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۱ 

 حول مراجعة القوائم المالیة الموحدةالمستقلین  مراجعي الحساباتتقریر 
 المحترمین )(شركة مساھمة سعودیة مساھمي بنك الجزیرة السادة إلى

 
 الرأي

 
 ،یشار إلیھم مجتمعین بــ "المجموعة")القوائم المالیة الموحدة لبنك الجزیرة ("البنك") وشركاتھ التابعة ( قمنا بمراجعة لقد
وقائمة الدخل الشامل   ،وقائمة الدخل الموحدة ،۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ة كما في دالمركز المالي الموحتتكون من قائمة  يتلوا

  قائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ و ،مین الموحدةوقائمة التغیرات في حقوق المساھ ،ةدالموح
 .المحاسبیة الھامة للسیاساتملخص   بما في ذلك ةدلموححول القوائم المالیة ا واإلیضاحات

 
  للمجموعة  دالموحّ  المالي المركز الجوھریة، النواحي كافة من بعدل، تظھرالمرفقة  القوائم المالیة الموحدة أنفي رأینا، 

ً  ریخاتال ذلك يف المنتھیة للسنة الموحدة النقدیة وتدفقاتھا دالموحّ  المالي ھاءوأدا ،۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ في كما ر للمعایی وفقا
والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  المالي ولیة للتقریرالد

 .")دیةالمعتمدة في المملكة العربیة السعو لمعاییر الدولیة للتقریر الماليایشار إلیھم مجتمعین بــ " ( نونیینللمحاسبین القا
 
 اس الرأيسأ
 
ً  د قمنا بالمراجعةلق مسؤولیتنا بموجب تلك  إنفي المملكة العربیة السعودیة. المعتمدة  للمعاییر الدولیة للمراجعةوفقا

 في تقریرنا " مسؤولیات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة"  قسم تم توضیحھا بالتفصیل فيالمعاییر 
  ذات الصلة  السعودیة  العربیة المملكة في المعتمدة المھنة لقواعد سلوك وآدابوفقاً ك وذلجموعة . إننا مستقلون عن المھذا

ً  األخرى األخالقیةمسؤولیاتنا ب كما أننا التزمنا ،الموحدة بمراجعتنا للقوائم المالیة  أدلة   أنب ننا نعتقدإ. القواعدلتلك  وفقا
 .إلبداء رأینا أساس رلتوفی مالئمةصلنا علیھا كافیةً والمراجعة التي ح

 
 أمور المراجعة الرئیسیة

 
إن أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا أھمیة بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم 

كوین رأینا  وعند ت سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل،المالیة الموحدة للفترة الحالیة. لقد تم تناول ھذه األمور في 
 حول تلك األمور، وفیما یلي وصفاً ألمور المراجعة الرئیسیة وكیفیة معالجتھا: حولھا، وال نقدم رأیاً منفصال

 



   
 
 
 
 
 

 

۲ 

 حول مراجعة القوائم المالیة الموحدةلین المستق مراجعي الحساباتتقریر 
 المحترمین (تتمة)) (شركة مساھمة سعودیة جزیرةمساھمي بنك ال السادة إلى

 
 األمور ھذه أثناء المراجعة مع  تعاملنا بھا الكیفیة التي للمراجعة الرئیسیة  وراألم

 
 :قیمة القروض والُسلفاالنخفاض في 

 
  وض القربلغ اجمالي ، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

لایر  ملیون  ٥٦٫۱٥٤والُسلف لدى المجموعة مبلغ 
 ملیون لایر سعودي) مقابل ٥۰٫٦٦۹: ۲۰۱۹سعودي (

بمبلغ متوقعة ال االئتمان خسارة مخصص تجنیب
ملیون  ۱٫۰۰۹: ۲۰۱۹ودي (سع ملیون لایر ۲٫۱۹۳

 .لایر سعودي)
 

تحدید خسائر لللمراجعة  أمر رئیسيلقد اعتبرنا ھذا 
یتطلب من اإلدارة أحكام   والذي مان المتوقعةاالئت

على القوائم المالیة  یر كبیر ھ من تأثجوھریة لما ل
أدت جائحة  ذلك،  عالوة على الموحدة للمجموعة. 

التوقعات ب لقفیما یتعالتأكد  م إلى زیادة عد ۱۹-كوفید
تالي زیادة مستویات االقتصادیة بشكل خاص، وبال

األحكام الالزمة لتحدید خسائر االئتمان المتوقعة. تشمل 
 : سة لألحكام ما یلي النواحي الرئی

 
، والمرحلة  ۱نیف القروض في المرحلة د تصیستن . ۱

 :اآلتي  تحدید إلى  ۳، والمرحلة ۲
 
الزیادة الجوھریة في مخاطر  التعرضات مع  )أ(

 ن منذ إنشاء القروض، واماالئت
 
 .فردي/ المتعثرة التعرضات المنخفضة بشكل )ب(
 

لتحدید وتقدیر احتمالیة طبقت المجموعة أحكاًما إضافیة 
ون مرت بزیادة جوھریة  الجھات المقترضة التي قد تك

دعم  امج المن بر في مخاطر االئتمان، على الرغم
أجیل سداد األقساط  الحكومیة المختلفة التي أدت إلى ت

لبعض األطراف المقابلة. لم یتم اعتبار تأجیل سداد  
ادة جوھریة في مخاطر  األقساط قد تسبب في حدوث زی

 االئتمان في حد ذاتھ. 
 
ماذج خسائر االئتمان االفتراضات المستخدمة في ن . ۲

سداد،  قعة لتحدید احتمال التعثر عن الالمتو
ض عند  رعوالخسارة عند التعثر عن السداد، والت
بیل المثال ال  التعثر عن السداد، بما في ذلك على س

الحصر تقویم الوضع المالي للطرف المقابل،  
والتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة، ووضع 

مستقبلیة وعوامل االقتصاد  وإدراج االفتراضات ال
زان  ھا وأوالكلي والسیناریوھات المرتبطة ب

 االحتماالت المتوقعة.

 
 لمخصص الخسائر تقییم اإلدارة لفھم  لقد توصلنا

ھ بما وتحدیث لفالقروض والس قابلة مالمتوقع االئتمان
سة  السیاف الداخلي للمجموعة ویفي ذلك نموذج التصن

یرات ا في ذلك التغیجیة النموذج بمیة ومنھمحاسبال
 .۱۹-دیة كوفجائح ضوءؤھا في الرئیسیة التي تم إجرا

 
  سبیة للمجموعة  محاال سیاسة اللقد قمنا بمقارنة

خسائر ومنھجیة  المتوقعة االئتمانخسائر لمخصص 
مع متطلبات المعیار الدولي إلعداد   المتوقعة االئتمان

 . )۹(رقم  المالي یررالتق
 
  الرئیسیة  وتطبیق الضوابط لقد قمنا بتقییم تصمیم

ا في ذلك مب(  وفحص الفاعلیة التشغیلیة المتوافرة
  )نفیذالضوابط العامة لتكنولوجیا المعلومات وضوابط الت

 فیما یلي:
 
  على  معایرة الضوابط وتتضمن الحوكمةعملیة  •

قق من صحتھا بما في ذلك الموافقة على  التحونموذج ال
، إن  یة وتعدیالت الماذج الالحقةالرئیساالفتراضات 

 .وجدت
 
لوقتي لتحدید اتعددة واین في مراحل متصنیف المقترض •

ید حاالت وتحد االئتمان دة الجوھریة في مخاطرللزیا
 . ي القیمة الفردیةفاض فالتعرض لالنخ /التعثر

 
علیھا تي یقوم جیا المعلومات التكنول قاتوتطبیظمة أن •

 .المتوقعة خسائر االئتماننموذج 
 

 .موذج خسائر االئتمان المتوقعةلمدخلة في نالبیانات ا •
 
 یلي ما نا بتقییمقمء، مالالعن بالنسبة لعینة م: 
 
ًء على  دارة بنالتصنیفات الداخلیة التي تحددھا اإلا •

برت ھذه  نموذج التصنیف الداخلي للمجموعة واعت
ق التصنیفات المخصصة في ضوء ظروف السو

وجھ   الخارجیة ومعلومات الصناعة المتاحة على
. قمنا ۱۹-كوفید الخصوص فیما یتعلق بتأثیر جائحة

كانت متوافقة مع التي التصنیفات الداخلیة قییم أیًضا بت
خسائر ال نموذجكمدخالت في التصنیفات المستخدمة 

 المتوقعة. االئتمان
 
 . دارةحددتھا اإل ل التيالمراح •
 
 .ةئر االئتمان المتوقعدارة لخساحساب اإل •



   
 
 
 
 
 

 

۳ 

 حول مراجعة القوائم المالیة الموحدةالمستقلین  مراجعي الحساباتتقریر 
 المحترمین (تتمة)) ةھمة سعودی(شركة مسا اھمي بنك الجزیرةسم دةالسا إلى

 
 األمور ھذه مراجعة مع ء الأثناالكیفیة التي تعاملنا بھا  للمراجعة ة الرئیسی األمور

 
 (تتمة) :قیمة القروض والُسلفاالنخفاض في 

 
الحاجة إلى تكوین مخصصات إضافیة باستخدام   . ۳

راء لتعكس الخباألحكام االئتمانیة الصادرة عن 
كافة عوامل المخاطر ذات الصلة التي قد ال یتم 

اذج خسائر االئتمان تسجیلھا بواسطة نم
 المتوقعة.

 
م، ال سیما في ضوء جائحة ھذه األحكاأدى تطبیق 

تقدیرات  كورونا العالمیة، إلى زیادة عدم التأكد من ال
ومخاطر المراجعة المصاحبة لھا والمتعلقة بعملیات 

دیسمبر  ۳۱توقعة كما في االئتمان المائر احتساب خس
۲۰۲۰ . 

 
 ۳ح الھامة إیضاانظر ملخص السیاسات المحاسبیة 

  ، ة الموجودات المالیةبشأن االنخفاض في قیم )٥((ج) 
الذي یتضمن اإلفصاح عن   )۱) (ج( ۲واإلیضاح 

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة 
ت المالیة  الموجوداالمتعلقة بخسائر انخفاض قیمة 

نھجیة تقویم االنخفاض المستخدمة من قبل  وم
فصاح عن الذي یتضمن اإل) ۷؛ وإیضاح (المجموعة

)  ۲( ۳۰إیضاح والسلف وض والقر االنخفاض في قیمة
العوامل فتراضات واالئتمان ولیل جودة االلتفاصیل تح

حدید الخسائر د تالرئیسیة التي تم أخذھا في االعتبار عن
 .ةقعیة المتواالئتمان

 
ید تحدمالءمة معاییر المجموعة لى بتقییم مدلقد قمنا  •

الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان وتحدید مخاطر 
عھا إلى ثر، أو "انخفاض القیمة الفردي" وتصنیف"التع

قمنا  ضاتنة من التعرلعی عالوة على ذلك . مراحل
محفظة قروض  ف المرحلي لیم مدى مالءمة التصنییبتق

لین انوا مؤھلعمالء الذین كفي ذلك اوعة بما المجم
ومیة الحك مج الدعم أقساطھم بموجب برالتأجیل سداد 

ملین في االع ءالعمالمع التركیز بشكل خاص على 
 . ۱۹-كوفیدالقطاعات األكثر تضررا من جائحة 

 
قمنا بتقییم عملیة الحوكمة المنفذة والعوامل النوعیة   •

راء أي  إج أو حل المراالتي تراھا المجموعة عند تطبیق 
المتوقعة  الئتمانخسائر الناتج من نموذج تعدیل على ا

 ود البیانات أو النموذج.بسبب قی
 
فتراضات األساسیة التي  معقولیة اال بتقییم مدى ناقم •

 الئتماناخسائر تستخدمھا المجموعة في نموذج 
االفتراضات المستقبلیة ، مع  المتوقعة بما في ذلك 

االقتصادیة  حتماالتاال ي ف بلقتلاو دالتأكمراعاة عدم 
 . ۱۹-كوفید بسبب جائحة

 
م تدع ودقة البیانات التي إكتمال باختبارقمنا لقد  •

دیسمبر  ۳۱المتوقعة في  الئتمانائر خساابات حس
۲۰۲۰ . 

 
دتنا  لمساع ءخبراراك بإشحیثما كان مناسباً، لقد قمنا  •

 خالتدالم، وتقییم في مراجعة حسابات النموذج
  خدمة في عقولیة االفتراضات المستم مطة وتقییالمتراب

 متغیراتل وخاصة حة ن المتوقعخسائر االئتمانموذج 
كلي المتوقعة و احتماالت االقتصاد الو ،اد الكليصاالقت

ضات المستخدمة في  راواالفت أوزان االحتماالت
 . المراحل

 
تھا اإلدارة في لقد قمنا بتقییم االفصاحات التي ضمن •

 وحدة.ة المالقوائم المالی
 



   
 
 
 
 
 

 

٤ 

 موحدةحول مراجعة القوائم المالیة الالمستقلین  مراجعي الحساباتتقریر 
 )المحترمین (تتمة) (شركة مساھمة سعودیة جزیرةك الاھمي بنسم السادة إلى

 

ھذه  الكیفیة التي تعاملنا بھا أثناء المراجعة مع  للمراجعة الرئیسیة  األمور
 األمور 

 
منح الحكومیة ذات لسعودي والبرامج دعم البنك المركزي ا

 الصلة
 

دي  ، أطلق البنك المركزي السعو۱۹-لمواجھة جائحة كوفید
ت من بینھا برامج دعم السیولة للبنوك المبادرا عدداً من

وقد تم إطالق برنامج  وبرنامج دعم تمویل القطاع الخاص. 
وذلك لتقدیم   ۲۰۲۰ل القطاع الخاص في مارس دعم تموی

یة الصغر والصغیرة آت المتناھالدعم الالزم للمنش
والمتوسطة. تضمن برنامج دعم تمویل القطاع الخاص  

بتأجیل  المجموعةبموجبھ  تامقت والذي أجیل الدفعامج تبرنا
األقساط المستحقة السداد من قبل المنشآت المتناھیة الصغر  

  ۲۰۲۰مارس  ۱٤ة خالل الفترة من والصغیرة والمتوسط
 .۲۰۲۱مارس  ۳۱حتى 

 
عن الخسائر المتكبدة بشأن برنامج دعم   المجموعةض ولتعوی

 تاستلمولة، تمویل القطاع الخاص وبرنامج دعم السی
ودائع متنوعة بدون عمولة/ ربح وبتواریخ   المجموعة

استحقاق مختلفة. تم احتساب الفرق بین القیمة السوقیة لتلك  
استخدام معدالت السوق للودائع المماثلة من حیث الودائع ب

ستحقاق، وتم اعتبار الودائع بدون عمولة  ة وفترة االالقیم
ً لمعیاحاسبة عنھا وكمنحة حكومیة وتمت الم   ر المحاسبة فقا

  : "المنح الحكومیة" ("معیار المحاسبة الدولي ۲۰الدولي 
۲۰(". 

 
 ملیون ٤٫۱۹۳مبلغ  ستلم البنكا، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

بنك المركزي  لایر سعودي في إطار برامج الدعم المختلفة لل
 لسعودي. ا
 

لقد اعتبرنا المعالجة المحاسبیة للودائع المستلمة بموجب 
 ك المركزي السعودي أمرالمنح الحكومیة وبرامج دعم البن

 :مراجعة رئیسي وذلك
 
  ألن ھذه الودائع تمثل أحداثًا ھامة ومعامالت جوھریة

ترة وبالتالي تطلبت اھتماًما كبیًرا من قبل  تمت خالل الف
 مراجعي الحسابات، و

 
 بات وقیاس المنحة الحكومیة تطلب من اإلدارة ثألن إ

إجراء أحكام جوھریة بما في ذلك على سبیل المثال ال  
 :الحصر

 
تحدید معدل الخصم المالئم الذي یتم استخدامھ الحتساب  •

 دخل المنحة على الودیعة، و 
 
من كل ودیعة على حدة وذلك لتحدید   تحدید الغرض •

 لصلة. توقیت إثبات المنحة ذات ا

 
حصلنا على فھم للبرامج والمبادرات المختلفة التي   لقد

وقمنا بتقییم الغرض  السعودي زيالمرك البنكاتخذتھا 
من الودائع المختلفة التي تلقتھا المجموعة من أجل  

قد تم   ۲۰رقم كان معیار المحاسبة الدولي تقییم ما إذا 
 ة.الوفاء بھ لالعتراف بالمنح الحكومی

 
یل مبالغ اإلیداع التي استلمتھا صلقد حصلنا على تفا

 . المجموعة خالل العام
 

الصلة   ذاتالخصم  قمنا بتقییم مدى معقولیة معدل
 .المستخدم في احتساب المنحة الحكومیة

 
ومیة وقمنا بتقییم اختبرنا دقة حساب المنحة الحك

توقیت االعتراف بالمنحة الحكومیة في نقطة  لاألساس 
تالي مطابقة وبال زمنیة أو على مدى فترة ،

المصروفات / التكالیف ذات الصلة التي كانت المنحة  
 .یضھاالحكومیة تھدف إلى تعو

 
قمنا بتقییم اإلفصاحات المدرجة من قبل اإلدارة في  

 ةفیما یتعلق بالمنحة الحكومیالبیانات المالیة الموحدة 
  رقم  كما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي

۲۰ . 



