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%9+

مليون ريال سعودي

2,672
على أساس سنوي

p

صافي الدخل

%10+

مليار ريال سعودي

157.8
على أساس سنوي

p

ودائع العمالء

نقطة أساس3+ %0.83
على أساس سنوي

تكلفة المخاطر

نقطة أساس5- %2.85
على أساس سنوي

هامش صافي الفائدة

%10+

مليار ريال سعودي

158.5
على أساس سنوي

p

القروض والسلف

%1-

مليار ريال سعودي

43.3
على أساس سنوي

االستثمارات

نقطة مئوية9+ %185
على أساس سنوي

p

نسبة تغطية السيولة

نقطة أساس19+ %2.73
على أساس سنوي

نسبة القروض المتعثرة

%8+

مليون ريال سعودي

5,882
على أساس سنوي

p

الدخل التشغيلي

نقطة مئوية19- %117
على أساس سنوي

نسبة تغطية القروض المتعثرة

نقطة أساس112- %18.68
على أساس سنوي

نسبة الفئة األولى
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أبرز المالمح

نمو متوازن للموجودات والمطلوبات مع تحسن الربحية

نقطة مئوية1.79+ %65
على أساس سنوي

نسبة الودائع غير المدّرة لفوائد من إجمالي الودائع

الميزانية العمومية

على أساس سنوي % 10نمو كبير في القروض بنسبة ▪

ونمو القروض % 10نتيجة نمو القروض التجارية بنسبة 

%.9االستهالكية بنسبة 

.على أساس سنوي% 10نمو الودائع بنسبة ▪

قائمة الدخل

في الدخل نتيجة نمو صافي الدخل من % 8نمو بنسبة ▪

، على الرغم من االنكماش في الهامش %10الفوائد بنسبة 

.نقاط أساس5بمقدار 

.  في صافي الدخل نتيجة نمو الدخل% 9نمو بنسبة ▪

جودة الموجودات

نقطة أساس 19ارتفاع نسبة القروض المتعثرة بما مجموعه ▪

.على أساس سنوي

.نويانخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة على أساس س▪

ي تأتر االتجاهات بعمليات ترحيل متفرقة للمحافظ ف▪

.السجالت التجارية، مع الحفاظ علي جودة جيدة

رأس المال والسيولة

من الحفاظ على قوة واستقرار نسب رأس المال والسيولة ض▪

.الحدود التنظيمية

ودات انخفاض نسبة صكوك الفئة األولى نتيجة نمو الموج▪

ة المرجحة بالمخاطر والقيمة حسب السوق لألوراق المالي

.االستثمارية
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األداء المالي

2022عرض األرباح للربع الثالث من عام 
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2.6

(0.8)

10.73.9

(0.5)

215.8 
231.7

%7+

231.7

إجمالي الموجودات
2021الربع الرابع 

ك النقد واألرصدة لدى البن
المركزي السعودي

إجمالي الموجوداتالموجودات األخرىالقروض والسلفاالستثماراتمستحقات لدى البنوك
2022الربع األول 

(مليار لاير سعودي)حركة إجمالي الموجودات 

أبرز المالمح في الميزانية العمومية |األداء المالي 

نمو الميزانية العمومية نتيجة اإلقراض، مع نمو متناسب للودائع

%.7بداية السنة حتى تاريخه، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الكبير في اإلقراض بنسبة منذ% 7نمو إجمالي الموجودات بنسبة ▪

%.11نتيجة نمو الودائع بنسبة 2022خالل األشهر التسعة األولى من عام % 10زيادة المطلوبات بنسبة ▪

لنقدية؛ منذ بداية السنة حتى تاريخه نتيجة القيمة حسب السوق لسندات الدين وتحوطات التدفقات ا% 5انخفاض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة ▪

.وسوف يتالشى هذا األثر تدريجيًا ويتم إعادة تدويره في قائمة الدخل حتى تاريخ االستحقاق

.ارتفاع الموجودات والمطلوبات األخرى نتيجة التغيرات في القيم العادلة للمشتقات المالية▪

(بالمليون)لاير سعودي 
الربع الثالث 

2022

الربع الرابع

2021
Δ%

الربع الثالث

2021
Δ%

%29+9,635%27+12,4289,795النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي

%16-5,389%15-4,5075,324مستحقات لدى البنوك

%1-43,587%1-43,34143,858االستثمارات

%10+144,393%7+158,481147,813القروض والسلف

%25+10,331%43+12,9019,012الموجودات األخرى

%9+213,335%7+231,659215,802إجمالي الموجودات

%0+20,043%16-20,09423,854السعوديالمبالغ المستحقة للبنوك والبنك المركزي

%10+143,322%11+157,821141,950ودائع العمالء

%49+10,728%55+15,93910,312مطلوبات أخرى

%11+174,093%10+193,854176,116إجمالي المطلوبات

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

%18+8,482%19+10,0018,399األرباح المحتجزة

%22-13,707%24-10,75014,233أخرى

%0+5,000%0+5,0005,000صكوك الفئة األولى

%4-39,242%5-37,80539,686إجمالي حقوق المساهمين
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الربع الثالث

