءالصالة في المساجد، وغير األساسيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتعليق رحالت العمرة، 

.التنقل فيما بين المناطق وبعضها البعض

.أو الحي/المدينة وحسب حظر التجول الجزئي أو الكامل وعمليات اإلغالق بدرجات متفاوتة، بفرضت المملكة▪

تئناف كل من نهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للعودة إلى نمط الحياة الطبيعية من خالل السماح باسأ▪

.رحالت السفر الدولي ورحالت العمرة

برامج البنك المركزي السعودي

مليار لاير سعودي مدفوعات مؤجلة30▪

مليار لاير سعودي لإلقراض13.2تمويل بقيمة ▪

مليار لاير سعودي6ضمان قروض بقيمة ▪

مليار لاير سعودي رسوم دعم نقاط البيع والتجارة 0.8▪
اإللكترونية

مليار لاير سعودي ضخ السيولة المصرفية50▪

استجابت المملكة العربية السعودية بقوة الحتواء تداعيات الجائحة ودعم االقتصاد

برامج الدعم والتحفيزالتدابير االجتماعية والحاالت المحلية

برامج وزارة المالية

دعم تمويل القطاع الخاص
مليار لاير100

الدعم االقتصادي
مليار لاير سعودي150أكثر من 

وخفض % 50زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى ▪
%1.0معدل إعادة الشراء إلى 

مليار لاير سعودي مدفوعات القطاع الخاص117▪

مليار لاير سعودي مخصصات القطاع الصحي47▪

مليار لاير 43تأجيالت وإعفاءات من الرسوم والضرائب بقيمة ▪
سعودي

1اعتباًرا من % 15إلى % 5زيادة ضريبة القيمة المضافة من ▪
يوليو

تدابير أخرى

مليار لاير سعودي لدعم المنشآت 12: بنك التنمية االجتماعية▪

الصغيرة والمتوسطة والعائالت ذات الدخل المنخفض

تمديد اإلقامة والتأشيرات مجانًا: وزارة الداخلية▪

مة رسوم تأجيل دفع قي: وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان▪

جهة اقتصادية1,400الخدمات لـ 

ألف جهة116تأجيل رسوم تجديد الرخص لـ : وزارة التجارة▪

إرجاء التحصيالت الجمركية: الجمارك السعودية▪

ات تأجيل اإلقرارات والمدفوعات ذ: الهيئة العامة للزكاة والدخل▪

الصلة بضريبة القيمة المضافة

من رواتب القطاع % 60تغطية : خدمات الدعم المالي السعودي▪

مليار لاير سعودي9الخاص بقيمة 

547,357

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0
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300,000

400,000

500,000
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31-Dec-1930-Jun-2031-Dec-2030-Jun-21

Covid-19 Total Confirmed Cases (KSA)

Total Confirmed Cases Growth (5-day average)

223

31-Dec-1930-Jun-2031-Dec-2030-Jun-21

Covid-19 Daily New Cases (KSA)
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استجابة البنك السعودي الفرنسي لتداعيات فيروس كورونا المستجد| البيئة التشغيلية 

نفيذها وفقًا لخطة كانت استجابة البنك السعودي الفرنسي لتداعيات فيروس كورونا المستجد فعالة وتم ت
.قوية