   
 
 
 
 
 

 

٥ 

 حول مراجعة القوائم المالیة الموحدةالمستقلین  عي الحساباتمراجتقریر 
 )المحترمین (تتمة )(شركة مساھمة سعودیة جزیرةك المساھمي بن السادة إلى

 

ھذه   الكیفیة التي تعاملنا بھا أثناء المراجعة مع للمراجعة الرئیسیة  األمور
 األمور 

 
ات برامج دعم البنك المركزي السعودي والمنح الحكومیة ذ

 الصلة (تتمة)
 
) حول القوائم ط( ۳نظر السیاسات المحاسبیة الھامة إیضاح ا

إیضاح و المالیة الموحدة بشأن المحاسبة عن المنح الحكومیة
لذي یتضمن اإلفصاح عن األحكام والتقدیرات  ا(ج)  ۲رقم 

المتعلقة بإثبات المنح  حاسبیة الھامةواالفتراضات الم
  اإلفصاح عن  ذي یتضمن) ال٤۲الحكومیة، واإلیضاح (

برامج دعم البنك المركزي السعودي وتفاصیل المنحة  
 الحكومیة المستلمة من البنك المركزي السعودي خالل السنة. 

 

 



   
 
 
 
 
 

 

٦ 

 م المالیة الموحدةحول مراجعة القوائالمستقلین  مراجعي الحساباتتقریر 
 تتمة)المحترمین ( )كة مساھمة سعودیة(شر مساھمي بنك الجزیرة السادة لىإ
 
 ۲۰۲۰ لعامقریر السنوي للمجموعة في الت المدرجةخرى األمعلومات ال
 

لومات المعتتكون المعلومات األخرى من في التقریر السنوي للمجموعة.  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى
من . راجعي الحسابات حولھاوتقریر مالمالیة الموحدة  خالف القوائمب، ۲۰۲۰ لعامللمجموعة وي نیر السفي التقر المدرجة
 .من مراجعي الحساباتقریر الت لنا بعد تاریخن التقریر السنوي متاحاً أن یكو المتوقع

 
 .حولھا اتدن أشكال التأكیمال یغطي رأینا حول القوائم المالیة الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا ال ولن نبدي أي شكل 

 
  أعاله الموضحةرى ر في قراءة المعلومات األخة، فإن مسؤولیتنا تنحصالموحدیة ائم المالوفیما یتعلق بمراجعتنا للقو

بشكل جوھري مع القوائم  غیر متسقة، وللقیام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى تكون متاحة عندما
 شكل جوھري.ب محرفةأو أنھا تبدو   ،المراجعة  خاللالتي حصلنا علیھا المعرفة   وأالموحدة المالیة 

 
إلى  علینا اإلبالغ عن ھذا األمر  یتعین، فإنھ اجوھري فیھ تحریفوجود  ، وإذا ما تبین لناات األخرىللمعلومعند قراءتنا 

 الحوكمة.ب المكلفین
 

 لیة الموحدةاالقوائم الم عنالحوكمة كلفین بمسؤولیات اإلدارة والم
 

ً دة وعرضھا بشكل عادل موحاإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة ال إن تمدة المعلدولیة للتقریر المالي للمعاییر ا وفقا
ساسي الاوالنظام ، ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربیة السعودیة، الشركاتنظام و ،في المملكة العربیة السعودیة

موحدة ئم مالیة ضروریة  إلعداد قواالتي تراھا اإلدارة ة اخلیالدالرقابة  ظمةأن أیضاً عن ؤولةمسرة اكما أن اإلد  ،للبنك
 أو خطأ.  غش عن   ناتج تحریف جوھريخالیة من 

 
ند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار بالعمل على أساس مبدأ ع

االستمراریة   مبدأ م أساسستمراریة واستخدااال مبدأب ذات العالقةـ عن األمور  حسبما ھو مالئمیة واالفصاح ـ راالستمرا
إال القیام  واقعي أو لیس لدى اإلدارة بدیل ، أو إیقاف عملیاتھا، المجموعةتصفیة للدى اإلدارة النیة  إال إذا كان  المحاسبي

 بذلك.
 

 موعة. التقاریر المالیة للمج عملیة إعداد  على  اإلشرافة ین عن عملومسؤولمجلس اإلدارة إن 
 

 الموحدةم المالیة مراجعة القوائ حولمراجعي الحسابات  تمسؤولیا
 

الجوھریة الناتجة   التحریفاتـ ككل ـ خالیة من الموحدة قوائم المالیة الحصول على قناعة معقولة بأن التكمن أھدافنا في 
لكنھا الیة المستوى عیشتمل على رأینا. القناعة المعقولة ھي قناعة  مراجعي الحسابات رعن الغش أو الخطأ واصدار تقری
ً  ال تضمن أن المراجعة التي یتم من  والتي  ،بیة السعودیةفي المملكة العر المعتمدة  للمعاییر الدولیة للمراجعةتنفیذھا وفقا

من   التي تنشأ عن غش أو خطأ جوھریة إذا كان اتفلتحریاالجوھري عند وجوده. تعتبر  التحریفشأنھا أن تكشف عادةً 
ھذه  ة التي یتخذھا المستخدمون على أساس نفردة أو مجتمعة ـ أن تؤثر على القرارات االقتصادیل ـ مالمتوقع بشكل معقو

 ة.الموحدالقوائم المالیة  
 
 
 



   
 
 
 
 
 

 

۷ 

 حول مراجعة القوائم المالیة الموحدةالمستقلین  مراجعي الحساباتتقریر 
 المحترمین (تتمة) )(شركة مساھمة سعودیة مساھمي بنك الجزیرة دةساال إلى

 
 )(تتمةالموحدة مراجعة القوائم المالیة  عنالحسابات مراجعي  مسؤولیات

 
 ً  الحكمقمنا بممارسة  ،السعودیةفي المملكة العربیة عتمدة للمعاییر الدولیة للمراجعة الم وكجزء من المراجعة التي تمت وفقا

 لي:المراجعة. وقمنا أیضاً بما ی خاللالشك المھني   نزعة محافظة على المھني مع ال
 
فیذ انت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنسواًء كالموحدة الجوھریة للقوائم المالیة  التحریفاتتحدید وتقییم مخاطر  •

اء رأینا. إن مخاطر  بدذه المخاطر، والحصول على دلیل مراجعة كاٍف ومالئم كأساس إلإجراءات مراجعة استجابةً لھ
یث أن الغش قد ینتج عن  المخاطر التي تنشأ عن الخطأ حجوھري ناشئ عن الغش أكثر من  تحریفعدم كشف 

 یة. تجاوز الرقابة الداخل إفادات مضللة  أو حذف متعمدد أو تواطؤ أو تزویر أو حذف متعم
 
ات مراجعة تتناسب مع الظروف، ولكن لیس اءبالمراجعة من أجل تصمیم إجر ذات الصلة فھم نظام الرقابة الداخلیة •

 یة نظام الرقابة الداخلیة للمجموعة. بغرض إبداء رأي حول فعال
 
لة التي  اإلفصاحات ذات الصودیرات المحاسبیة مة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقءالمتقییم مدى  •

 نفذتھا اإلدارة.
 
الذي تم   ألساس مبدأ االستمراریة المحاسبي واستناداً إلى دلیل المراجعة رةمة استخدام اإلدا ءمال على نتاج بناءً االست •

حول  بشكوكتلقي تعلق باألحداث أو الظروف التي یمكن أن یقائم  وھريج تأكدعدم الحصول علیھ سواًء كان ھناك 
جوھري قائم، فعلینا أن   دتأكعدم وفیما إذا استنتجنا بأن ھناك الستمرار وفق مبدأ االستمراریة. قدرة المجموعة على ا

رأینا ـ إذا كانت ھذه  أو تعدیلالموحدة ذات الصلة في القوائم المالیة  نلفت االنتباه في تقریرنا إلى االفصاحات
خ تقریرنا، إال ة الذي یتم الحصول علیھ حتى تاریاستنتاجاتنا على أساس دلیل المراجع االفصاحات غیر مالئمة. تقوم

 وفق مبدأ االستمراریة.لمستقبلیة قد تتسبب في توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالھا ا  أن االحداث أو الظروف
 
ة فصاحات وما إذا كانت القوائم المالیبما في ذلك االالموحدة القوائم المالیة  ومحتوىكل وھی العرض العام تقویم •

 اث األساسیة بطریقة تحقق العرض العادل. تمثل المعامالت واألحدالموحدة 
 
ة للمنشآت أو األعمال في نطاق المجموعة إلبداء  المالی بالمعلوماتیتعلق  أدلة مراجعة كافیة ومالئمةالحصول على  •

وأداء المراجعة  ا علیھواإلشراف  أعمال المراجعة  توجیھة. إننا مسؤولون عن الموحدأي حول القوائم المالیة ر
 .مناهقدالذي  عن رأي المراجعةنبقى مسؤولین  للمجموعة. ونحن

 
بشأن النطاق والتدقیق المخطط للمراجعة والنتائج الھامة  ـ  ـ من بین أمور أخرىالمكلفین بالحوكمة نقوم بإبالغ إننا 

 ة التي حددناھا أثناء المراجعة. ھامة في نظام الرقابة الداخلی أوجھ قصوربما في ذلك  للمراجعة،
 
غھم عن  التزامنا بمتطلبات أخالقیات المھنة المتعلقة باالستقاللیة وإبالن ببیان یتضمالمكلفین بالحوكمة نقوم أیضاً بتزوید و

 ى األمر.وسائل الحمایة المتخذة ـ حیثما اقتضخرى التي أخذناھا في االعتبار بشأن االستقاللیة وكافة العالقات واألمور األ
 















 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

۱۳ 
 

 
 معلومات عام  ۱

المالیة على القوائم المالیة لبنك الجزیرة ("البنك") وشركاتھ التابعة (یُشار لھا جمیعاً بـ "المجموعة"). تأسس بنك الجزیرة  تشتمل القوائم 
ھـ ۱۳۹٥جمادى الثاني  ۱۲/م الصادر بتاریخ ٤٦كشركة مساھمة سعودیة في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم 

) بعد أن انتقلت إلیھ عملیات فروع بنك  ۱۹۷٦أكتوبر  ۹ھـ (۱۳۹٦شوال  ۱٦أ البنك ممارسة أعمالھ بتاریخ ). وقد بد۱۹۷٥یونیو  ۲۱(
یولیو   ۲۷ھـ ( ۱۳۹٦رجب  ۲۹بتاریخ  ٤۰۳۰۰۱۰٥۲۳باكستان الوطني في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

  ٦۱:  ۲۰۱۹مركز تحویل أموال فوري (  ٦۲  فرعاً)، و   ۷۸:  ۲۰۱۹(۷۹  ا) الصادر في جدة. یعمل البنك من خالل فروعھ وعددھ۱۹۷٦
موظف). فیما   ۲٬۳۸۷: ۲۰۱۹(  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱موظف كما في  ۲٤۱۹مركز تحویل أموال فوري) في المملكة العربیة السعودیة، و

 یلي عنوان المركز الرئیسي للبنك:
 

 بنك الجزیرة
  العزیز، حي النھضة، طریق الملك عبد

 ۲۱٤٤۲، جدة ٦۲۷۷ص. ب 
 المملكة العربیة السعودیة 

 
یھدف البنك إلى تقدیم كافة أنواع الخدمات والمنتجات المصرفیة المتوافقة مع أحكام الشریعة (مبدأ تجنب الفائدة) وتشمل المرابحة  

واإلشراف علیھا من مؤسسة رقابة  واالستصناع واإلجارة والتورق والمشاركة ووعد الصرف األجنبي والصكوك، والتي تمت الموافقة 
 شرعیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك. یتم إدراج أسھم البنك في السوق المالیة السعودیة (تداول). 

 
 فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة والشركة الزمیلة للبنك:

 

 
 

 بلد التأسیس

 
 
 

 طبیعة األعمال

 نسبة الملكیة
(مباشرة وغیر 

 مباشرة)
  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۰ 

ملكیة (مباشرة 
 وغیر مباشرة)

  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۹ 

     
     الشركات التابعة

شركة الجزیرة لألسواق المالیة 
 (الجزیرة كابیتال)

وساطة وتمویل بالھامش وإدارة  المملكة العربیة السعودیة
 موجودات

۱۰۰٪     ۱۰۰٪     

     
شركة أمان للتطویر واالستثمار 

  العقاري
حفظ وإدارة الضمانات العقاریة نیابة  المملكة العربیة السعودیة

 عن البنك
۱۰۰٪     ۱۰۰٪     

     
تعمل كوكیل ألنشطة الشركات  المملكة العربیة السعودیة شركة وكالة أمان للتأمین

 المصرفیة والتأمینیة نیابة عن البنك
۱۰۰٪       ۱۰۰٪     

     
الجزیرة لألوراق المالیة شركة 

 المحدودة
تنفیذ المشتقات والمعامالت في سوق  جزر كایمان

  المال بما یتوافق مع أحكام الشریعة
۱۰۰٪     ۱۰۰٪     

     شركة زمیلة 
منتجات الحمایة واالدخار المتوافقة  المملكة العربیة السعودیة شركة الجزیرة تكافل تعاوني

 بالكاملمع أحكام الشریعة 
۳٥٪    ۳٥٪    

 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

۱٤ 
 

 
 أسس اإلعداد  ۲

 
 أسس اإلعداد ) أ

 
 بیان االلتزام . ۱

 
  المالیة الموحدة للمجموعةأعدت القوائم 

 
طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة   -

  السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 لنظام األساسي للبنك.   وفقاً ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وا -

 
 أساس القیاس والعرض . ۲

 
تقات  یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا القیاس بالقیمة العادلة للمش

واألدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمطلوبات اللتزامات  
. باإلضافة إلى ذلك، فإن الموجودات أو المطلوبات المالیة التي یتم التحوط لھا في عالقة تحوط  بالقیم الحالیةالمسجلة الموظفین نافع م

 بالقیمة العادلة والمدرجة بالتكلفة بخالف ذلك، یتم ادراجھا بالقیمة العادلة إلى الحد الذي یتم فیھ التحوط للمخاطر. 
 

 المركز المالي الموحدة على نطاق عام وفقًا للسیولة.یتم عرض قائمة 
 

 والعرض لتشغیلعملة ا . ۳
 

تعرض القوائم المالیة الموحدة بالریـال السعودي حیث یمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض للبنك. تم تقریب المعلومات المالیة  
 المعروضة بالریـال السعودي ألقرب ألف، ما لم یرد خالف ذلك. 

 
منشأة في المجموعة العملة الوظیفیة الخاصة بھا ویتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة  تحدد كل 

الوظیفیة. العملة الوظیفیة لجمیع الشركات التابعة للبنك ھي اللایر السعودي باستثناء شركة الجزیرة لألوراق المالیة المحدودة التي  
 ر األمریكي كعملتھا الوظیفیة. تستخدم الدوال

 
  أسس التوحید ) ب

 
لتقریر  تشمل القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للبنك والشركات التابعة لھ. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس فترة ا

  الخاصة بالبنك باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة.
 

الموحدة باستخدام سیاسات محاسبیة موحدة وطرق التقییم للمعامالت المشابھة واألحداث األخرى في ظروف  یتم إعداد القوائم المالیة 
 مماثلة. تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع السیاسات المعتمدة لدى المجموعة. 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

۱٥ 
 

 
 أسس اإلعداد (تتمة)  ۲

 
 ب) أساس التوحید (تتمة)

 
 الشركات التابعة . ۱

 
الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي یسیطر علیھا البنك. ویسیطر البنك على منشأة ما عندما یكون معرضاً إلى أو لدیھ الحق في  

قیق  عوائد متغیرة ناتجة من ارتباطھ بتلك المنشأة، ولدیھ القدرة على األثر في ھذه العوائد من خالل سیطرتھ على المنشأة. ومن أجل تح
 تعریف السیطرة، یجب أن یتم الوفاء بالمعاییر الثالثة التالیة: 

 
  أن یكون للمجموعة سلطة على المنشأة. . ۱
  أن تكون المجموعة معرضة، أو أن یكون لدیھا حقوق في العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا مع الشركة.  . ۲
 على قیمة عائدات المنشأة.  أن یكون للمجموعة القدرة على استخدام سلطتھا على المنشأة للتأثیر . ۳

 
تعید المجموعة تقییم وضعھا حول ما إذا كانت لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما تشیر الوقائع والظروف إلى جود تغییرات  

  على معیار أو أكثر من معاییر السیطرة.
  