7.5 
8.4 5.6 

(3.8)

176.1 

193.9 

+%10

193.9

Total liabilities

4Q 21

Due to banks & SAMANIBDIBDOtherTotal liabilities

3Q 22

Total Liabilities Movement (SAR Bn) (مليار لاير سعودي)حركة إجمالي المطلوبات

إجمالي المطلوبات 

2022الربع الثالث 

أخرى الودائع المدّرة لفوائد  الودائع غير المدّرة لفوائد  البنك المبالغ المستحقة للبنوك و

المركزي السعودي

إجمالي المطلوبات 

2021الربع الرابع 
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3.0 2.2 2.2 1.3 1.0 

(1.3)

120.6 
129.0 

+7%

129.0

Commercial

4Q 21

CommerceContractingMiningManufacturingServicesOtherCommercial

3Q 22

Commercial Loans Movement YTD (SAR Bn)

1.2 0.1 0.7 0.1 0.2 
27.2 

29.5 

%8+

29.5

Consumer

4Q 21

MortgagesPersonal loansAuto loansCredit CardsOtherConsumer

3Q 22

Consumer Loans Movement YTD (SAR Bn)

120,6130,6129,0

27,2
29,029,5

147.8
159.6147.8

%7+

158.5

على % 1-

أساس 

ربع 

سنوي

2022الربع الأول 2021الربع الرابع 2021الربع الأول 

(بالمليار لاير سعودي)إجمالي القروض والسلف 

القروض التجارية قطاع المستهلك

القروض والسلف |األداء المالي 

خالل األشهر % 7ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة ▪

نتيجة نمو كل من اإلقراض 2022التسعة األولى من عام 

.االستهالكي والتجاري

بشكل أساسي % 8ارتفعت القروض االستهالكية بنسبة ▪

ونمو قروض % 9نتيجة نمو القروض العقارية بنسبة 

%.20السيارات بنسبة 

خالل األشهر التسعة % 7ارتفعت القروض التجارية بنسبة ▪

، وشملت العديد من القطاعات، بينما 2022األولى من عام 

.تأثر االتجاه على أساس ربع سنوي بعمليات السداد

2022، إذ تأثر الربع الثالث من عام 2022معدالت نمو قوية للقروض في األشهر التسعة األولى من عام 
بعمليات السداد

+9%+20%

التجارة
23,3%

التصنيع
17,9%

الخدمات
13,8%

المرافق
11,1%

المقاوالت
11,2%

أخرى
22,7%

129,018

(مليون لاير سعودي)تكوين القروض التجارية 

قروض التمويل العقاري
49,9%

القروض الشخصية
34,4%

قروض السيارات
13,8%

بطاقات االئتمان
1,9%

29,464

تكوين القروض االستهالكية
(مليون لاير سعودي)

القروض االستهالكية
18.6%

القروض التجارية
81.4%

158,481

تكوين القروض والسلف
(مليون لاير سعودي)
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2022الربع الثالث  2022الربع الثاني  2021الربع الرابع 

ةالقروض االستهالكي

(وديمليار لاير سع)حركة القروض التجارية منذ بداية السنة حتى تاريخه 

بع القروض التجارية الر

2022الثالث 

أخرى  الخدمات  التصنيع  التعدين  المقاوالت  التجارة  بع القروض التجارية الر

2021الرابع 

بع القروض االستهالكية الر

2022الثالث 

أخرى  بطاقات االئتمان قروض السيارات القروض الشخصية قروض التمويل العقاري بع القروض االستهالكية الر

2021الرابع 

(ديمليار لاير سعو)حركة القروض االستهالكية منذ بداية السنة حتى تاريخه 
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59.661.259.661.461.159.557.1