وضع سالمة موظفينا فوق كل اعتبار

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

(في ذروة األزمة% 70مقترنة بـ)الموظفين عن بُعد في يونيو 

%(100تبلغ نسبة الفروع العاملة حاليًا % )30تقليل عدد الفروع العاملة إلى أقل من ▪

توفير سبل الوقاية من العدوى لفرقنا العاملة▪

تطبيق تدابير التباعد االجتماعي والحضور وفقًا لنظام المناوبات▪

سياسات فرقنا وضمان تماشيها مع كافة اللطمأنةإجراء عمليات تواصل دورية وشفافة ▪

واإلرشادات الحكومية الحالية

دعم العمالء

أشهر3اإلعفاء من سداد أقساط القروض العقارية والقروض الشخصية لمدة ▪

استرداد جميع رسوم معامالت العملة▪

أشهر6اإلعفاء من رسوم إعادة التمويل وإلغاء التسهيالت لمدة ▪

وسطةاإلعفاء من رسوم نقاط البيع والتجارة اإللكترونية للمنشآت الصغيرة والمت▪

اإلعفاء من تكلفة ضمانات التمويل بموجب برنامج كفالة▪

توفير قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم استمرارية األعمال▪

أشهر6تأجيل التزامات الجهات تجاه البنوك وشركات التمويل لمدة ▪

التمكين الرقمي

شجعهانشر توجيهات توضح آليات استخدام القنوات المصرفية الرقمية من المنزل وت▪

أشهر6للخدمات الرقمية لمدة ( المحلي والدولي)اإلعفاء من قيمة رسوم تحويل األموال ▪

لاير سعودي300زيادة حدود الشراء من خالل نظام مدى إلى ▪

تمكين حل االستفسارات الرقمية▪

تمكين إصدار بطاقات االئتمان الرقمية عبر القنوات الرقمية▪

%99.9متوسط توافر القنوات الرقمية أكثر من ▪

%99.8متوسط توافر أجهزة الصراف اآللي أكثر من ▪

دعم المجتمعات

مليون لاير سعودي لصندوق الوقف الصحي12التبرع بمبلغ ▪

مليون لاير سعودي للصندوق الخيري االجتماعي7.2التبرع بمبلغ ▪

نصة مشاركة موظفي البنك السعودي الفرنسي في مبادرات وزارة اإلسكان من خالل م▪

ألف لاير سعودي240جود والتبرع بمبلغ 

حي تأجيل مدفوعات الرهن العقاري والقروض الشخصية للعاملين في القطاع الص▪

الخاص والحكومي

ضمان استمرارية األعمال

استعراض خطط استمرارية األعمال وتجديدها▪

يومية اجتماعات يومية إلدارة السيولة والمخاطر واالستمرارية ورفع تقارير الحالة ال▪

.إلى البنك المركزي السعودي

تقييم اختبارات السيولة والضغط▪

التهديدات تقييم المخاطر المالية والتشغيلية األخرى، وااللتزامات المحتملة بما في ذلك▪

السيبرانية

التحقق من خيارات سلسلة التوريد ومراجعتها▪

مراقبة الدعم المحلي من الحكومة ومتطلبات البنك المركزي السعودي▪

مراجعة الشروط واألحكام المتعلقة بالقروض والعقود▪

إعادة تقييم استراتيجيتنا

يقافها مؤقتًا أو تحديد المبادرات إما إل)تحديد سبل تأثير األزمة على استراتيجيتنا الخمسية ▪

(تقليصها أو الحفاظ عليها أو تسريعها

تنفيذ االستراتيجيات المنقحة ومواصلة متابعة الوضع▪

اتخاذ القرارات واإلجراءات خالل األزمة مع مراعاة إجراءات التعافي▪

وما بعده2020إعادة ضبط افتراضات األعمال لعام ▪
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إخالء المسؤولية

2021عرض تقديمي للمستثمرين حول الربع الثالث من عام 

، سواء كان صريًحا أو يقدم أي تعهد أو ضمانال تم الحصول على المعلومات الواردة في العرض التقديمي من مصادر يعتقد البنك السعودي الفرنسي أنها محدثة وصحيحة وموثوقة، ولكن البنك .المعلومات العامةاالطالع علىهذا العرض التقديمي مقدم 

.فيه أو صحتها أو دقتها أو معقوليتها أو اكتمالهاةضمنيًا، فيما يتعلق بصحة المعلومات واآلراء الوارد

معلومات عن العرض المقدم، أي شخص يطلع على أو يستخدم أيمع لن يتم إنشاء أي عالقة استشارية أو ائتمانية أو أي عالقة أخرى بين البنك الفرنسي السعودي وبينك أو.تعتبر جزًءا من أي مشورة قانونية أو رأي قانونيوالال تشكل المعلومات المقدمة 