ویتم تعلیق ذلك اعتباراً من تاریخ انتقال السیطرة من البنك.  یتم توحید الشركات التابعة اعتباراً من تاریخ انتقال السیطرة إلى البنك 
ذ  تدرج نتائج الشركات التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة، إن وجدت، في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً من تاریخ االستحوا

 أو حتى تاریخ االستبعاد، حسبما یقتضي الحال. 
 

 المسیطرة الحصص غیر   . ۲
 

تمثل الحصص غیر المسیطرة الجزء من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة غیر المملوكة للبنك، بشكل مباشر أو غیر  
مباشر، وتُعَرض بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن  

البنك. یتم توزیع أي خسائر تنطبق على الحصص غیر مسیطرة في الشركة التابعة حتى إذا تسبب ذلك في أن یكون  حقوق مساھمي 
لدى الحصص غیر المسیطرة رصید عجز. یتم احتساب التغیرات في حصة البنك في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السیطرة  

  كمعامالت حقوق ملكیة. 
 

 عند التوحید   المعامالت المستبعدة . ۳
 

یتم استبعاد األرصدة بین شركات المجموعة وأي إیرادات أو مصاریف غیر محققة (باستثناء أرباح أو خسائر المعامالت بالعملة  
األجنبیة) التي تنشأ من المعامالت بین شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس  

 ة استبعاد األرباح غیر المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل على االنخفاض في القیمة. طریق
 

 استثمار في شركة زمیلة . ٤
 

ة  الشركات الزمیلة ھي الشركات التي تمارس علیھا المجموعة نفوذاً جوھریاً. یتم مبدئیاً إثبات االستثمارات في الشركات الزمیلة بالتكلف
ً لطریقة  وتحتسب  ً لطریقة حقوق الملكیة المحاسبیة، ویتم إدراجھا في قائمة المركز المالي الموحدة بالقیمة المحتسبة وفقا ً وفقا الحقا

 حقوق الملكیة أو القیمة القابلة لالسترداد، أیھما أقل. 
 

تمثل طریقة حقوق الملكیة التكلفة، باإلضافة إلى التغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة لما بعد الشراء في صافي موجودات الشركة  
النتائج واالحتیاطیات واألرباح / (الخسائر) المتراكمة بناًء على آخر معلومات مالیة متاحة) ناقصاً االنخفاض في  من الزمیلة (الحصة 

 جدت. القیمة، إن و 
 
 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

۱٦ 
 

 
 أسس اإلعداد (تتمة)  ۲

 
 أساس التوحید (تتمة)  ب)  

 
 استثمار في شركات زمیلة (تتمة)  . ٤

 
 

بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في القیمة إضافیة الستثمارھا في  
الشركات الزمیلة. تحدد المجموعة كما في تاریخ كل تقریر ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة االستثمار في الشركة  

ثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة عندئذ باحتساب مبلغ انخفاض القیمة باعتباره الفرق بین المبلغ القابل لالسترداد  الزمیلة. وفي حال وجود م
 صافي دخل / (خسارة) شركة زمیلة" في قائمة الدخل الموحدة. من للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة ومن ثم تقوم بإثبات "الحصة 

 
لمثبتة سابقاً فیما یتعلق باالستثمار في شركة زمیلة من خالل قائمة الدخل الموحدة، بحیث  یمكن عكس خسارة االنخفاض في القیمة ا

تبقى القیمة الدفتریة لالستثمار في قائمة المركز المالي الموحدة عند الحد األدنى المحتسب بطریقة حقوق الملكیة (قبل مخصص  
 االنخفاض في القیمة) أو المبلغ القابل لالسترداد. 

 
بعاد األرباح والخسائر غیر المحققة من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة بقدر حصة المجموعة في ھذه الشركات  یتم است 

 الزمیلة. 
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة المؤثرة  ) ج
 

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات  یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة، طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  
األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، استخدام بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي  

حكام عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة.  تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما یتطلب من اإلدارة استخدام األ
یتم تقییم التقدیرات واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك على أساس الخبرة وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على  

  المشورة المھنیة وتوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد بأنھا معقولة وفقا للظروف.
 

عطیل األسواق العالمیة حیث تشھد العدید من المناطق الجغرافیة "موجة ثانیة" من العدوى على الرغم من  ت  ۱۹-تواصل جائحة كوفید
أنھا سیطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل تدابیر احترازیة صارمة مثل فرض قیود على السفر وعملیات اإلغالق وقواعد  

ملكة العربیة السعودیة ("الحكومة") من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس  التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، تمّكنت حكومة الم
حتى اآلن، ویرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غیر المسبوقة والفعالة التي اتخذتھا الحكومة، والتي بعدھا أنھت الحكومة  

  عملیات اإلغالق واتخذت تدابیر مرحلیة نحو العودة إلى الحیاة الطبیعیة.
 

واعتمادھا للتوزیع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جمیع أنحاء العالم.    ۱۹-في اآلونة األخیرة، تم تطویر عدد من لقاحات كوفید
وافقت الحكومة أیًضا على لقاح متاح حالیًا للعاملین في مجال الرعایة الصحیة وبعض الفئات األخرى من الناس. على الرغم من وجود  

مثل إلى أي مدى تدوم المناعة، وسواء كان اللقاح سیمنع انتقال العدوى أم ال، وما إلى   ۱۹-عدم التأكد حول لقاح كوفیدبعض حاالت 
ذلك؛ أظھرت نتائج االختبار معدالت نجاح عالیة بشكل استثنائي. ومن ثم، ال تزال المجموعة مدركة لكل من تحدیات االقتصاد الجزئي  

  ، والتي یمكن الشعور بآثارھا الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن كثب تعرضاتھا على مستوى دقیق. ۱۹-والكلي التي طرحھا كوفید
 
 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

۱۷ 
 

 
 أسس اإلعداد (تتمة)  ۲

 
 األحكام والتقدیرات واألحكام المحاسبیة المؤثرة (تتمة)  ج) 

 
توقعات الظروف االقتصادیة التي تعكس التوقعات  قامت المجموعة بإجراء تقدیرات محاسبیة مختلفة في ھذه القوائم المالیة بناًء على 

حول األحداث المستقبلیة التي تعتقد المجموعة أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف. ھناك  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱واالفتراضات كما في 
التأكد التي غالبًا ما   درجة كبیرة من الحكم المتضمن في إعداد ھذه التقدیرات. كما أن االفتراضات األساسیة تخضع أیًضا لحاالت عدم

تكون خارج سیطرة المجموعة. وعلیھ، من المحتمل أن تختلف الظروف االقتصادیة الفعلیة عن تلك التوقعات نظًرا ألن األحداث  
  المتوقعة في كثیر من األحیان ال تحدث كما ھو متوقع، وقد یؤثر تأثیر ھذه الفروق بشكل كبیر على التقدیرات المحاسبیة المدرجة في 

 ھذه القوائم المالیة. 
 

إن التقدیرات المحاسبیة الھامة التي تتأثر بھذه التوقعات وحاالت عدم التأكد المرتبطة بھا تتعلق بشكل رئیسي بالخسائر االئتمانیة 
على كل من    ۱۹-فیدالمتوقعة، وقیاس القیمة العادلة، وتقییم القیمة القابلة لالسترداد للموجودات غیر المالیة. تمت مناقشة أثر جائحة كو

 ھذه التقدیرات في اإلیضاح ذو الصلة حول ھذه القوائم المالیة. 
 

  یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تّم فیھا إجراء تلك التعدیالت في حال كانت التقدیرات التي تم تعدیلھا 
ات المستقبلیة في حال أثرت التعدیالت على الفترات الحالیة والمستقبلیة. فیما  تؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعدیل وفي الفتر

 یلي األمور الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو مارست فیھا األحكام: 
 

 ) (أ)) ۱(ج) ( ۳نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالیة (اإلیضاح   . ۱
 ) (ب)) ۱(ج) ( ۳التعاقدیة للموجودات المالیة (اإلیضاح التدفقات النقدیة   . ۲
 )) ۱(ج) (  ۳تصنیف الموجودات المالیة (اإلیضاح   . ۳
 )) ۱(ج) ( ۲خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (اإلیضاح   . ٤
  ))۲(ج) (  ۲قیاس القیمة العادلة (اإلیضاح   . ٥
 )) ۳((ج)    ۲االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة (اإلیضاح   . ٦
 )) ٤(ج) (  ۲تحدید السیطرة على الشركات المستثمر فیھا (اإلیضاح   . ۷
 )) ٥(ج) (  ۲مخصصات المطلوبات والنفقات (اإلیضاح   . ۸
 ))٦(ج) ( ۲االستمراریة (اإلیضاح   . ۹

 )) ۷(ج) ( ۲التزامات منافع الموظفین (إیضاح    . ۱۰
 )) ۱(  ۳استھالك وإطفاء (إیضاح   . ۱۱

 
 الیة خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات الم  . ۱

 
لجمیع فئات الموجودات المالیة وضع أحكام، خصوصا    ۹یتطلب قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

اطر  تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة وقیم الضمانات عند تحدید خسائر االنخفاض في القیمة وتقییم الزیادة الجوھریة في مخ
 االئتمان. وھذه التقدیرات یوجھھا عدد من العوامل، حیث یمكن أن تؤدي التغییرات إلى مستویات مختلفة من المخصصات. 

 
إن حسابات المجموعة للخسارة االئتمانیة المتوقعة ھي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسیة المتعلقة باختیار  

وترابطاتھا. تشمل عناصر نماذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تأخذ باالعتبار األحكام والتقدیرات المحاسبیة، ما  المدخالت المتغیرة  
 یلي:

 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۱۸ 
 

 اإلعداد (تتمة) أسس   . ۲
 

 األحكام والتقدیرات واألحكام المحاسبیة المؤثرة (تتمة)  ج) 
 

 خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة)  . ۱
 

 اختیار أسلوب التقدیر أو منھجیة النمذجة، والتي تغطي األحكام واالفتراضات الرئیسیة أدناه:  )۱
 

 للمجموعة، والذي یحدد احتمالیة التخلف عن السداد وفقا للدرجات الفردیة. نموذج التصنیف االئتماني الداخلي  -
معاییر المجموعة لتقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان حیث یجب قیاس المخصصات للموجودات المالیة   -

 النوعي.على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر وعلى أساس التقییم 
 تجزئة الموجودات المالیة عند تقییم الخسارة االئتمانیة المتوقعة لھذه الموجودات على أساس جماعي.  -
 تطویر نماذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة، بما في ذلك المعادالت المختلفة واختیار المدخالت.  -
قاق المدخالت االقتصادیة في نماذج الخسائر االئتمانیة اختیار سیناریوھات االقتصاد الكلي المستقبلیة وأوزان االحتماالت الشت  -

 المتوقعة. 
 

 اختیار المدخالت لتلك النماذج، والترابط بین تلك المدخالت مثل سیناریوھات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادیة.  )۲
 

  القیمة العادلة لألدوات المالیة  . ۲
  

المشتقات واألدوات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والقیمة العادلة من  تقیس المجموعة األدوات المالیة، مثل 
خالل الدخل الشامل اآلخر، بقیمھا العادلة في تاریخ كل قائمة مركز مالي. كما تم اإلفصاح عن القیم العادلة لألدوات المالیة المقاسة  

 (ب).   ۳٤یضاح (ج) واإل ٦بالتكلفة المطفأة في اإلیضاح 
 

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ من بیع أصل أو یتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین أطراف مشاركین في  
 السوق وذلك في تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن عملیة بیع األصل أو تحویل االلتزام تمت إما: 

 
 خالل السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو من  -
 في غیاب سوق رئیسیة، في أكثر األسواق فائدة بالنسبة لألصل أو االلتزام -

 
 ویجب أن یتیسر للمجموعة الوصول إلى السوق الرئیسیة أو األكثر مالءمة. 

 
ركون في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام، وھذا  تقاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا المشا

 على افتراض أن المشاركین في السوق یعملون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. 
 

یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي في الحسبان قدرة األطراف في السوق على توفیر منافع اقتصادیة باستخدام األصل فیما  
 منفعة منھ أو بیعھ إلى طرف آخر من أطراف السوق یمكنھ استخدام األصل لتحقیق أفضل منفعة منھ. یحقق أفضل 

 
تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار التجار.  

 بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب تقییم.لجمیع األدوات المالیة األخرى، تقوم المجموعة 
 

 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۱۹ 
 

 أسس اإلعداد (تتمة)  ۲
 

 األحكام والتقدیرات واألحكام المحاسبیة المؤثرة (تتمة)  ج) 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة) . ۲
 

القیمة العادلة تعمل على تحقیق االستفادة استخدام  تستخدم المجموعة أسالیب تقییم تتالءم مع الظروف وتتوافر لھا بیانات كافیة لقیاس 
 المدخالت التي یمكن رصدھا ذات العالقة وتقلیص استخدام المدخالت التي ال یمكن رصدھا. 

 
یمة  قیتم تصنیف األدوات المالیة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة، ضمن التسلسل الھرمي لل

 ). ۳٤العادلة (راجع اإلیضاح رقم 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالیة الموحدة بشكل متكرر، تقرر المجموعة ما إذا كان قد حدث تحویالت بین  
لقیاس القیمة العادلة ككل) في  المستویات في التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقدیر التصنیف (بناًء على أدنى مستوى مدخالت جوھري  

 نھایة كل فترة تقریر. 
 

لغرض إفصاحات القیمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصل أو  
 االلتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  . ۳

 
 

ص القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة في تاریخ كل تقریر أو بشكل متكرر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر یدل على تعرضھا  یتم فح
 لالنخفاض في القیمة. وفي حال وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. 

 
القیمة الدفتریة لألصل أو وحدتھ المولدة للنقد تزید عن قیمتھ القابلة لالسترداد. القیمة  یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة إذا كانت 

قیمة  القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ھي قیمتھ المستخدمة وقیمتھ العادلة ناقًصا تكالیف البیع، أیھما أكبر. عند تقدیر 
قبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات  االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المست 

 السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. تستند القیمة العادلة ناقًصا تكلفة البیع إلى أسعار السوق التي یمكن 
إلى األسعار المقدرة لموجودات مماثلة أو في حال عدم توفر أسعار تقدیریة    رصدھا أو، في حال عدم وجود أسعار سوق یمكن رصدھا،

 لموجودات مماثلة، عندئٍذ بناًء على حسابات التدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة. 
 

یة والشھرة غیر  عند بیع الشركات التابعة، یتم إثبات الفرق بین سعر البیع وصافي الموجودات زائداً احتیاطي ترجمة العمالت األجنب 
 منخفضة القیمة في قائمة الدخل الموحدة. 

 
فیما یتعلق بالموجودات األخرى، یتم تقییم خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة في الفترات السابقة في تاریخ كل تقریر بحثًا عن أي 

مة إذا كان ھناك تغییر في التقدیرات  مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. یتم عكس خسارة االنخفاض في القی 
  المستخدمة لتحدید المبلغ القابل لالسترداد.

 
یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة لألصل القیمة الدفتریة التي كان من الممكن  

 أي خسارة نتیجة لالنخفاض في القیمة.  تحدیدھا، بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء، في حال عدم إثبات 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲۰ 
 

 أسس اإلعداد (تتمة)  ۲
 

 األحكام والتقدیرات واألحكام المحاسبیة المؤثرة (تتمة)  ج) 
 
 

 تحدید السیطرة على الصنادیق االستثماریة  . ٤
 

المجموعة تسیطر على صندوق استثمار یركز عادة  تعمل المجموعة كمدیر للصندوق لعدد من صنادیق االستثمار. إن تحدید ما إذا كانت  
على تقییم مصالحھا االقتصادیة اإلجمالیة في الصندوق (والتي تتضمن أي فوائد محملة ورسوم إداریة متوقعة) وحقوق المستثمرین في  

ت، وبالتالي لم یتم توحید أي  استبعاد مدیر الصندوق. ونتیجة لذلك، خلصت المجموعة إلى أنھا تعمل كوكیل للمستثمرین في جمیع الحاال
 من ھذه الصنادیق. 

 
 مخصصات المطلوبات والنفقات  . ٥

 
تتلقى المجموعة مطالبات قانونیة في سیاق األعمال االعتیادي. تتخذ اإلدارة أحكاًما في تحدید المخاطر التي قد توجد في مثل ھذه  

المحتملة. یتم تسجیل المطالبات أو اإلفصاح عنھا، حسب االقتضاء، في القوائم  المطالبات. كما تضع مخصصات مناسبة مقابل الخسائر  
 المالیة الموحدة بناًء على أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة المطالبة. 