30.333.331.033.634.737.445.4

89.994.590.595.095.896.9102.5

%8+

102.5

+6 %

على 

أساس 

ربع 

سنوي

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

(مليار لاير سعودي)الودائع غير المدّرة لفوائد 

Retail Corporate

الودائع المدّرة لفوائد
35,1%

دالودائع غير المدّرة لفوائ
64,9%

157,821

(مليون لاير سعودي)تكوين ودائع العمالء 

ودائع العمالء |األداء المالي 

2022خالل األشهر التسعة األولى من عام % 11شهدت الودائع نمًوا بنسبة ▪

.فوائدنتيجة ارتفاع كل من الودائع المدّرة للفوائد والودائع غير المدّرة لل

منذ بداية السنة حثي تاريخه نتيجة % 18ارتفعت الودائع المّدرة للفوائد بنسبة ▪

%.34نمو ودائع الشركات عالية القيمة بنسبة 

منذ بداية السنة حثي تاريخه % 8ارتفعت الودائع غير المدّرة للفوائد بنسبة ▪

%.35نتيجة نمو ودائع الشركات بنسبة 

منذ بداية السنة % 7انخفضت ودائع قطاع الخدمات المصرفية لألفراد بنسبة ▪

.حتى تاريخه

%.64.9، بلغت نسبة الودائع غير المّدرة للفوائد 2022سبتمبر 30في ▪

في الودائع منذ بداية السنة حتى تاريخه% 11نمو قوي بنسبة 

47,061,055,3

95,096,9102,5

142.0157.9157,8

%11+

157.8

على % 0-

أساس 

ربع 

سنوي

2022الربع الأول 2021الربع الرابع 2021الربع الأول 

(مليار لاير سعودي)ودائع العمالء 

الودائع المدرّة لفوائد الودائع غير المدرّة لفوائد

80.5 

--

74,9

61.5 82,9

8.47.5 142.0157.8

+11%

157.8

ودائع العمالء
2021الربع الرابع 

ودائع العمالءالودائع غير المدّرة لفوائدالودائع المدّرة لفوائد
2022الربع األول 

(مليار لاير سعودي)حركة ودائع العمالء 

قطاع الخدمات المصرفية لألفراد قطاع الخدمات المصرفية للشركات
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16.716.819.619.117.216.117.8

26.429.5
33.227.937.844.937.5

43.146.3
52.8

47.0
54.9

61.0
55.3

%18+

55.3

-9 %

على 

أس

اس 

…ربع 

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

(مليار لاير سعودي)الودائع المدّرة لفوائد 

Retail Corporate

.  ع، مع أن متوسط تكلفتها رمزي عموًماواقتُْحَسب الودائع غير المدّرة للفوائد على أنها مجموع الودائع تحت الطلب والودائع األخرى، لكن بعض هذه الودائع مدّرة للفوائد في ال: ملحوظة

2022الربع الثالث  2022الربع الثاني  2021الربع الرابع 

الربع الثالث 

2022

الربع الثاني 

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع 

2021

ربع الثالث ال

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول

2021

4.3-األفراد 

11.8+الشركات 
80.5 

--

74.9 

61.5 82.9 

8.47.5
142.0

157.8

%11+

الربع الثالث 

2022

الربع الثاني 

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع 

2021

ربع الثالث ال

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول

2021

ودائع العمالء 

2022الربع الثالث 
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أبرز المالمح في قائمة الدخل |األداء المالي 

على أساس سنوي نتيجة نمو الدخل% 10ارتفع صافي الدخل بنسبة 

%9+

2,672

صافي الدخل
2021الربع األول 

صافي الدخلالزكاةتكلفة انخفاض القيمةالنفقات التشغيليةالدخل من غير الفوائدصافي الدخل من الفوائد
2022الربع األول 

(بالمليون لاير سعودي)حركة صافي الدخل 

مليون 2,672على أساس سنوي ليصل إلى % 9نمًوا بنسبة 2022شهد صافي الدخل في األشهر التسعة األولى من عام ▪

%.8لاير سعودي نتيجة نمو الدخل التشغيلي بنسبة 

على أساس سنوي ليصل إلى مستوى % 12بنسبة 2022ارتفع الدخل التشغيلي قبل انخفاض القيمة للربع الثالث من عام ▪

.مليون لاير سعودي1,457قياسي بلغ 

مليون لاير سعودي نتيجة نمو 961على أساس سنوي ليصل إلى % 6بنسبة 2022ارتفع صافي الدخل للربع الثالث من عام ▪

%.13على أساس ربع سنوي نتيجة نمو الدخل بنسبة % 15، كما تحسن بنسبة %12الدخل بنسبة 

(مليون)لاير سعودي 
األشهر التسعة 

2022األولى 

ة األشهر التسع

2021األولى 
Δ%

الربع الثالث 

2022

الربع الثالث 

2021
Δ%

%16+1,6461,424%+4,4374,04110صافي الدخل من الفوائد

%0-489490%2+1,4451,422الدخل من غير الفوائد

%12+2,1351,914%8+5,8825,463الدخل التشغيلي

%11+(608)(678)%+6(1,827)(1,930)النفقات التشغيلية

%12+1,4571,306%9+3,9523,636لقيمةصافي الدخل التشغيلي قبل انخفاض ا

%38+(289)(400)%16+(858)(992)تكلفة انخفاض القيمة

%4+1,0571,017%+2,9602,7787صافي الدخل قبل خصم الزكاة

%12-(110)(96)%-11(322)(288)الزكاة

%6+961907%+2,6722,4579صافي الدخل

%2.90%2.85هامش صافي الفائدة
نقطة -5

أساس
3.03%2.91%

نقطة +11

أساس

%33.4%32.8نسبة التكلفة إلى الدخل
نقطة -0.6

مئوية
31.8%31.8%

نقطة -0.0

مئوية

%0.80%0.83تكلفة المخاطر
نقطة 3+

أساس
0.98%0.80%

نقطة +18

أساس

%7+0.750.71%+2.081.929ربحية السهم

%8.4%9.2العائد على متوسط حقوق المساهمين
نقطة +84

أساس
10.2%9.2%

نقطة 93+

أساس

%1.60%1.58العائد على متوسط الموجودات
نقطة 1-

أساس
1.66%1.71%

نقطة -5

أساس
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1,2041,126
1,306

1,104
1,2471,248

1,457

%12+

1,457

على أساس ربع سنوي% 17+

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

صافي الدخل التشغيلي قبل خصم تكلفة انخفاض القيمة
(مليون لاير سعودي)