وال . يتعلق بهيقرار استثمارساًسا ألي عقد أو قرار استثماري وال يمكن االعتماد عليه فيما يتعلق بأي عقد أوه أكما أنه ال يشكل عرًضا أو دعوةً للبيع أو طلب للحصول على عرض للشراء أو االكتتاب في األوراق المالية أو أي جزء منه وال يشكل توزيع

ية أو محاسبية أو تنظيمية تمت ريبقبل استخدام المعلومات المقدمة، يجب عليك طلب المشورة المستقلة فيما يتعلق بأي قضايا استثمارية أو مالية أو قانونية أو شرعية أو ض. يعد هذا العرض بمثابة توصيةً من البنك الفرنسي السعودي لشراء األوراق المالية

ال . هاحليالت أو اآلراء التي تم اإلشارة إليقد تستند التحليالت واآلراء الواردة في هذا العرض إلى افتراضات إذا تم تعديلها يمكن أن تغير الت. ويجب أال يفسر العرض التقديمي على أنه يشكل مشورةً ضريبيةً أو استثماريةً أو قانونيةً مناقشتها في العرض، 

يخلي . ورة إلى النتائج المستقبليةعالوةً على ذلك، فإن األداء السابق ال يشير بالضر. س آخر يتعلق بالسوق أو االقتصادقيايشكل أي شيء وارد في هذه الوثيقة أي إقرار أو ضمان فيما يتعلق باألداء المستقبلي ألي أداة مالية أو ائتمان أو عملة أو سعر أو أي م

.ار أو قضايا أو إجراءات ناشئة عن هذا العرض التقديمي أو تتعلق بهأضرالبنك الفرنسي السعودي والشركات التابعة له ومدراءه ومسؤوليه ومورديه ووكالئه وموظفيه مسؤوليتهم ولن يتحملوا مسؤولية أي خسارة أو 

ال يوجد أي التزام بتحديث أو تعديل . توقعاعتباًرا من تاريخ هذا العرض التقديمي، وال يوجد أي ضمان بأن النتائج المستقبلية ستتوافق مع مثل ذلك الرأي أو التقدير أو الافي هذا العرض التقديمي رأيًا أو تقديًرا أو توقعً ديشكل أي رأي أو تقدير أو توقع وار

دون إشعار، وقد تكون غير قد تخضع المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي ألي تغيير. دقتها في أي وقت الحقدم أو تغيير هذا العرض أو إخطار المتلقيين إذا تغيرت المعلومات أو اآلراء أو التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه الوثيقة أو تبين ع

.، وقد ال تتضمن جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالبنك السعودي الفرنسيشاملةمكتملة أو 

وسيلة أخرى إلى أي شخص إللكتروني أو الحاسوبي أو بأيل اعد هذه الوثيقة للتوزيع على الصحافة أو وسائل اإلعالم األخرى وال يجوز نسخها أو إعادة توزيعها عن طريق البريد أو الفاكس أو اإلرساولم تُ . تم تقديم هذه الوثيقة إليكم فقط لالطالع عليها

.من خالل قبولك لهذه الوثيقة، فإنك توافق على االلتزام بالقيود المنصوص عليها في بيان إخالء المسؤولية هذا. آخر

.هذه الوثيقة االطالع على مثل تلك القيود ومراعاتهاالُمرسل إليهم وقد يكون توزيع هذه الوثيقة في مناطق أخرى مقيًدا بموجب القانون، ويجب على األشخاص 

لتقييم ( خالل مستشار ماليمستقلة أو من)وأن تتمتع بخبرة حسب المعنى الوارد في لوائح األوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، " مستثمًرا متمرًسا"يجب أن تدرك أنه لالطالع على هذه المعلومات، يجب أن تكون 

.تكاليف مثل هذا التقييموحدك على أن تتحمل ،أداء األوراق المالية في ظل الظروف المتغيرة