 
 مبدأ االستمراریة  . ٦

 
ة على قناعة بأن المجموعة والبنك  قامت إدارة المجموعة بإجراء تقییم لقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة واإلدار

لدیھما الموارد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على علم بوجود حالة من عدم التأكد  
ة ال یزال یتم  الجوھري مما یضفي الشك حول قدرة المجموعة على االستمراریة كمنشأة مستمرة. ولذلك، فإن القوائم المالیة الموحد

  إعدادھا على أساس مبدأ االستمراریة. 
 

 التزامات منافع الموظفین  . ۷
 
  تدیر المجموعة خطة منافع نھایة الخدمة (الخطة) لموظفیھا بناًء على قوانین العمل السعودیة السائدة. یتم تقدیر االلتزام للخطة وفقًا 

، بواسطة خبیر اكتواري مؤھل بناًء  ھو معتمد في المملكة العربیة السعودیةكما  منافع الموظفین - ۱۹لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
من   ۲۸على افتراضات مختلفة. تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لتقدیر التزام الخطة في نھایة السنة في اإلیضاح 

 ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲۱ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

  السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة تم إدراجھا أدناه. 
 

  التغیر في السیاسات المحاسبیة  أ) 
 

السنویة للسنة  تتفق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة  
. بناًء على تطبیق المعیار الجدید ومع اعتبار البیئة االقتصادیة الحالیة، تسري السیاسات المحاسبیة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

ة  لتحل محل أو تعدل أو تضیف إلى السیاسات المحاسبیة المقابلة المنصوص علیھا في القوائم المالی  ۲۰۲۰ینایر  ۱التالیة اعتباًرا من 
 .۲۰۱۹الموحدة السنویة لسنة 

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة 

 
ینایر   ۱أصبحت التعدیالت الواردة أدناه على المعاییر المحاسبیة والتفسیرات قابلة للتطبیق لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 التعدیالت لیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.   . وقد قامت اإلدارة بتقییم أن۲۰۲۰
 

 : تعریف المنشأة ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •
 

یتضمن  "تجمیع المنشآت" أنھ لكي یتم اعتباره عمالً، یجب أن  - ۳یوضح التعدیل الذي أُدخل على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخل وعملیة جوھریة یساھمان معًا بشكل جوھري في القدرة على إنشاء  
المخرجات. عالوة على ذلك، فإنھ یوضح أن األعمال یمكن أن توجد دون تضمین جمیع المدخالت والعملیات الالزمة إلنشاء المخرجات.  

أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة، ولكنھا قد تؤثر على الفترات المستقبلیة في حالة دخول المجموعة   لم یكن لھذه التعدیالت
 في أي عملیات تجمیع منشآت. 

 
 النسبیة  : تعریف األھمیة۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •

 
جدیًدا لألھمیة التي تنص على أن "المعلومات مھمة إذا كان حذفھا أو تحریفھا أو حجبھا أمًرا یمكن توقعھ بشكل  تقدم التعدیالت تعریفًا 

ي  معقول للتأثیر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالیة، والت 
أة محددة معدة للتقاریر". توضح التعدیالت أن األھمیة ستعتمد على طبیعة أو حجم المعلومات، سواء كانت  توفر معلومات مالیة حول منش

فردیة أم مقترنة بمعلومات أخرى، مھمة في سیاق القوائم المالیة. یعتبر أي تحریف في المعلومات ھو أمر مھم إذا كان من المتوقع بشكل  
ھا المستخدمون األساسیون. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة الموحدة وال یتوقع  معقول أن یؤثر على القرارات التي یتخذ

 أن یكون لھا أثًرا مستقبلیاً على المجموعة. 
 

 تعدیالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاھیمي في المعاییر الدولیة للتقریر المالي.  •
 

جاوز أي من المفاھیم الواردة فیھ المفاھیم أو المتطلبات في أي معیار. إن الغرض من اإلطار  ال یعد اإلطار المفاھیمي معیاراً، وال تت 
المفاھیمي ھو مساعدة المجلس الدولي لمعاییر المحاسبة في تطویر المعاییر، ومساعدة الُمعّدین على تطویر سیاسات محاسبیة متوافقة  

األطراف على فھم المعاییر وتفسیرھا. سیؤثر ذلك على المنشآت التي أعدت  في حالة عدم وجود معیار قابل للتطبیق ومساعدة جمیع 
ر  سیاساتھا المحاسبیة بناًء على اإلطار المفاھیمي. یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم الجدیدة، ویقدم تعریفات محدثة ومعایی 

 ن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. اإلثبات للموجودات والمطلوبات وتوضیح بعض المفاھیم الھامة. لم یك
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲۲ 
 

  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ۳
 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)  أ) 
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة (تتمة) 
 

: إصالح  ۷والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۹للتقریر المالي رقم  تعدیالت على المعیار الدولي   •
 لربحمؤشر سعر ا

 
على مستوى العالم. یعمل مجلس معاییر المحاسبة الدولي على عملیة من   ربحیتم إجراء مراجعة وإصالح أساسیین لمؤشرات سعر ال

 مرحلتین لتعدیل توجیھاتھ للمساعدة في انتقال أكثر سالسة بعیًدا عن أسعار الفائدة المعروضة بین البنوك ("آیبور"). 
 

 ۱المرحلة 
"األدوات   ۳۹دوات المالیة" ومعیار المحاسبة الدولي رقم "األ ۹المرحلة األولى من التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

"األدوات المالیة": اإلفصاحات التي تركز على مشاكل محاسبة التحوط.    ۷المالیة": اإلثبات والقیاس والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
بة التحوط لتوفیر اإلعفاء من اآلثار المحتملة لعدم  ، بتعدیل متطلبات معینة لمحاس۲۰۱۹قامت التعدیالت النھائیة، الصادرة في سبتمبر 

وھي إلزامیة لجمیع عالقات التحوط المتأثرة    ۲۰۲۰ینایر    ۱الیقین الناجم عن إصالح أسعار فائدة "آیبور". تسري التعدیالت اعتباًرا من  
  بشكل مباشر بإصالح أسعار فائدة "آیبور".

 
  ۲المرحلة 

األسعار القیاسیة ألسعار الفائدة "آیبور" بأسعار بدیلة خالیة من المخاطر. تسري تعدیالت المرحلة الثانیة   تتعلق المرحلة الثانیة باستبدال
ویسمح بالتطبیق المبكر. اآلن وقد تم االنتھاء من تعدیالت المرحلة الثانیة، ستكمل   ۲۰۲۱ینایر  ۱للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

اسبیة للسیناریوھات التي تتوقع مواجھتھا أثناء االنتقال من أسعار الفائدة "آیبور" إلى أسعار الفائدة الخالیة  المجموعة تقییمھا لآلثار المح
من المخاطر من أجل تسریع برامجھا لتنفیذ المتطلبات الجدیدة. تقدم تعدیالت المرحلة الثانیة مجاالت جدیدة للحكم، وتحتاج المجموعة  

ت محاسبیة وحوكمة مناسبة. بالنسبة لإلفصاحات اإلضافیة، سیتعین على المجموعة تقییم وتنفیذ التحدیثات إلى التأكد من أن لدیھا سیاسا
 المطلوبة في أنظمة وعملیات إعداد التقاریر المالیة لجمع وعرض المعلومات المطلوبة. 

 
أصحاب المصلحة لدعم التحول المنظم.  تدیر اإلدارة مشروًعا بشأن أنشطة التحول الشامل للمجموعة وتواصل المشاركة مع مختلف 

 المشروع جوھري من حیث الحجم والتعقید وسیؤثر على المنتجات واألنظمة والعملیات الداخلیة. 
 

 المعاییر المحاسبیة الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد 
 

ینایر   ۱محاسبیة للمجموعة التي تبدأ في أو بعد  المعاییر المحاسبیة والتعدیالت والمراجعات التي تم نشرھا وھي إلزامیة لالمتثال للسنة ال
 مدرجة أدناه. اختارت المجموعة عدم التطبیق المبكر لھذه اإلصدارات ولیس لھا أي أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة.  ۲۰۲۱

 
 ۱۹-اإلیجار المتعلقة بكوفیدبتخفیضات "عقود اإلیجار الخاصة  ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •

 
تعدیل على المعیار الدولي للتقریر   -   ۱۹-اإلیجار المتعلقة بكوفیدتخفیضات ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي ۲۰۲۰مایو  ۲۸في 

بشأن   ۱٦"عقود اإلیجار". توفر التعدیالت إعفاًء للمستأجرین من تطبیق إرشادات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۱٦المالي رقم 
لمستأجر  یجوز ل. كوسیلة عملیة، ۱۹-ة لجائحة كوفید اإلیجار الناشئة كنتیجة مباشر مقابل تخفیضاتتعدیل عقد اإلیجار عن محاسبة ال

ھذا   یستخدم من المؤجر یعد تعدیًال لعقد اإلیجار. یقوم المستأجر الذي  ۱۹-اإلیجار المرتبط بكوفیدتخفیض عدم تقییم ما إذا كان اختیار 
كان سیحاسب  بنفس الطریقة التي    ۱۹-كوفید ب   ةاإلیجار المرتبط   نتیجة تخفیضاتأي تغییر في مدفوعات اإلیجار  بالمحاسبة عن  االختیار  

  ، إذا لم یكن التغییر تعدیًال لعقد اإلیجار.۱٦التغییر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم عن بھا 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲۳ 
 

  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ۳
 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)  أ) 
 

 الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة) المعاییر المحاسبیة 
 

 (تتمة)  ۱۹-اإلیجار المتعلقة بكوفیدبتخفیضات "عقود اإلیجار الخاصة  ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •
 

المبكر. لم یكن لھذا التعدیل أي أثر  . یُسمح بالتطبیق ۲۰۲۰یونیو  ۱ینطبق التعدیل على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 

 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱"عقود التأمین" یمكن تطبیقھ للفترة التي تبدأ في أو بعد - ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •

 
"عقود التأمین" (المعیار الدولي للتقریر   ۱۷للتقریر المالي رقم ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي المعیار الدولي ۲۰۱۷في مایو 

)، معیار محاسبي جدید شامل لعقود التأمین یغطي اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخولھ حیز التنفیذ، سیحل  ۱۷المالي رقم
)  ٤"عقود التأمین" (المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   ٤محل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

على جمیع أنواع عقود التأمین (على سبیل المثال،   ۱۷. وینطبق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۲۰۰٥الذي تم إصداره في سنة 
شآت التي تصدرھا، باإلضافة إلى بعض  التأمین على الحیاة واألضرار والتأمین المباشر وإعادة التأمین)، بغض النظر عن نوع المن 

الضمانات واألدوات المالیة ذات مزایا التشاركیة التقدیریة. سیتم تطبیق بعض استثناءات النطاق القلیلة. یتمثل الھدف الكلي للمعیار  
لتأمین. على النقیض من  في توفیر نموذج محاسبي لعقود التأمین یكون أكثر فائدة واتساقًا لشركات ا ۱۷الدولي للتقریر المالي رقم 

، والتي تعتمد إلى حد كبیر على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، یوفر المعیار الدولي  ٤متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
للمعیار الدولي للتقریر    نموذًجا شامالً لعقود التأمین، یغطي جمیع الجوانب المحاسبیة ذات الصلة. المبدأ األساسي  ۱۷للتقریر المالي رقم  

 ھو النموذج العام، مدعوم بما یلي:  ۱۷المالي رقم 
 

 تكییف محدد للعقود مع مزایا التشاركیة المباشرة (نھج الرسوم المتغیرة) -
 نھج مبسط (نھج تخصیص األقساط) بشكل أساسي للعقود قصیرة األجل  -

 
، مع أرقام المقارنة المطلوبة. یُسمح بالتطبیق  ۲۰۲۳ینایر  ۱بدأ في أو بعد للفترات التي ت  ۱۷یسري المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

في أو قبل التاریخ   ۱٥والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۹المبكر، بشرط أن تطبق المنشأة أیًضا المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
المالیة الموحدة    قوائمیكون لھذا المعیار أي تأثیر جوھري على الن ال  وقع أمن المت .  ۱۷الذي تطبق فیھ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم

 للمجموعة. 
 

"تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة"، تنطبق على الفترة التي تبدأ    -   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   •
 ۲۰۲۲ینایر  ۱في أو بعد 

 
لتحدید    ۱من معیار المحاسبة الدولي رقم    ۷٦إلى    ٦۹ر المحاسبة الدولي تعدیالت على الفقرات من  ، أصدر مجلس معایی ۲۰۲۰في ینایر  

 متطلبات تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت:
 ما ھو المقصود بحق تأجیل التسویة  -
 یجب أن یوجد حق التأجیل في نھایة فترة التقریر -
 نیف باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في التأجیل ال یتأثر ھذا التص -
أنھ فقط إذا كانت المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحویل ھي نفسھا أداة حقوق ملكیة، فلن تؤثر شروط االلتزام على   -

  تصنیفھا
 

تطبیقھا بأثر رجعي. تقوم المجموعة حالیًا  ویجب  ۲۰۲۳ینایر  ۱التعدیالت ساریة المفعول لفترات التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 بتقییم أثر التعدیالت على الممارسات الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تتطلب إعادة تفاوض. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲٤ 
 

  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ۳
 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)  أ) 
 

 المحاسبیة الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة) المعاییر 
 

 ) ۳۷تكلفة تنفیذ عقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  - عقود مكلفة  •
 

  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۹(تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۲المرحلة  -  ربح إصالح مؤشر سعر ال •
 ) ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم   ٤والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۷یر المالي رقم  والمعیار الدولي للتقر

 
 ) ۱٦ممتلكات ومصنع ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •

 
 ) ۳لي رقم مرجع خاص باإلطار المفاھیمي (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر الما •

 
  المحاسبة على أساس تاریخ التداول ب) 

 
كافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة مبدئیاً بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تصبح فیھ   استبعادیتم إثبات أو 

لب  المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة. إن العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة ھي العملیات التي تتط
 ك الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق. أن یتم تسلیم تل

 
 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ج) 

 
 تصنیف الموجودات المالیة  . ۱

 
اآلخر أو بالقیمة   یُصنف األصل المالي، عند اإلثبات المبدئي، على أنھ مقاس: بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 العادلة من خالل قائمة الدخل. 
 

 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 

 یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم تصنیفھ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 
 

 االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة. أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یھدف إلى  -
أن تؤدي األحكام التعاقدیة لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على مدفوعات أصل الدین   -

 وعمولة خاصة على مبلغ أصل الدین القائم.
 

 قیاسھ بالقیمة العادلة. إذا لم یستوف األصل المالي كال الشرطین، فإنھ یتم 
 

 في قائمة الدخل الموحدة.   تالعموال دخل  یتم إثبات الدخل على أساس العائد الفعلي ألدوات الدین المقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة. یتم إثبات  
 

 تخضع أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة إلى االنخفاض في القیمة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲٥ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص  ۳
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة)  ج) 
 

  تصنیف الموجودات المالیة (تتمة) . ۱
 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

التالیین ولم یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من   الشرطینیتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت  أداة الدین 
 خالل قائمة الدخل: 

 
 المالیة. أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال تتحقق غایتھ عن طریق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات  -
أن تؤدي األحكام التعاقدیة لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على مدفوعات أصل الدین   -

 وعمولة خاصة على مبلغ أصل الدین القائم.
 

رة، یجوز للمجموعة بشكل غیر  عند اإلثبات المبدئي، بالنسبة لالستثمار في حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاج  أدوات حقوق الملكیة:
قابل لإللغاء أن تختار عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الشامل اآلخر الموحد. وھذا الخیار یتم على أساس كل استثمار على  

  حدة. 
 

عادلة زائًدا تكالیف المعاملة. یتم الحقًا  یتم قیاس االستثمارات في أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئیًا بالقیمة ال
لى  قیاسھا بالقیمة العادلة مع تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وإعادة تحویلھا إ

 الخاصة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة.  ت العموال  دخلقائمة الدخل الموحدة في وقت البیع. یتم إثبات  
 

لمعاملة.  یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئیًا بالقیمة العادلة زائًدا تكالیف ا
لخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة  الحقًا، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة مع إثبات األرباح وا

في االحتیاطیات األخرى. ال یتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكیة ھذه إلى قائمة الدخل الموحدة وال یتم إثبات  
ستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة. لن یتم  أي انخفاض في القیمة في قائمة الدخل الموحدة. یتم قیاس اال 

 إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد االستثمارات. 
 

ادلة من خالل قائمة الدخل  عند اإلثبات المبدئي، تصنف المجموعة جمیع االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المدرجة بالقیمة الع
  على أنھا مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
یتم إثبات توزیعات األرباح على ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرار بأحقیة المجموعة في  

 تعادة جزء من تكلفة االستثمار. تسلّمھا، ما لم تمثل توزیعات األرباح بشكل صریح اس
 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 
  تُصنف كافة الموجودات المالیة األخرى كموجودات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل (على سبیل المثال: حقوق الملكیة المحتفظ 

 بالتكلفة المطفأة او القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر). بھا للمتاجرة وأوراق الدین غیر المصنفة 
 

  باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، یجوز للمجموعة أن تعین بشكل غیر قابل لإللغاء أصالً مالیاً، یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة 
دلة من خالل قائمة الدخل إن كان القیام بذلك یقلل أو یخفض إلى حد  المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العا

 كبیر من األخطاء المحاسبیة التي قد تنشأ بخالف ذلك. 
 