396 23 34 

(104)(133)

2,457 2,672 

2022الربع الثالث  2022الربع الثاني 2022الربع األول 2021الربع الرابع  2021الربع الثالث   2021الربع الثاني  2021الربع األول  

صافي الدخل األشهر 

2022التسعة األولى 

صافي الدخل األشهر 

2021التسعة األولى 
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صافي الدخل من الفوائد|األداء المالي 

مع نمو الموجودات المدّرة لألرباح الذي قابله انكماش % 10نمو صافي الدخل من الفوائد بنسبة 
هامشي بسيط

4,0414,437

%10+

4,437

2022الربع الأول 2021الربع الأول 

صافي الدخل من الفوائد
(مليون لاير سعودي)

58%56%

30%32%
11%12%

155.0176.5

%14+

176.5

2022الربع الأول 2021الربع الأول 

متوسط المطلوبات المدّرة للفوائد
(مليار لاير سعودي)

الودائع غير المدرّة لفوائد الودائع المدرّة لفوائد

معاملات بين البنوك والسلف

نقطة أساس5-

%2.85

هامش صافي الفائدة
2021الربع األول 

ت أثر التحوط للتدفقاإجمالي القروضمستحقات لدى البنوكاالستثمارات
النقدية

ُمستحقات للبنوك 
والسلف

ة تكلف-ودائع العمالء 
التمويل

هامش صافي الفائدة
2022الربع األول 

)%(حركة هامش صافي الفائدة 

74%74%

22%21%
4%5%

186.4208.0

%12+

208.0

2022الربع الأول 2021الربع الأول 

متوسط الموجودات المدّرة للفوائد
(مليار لاير سعودي)

النقد والبنك المركزي السعودي ومعاملات بين البنوك

الاستثمارات

على أساس % 10شهد صافي الدخل من الفوائد نمًوا بنسبة ▪

ليصل إلى 2022سنوي في األشهر التسعة األولى من عام 

%  12بنسبة (بسيط)مليون لاير سعودي نتيجة نمو 4,437

ئيًا جزفي متوسط الموجودات المّدرة لألرباح والذي قابله

.نقاط أساس5انكماش في الهامش بنسبة 

ريخه انخفض هامش صافي الفائدة منذ بداية السنة حتى تا▪

نقاط أساس على أساس سنوي، نظًرا ألن أثر 5بنسبة 

ل كانا أقوى التحوط للتدفقات النقدية وارتفاع تكاليف التموي

.من تحسن عائدات القروض

ي من ومع ذلك، فقد تحسن هامش صافي الفائدة ربع السنو▪

إلى 2021نقطة أساس في الربع الرابع من عام 270

.2022نقطة أساس في الربع الثالث من عام 303
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3.20%3.16%3.16%3.11%3.02%
3.22%

3.50%

0.33%0.33%0.32%0.31%0.37%
0.56%

0.77%

2.93%2.88%2.90%2.85%2.72%2.76%2.85%

%2.85

1Q 211H 219M 21FY 211Q 221H 229M 22

منذ بداية السنة حتى تاريخهاتجاه هامش صافي الفائدة
)بالنسبة المئوية(

0.81%0.79%0.80%0.84%

1.36%

2.71%

3.14%
2.93%2.84%2.91%

2.70%2.72%2.80%

3.03%

%3.03

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

اتجاه هامش صافي الفائدة على أساس ربع سنوي
)بالنسبة المئوية(

SAIBOR: SAR 3M (avg) Net interest margin

ة األشهر التسع

2022األولى

النصف األول 

2022

الربع األول 

2022

السنة المالية 

2021

األشهر التسعة 

2021األولى

النصف األول 

2021

الربع األول 

2021

الربع الثالث 

2022

الربع الثاني

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث  

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول  

2021

مؤشر سعر الفائدة السائد بين
أشهر باللاير 3: البنوك السعودية

(في المتوسط)السعودي 
هامش صافي الفائدة

0.01%0.03%

0.57%

-0.27%-0.11%
-0.28%

2.90%2.85%

هر هامش صافي الفائدة األش

2022التسعة األولى 

ودائع العمالء نمستحقات للبنوك والديو نقديةأثر التحوط للتدفقات ال القروض النقد والبنك المركزي 

السعودي ومعامالت بين 

البنوك

االستثمارات هر هامش صافي الفائدة األش

2021التسعة األولى 

2022األشهر التسعة األولى 2022األشهر التسعة األولى2021األشهر التسعة األولى 2021األشهر التسعة األولى
2022األشهر التسعة األولى 2021األشهر التسعة األولى