 
 
 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲٦ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة)  ج) 
 

  تصنیف الموجودات المالیة (تتمة) . ۲
 

 مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة) موجودات 
 
ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد اإلثبات المبدئي، إال في الفترة التي تقوم فیھا المجموعة بتغییر نموذج أعمالھا إلدارة  

 الموجودات المالیة. 
 

مة الدخل بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر، مع إثبات أي أرباح  یتم قیاس الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائ 
 أو خسائر ناشئة عن القیاس في قائمة الدخل الموحدة. 

 
 على أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل الموحدة.  تالعموال  دخل یتم إدراج 

 
الموحدة  في قائمة الدخل  توزیعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل    دخل یتم إثبات  

 عند اإلقرار بأحقیة المجموعة في تسلمھا. 
 

 تقییم نموذج األعمال  . أ
 

مستوى محفظة األعمال ألن ھذه الطریقة تعكس  تقوم المجموعة بتقییم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ فیھ باألصل على 
 بشكل أفضل كیفیة إدارة األعمال وطریقة تقدیم المعلومات الخاصة بذلك إلى اإلدارة. وتتضمن ھذه المعلومات ما یلي: 

 
السیاسات واألھداف المعلنة للمحفظة وتفعیل ممارسة تلك السیاسات. وتشمل بشكل خاص ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز   -

الخاصة التعاقدیة والحفاظ على أسعار عموالت خاصة محددة ومطابقة مدة الموجودات المالیة مع مدة    تالعموال دخل  على تحقیق  
 دات أو تحقق تدفقات نقدیة من خالل بیع الموجودات؛ المطلوبات التي تمول تلك الموجو

 كیفیة تقییم أداء المحفظة وإعداد تقریر بذلك إلى إدارة المجموعة.  -
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة تلك المخاطر.  -
أي، ما إذا كان التعویض مبنیا على القیمة العادلة للموجودات التي تمت ادارتھا أو التدفقات النقدیة    -كیفیة تعویض مدراء األعمال   -

 التعاقدیة التي تم تحصیلھا؛ و 
معدل تكرار المبیعات وحجمھا وتوقیتھا في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات والتوقعات بشأن أنشطة المبیعات المستقبلیة.   -

النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبیعات بشكل فردي، ولكن كجزء من تقییم شامل لكیفیة تحقیق الھدف المعلن  ولكن، ال یتم 
 للمجموعة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. 

 
سوأ" أو "حالة الضغط" في االعتبار.  یعتمد تقییم نموذج العمل على سیناریوھات متوقعة بشكل معقول دون وضع سیناریوھات "الحالة األ

ال یغیر تصنیف   مجموعة، فإن المجموعةإذا تم تحقیق التدفقات النقدیة بعد االثبات المبدئي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة لل
وجودات المالیة المنشأة حدیثا أو  الموجودات المالیة المتبقیة المقتناة في نموذج العمل ھذا، ولكنھ یقوم بإدراج ھذه المعلومات عند تقییم الم

 المشتراة حدیثًا وذلك في المستقبل. 
 
ة الدخل  یتم قیاس الموجودات المالیة المقتناة للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة وذلك بالقیمة العادلة من خالل قائم

ة كما ال یتم االحتفاظ بھا سواء لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ولبیع الموجودات  ألنھ ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدی 
 المالیة. 

 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲۷ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة)  ج) 
 

  تصنیف الموجودات المالیة (تتمة) . ۱
 

 النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات أصل الدین وسعر العمولة الخاصة تقییم ما إذا كانت التدفقات  . ب
 
ألغراض ھذا التقییم، یعد "أصل الدین" القیمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات المبدئي. ویعد "سعر العمولة الخاصة" الثمن المقابل  

ألخرى المرتبطة بأصل الدین القائم وذلك خالل مدة معینة من  للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر االئتمانیة ومخاطر اإلقراض األساسیة ا 
 الزمن وتكالیف اإلقراض األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) وكذلك ھامش الربح. 

 
في االعتبار الشروط   عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات أصل الدین والعمولة الخاصة، تأخذ المجموعة 

یة  التعاقدیة لألدوات. یتضمن ذلك تقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة تحتوي على شروط تعاقدیة قد تغیر توقیت أو مقدار التدفقات النقد
 التعاقدیة نتیجة لعدم تحقیقھا لھذه الشروط. وعند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في االعتبار: 

 
 الطارئة التي من شأنھا أن تغیر مبلغ أو توقیت التدفقات النقدیة. األحداث  -
 خصائص الدعم المالي.  -
 شروط المبالغ المدفوعة مقدما والتمدید. -
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدیة من الموجودات المحددة (على سبیل المثال ترتیبات الموجودات بدون   -

 حق الرجوع)؛ و 
 مثل إعادة ضبط أسعار العمولة الخاصة بشكل دوري.  -التي تعدل النظر في القیمة الزمنیة للنقود  الخصائص  -

 
 التصنیف بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 
التصنیف  عند اإلثبات المبدئي، قد تقوم المجموعة بتصنیف بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان ھذا 

 یلغي أو یقلل بشكل كبیر من عدم التطابق المحاسبي، والذي قد یرتفع بخالف ذلك. 
 

 تصنیف المطلوبات المالیة  . ۲
 
تقوم المجموعة بتصنیف مطلوباتھا المالیة كمقاسة بالتكلفة المطفأة، بخالف الضمانات المالیة والتزامات القروض. یتم احتساب التكلفة  

 باالعتبار أي خصوم أو عالوة على إصدار الصنادیق والتكالیف التي تعد جزء ال یتجزأ من سعر العائد الفعلي. المطفأة باألخذ 
 

ة  یتم إثبات جمیع ودائع سوق المال وودائع العمالء والقروض ألجل والدیون الثانویة وسندات الدین األخرى المصدرة مبدئیا بالقیمة العادل 
  ناقصا تكالیف المعاملة. 

 
  قیاس المطلوبات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة، ما لم یتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو إذا اختارت المجموعة  یتم

 . ۹قیاس االلتزام بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

العادلة المتعلقة بالتغییرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة  تُعرض التغییرات في القیمة 
الدخل باستخدام خیار القیمة العادلة، إن وجدت، وبعد اإلثبات المبدئي، بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر وتعرض جمیع تغییرات 

 ل الموحدة. القیمة العادلة األخرى في قائمة الدخ 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲۸ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة) ) ج
 

 تصنیف المطلوبات المالیة (تتمة)  .  ۲
 

المطلوبات وتحقیق   استبعادال یتم تحویل المبالغ الواردة في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة باالئتمان إلى قائمة الدخل الموحدة حتى لو تم 
  المبالغ.

 
یع إن الضمانات المالیة والتزامات القروض التي تختار المجموعة قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل سوف یتم إدراج جم

 حركات القیمة العادلة لھا في قائمة الدخل الموحدة. 
 

 التصنیف بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

 یجوز للمجموعة تصنیف بعض المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل في أي من الظروف التالیة: 
 

 لیًا على أساس القیمة العادلة؛ أو إذا كان یتم إدارة المطلوبات وتقییمھا واإلبالغ عنھا داخ -
 إذا كان ھذا التصنیف یلغي أو یقلل بشكل كبیر عدم تطابق محاسبي الذي ینشأ بخالف ذلك.  -

 
 إلغاء اإلثبات  . ۳

 
 موجودات مالیة 

 
بنقل حقوقھا في استالم  تلغي المجموعة إثبات الموجودات المالیة عند انقضاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي، أو تقوم  

و  التدفقات النقدیة التعاقدیة وفقاً لمعاملة یتم فیھا نقل جمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل أساسي أو في حال عدم قیام المجموعة بنقل أ
 االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل أساسي وعدم احتفاظھا بالسیطرة على األصل المالي. 

 
المالي، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (أو القیمة الدفتریة الموزعة على الجزء الملغى إثباتھ من األصل)  األصل  استبعادعند 

) أي ربح أو خسارة  ۲) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید تم الحصول علیھ ناقًصا أي التزام جدید مفترض) و (۱ومجموع (
ل اآلخر یتم إثباتھا في الربح أو الخسارة. أي ربح/ خسارة متراكمة تم إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر  متراكمة تم إثباتھا في الدخل الشام

فیما یتعلق باالستثمارات في أوراق حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال یتم إثباتھا في الربح أو  
والتي یتم إنشاؤھا أو   لإلسبعادم إثبات أي فائدة في الموجودات المالیة المحولة والتي تكون مؤھلة  ھذه األوراق. ویت   استبعادالخسارة عند  

 االحتفاظ بھا من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. 
 

املة كمعاملة  عندما یتم بیع الموجودات إلى طرف ثالث بمعّدل إجمالي متزامن لمبادلة العائد على الموجودات المحولة، یتم احتساب المع
تمویل مضمونة تشبھ معامالت البیع وإعادة الشراء، حیث تقوم المجموعة باالحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل أساسي لھذه  

 الموجودات. 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۲۹ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة) ) ج
 

 إلغاء اإلثبات (تتمة)  .  ۳
 

 الموجودات المالیة (تتمة) 
 
في المعامالت التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تحول جمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل أساسي ألصل مالي، لكن تحتفظ بالسیطرة  

ألصل  على األصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر مشاركتھا المستمرة، وھو ما یتم تحدیده بقدر تعرضھا للتغیرات في قیمة ا
 المحول. 

 
األصل المحول إذا كان یفي بمعاییر   استبعادفي بعض المعامالت، تحتفظ المجموعة بالتزام خدمة األصل المالي المحول مقابل رسوم. یتم  

ت  إلغاء اإلثبات. ویتم إثبات األصل أو االلتزام لعقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من التعویض الكافي مقابل الخدمة (أصل) أو كان 
 أقل من التعویض الكافي مقابل الخدمة (التزام). 

 
 المطلوبات المالیة 

 
 ات المالیة عند تنفیذ التزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضائھا. المطلوب  استبعادتقوم المجموعة ب 

 
 تعدیالت الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  . ٤

 
 مالیة الموجودات ال

 
إذا تم تعدیل شروط األصل المالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة بشكل كبیر. وإذا كانت  

األصل المالي األصلي    استبعادكذلك، فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي تعتبر منقضیة. في ھذه الحالة، یتم  
 بات الفرق كربح أو خسارة إلغاء اإلثبات ویتم إثبات األصل المالي الجدید بالقیمة العادلة. مع إث 

 
األصل المالي.    استبعادإذا لم تكن التدفقات النقدیة لألصل المعدل المحمل بالتكلفة المطفأة مختلفة بشكل أساسي، فإن التعدیل لن یؤدي إلى  

  ة في ھذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي ویتم إثبات المبلغ الناتج عن تعدیل إجمالي القیم
الدفتریة كربح أو خسارة معدلة في الربح أو الخسارة. إذا تم تنفیذ ھذا التعدیل بسبب الصعوبات المالیة للمقترض، فسیتم عرض الربح  

 . دخل عموالت خاصةأو الخسارة مع خسائر انخفاض القیمة. وفي الحاالت األخرى، یتم عرضھ ك
 

 المطلوبات المالیة 
 

المطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وتكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل جوھري.   استبعادتقوم المجموعة ب 
یة لاللتزام  في ھذه الحالة، یتم إثبات التزام مالي جدید استناداً إلى الشروط المعدلة وذلك بالقیمة العادلة. یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتر

 لتزام المالي الجدید بشروط معّدلة في الربح أو الخسارة. المالي المطفأ واال
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳۰ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة) ) ج
 

 االنخفاض في القیمة  . ٥
 

یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من  تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة للخسارة االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي ال 
 خالل قائمة الدخل: 

 
 الموجودات المالیة التي ھي أدوات دین. -
 ذمم مدینة لعقود اإلیجار / اإلجارة  -
 عقود ضمانات مالیة صادرة.  -
 التزامات قروض صادرة.  -
 أرصدة بنكیة  -

 
 . اآلخر الشامل الدخل  خالل من العادلة  بالقیمة المدرجة الملكیة حقوق  في  االستثمارات  على القیمة في  االنخفاض خسارة إثبات یتم ال

 
تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یعادل الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر، باستثناء ما یلي، والتي یتم قیاسھا  

 شھًرا:   ۱۲على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
 

 الدیون التي یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر.سندات استثمار  -
 األدوات المالیة األخرى (خالف ذمم مدینة لعقود اإلیجار) التي لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي.  -

 
 یساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدین. تقاس مخصصات الخسائر لذمم اإلیجار المدینة دائما بمبلغ 

 
تعتبر المجموعة أن سندات الدین تنطوي على مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان لھا مساویاً للتعریف المفھوم  

 عالمیاً لـ "درجة االستثمار". 
 

من الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث التأخر عن سداد أداة مالیة   شھراً جزءاً  ۱۲تعتبر الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
 شھراً بعد تاریخ التقریر. ۱۲والمحتملة خالل 

 
 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

 
 إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي التقدیر المرجح المحتمل للخسائر االئتمانیة. ویتم قیاسھا كما یلي: 

 
الموجودات المالیة التي لم تتعرض لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة عند تاریخ التقریر: بالقیمة الحالیة لجمیع أوجھ العجز النقدي   -

 (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا). 
منخفضة القیمة االئتمانیة في تاریخ التقریر: كالفرق بین اجمالي القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  الموجودات المالیة   -

 المستقبلیة المقدرة. 
ارتباطات قروض غیر مسحوبة: بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة إذا تم سحب االرتباط   -

 النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا.  والتدفقات 
 عقود الضمانات المالیة: المدفوعات المتوقعة لتعویض حاملھا ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا.  -

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳۱ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة) ج) 
 

 االنخفاض في القیمة (تتمة) .  ٥
 

 الموجودات المالیة المعاد ھیكلتھا 
 
إذا تم إعادة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعدیلھا أو تم استبدال أصل مالي حالي بأصل جدید بسبب الصعوبات المالیة  

 األصل المالي وقیاس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي:  استبعادللمقترض، عندھا یتم تقییم ما إذا كان یجب 
 

األصل الحالي، فإن التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل یتم   استبعادإذا لم ینتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة  -
 إدراجھا في حساب العجز النقدي من األصل الحالي. 

 
المتوقعة إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، عندھا یتم التعامل مع القیمة العادلة المتوقعة للموجودات   إذا أدت إعادة الھیكلة -

ھا. یتم تضمین ھذا المبلغ في حساب عجز  استبعادالجدیدة على أنھا التدفق النقدي النھائي من الموجودات المالیة الحالیة في وقت 
ھا إلى تاریخ التقریر باستخدام معدل العائد الفعلي  ستبعادي تم خصمھا من التاریخ المتوقع الالنقد من الموجودات المالیة الحالیة الت 

 األصلي لألصل المالي الحالي. 
 

 موجودات مالیة منخفضة القیمة االئتمانیة 
 

انخفضت قیمتھا ائتمانیًا. یعد تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة قد 
األصل المالي "منخفض القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث واحد أو أكثر یكون لھ أثر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة  

 لألصل المالي. 
 

 مكن رصدھا:تشمل األدلة على وجود انخفاض في القیمة االئتمانیة لألصل المالي وجود البیانات التالیة التي ی 
 

 صعوبة مالیة كبیرة تواجھ المقترض أو الجھة المصدرة؛  -
 خرق بنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد.  -
 إعادة ھیكلة قرض أو دفعة مقدمة من قبل المجموعة بشروط لم تكن المجموعة أن تأخذ غیرھا بعین االعتبار.  -
 إعادة ھیكلة مالیة أخرى. وجود احتمال بدخول المقترض في إفالس أو  -
 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالیة بسبب صعوبات مالیة.  -

 
عادة ما یعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض علیھ بسبب تدھور حالة المقترض منخفض القیمة ائتمانیا ما لم یكن ھناك دلیل على أن  

كبیر ولیس ھناك مؤشرات أخرى النخفاض القیمة. باإلضافة إلى ذلك،   مخاطر عدم تلقي التدفقات النقدیة التعاقدیة قد انخفضت بشكل 
 یوًما أو أكثر منخفض القیمة.  ۹۰یعتبر القرض المتأخر لمدة 

 
 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳۲ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة) ) ج
 

 االنخفاض في القیمة (تتمة)  .  ٥
 

 منخفضة القیمة االئتمانیة (تتمة) موجودات مالیة 
 

 یة: عند تقییم فیما إذا كان االستثمار في الدیون السیادیة قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار العوامل التال
 

 تقییم السوق للجدارة االئتمانیة وانعكاسھا على عائدات الصكوك.  -
 للجدارة االئتمانیة. تقییمات وكاالت التصنیف  -
 قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات دین جدیدة.  -
 احتمالیة إعادة ھیكلة الدین وما قد یسفر عنھا من خسارة لحاملیھا بسبب اإلعفاء من الدیون طواعیة أو بصورة إلزامیة.  -
باعتباره "المقرض األخیر" لذلك البلد، وكذلك النیة التي تعكسھا البیانات العامة  آلیات الدعم الدولیة المعمول بھا لتوفیر الدعم الالزم   -

من الحكومات والوكاالت الستخدام ھذه اآللیات. ویشمل ذلك تقییًما لعمق تلك اآللیات، وبغض النظر عن النیة السیاسیة، ما إذا  
 كانت ھناك القدرة على الوفاء بالمعاییر المطلوبة. 

 
 ارة االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة عرض مخصص الخس 

 
 یتم عرض مخصصات الخسارة للخسارة االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة كما یلي: 

 
 الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات؛  -
 ضمان المالي: عموماً، كمخصص؛ تعھدات القروض وعقود ال  -
عندما تشمل أداة مالیة مكون تم سحبھ ومكون لم یتم سحبھ، وال تستطیع المجموعة تحدید الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمكون   -

االرتباط للقرض بشكل منفصل عن المكون الذي تم سحبھ: تقوم المجموعة بعرض مخصص خسارة مجمع لكال المكونین. یتم  
المجمع كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة للمكون الذي تم سحبھ. ویتم عرض أي فائض من مخصص الخسارة عن    عرض المبلغ

 إجمالي المبلغ للمكون الذي تم سحبھ كمخصص ضمن "مطلوبات أخرى". 
ي قائمة المركز المالي  بالنسبة ألدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، لم یتم إثبات مخصص الخسارة ف  -

ألن القیمة الدفتریة لھذه الموجودات ھي قیمتھا العادلة. إال أنھ تم اإلفصاح عن مخصص الخسارة وتم إثباتھ في احتیاطي القیمة  
ت وقیمتھا  العادلة. یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل الموحدة ویتم إثبات التغییرات بین التكلفة المطفأة للموجودا 

 العادلة في الدخل الشامل اآلخر. 
 

 الشطب 
  

یتم شطب القروض وسندات الدین (جزئیًا أو كلیًا) عندما ال یكون ھناك أي احتمال واقعي الستردادھا. ومع ذلك، فإن الموجودات المالیة  
المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. إذا كان المبلغ المراد  التي تم شطبھا قد تظل خاضعة ألنشطة التنفیذ من أجل االمتثال إلجراءات 

شطبھ أكبر من مخصص الخسارة المتراكمة، یتم معاملة الفرق أوالً كإضافة إلى المخصص الذي یتم تطبیقھ على إجمالي القیمة الدفتریة.  
 تقید أي مبالغ تسترد في وقت الحق كمصروف الخسارة االئتمانیة. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳۳ 
 

 سیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص ال ۳
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة) ج) 
 

 االنخفاض في القیمة (تتمة)  .  ٥
 

 تقییم الضمانات 
 

للتخفیف من مخاطرھا االئتمانیة على الموجودات المالیة، تسعى المجموعة إلى استخدام الضمانات، حیثما أمكن. وتأتي الضمانات  
بأشكال مختلفة مثل النقد واألوراق المالیة واالعتمادات المستندیة/ وخطابات الضمانات والعقارات والذمم المدینة والمخزون  

. وتعتبر السیاسة المحاسبیة للمجموعة الخاصة بالضمانات  المقاصة خرى والتعزیزات االئتمانیة مثل اتفاقیات  والموجودات غیر المالیة األ 
ھي ذاتھا السیاسة التي تم اتباعھا وفقا   ۹المتنازل عنھا إلیھ من خالل ترتیبات اإلقراض بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

یتم ادراج الضمانات، ما لم یتم اعادة امتالكھا، في قائمة المركز المالي الموحدة. ومع ذلك، فإن   . ال ۳۹لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
ى القیمة العادلة للضمانات تؤثر على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. ویتم تقییمھا عادةً عند بدئھا كحد أدنى، ویتم إعادة تقییمھا عل

  مانات، مثل النقد أو األوراق المالیة المتعلقة بمتطلبات المالءة بشكل یومي.أساس دوري. ومع ذلك، یتم تقییم بعض الض
 

تستخدم المجموعة إلى أقصى حد ممكن بیانات السوق النشطة لتقییم الموجودات المالیة المحتفظ بھا كضمانات. یتم تقییم الموجودات  
اذج. یتم تقییم الضمانات غیر المالیة مثل العقارات على أساس البیانات  المالیة األخرى التي ال یمكن تحدید قیمتھا السوقیة باستخدام النم

 المقدمة من أطراف ثالثة مثل مقیمین مھنیین أو على أساس مؤشرات أسعار السكن. 
 

 الضمانات المالیة وارتباطات القروض  )د 
 

ویض حاملھا عن خسارة حدثت بسبب إخفاق  "الضمانات المالیة" ھي تلك العقود التي تتطلب من المجموعة القیام بسداد مدفوعات لتع
مدین محدد في السداد حال االستحقاق وفقاً لشروط أداة الدین. "ارتباطات القروض" ھي ارتباطات ثابتة لتقدیم االئتمان بموجب شروط  

 وأحكام محددة مسبقًا. 
 

عمولة خاصة أقل من السوق مبدئیًا بالقیمة العادلة ویتم  یتم قیاس الضمانات المالیة الصادرة أو االرتباطات الخاصة بتقدیم قرض بسعر  
  . إطفاء القیمة العادلة المبدئیة على مدى فترة الضمان أو االرتباط. یتم قیاسھا الحقا بالمبلغ المطفأ ومبلغ مخصص الخسارة، أیھما أعلى

 
الدخل. بالنسبة الرتباطات القروض األخرى: تثبت    لم تصدر المجموعة أي ارتباطات قروض یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة

  المجموعة مخصص الخسارة كمخصص ضمن "مطلوبات أخرى". 
 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط  ھـ)
 

بة  األدوات المالیة المشتقة بما في ذلك اتفاقیات األسعار اآلجلة ومقایضات أسعار العمولة الخاصة وخیارات سعر العمولة (المكتت 
دلة في قائمة  والمشتراة) یتم قیاسھا مبدئیًا بقیمتھا العادلة في التاریخ الذي تم فیھ إبرام عقد المشتقات ویتم إعادة قیاسھا الحقًا بالقیمة العا

  المركز المالي الموحدة. یتم إثبات تكالیف المعاملة المرتبطة بھذه االتفاقیات في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

اج جمیع المشتقات بقیمتھا العادلة كموجودات عندما تكون القیمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القیمة العادلة سالبة.  یتم إدر
ویتم الحصول على القیم العادلة استناداً إلى أسعار السوق المدرجة، ونماذج التدفقات النقدیة المخصومة ونماذج التسعیر حسب ما ھو  

 مالئم.
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳٤ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
   

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة)  ھـ)
 

 تعتمد معالجة التغییرات في القیمة العادلة للمشتقات على تصنیفھا وفقاً للفئات التالیة: 
 مشتقات محتفظ بھا لغرض المتاجرة  )۱

 
للمشتقات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة ویتم اإلفصاح عنھا  تدرج أي تغیرات في القیمة العادلة 

 ضمن "إیرادات المتاجرة، بالصافي". كما تشمل المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط. 
 

 المشتقات المتضمنة  )۲
 

ترتیب تعاقدي آخر (عقد رئیسي). تقوم المجموعة بالمحاسبة عن المشتقات المتضمنة بشكل منفصل  قد تكون المشتقات متضمنة ضمن  
 عن العقد الرئیسي عندما: 

 
 . ۹ال یكون للعقد الرئیسي أصل في نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •
 تستوفي شروط المشتقات المتضمنة تعریف المشتقات إذا كانت متضمنة في عقد منفصل.  •
ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادیة للمشتقات المتضمنة ارتباًطا وثیقًا بالخصائص والمخاطر االقتصادیة للعقد   •

 الرئیسي.
 

یتم قیاس المشتقات المدمجة المنفصلة بالقیمة العادلة، مع إدراج جمیع التغیرات في القیمة العادلة في الربح أو الخسارة ما لم تشكل  
  ات النقدیة المؤھلة أو صافي االستثمار في عالقة التحوط. جزًءا من التدفق

 
 محاسبة التحّوط  )۳

 
تقوم المجموعة بتحدید مشتقاتھا كأدوات تحوط في عالقات التحوط المؤھلة إلدارة التعرضات لمعدالت األرباح والعمالت األجنبیة.  

  للمعامالت التي تفي بمعاییر محددة. من أجل إدارة المخاطر، تطبق المجموعة محاسبة التحوط 
 

 ولغرض محاسبة التحوط، یتم تصنیف التحوطات إلى الفئتین التالیتین:
تحوطات القیمة العادلة التي تغطي التعرض لمخاطر التغیرات في القیمة العادلة ألصل أو التزام مثبت، (أو الموجودات أو   )أ (

ارتباط مؤكد غیر مثبت أو جزء محدد من ھذا األصل أو االلتزام أو االرتباط الثابت،  المطلوبات في حالة تحوط المحفظة)، أو  
  التي تنسب إلى مخاطر معینة ویمكن أن تؤثر على صافي الربح أو الخسارة. 

أو  تحوطات التدفقات النقدیة التي تحوط التعرض للتقلب في التدفقات النقدیة التي تكون منسوبة إما لخطر معین یرتبط بأصل  )ب (
  التزام مثبت أو بمعاملة متوقعة تزداد احتماالت تنفیذھا والتي سنؤثر على صافي الربح أو الخسارة المدرجة. 

 
ولكي تكون المشتقات مؤھلة لمحاسبة التحوط، فإنھ یتوقع بأن تكون محاسبة التحوط ذات فعالیة عالیة، بمعنى أن یتم مقابلة التغیرات  

النقدیة الخاصة بأداة التحوط بشكل فعال مع التغیرات المقابلة التي طرأت على البند المتحوط، ویجب أن   في القیمة العادلة أو التدفقات 
تكون ھذه التغیرات قابلة للقیاس بشكل یعتمد علیھ. وعند بدء عملیة التحوط، یجب توثیق استراتیجیة وأھداف إدارة المخاطر بما في  

بیعة المخاطر المتحوطة وطریقة تقییم المجموعة لفعالیة عالقة التحوط. وبالتالي، یجب تقییم  ذلك تحدید أداة التحوط والبند المتحوط وط
 وتحدید مدى فعالیة التحوط بصورة مستمرة. 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳٥ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة)  ) ه
 

 محاسبة التحوط (تتمة)  )۳
  

  العادلةتحوطات القیمة 
 

عندما یتم تخصیص المشتقات كأداة تحوط للتحوط عن التغیر في القیمة العادلة لألصل أو االلتزام المثبت أو االرتباط المؤكد والذي قد  
ي  یكون لھ تأثیر على قائمة الدخل الموحدة، ویتم إثبات تغیرات القیمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة مع التغیر ف

القیمة العادلة للبند الذي المتحوط لھ المنسوب إلى المخاطر المتحوط لھا ضمن أرباح / خسائر لغیر أغراض المتاجرة في قائمة الدخل  
  الموحدة. 

 
ن الوفاء  أما بالنسبة للبنود المتحوط لھا المقاسة بالتكلفة المطفأة، عندما یتوقف تحوط القیمة العادلة لألداة المالیة التي تحمل عمولة ع

میة یتم  بمعاییر محاسبة التحوط أو بیعھا أو تنفیذھا أو إنھاؤھا، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للبند المتحوط لھ عند اإلنھاء والقیمة االس
م إثبات تعدیل  البند المتحوط لھ، یت  استبعادإطفائھ على مدى المدة المتبقیة للتحوط األصلي باستخدام طریقة معدل العائد الفعلي. إذا تم 

 القیمة العادلة غیر المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. 
 

 تحوطات التدفقات النقدیة 
 

بالنسبة لتحوط التدفقات النقدیة المخصصة والمؤھلة، فإن الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن أداة التحوط الذي تم تحدیده  
على أنھ جزء فعال یتم إثباتھ مباشرة "كاحتیاطي آخر" في قائمة الدخل الشامل الموحدة ویكون الجزء غیر الفعال، إن وجد، ھو الجزء  

قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدیة التي تؤثر على المعامالت المستقبلیة، یتم تحویل األرباح أو  المثبت بھا في 
الخسائر المثبتة في االحتیاطیات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة التي یؤثر فیھا البند المتحوط لھ على قائمة الدخل  

كانت المجموعة تتوقع أن كل أو بعض من الخسارة المثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر لن یتم استردادھا في   الموحدة. ومع ذلك، إذا 
 فترة مستقبلیة واحدة أو أكثر، تقوم بإعادة تصنیف المبلغ الذي لن یتم إثباتھ في قائمة الدخل الموحدة كتعدیل إلعادة التصنیف.   

 
أو إنھاؤھا أو تنفیذھا، أو عندما لم تعد تلك األداة مؤھلة لمحاسبة التحوط، أو لم یعد من المتوقع  عند انتھاء سریان أداة التحوط أو بیعھا  

حدوث المعاملة المتوقعة أو إلغاء المجموعة للتخصیص، یتم إیقاف محاسبة التحوط مستقبالً. في ذلك الوقت، یتم تحویل أي ربح أو  
المثبتة في الدخل الشامل اآلخر من الفترة التي كانت فیھا التحوط ساریًا من حقوق  خسارة متراكمة على أداة تحوط التدفقات النقدیة 

الملكیة إلى قائمة الدخل عند حدوث المعاملة المتوقعة. عندما یكون من غیر المتوقع حدوث معاملة التحوط المتوقعة ویتوقع أن تؤثر  
المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة مباشرة إلى قائمة الدخل   على قائمة الدخل، یتم تحویل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 

 الموحدة. 
 

وفقًا لسیاسات إدارة المخاطر، تدیر المجموعة مخاطر معدل الربح للتدفقات النقدیة على مستوى المنشأة ككل باإلضافة إلى تغیر معدل  
المقایضات الخاصة بمعدالت الربح كأداة تحوط ضد مخاطر   العمولة الخاصة على سندات أسعار الوكالة المتغیرة. تصنف المجموعة 

  التدفقات النقدیة الناتجة عن التغیر في معدالت الربح الواقع حتى إعادة تسعیر المقایضة. 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳٦ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة)  ) ه
 

 محاسبة التحوط (تتمة)  )۳
 

 تحوطات التدفقات النقدیة (تتمة) 
 

تقوم المجموعة أوالً بتقییم توقع تعرضات "صافي التدفقات النقدیة" من الموجودات والمطلوبات التي تحمل عائًدا، بما في ذلك تمدید  
ناء توقع صافي  الموجودات قصیرة األجل والمطلوبات قصیرة األجل. ویتم تحقیق ذلك بشكل رئیسي من خالل فجوة حساسیة العائد. أث 

التدفقات النقدیة، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات التاریخیة واتجاھات السوق لسحب الودائع ومعدالت العائد وإعادة التمویل  
عدیل وإعادة التسعیر. ومن ثم تقوم بمقارنة صافي التدفقات النقدیة مع مراكز التحوط الحالیة لتوفیر أساس للنظر فیما إذا كان ینبغي ت 

 عالقة التحوط أم ال. 
 

القیم االسمیة لمقایضات معدالت الربح القائمة في تاریخ التحلیل یتم تضمینھا في كل فترة من الفترات التي تكون فیھا مقایضات معدالت  
یتم التحوط لجزء من  الربح قائمة لتقییم تأثیر مقایضات معدالت الربح القائمة على تعرضات التدفقات النقدیة المحددة. مع أنھ لم یعد 

المعاملة المتوقعة، لم یتم إلغاء تخصیص مقایضة معدل الربح، وستظل أداة تحوط للمعامالت المتبقیة في السلسلة التي لم تحدث. ومع  
 معدل الربح.ذلك، إذا لم تحدث المعاملة المتوقعة التالیة حتى فترة محددة، فلن یتم التحوط للمعامالت المتبقیة بعد إعادة تسعیر مقایضة  

 
تحدد المجموعة عالقة التحوط بطریقة تراعي أیًضا مدى توقع عدم الفعالیة لألغراض المحاسبیة. یتم احتساب النسبة المئویة للتعرض  
المتحوط منھ كنسبة من القیمة االسمیة للمقایضات الثابتة المستلمة والمتغیرة الدفع القائمة مقسومة على إجمالي التعرض. یتم إثبات  

و  الجزء الفعال من الربح أو الخسارة من أداة التحوط مبدئیًا مباشرةً في الدخل الشامل اآلخر. ویتم إثبات الجزء غیر الفعال من الربح أ
الخسارة من أداة التحوط مباشرة في "إیرادات التداول، بالصافي". بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدیة التي تؤثر على المعامالت  

یتم تحویل األرباح أو الخسائر المثبتة في االحتیاطیات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة التي تؤثر فیھا   المستقبلیة،
 معامالت التحوط على قائمة الدخل الموحدة. 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳۷ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 العمالت األجنبیة  ) و
 

بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي بأسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت. یتم تحویل  یتم تحویل المعامالت التي تتم 
بیة)  الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة (باستثناء البنود النقدیة التي تشكل جزًء من صافي االستثمار في عملیة أجن 

 عار الصرف السائدة في تاریخ التقریر.إلى اللایر السعودي في نھایة السنة بأس
 

یتم إثبات أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبیة الناشئة عن تسویة المعامالت وتحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة  
النقدیة المدرجة بالقیمة العادلة  بالعمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة في نھایة السنة. یتم إدراج أرباح أو خسائر تحویل البنود غیر  

 كجزء من تعدیل القیمة العادلة إما في قائمة الدخل الموحدة أو في الدخل الشامل اآلخر استناًدا إلى األصل المالي األساسي. 
 