مستحقات للبنوك والديون

Internal Use



نقطة أساس في كل من أسعار الفائدة باللاير السعودي والدوالر 100عر الفائدة حدوث تغير مواٍز بواقع لسالتعرض لمخاطر أسعار الفائدة مبيّن في فترات زمنية بناًء على أقرب تاريخ إلعادة التسعير وأجل االستحقاق التعاقدي؛ وتفترض الحساسية: مالحظة
.األمريكي

الحساسية لسعر الفائدة|األداء المالي 

يتمتع البنك السعودي الفرنسي بمكانة إيجابية وسط بيئة ذات معدالت مرتفعة

40%

77%

21%

100%

4%

27%

18%

32%

35%

22%

32%

81%

46%

11%

16%

16%

192.0

126.3

21.8

126.3

-65.7

-21.8

إجمالي الموجودات

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

في نطاق الميزانية العمومية-الحساسية لسعر الفائدة 

خارج نطاق الميزانية العمومية-الحساسية لسعر الفائدة 

الفجوة في الحساسية لسعر الفائدة اإلجمالي

فيالفائدةأسعارلمخاطرالتعرض ) 2021ديسمبر 31 سعوديلايربالمليار )

أشهر3خالل  شهًرا3-12 سنوات1-5 سنوات5أكثر من 

73.1
60.0

51.8

32.827.524.4

%21-

24.4

ى منذ بداية السنة حت% 11-

تاريخه

73.1 34% 31% 18% 14% 11%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

20

40

60

80

100

120

140

الربع الأول 20172018201920202021

2022

(مليار لاير سعودي)مقايضات التحوط للتدفقات النقدية 

Total Notional Amount إجمالي المبلغ االسميالنسبة المئوية لمتوسط الموجودات المدرّة للعائد

ساسية هامش في بداية العام، أشارت تقديرات البنك السعودي الفرنسي إلى ارتفاع ح•

نقطة أساس؛ 31نقطة أساس لتصل إلى 100صافي الفائدة لمدة عام واحد بمعدل 

مليون لاير 577ويعني ذلك في هيكل الميزانية العمومية المستقر ما مجموعه 

.سعودي في صافي الدخل من الفوائد

كس يعكس ذلك مراكز طويلة صافية في الموجودات ذات السعر المتغير، مما يع•

.تركيز اإلقراض على الشركات

نقطة أساس في األشهر التسعة األولى 275من بين ارتفاعات سعر الفائدة البالغة •

نقطة أساس 200نقاط من 4، تمت إعادة تسعير جزئية ألول 2022من عام 

.حتى اآلن( مارس ومايو ويونيو ويوليو)

ليدي من خالل خفف البنك السعودي الفرنسي تعرضه لمخاطر أسعار الفائدة بشكل تق•

قات النقدية التحوطات الخاصة بالتدفقات النقدية؛ ويعتمد حجم محفظة التحوط للتدف

على معدل على تطوير هيكل الميزانية العمومية للبنك السعودي الفرنسي واإلقبال

.العائد الداخلي وتوجهات السوق الهيكلية

+0.31%

-0.31%

هامش صافي الفائدة

577 

(588)
صافي الدخل من الفوائد

بمقدارالفائدةأسعارتغيرأثر فيأساسنقطة 100 ) 2021ديسمبر 31 لايربالمليون
/سعودي المئويةبالنسبة )

نقطة أساس100+ نقطة أساس100-
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1.81%

2.45%
2.64%

1.18%
0.81%

2.41%

0.11%0.04%
-0.03%

0.32%0.36%0.11%

2.50%
2.85%

3.04%2.97%2.85%2.85%

%2.85

201720182019202020213Q 22

نقدية هامش صافي الفائدة واألسعار واتجاهات أثر التحوط للتدفقات ال
)%(

SAIBOR: SAR 3M (avg) Cash flow hedging impact NIM

2022الربع الثالث  2022الربع الثالث 

أثر التحوط للتدفقات النقديةةهامش صافي الفائد
مؤشر سعر الفائدة السائد بين

أشهر باللاير 3: البنوك السعودية
(في المتوسط)السعودي 

Internal Use



91 63 

(65)(56)(9)

1,422 1,445 

+%2

1,445

Non-interest income

9M 21

Net fee & commission

income

Exchange IncomeTrading incomeInvestment-related

income

Other incomeNon-interest income

9M 22

Non-Interest Income Movement (SAR Mn)

الدخل من غير الفوائد|األداء المالي 

أسعار الصرف واإليرادات على أساس سنوي نتيجة ارتفاع % 2ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 
األخرى