ائدة في تاریخ المعاملة  یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا من حیث التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف الس
د القیمة المبدئي. یتم ترجمة البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدی 

 العادلة. 
 

 مقاصة األدوات المالیة  ) ز
 

قائمة المركز المالي الموحدة عندما یكون لدى المجموعة حق  یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وإثبات الصافي ب 
نافذ نظاماً حالیًا بمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة إما التسویة على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في  

 نفس الوقت. 
 

لك أو یسمح بھ من خالل أي معیار محاسبي أو تفسیر وكما ھو  ال تتم مقاصة الدخل والمصاریف في قائمة الدخل الموحدة ما لم یُطلب ذ
 مفصح عنھ بشكل محدد في السیاسات المحاسبیة للمجموعة. 

 
 / المصاریف   دخلإثبات ال  ) ح

 
 ومصاریف العمولة الخاصة  دخل  

 
الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم بالضبط  یتم إثبات دخل ومصاریف العمولة الخاصة في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طریقة العائد 

أو   الدفعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من خالل العمر المتوقع لألداة المالیة إلى إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي 
 التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. 

 
وجودات التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة، تقوم المجموعة بتقییم التدفقات  عند احتساب معدل العائد الفعلي لألدوات المالیة، بخالف الم

لموجودات  النقدیة المستقبلیة مع األخذ في االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة، ولیس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. أما بالنسبة ل
العائد الفعلي المعدل ائتمانیًا باستخدام التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بما في   المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة، یتم احتساب معدل 

 ذلك الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 
 

  یتضمن احتساب معدل العائد الفعلي تكالیف المعاملة واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تعتبر جزًء ال یتجزأ من معدل العائد 
 ل تكالیف المعاملة تكالیف إضافیة یمكن أن تعود مباشرة إلى شراء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالیة. الفعلي. تشم

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳۸ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 المصاریف (تتمة)  /  دخلال إثبات  ) ح
 

 الخاصة  تالعموال  ودخل قیاس التكلفة المطفأة  
 

االلتزام المالي ھي المبلغ الذي یتم عنده قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي عند اإلثبات المبدئي  إن "التكلفة المطفأة" لألصل المالي أو 
قدار  ناقًصا مبالغ السداد الرئیسیة، زائدا أو ناقصا اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة العائد الفعلي ألي فرق بین تلك المبالغ األولیة وم

 المالیة، یتم تعدیلھا ألي مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة. االستحقاق. بالنسبة للموجودات 
 

 إن "اجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي" ھي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعدیل أي مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة. 
 

قیمة الدفتریة لألصل (عندما ال یكون األصل  عند احتساب دخل ومصاریف العمولة الخاصة، یتم تطبیق معدل العائد الفعلي على إجمالي ال
 منخفض القیمة االئتمانیة) أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات. 

 
الخاصة   تالعموال  دخلومع ذلك، بالنسبة للموجودات المالیة التي أصبحت ذات قیمة ائتمانیة منخفضة بعد االثبات المبدئي، یتم احتساب 

من خالل تطبیق معدل العائد الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا لم یصبح األصل منخفض القیمة االئتمانیة، فإن احتساب دخل  
 العمولة الخاصة یعود إلى األساس االجمالي. 

 
الخاصة من خالل تطبیق    تالعموال  دخلیتم احتساب    بالنسبة للموجودات المالیة التي كانت منخفضة القیمة االئتمانیة عند اإلثبات المبدئي،
الخاصة إلى األساس اإلجمالي، حتى   ت العموال دخلمعدل العائد الفعلي المعّدل باالئتمان على التكلفة المطفأة لألصل. ال یعود احتساب 

 لو تحسنت مخاطر االئتمان لألصل. 
 

لتغییر العمولة الخاصة من ثابتة إلى متغیرة (أو العكس)، یتم تعدیل إیرادات أو  عندما تبرم المجموعة مقایضة معدل عمولة خاصة 
 مصاریف العمولة الخاصة من خالل صافي العمولة الخاصة على المقایضة إلى الحد الذي یعتبر فیھ التحوط ساریًا. 

 
 العمالت األجنبیة تحویل / (خسائر)  دخل 

 
  (و). ۳العمالت األجنبیة عند تحققھا / تكبدھا كما ھو موضح في اإلیضاح  تحویل (خسائر)  /  دخل یتم إثبات 

 
 رسوم وعموالت 

 
وعموالت التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من معدل العائد الفعلي على األصل المالي أو االلتزام المالي في    أتعاب ومصروفات    دخل یتم إدراج  

 معدل العائد الفعلي. 
 

بما في ذلك رسوم خدمة الحساب ورسوم إدارة االستثمار وعمولة المبیعات ورسوم اإلیداع    - والعموالت األخرى    األتعابدخل  یتم إثبات  
عند أداء الخدمات ذات الصلة. إذا لم یكن من المتوقع أن یؤدي ارتباط القرض إلى سحب القرض، یتم إثبات رسوم   - ورسوم القرض 

 ابت على مدى فترة االرتباط. ارتباط القرض ذات الصلة على أساس القسط الث 
 

 وعموالت أخرى التي تتعلق أساساً برسوم المعامالت والخدمات عند استالم الخدمة.  أتعابیقید 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۳۹ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
  

 / المصاریف (تتمة)   دخلإثبات ال  ) ح
 

 تقدیم الخدمات 
 

 الخدمات بشكل منفصل أو مجمع مع تقدیم خدمات أخرى. تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعمالئھا. ویتم تقدیم ھذه 
 

استنتجت المجموعة أن اإلیرادات الناتجة عن تقدیم الخدمات المختلفة المتعلقة بتداول األسھم وإدارة الصنادیق والتمویل التجاري  
تھا عند نقطة تقدیم الخدمات، أي  وتمویل الشركات والخدمات االستشاریة والتحویالت والخدمات المصرفیة األخرى، یجب أن یتم إثبا

خالل الفترة   دخلعندما یتم الوفاء بالتزام األداء. في حین أن الخدمات بال مقابل المرتبطة ببطاقات االئتمان، فإن البنك یقوم بإثبات ال
  الزمنیة.

 
 برنامج والء العمالء 

 
شار إلیھا ھنا باسم "نقاط المكافآت")، والتي تسمح ألعضاء ھذه  یقدم البنك برنامج والء العمالء (نقاط المكافآت/ األمیال الجویة الم

البطاقات كسب النقاط التي یمكن استبدالھا بمنافذ معینة للشركاء. یقوم البنك بتخصیص جزء من سعر الصفقة (رسم التبادل) لنقاط  
المخصصة لنقاط المكافآت وإصدارھا    دخل مبلغ الالمكافآت الممنوحة ألعضاء البطاقة، على أساس سعر البیع المستقل النسبي. یتم تأجیل  

 في قائمة الدخل عند استرداد نقاط المكافآت. 
 

ات  یتم تعدیل المبلغ التراكمي لاللتزام التعاقدي المتعلق بنقاط المكافآت غیر المستردة بمرور الوقت بناًء على الخبرة الفعلیة واالتجاھ
 الحالیة فیما یتعلق بعملیة االسترداد. 

 
 بالصافي  -/ (خسائر) التداول    دخل  

 
من األدوات المالیة األخرى بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالمشتقات غیر المتداولة المحتفظ بھا ألغراض   دخل یتعلق صافي ال

إدارة المخاطر والتي ال تشكل جزًءا من عالقات التحوط المؤھلة والموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المحددة بالقیمة العادلة من  
وجودات غیر المتداولة التي یتم قیاسھا بشكل إلزامي بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. یشتمل البند  خالل قائمة الدخل وكذلك الم

 على تغیرات القیمة العادلة والعمولة الخاصة وتوزیعات األرباح وفروقات صرف العمالت األجنبیة. 
 

 توزیعات أرباح  دخل 
 

  . دخلالحق في الحصول على التوزیعات أرباح عند إثبات  دخل یتم إثبات 
 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤۰ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 منحة حكومیة  )ط
 

بالشروط المرتبطة  مجموعة لتزم ال ت تقوم المجموعة بإثبات منحة حكومیة متعلقة بالدخل، إذا كان ھناك تأكید معقول حول استالمھا وس
أقل من السوق كمنحة حكومیة متعلقة بالدخل. یتم إثبات الودیعة بسعر أقل   الربحبالمنحة. یتم التعامل مع منافع ودیعة حكومیة بمعدل 

بالفرق بین  األقل من السوق لربح"األدوات المالیة". یتم قیاس منافع معدل ا ۹من السوق وقیاسھا وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
والمتحصالت المقبوضة. یتم المحاسبة عن المنافع وفقًا   ۹القیمة الدفتریة األولیة للودیعة المحددة وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ثبت  ت تي . یتم إثبات المنحة الحكومیة في قائمة الدخل الموحدة على أساس منتظم على مدى الفترات ال۲۰لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
فیھا التكالیف ذات الصلة التي تھدف المنحة إلى تعویضھ على شكل مصاریف. یتم إثبات دخل المنحة فقط عندما یكون  لمجموعةا

فقط المبالغ المستحقة القبض والمستحقة   لمجموعةسجل ات . عندما یكون العمیل ھو المستفید الرئیسي، و المجموعةالمستفید الرئیسي ھ
 الدفع. 

 
 ت البیع وإعادة الشراء اتفاقیا )ي

 
یستمر إثبات الموجودات المباعة بارتباط متزامن إلعادة الشراء في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة الشراء) في قائمة المركز  

المحاسبیة ذات الصلة  المالي الموحدة حیث تحتفظ المجموعة بشكل كبیر بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة ویتم قیاسھا وفقًا للسیاسات 
یھما  باالستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة، أ

ھذه االتفاقیات  ینطبق. یتم التعامل مع المعامالت كاقتراضات مضمونة ویتم إدراج مطلوبات الطرف المقابل والمبالغ المقبوضة بموجب  
للبنوك   ات " ضمن "المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى" و "المطلوب لبنك المركزي السعوديضمن "االقتراض النقدي ال

  ت والمؤسسات المالیة األخرى" أو "ودائع العمالء"، حسب االقتضاء. ویتم اعتبار الفرق بین سعر الشراء وإعادة البیع كمصروف عموال 
  یستحق على مدى فترة اتفاقیة إعادة الشراء على أساس معدل العائد الفعلي.خاصة و

 
ال یتم إثبات الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة الشراء المعكوسة) في قائمة  

لى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقیات في  المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السیطرة على تلك الموجودات إ
"، حسبما  والسلف" أو "المطلوب من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى" أو" القروض  البنك المركزي السعودي "النقد واألرصدة لدى  

على مدى فترة اتفاقیة إعادة الشراء   ، ویستحق دخل عموالت خاصةھو مالئم. ویتم اعتبار الفرق بین سعر الشراء وإعادة البیع ك
 العكسیة باستخدام معدل العائد الفعلي. 

 
 حیازتھا عقارات أخرى وموجودات معاد  ) ك

 
تؤول للمجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، بعض العقارات وذلك مقابل تسویة القروض والسلف المستحقة. تعتبر ھذه العقارات  

وتظھر مبدئیاً بصافي القیمة الممكن تحقیقھا للقروض والسلف المستحقة والقیمة العادلة الحالیة للعقارات  موجودات محتفظ بھا للبیع، 
من تأجیر العقارات األخرى في   دخل المعنیة أیھما أقل، ناقصاً تكالیف البیع. ال یتم احتساب أي استھالك لھذه العقارات. یتم إثبات ال

 قائمة الدخل الموحدة. 
 

المبدئي، یتم إعادة تقییم ھذه العقارات على أساس دوري. ویتم إثبات أي خسائر غیر محققة ناتجة عن إعادة التقییم أو  بعد اإلثبات 
یمة  الخسائر أو األرباح المحققة الناتجة عن االستبعاد واإلیجار في قائمة الدخل الموحدة. ویتم إثبات أي أرباح الحقة من إعادة تقییم الق

الیف بیع ھذه الموجودات بحیث ال تتجاوز االنخفاض المتراكم لھا في قائمة الدخل الموحدة. یتم إثبات األرباح أو  العادلة بعد خصم تك
 الخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة. 

 
 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤۱ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 ممتلكات ومعدات  ) ل
 

بالتكلفة ناقصاً االستھالك / اإلطفاء المتراكم وخسارة االنخفاض في القیمة المتراكمة. یتم المحاسبة عن  یتم قیاس الممتلكات والمعدات 
التغییرات في العمر اإلنتاجي المتوقع عن طریق تغییر الفترة أو الطریقة، حسب االقتضاء، ویتم التعامل معھا كتغییرات في التقدیرات  

ة فقط عند احتمال تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة للنفقات إلى المجموعة. تُقید مصاریف  المحاسبیة. تتم رسملة النفقات الالحق
  اإلصالحات والصیانة العادیة عند تكبدھا.

 
ال یتم استھالك أراضي التملك الحر. یتم استھالك / إطفاء تكلفة الممتلكات والمعدات باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار  

 اجیة المقدرة للموجودات على النحو التالي: اإلنت 
 

 سنة  ۳۳ مبان
 سنة أو على فترة اإلیجار، أیھما أقل  ۲٤إلى  ۱۰ تحسینات على عقار مستأجر  

 سنوات  ۱۰إلى  ٤ أثاث ومعدات وسیارات 
 سنوات  ۱۰إلى  ٤ برمجیات حاسب آلي ومشاریع التشغیل اآللي 

 
 للموجودات وطرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة، ومن ثم یتم تعدیلھا إذا لزم األمر في كل تاریخ تقریر.یتم مراجعة القیم المتبقیة 

 
 تحدد األرباح والخسائر الناجمة عن االستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة. ویتم ادراجھا في قائمة الدخل الموحدة. 

 
ن وجود انخفاض عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة یمكن أن  تتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد م

قیمة  تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم قید أي قیمة دفتریة فوراً مقابل القیمة القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أكبر من 
 االسترداد المقدرة. 

 
 رة ومطلوبات ثانویة ودائع وسندات دین صاد )م

 
لى التغیرات  عندما تحدد المجموعة التزاًما مالیًا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، فإن قیمة التغییر في القیمة العادلة لاللتزام العائد إ

المالي،   لاللتزامالمبدئي في مخاطره االئتمانیة یتم عرضھا في الدخل الشامل اآلخر الموحد كاحتیاطي ائتماني لاللتزام. عند اإلثبات 
ن  تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان عرض قیمة التغییر في القیمة العادلة لاللتزام العائد إلى مخاطر االئتمان في الدخل الشامل اآلخر م

یل االنحدار الذي  شأنھ أن یؤدي إلى وجود عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة أو زیادتھ. یتم إجراء ھذا التقییم باستخدام تحل
 یقارن بین:

 
 التغیرات المتوقعة في القیمة العادلة لاللتزام المتعلق بالتغیرات في مخاطر االئتمان؛ مع •
 األثر على الربح أو الخسارة للتغیرات المتوقعة في القیمة العادلة لألدوات ذات الصلة.  •

 
 مخصصات  ) ن

 
االئتمان واالستثمارات) عندما یكون باإلمكان تقدیر التزام قائم نظامي أو ضمني  یتم إثبات المخصصات (باستثناء مخصصات خسائر 

الفوائد االقتصادیة    تمثل  ،بشكل موثوق بھ من قبل المجموعة ناتج عن أحداث ماضیة ومن المرجح أن یكون ھناك حاجة إلى تدفق موارد
 من أجل سداد ھذا االلتزام. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤۲ 
 

 المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص السیاسات  ۳
 

 المحاسبة عن عقود اإلیجار  )ص 
 

 إذا كانت المجموعة ھي المستأجر  ۱
 

 التزامات اإلیجار /   األصل حق استخدام
ا في  عند اإلثبات المبدئي، في بدایة العقد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یعد، أو یتضمن، عقد ایجار. یعد العقد أو یتضمن إیجار

كان العقد ینقل حق السیطرة على استعمال أي أصل محدد لمدة زمنیة لقاء أي مقابل. تتحدد السیطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق  حال 
 إلى المجموعة، ویمكن للمجموعة توجیھ استخدام ھذه الموجودات. 