بنسبة 2022ارتفع الدخل من غير الفوائد في األشهر التسعة األولى من عام ▪

ن مليون لاير سعودي، إذ قابل تحس  1,445على أساس سنوي ليصل إلى % 2

أسعار الصرف واإليرادات األخرى انخفاٌض في صافي الدخل من األتعاب

.والعموالت

على أساس سنوي إلى % 7انخفض صافي الدخل من األتعاب والعموالت بنسبة ▪

بسبب 2022مليون لاير سعودي في األشهر التسعة األولى من عام 862

ئيًا انخفاض الدخل من رسوم اإلقراض والوساطة المتأثرة بالسوق، وقابله جز

.ارتفاع في دخل التمويل التجاري والبطاقات

على أساس سنوي، إذ 2022استقر الدخل من غير الفوائد للربع الثالث من عام ▪

لدخل من قابل تحس ن أسعار الصرف واإليرادات األخرى انخفاٌض في صافي ا

.األتعاب والعموالت
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508
423

490

393

508
447

489

%0-

489

على أساس ربع % 9+

سنوي

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

(مليون لاير سعودي)الدخل من غير الفوائد 

الربع الثالث 

2022

الربع الثاني

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث  

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول  

الدخل من غير الفوائد األشهر 2021

2021التسعة األولى 

الدخل من غير الفوائد األشهر 

2022التسعة األولى 

دخل آخر الدخل المرتبط باالستثمار الدخل من التداول الدخل من صرف العمالت 

األجنبية

الدخل من األتعاب و العموالت

(مليون لاير سعودي)حركة الدخل من غير الفوائد 

19 17 

(64)(35)(2)

926 
862 

-%7

862

Fee & commission

income

9M 21

Brokerage & asset

management income

Trade financeLending feesCard feesOtherFee & commission

income

9M 22

Fee & Commission Income Movement (SAR Mn) (مليون لاير سعودي)حركة الدخل من األتعاب و العموالت

دخل الوساطة و إدارة 

الموجودات 

أخرىرسوم البطاقاترسوم اإلقراضالتمويل التجاري
الدخل من األتعاب والعموالت 

2021األشهر التسعة األولى 
الدخل من األتعاب والعموالت 

2022األشهر التسعة األولى 

Internal Use



النفقات التشغيلية|األداء المالي 

دارية التكاليف المتعلقة بالموظفين والمصاريف اإلبسبب زيادة % 6ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 
والعمومية

، وذلك 2022مليون لاير سعودي في األشهر التسعة األولى من عام 1,930على أساس سنوي لتصل إلى % 6ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة ▪

:نتيجة

ارتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية بسبب زيادة أنشطة األعمال والنفقات غير المنتظمة والموسمية-

ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين بسبب زيادة استخدام الميزانيات بدوام كامل-

بعد أن 2022في األشهر التسعة األولى من عام % 32.8نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 0.6تحسَّنت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة ▪

.2021في األشهر التسعة األولى من عام % 33.4كانت 

في األشهر % 1.24نقاط أساس على أساس سنوي لتصل إلى 7تحسنت النفقات التشغيلية كنسبة مئوية لمتوسط الموجودات المدّرة للعائد بمعدل ▪

.2022التسعة األولى من عام 

على أساس سنوي بسبب ارتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية والمصاريف % 11بنسبة 2022ارتفعت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام ▪

.المتعلقة بالموظفين
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32 2 11 
60 

1,827 
1,930 

%6+

1,930

Operating expenses

9M 21

Employee-relatedPremises-relatedDepreciationG&AOperating expenses

9M 22

(مليون لاير سعودي)حركة النفقات التشغيلية 

591627608620604648678

%11+

678

على أساس % 5+

ربع سنوي 

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

(مليون لاير سعودي)النفقات التشغيلية 

ة المصاريف المتعلق
بالموظفير  

56.0%

المصاريف اإلدارية 
والعمومية
32.5%

اإلهالك

8.9%

لقة المصاريف المتع
  
بالمبان 

2.6%

1,930

لى من عام تكوين النفقات التشغيلية في األشهر التسعة األو
(مليون لاير سعودي)2022

1.33%1.33%
1.31%1.30%

1.21%
1.23%1.24%

%1.24

1Q 211H 219M 21FY 211Q 221H 229M 22

نسبة التكاليف إلى متوسط الموجودات المدّرة للعائد 

32.9%
34.3%33.4%34.0%

32.6%33.4%32.8%

%32.8

1Q 211H 219M 21FY 211Q 221H 229M 22

Cost To Income Ratio (%) نسبة التكلفة إلى الدخل)%(

ة األشهر التسع

2022األولى

النصف األول 

2022

الربع األول 

2022

السنة المالية 

2021

األشهر التسعة 

2021األولى

النصف األول 

2021

الربع األول 

2021

ة األشهر التسع

2022األولى

النصف األول 

2022

الربع األول 

2022

السنة المالية 

2021

األشهر التسعة 

2021األولى

النصف األول 

2021

الربع األول 

2021

الربع الثالث 

2022

الربع الثاني

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث  

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول  

2021

تسعة النفقات التشغيلية األشهر ال

2022األولى 

المصاريف اإلدارية والعمومية  االهالك المصاريف المتعلقة بالمباني ينالمصاريف المتعلقة بالموظف تسعة النفقات التشغيلية األشهر ال

2021األولى 

Internal Use



تكلفة انخفاض القيمة  |األداء المالي 

ناء نوعية االئتمان جودة االئتمان بعمليات ترحيل متفرقة للمحافظ في السجالت التجارية، باستثتأثرت 
التي كانت سليمة

تسعة ارتفع إجمالي تكلفة انخفاض القيمة في األشهر ال▪

على أساس سنوي % 16بنسبة 2022األولى من عام 

اع مليون لاير سعودي، خاصة نتيجة ارتف992ليصل إلى 

.انخفاض القيمة التجارية

نقطة 20شهدت نسبة القروض المتعثرة تحسنًا بمقدار ▪

بسبب 2022أساس في األشهر التسعة األولى من عام 

ونمو القروض % 16ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة 

%.7بنسبة 

اريخه تأثر اتجاه مقاييس االئتمان منذ بداية السنة حتى ت▪

تجارية، بعمليات ترحيل متفرقة للمحافظ في السجالت ال

.باستثناء نوعية االئتمان التي كانت سليمة
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296320
402

-7-1-1

289
319

400

%38+

400

25  %+

على 

أساس 

…ربع 

3Q 212Q 223Q 22

(مليون لاير سعودي)تكلفة انخفاض القيمة 

299270289

45

272
319

400

%38+

400

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

(مليون لاير سعودي)تكلفة انخفاض القيمة 

115 29 

(10)

858 

992 

%16+

992

Impairment

charge

9M 21

CommercialConsumerOthersImpairment

charge

9M 22

(مليون لاير سعودي)حركة تكلفة انخفاض القيمة 

0.85%0.79%0.80%
0.71%0.71%0.75%

0.83%

%0.83

1Q 211H 219M 21FY 211Q 221H 229M 22

)%(تكلفة المخاطر االئتمانية 

2.70%
2.57%2.54%2.53%

2.36%
2.48%

2.73%

%2.73

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

(بالنسبة المئوية)نسبة القروض المتعثرة 

124.3%

130.1%

135.4%

122.7%

131.3%

126.5%

116.8%

%116.8

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

(بالنسبة المئوية)نسبة تغطية القروض المتعثرة 

0.46%0.41%0.39%0.39%0.28%0.26%0.23%

11.8%13.3%13.7%13.0%14.5%15.3%14.6%

63.0%64.2%65.8%
60.4%63.0%62.6%63.9%

%63.9

1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 22

(بالنسبة المئوية)تغطية المخصصات المرحلية 

Stage 1 Stage 2 Stage 3

الربع الثالث

2022

الربع الثاني

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع

2021

الربع الثالث

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول  

2021

2022الربع الثالث  2022الربع الثاني 2021الربع الثالث  

3المرحلة 

الربع الثالث 

2022

الربع الثاني

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث  

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول  

2021

1المرحلة  2المرحلة 

الربع الثالث 

2022

الربع الثاني

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث  

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول  

2021

الربع الثالث 

2022

الربع الثاني

2022

الربع األول

2022

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث  

2021

الربع الثاني 

2021

الربع األول  

2021

ة األشهر التسع

2022األولى

النصف األول 

2022

الربع األول 

2022

السنة المالية 

2021

ة األشهر التسع

2021األولى

النصف األول 

2021

الربع األول 

2021

قيمة تكلفة انخفاض ال

األشهر التسعة 

2022األولى 

أخرى القروض 

االستهالكية

القروض التجارية قيمة تكلفة انخفاض ال

األشهر التسعة 

2021األولى 

Internal Use



السيولة والرسملة|األداء المالي 

نتيجة نمو 2022انخفضت نسب رأس المال خالل األشهر التسعة األولى من عام |حافظ البنك على مستوى سيولة مناسب 
الموجودات المرجحة بالمخاطر، وتوزيعات األرباح، والقيمة السلبية حسب السوق

نقطة مئوية خالل األشهر التسعة 6.3تحسنت نسبة تغطية السيولة بمقدار ▪

%.185لتصل إلى 2022األولى من عام 

.2022سبتمبر 30في % 113بلغت نسبة صافي التمويل المستقر ▪

30في % 83.4بلغت نسبة القروض إلى الودائع للبنك المركزي السعودي ▪

.2022سبتمبر 

مليار لاير سعودي 41.9ليصل إلى % 2انخفض إجمالي رأس المال بنسبة ▪

، إذ قابل صافي الدخل كل من 2022خالل األشهر التسعة األولى من عام 

.يةتوزيعات األرباح وقيمة سلبية حسب السوق لألوراق المالية االستثمار

خالل األشهر التسعة % 5ارتفعت قيمة الموجودات المرجحة بالمخاطر بنسبة ▪

.مليار لاير سعودي211.8لتصل إلى 2022األولى من عام 

في % % 18.68ونسبة الفئة األولى % 19.76بلغت نسبة كفاية رأس المال ▪

.2022سبتمبر 30
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2022عرض األرباح للربع الثالث من عام 
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إخالء المسؤولية

2022عرض األرباح للربع الثالث من عام 

يثة وصحيحة وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في العرض التقديمي من مصادر يعتقد البنك السعودي الفرنسي أنها حد. هذا العرض التقديمي مقدم ألغراض االطالع على المعلومات العامة
.  راء الواردة في العرضاآلوموثوقة، ولكن البنك ال يقدم أي تعهد أو ضمان، سواء كان صريًحا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بصحة أو نزاهة أو دقة أو اكتمال المعلومات و

ي وبينكم أنتم أو أي وال توجد أي عالقة استشارية أو ائتمانية أو أي عالقة أخرى من أي نوع بين البنك السعودي الفرنس. ال تشكل المعلومات المقدمة أو تمثل جزًءا من أي مشورة قانونية أو رأي قانوني
تتاب فيها، ي عرض لشراء أوراق مالية أو االكا ألشخص يحصل على أي معلومات من العرض المقدم أو يستخدمه بأي طريقة أخرى، كما أنه ال يشكل عرًضا أو دعوة للبيع أو االكتتاب أو التماسً 

البنك السعودي كما أن هذا العرض ليس توصيةً من. ذلكويجب عدم االستناد إلى هذا العرض أو أي جزء منه أو نمط توزيعه في أي عقد أو قرار استثماري يتعلق به أو االعتماد عليه فيما يتعلق ب
ية أو شرعية أو ضريبية أو نانوويجب عليكم، قبل استخدام المعلومات الواردة في العرض التقديمي، طلب المشورة المستقلة فيما يتعلق بأي أمور استثمارية أو مالية أو ق.الفرنسي لشراء األوراق المالية

اء الواردة في هذا العرض إلى وقد تستند التحليالت واآلر.ويجب عدم تفسير العرض التقديمي باعتباره مشورةً ضريبيةً أو استثماريةً أو قانونيةً محاسبية أو تنظيمية تمت مناقشتها في العرض،
أو ضمان فيما يتعلق وهذا العرض يخلو من كل ما يشكل أي تعهد. افتراضات محددة بحيث إذا دخلت أي تعديالت عليها يمكن بطبيعة الحال أن تتغير كافة التحليالت أو اآلراء المذكورة والمبنية عليها

ويخلي البنك . تقبليةوعالوة على ذلك، فإن األداء السابق ال يشير بالضرورة إلى فحوى النتائج المس. باألداء المستقبلي ألي أداة مالية أو ائتمانية أو عملة أو سعر أو أي مقياس سوقي أو اقتصادي آخر
ق باستخدام هذا مسؤوليتهم عن تحمل أي خسارة أو أضرار أو إجراءات أو دعاوى ناشئة عن أو فيما يتعل-والشركات التابعة له وجميع مدرائه ومسؤوليه ومورديه ووكالئه وموظفيه-السعودي الفرنسي 

.  العرض أو االعتماد عليه

مع أي رأي أو تقدير أو توقع من ائج المستقبلية ستكون متسقةلنتيشكل أي رأي أو تقدير أو توقّع في هذا العرض رأيًا أو تقديًرا أو توقعًا كما في تاريخ هذا العرض التقديمي، وال يوجد أي ضمان بأن ا
الواردة في هذا و التوقعات أو التقديراتء أوال يوجد أي التزام بتحديث هذا العرض أو تعديله أو تغييره أو بإخطار المتلقي بأي طريقة أخرى كانت في حال تغيرت المعلومات أو اآلرا. هذا القبيل

المعلومات افة كما أن المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي قابلة للتغيير دون إشعار، وقد تكون غير مكتملة أو غير مسهبة، وقد ال تحتوي على ك. العرض أو في حال أصبحت غير دقيقة
.  الجوهرية المتعلقة بالبنك السعودي الفرنسي

ن طريق البريد أو وال يجوز نسخها أو إعادة توزيعها عرى ويُرجى العلم بأنه تم تزويدكم بهذه الوثيقة لغرض االطالع عليها فقط، وليس المقصود منها التوزيع على الصحافة أو وسائل اإلعالم األخ
.  خالء المسؤولية هذاوبقبولكم لهذه الوثيقة، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود المنصوص عليها في بيان إ. الفاكس أو اإلرسال اإللكتروني أو الحاسوبي أو بأي وسيلة أخرى إلى أي شخص آخر

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

لكة العربية حسب المعنى الوارد في لوائح األوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية في المم" مستثمًرا متمرًسا"تجدر اإلشارة إلى أنه من أجل االطالع على هذه المعلومات، يجب أن تكون 
.  لخاصةلتقييم أداء األوراق المالية في ظل الظروف المتغيرة، مع العلم بأن تكاليف هذا التقييم ستكون على نفقتكم ا( مستقلة أو من خالل مستشار مالي)وأن تتمتع بخبرة السعودية،
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