 
   األصل حق استخدام

یجار (أي تاریخ توفر األصل األساسي لالستخدام). یتم قیاس  تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإل
موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القیمة ویتم تعدیلھا إلعادة قیاس المطلوبات  

مثبتة والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة  اإلیجار لتعدیالت اإلیجار. تشمل تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات اإلیجار ال
ومدفوعات اإلیجار المسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مقبوضة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من  

على أساس القسط الثابت على   حصولھا على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة
مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإلیجار، أیھما أقصر. یتم تحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجودات حق االستخدام على نفس األسس  

 المتبعة في الممتلكات والمعدات. وتخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القیمة. 
 

 التزام إیجار    
لى  في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإثبات مطلوبات اإلیجار التي تم قیاسھا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المقرر دفعھا ع

إیجار مستحقة    مدى فترة اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوھریاً) ناقصاً أي حوافز
القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتتضمن  
مدفوعات اإلیجار أیًضا سعر ممارسة خیار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسھ المجموعة ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار،  

انت مدة عقد اإلیجار تعكس ممارسة المجموعة لخیار اإلنھاء. یتم إثبات مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو  إذا ك
 معدل كمصروف في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي إلى الدفع. 

 
المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء عقد اإلیجار إذا كان معدل  عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم 

الضمني في عقد اإلیجار ال یمكن تحدیده بسھولة. وبعد تاریخ البدء، تتم زیادة قیمة مطلوبات اإلیجار لتعكس تراكم مصروف   ربحال
یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات اإلیجار إذا كان  العمولة الخاصة وتخفیضھا لمدفوعات اإلیجار المدفوعة. باإلضافة إلى ذلك، 

 ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في جوھر مدفوعات اإلیجار الثابتة أو تغییر في التقییم لشراء األصل األساسي. 
 

 عقود إیجار قصیرة األجل وعقود إیجار موجودات منخفضة القیمة 
شھًرا أو   ۱۲اإلیجار قصیر األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار  تطبق المجموعة إعفاء إثبات

أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار الشراء). كما أنھ یطبق إعفاء إثبات إیجار الموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات  
یتم إثبات مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة   المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة. 

 القیمة كمصاریف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤۳ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 المحاسبة عن عقود اإلیجار (تتمة) ص) 
 

 المؤجر إذا كانت المجموعة ھي  ۲
 

عندما یتم تحویل الموجودات بموجب عقد إیجار تمویلي، بما في ذلك الموجودات المقتناة بموجب ترتیب عقد إیجار إسالمي (إجارة)،  
، بالصافي". یتم إثبات الفرق بین  والسلفیتم إثبات القیمة الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار كذمم مدینة ویفصح عنھا ضمن "القروض 

المدینة والقیمة الحالیة لھا كإیرادات تمویلیة غیر مكتسبة. یتم إثبات إیرادات اإلیجار على مدى فترة عقد اإلیجار باستخدام    إجمالي الذمم 
 طریقة صافي االستثمار والتي تظھر معدل عائد دوري ثابت. 

 
كات ومعدات. ویتم إثبات إیرادات عقد اإلیجار  یتم تضمین الموجودات الخاضعة لعقود اإلیجار التشغیلیة في القوائم المالیة الموحدة كممتل

 التشغیلي على أساس القسط الثابت (أو المناسب) على مدى فترة اإلیجار. 
 

 نقد وما یماثلھ  ) ع
 

دة  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یشتمل النقد وما یماثلھ النقد العمالت الورقیة والعمالت المعدنیة في الصندوق واألرص
، باستثناء الودائع النظامیة والمطلوب من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى والتي تستحق خالل ثالثة  البنك المركزي السعوديلدى 

 أقل والمعرضة لمخاطر جوھریة تتعلق بالتغیرات في قیمھا العادلة. أشھر أو 
 

 منافع الموظفین  )ف 
   

  خطة المنافع المحددة غیر الممولة 
 

 ینبغي تقدیم منافع نھایة الخدمة كما یتطلب نظام العمل السعودي، على أساس طول مدة خدمة الموظفین. 
 

یتعلق بخطة المنافع المحددة غیر الممولة ("االلتزامات") من خالل تقدیر مبلغ المنافع  یتم المحاسبة عن صافي التزامات المجموعة فیما  
المستقبلیة التي حصل علیھا الموظفون مقابل خدمتھم في الفترات الحالیة والسابقة، ویتم خصم ھذه المنافع لتحدید قیمتھا الحالیة وأي  

خدم في عائد السوق على سندات الشركات عالیة الجودة في تاریخ التقریر تكالیف خدمة سابقة غیر مثبتة. یتمثل معدل الخصم المست 
والتي لھا تواریخ استحقاق تقارب شروط التزامات المجموعة. یتم تحدید تكلفة تقدیم المنافع بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام  

 طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لتحدید القیمة الحالیة اللتزام للمجموعة. 
 

وأي   یشتمل التزام المنافع المحددة على القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة كما تم تعدیلھ ألي تكلفة خدمة سابقة لم یتم إثباتھا بعد
 أرباح/ خسائر اكتواریة غیر مثبتة. یتم تضمین االلتزام ضمن "المطلوبات األخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة. 

 
  منافع قصیرة األجل 

 
  یتم قیاس منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم، ویتم تقیدھا كمصروف عندما یتم تقدیم الخدمة ذات الصلة. 

 
یتم إثبات المطلوبات للمبلغ المتوقع دفعھ مقابل الحوافز النقدیة قصیرة األجل أو خطط مشاركة الربح إذا كان على المجموعة التزام  

 فع ھذا المبلغ كنتیجة لخدمات سبق تأدیتھا من قبل الموظف ویمكن تقدیر ھذا االلتزام بشكل موثوق بھ. قائم نظامي أو ضمني لد
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤٤ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 الزكاة وضریبة الدخل  )ض 
 

 ضریبة الدخل 
 

الخاضعة للضریبة للفترة وفقاً لمعدل ضریبة الدخل  القید الدائن أو المدین لضریبة الدخل للفترة ھو الضریبة المستحقة على اإلیرادات 
ً للتغیرات في موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة المنسوبة للفروقات المؤقتة والخسائر الضریبیة غیر   المطبق، ویتم تعدیلھ وفقا

 المستخدمة. 
 

ستُطبق بشكٍل فعلي بنھایة فترة التقریر في  یتم حساب مصروف ضریبة الدخل الحالیة على أساس القوانین الضریبیة المطبقة أو التي 
ً للضریبة. تقوم اإلدارة بإجراء تقییم دوري للمواقف    البلدان التي یعمل فیھا البنك وشركاتھ التابعة والزمیلة ویحقق فیھا دخالً خاضعا

عة للتأویل. وترصد المخصصات  المتخذة بخصوص اإلقرارات الضریبیة بالنسبة للحاالت التي تكون فیھا لوائح الضرائب الساریة خاض
 الالزمة على أساس المبالغ المتوقع دفعھا إلى سلطات تحصیل الضرائب. 

 
  تُسّجل التعدیالت الناجمة عن ربوط ضریبة الدخل النھائیة في الفترة التي تنشأ فیھا تلك الربوط.

 
 ضریبة االستقطاع 

 
للبائعین غیر المقیمین للخدمات المقدمة والبضائع المشتراة وفقًا لقانون الضرائب  یتم اقتطاع ضریبة االستقطاع من المدفوعات المقدمة 

 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة ویتم دفعھا مباشرة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل على أساس شھري. 
 

 ضریبة القیمة المضافة  
 

 ت الضریبیة في أي وقت األبكر من: ضریبة المخرجات المتعلقة باإلیرادات مستحقة الدفع للسلطا 
 

 (أ) تحصیل الذمم المدینة من العمالء
 (ب) تقدیم الخدمات للعمالء. 

 
یمكن استرداد ضریبة المدخالت بشكل عام مقابل ضریبة المخرجات عند استالم فاتورة ضریبة القیمة المضافة. تسمح السلطات الضریبیة  

صافي. یتم االعتراف بضریبة القیمة المضافة المتعلقة بالمبیعات / الخدمات والمشتریات في  بتسویة ضریبة القیمة المضافة على أساس 
قائمة المركز المالي على أساس إجمالي ویتم اإلفصاح عنھا بشكل منفصل كموجودات ومطلوبات. عندما یتم تكوین مخصص لخسائر  

 فاض في القیمة للمبلغ اإلجمالي للمدین، بما في ذلك ضریبة القیمة المضافة. االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینة، یتم تسجیل خسارة االنخ
 

 یتم تحمیل ضریبة القیمة المضافة غیر القابلة لالسترداد في قائمة الدخل كمصروف. 
 

  عدم التأكد بشأن معالجة ضریبة الدخل  ۲۳تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم  
 

یر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضریبیة على عدم التأكد الذي یؤثر على تطبیق معیار المحاسبة  یتناول التفس
، وال  ۱۲"ضرائب الدخل". وذلك ال ینطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۲الدولي رقم 

والعقوبات المرتبطة بالمعالجات الضریبیة غیر المؤكدة. یتناول التفسیر بالتحدید ما   بالربحلمتعلقة یتضمن على وجھ التحدید المتطلبات ا
 یلي:

 
  ما إذا كانت منشأة ما تنظر في المعالجات الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصل. •
 الضریبیة. االفتراضات التي تضعھا المنشاة حول فحص المعالجات الضریبیة من قبل السلطات  •
كیفیة تحدید المنشأة لألرباح الضریبیة (الخسائر الضریبیة) واألسس الضریبیة والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة ومعدالت   •

 االئتمان ومعدالت الضریبة غیر المستخدمة. 
  كیفیة وضع المنشأة في الحسبان التغیرات الناشئة في الوقائع والظروف •

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤٥ 
 

 المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص السیاسات  ۳
 

 ض) الزكاة وضریبة الدخل (تتمة) 
 

 (تتمة) عدم التأكد بشأن معالجة ضریبة الدخل  ۲۳تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم  
 

یتعین على المنشأة تحدید ما إذا كان ینبغي النظر في كل معالجة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات  
 الضریبیة غیر المؤكدة األخرى. یجب اتباع النھج الذي یتوقع بشكل أفضل حل عدم التأكد.   

 
  بشأن معالجات ضریبة الدخل.تطبق المجموعة حكًما ھاًما في تحدید حاالت عدم التأكد 

 
نظرت المجموعة فیما إذا كان لدیھا أي مراكز ضریبیة غیر مؤكدة، خاصة تلك المتعلقة بالتسعیر التحویلي. قد تتضمن الملفات الضریبیة  

معالجات الضریبیة.  الخاصة بالبنك والشركات التابعة الخصومات المتعلقة بالتسعیر التحویلي، وقد تعترض السلطات الضریبیة على تلك ال
قررت المجموعة، بناًء على االلتزام الضریبي ودراسة التسعیر التحویلي، أنھ من المحتمل أن یتم قبول معالجاتھا الضریبیة (بما في ذلك  

 تلك الخاصة بالشركات التابعة) من قبل السلطات الضریبیة. لم یكن للتفسیر أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 
 

 ریبة دخل مؤجلة ض
 

اض  یتم تقدیم ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات ألغر
المتوقعة لتحقیق أو تسویة  إعداد التقریر المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضریبة. یستند مبلغ الضریبة المؤجلة المقدمة إلى الطریقة  

  القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضریبة التي تم تطبیقھا أو المطبقة بشكل أساسي في تاریخ التقریر. یتم إثبات 
استخدام االئتمانات.  أصل الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضریبة في المستقبل ویمكن  

 یتم تخفیض أصل الضریبة المؤجلة إلى الحد الذي ال یعد فیھ من المحتمل تحقیق المزایا الضریبیة ذات الصلة. 
 

لیات  ال یتم إثبات المطلوبات والموجودات الضریبیة المؤجلة للفروقات المؤقتة بین القیمة الدفتریة واألوعیة الضریبیة لالستثمارات في العم
بیة، حیث تكون المجموعة قادرة على التحكم في توقیت عكس الفروقات المؤقتة ویكون من المرجح أّال یتم عكس ھذه الفروقات في  األجن 

 المستقبل القریب. 
 

والمطلوبات  یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بین الموجودات  
الضریبیة المتداولة وعندما تكون أرصدة الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات  

ألصل  الضریبیة المتداولة عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق ا
 وتسویة االلتزام في نفس الوقت. 

 
  یتم إثبات الضریبة المؤجلة والحالیة في الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي ترتبط فیھا الضریبة ببنوٍد مدرجة في الدخل الشامل 

 اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكیة. وفي ھذه الحالة، یتم أیضاً إثبات الضریبة. 
 

 الزكاة 
 

عة للزكاة وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). یتم تحمیل الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. ال یتم المحاسبة  تخضع المجمو
 عن الزكاة كضریبة دخل وبالتالي ال یتم احتساب أي ضریبة مؤجلة تتعلق بالزكاة. 

 
 موجودات بصفة أمانة  )ق

 
 المحتفظ بھا كعھدة أو أمانة كموجودات للمجموعة، وعلیھ ال یتم إدراجھا في القوائم المالیة الموحدة. ال یتم التعامل مع الموجودات 

 
ف عن  لم یتم إدراج القوائم المالیة للصنادیق االستثماریة المشتركة إلدارة االستثمار في ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. یتم الكش 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. یتم تضمین حصة المجموعة في ھذه الصنادیق، إن وجدت، في  المعامالت مع الصنادیق ضمن 
 االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤٦ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳
 

 منتجات بنكیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة (غیر قائمة على الفائدة)  ٤
 

ة،  یقدم البنك لعمالئھ منتجات بنكیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة (غیر قائمة على الفائدة)، معتمدة من قبل ھیئة الرقابة الشرعی 
 على النحو التالي: 

 
ء على وعد بشرائھ  ھي اتفاقیة یبیع بموجبھا البنك إلى العمیل سلعة أو أصل تم شراؤه أو حیازتھ في األساس من قبل البنك بنا  المرابحة 

 من العمیل. یتكون سعر البیع من التكلفة زائدا ھامش الربح المتفق علیھ. 
 

ھي اتفاقیة یقوم بموجبھا البنك، بصفتھ مؤجًرا، بشراء أو إنشاء أصل للتأجیر طبقًا لطلب العمیل (المستأجر)، بناًء على تعھد   اإلجارة
 من العمیل باستئجار األصل مقابل إیجار متفق علیھ ومدة محددة یمكن أن تنتھي بنقل ملكیة األصل المؤجر للمستأجر. 

 
العمیل للمشاركة في مشروع استثماري معین أو ملكیة عقار معین یفضي إلى استحواذ العمیل على  ھي اتفاقیة بین البنك و المشاركة

 الملكیة كاملة. ویتم تقاسم الربح أو الخسارة وفقًا لشروط االتفاقیة. 
 

األساسیة فوًرا   ھو شكل من أشكال معامالت المرابحة حیث یشتري البنك سلعة ویبیعھا للعمیل الذي یقوم بدوره ببیع السلعة التورق
 ویستخدم متحصالت البیع في متطلبات التمویل. 

 
ھو اتفاق یوافق بموجبھ العمیل على الدخول في صفقة تجاریة أو سلسلة صفقات تجاریة مقابل عمولة، حیث   وعد العمالت االجنبیة

 یقوم أحد األطراف (الواعد) بتقدیم تعھد أحادي الجانب لطرف ثان (الَموُعود). 
 

 ات متفق علیھا بسعر متفق علیھ. ھو اتفاق بین البنك والعمیل یبیع بموجبھ البنك للعمیل أصًال مطوًرا وفقًا لمواصف االستصناع 
 

 ھي أدوات إسالمیة تمثل حصة ملكیة فردیة متناسبة في أصل والحق المقابل في تدفقات الدخل الناتجة عن ھذا األصل.  الصكوك
 

لدولیة للتقریر  یتم المحاسبة عن جمیع المنتجات المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة (غیر القائمة على الفائدة) باستخدام المعاییر ا
 المالي وبما یتفق مع السیاسات المحاسبیة الموضحة في ھذه القوائم المالیة الموحدة. 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤۷ 
 

 البنك المركزي السعودينقد وأرصدة لدى  ٤
  

 
۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۱٬۲۱٤٬۲٤۸ ۱٬۱۲۲٬۸۹۲ نقد في الصندوق
 ۸٦۲٬۹٥۸ ٥۲٤٬۹۷۸ البنك المركزي السعوديإیداع وكالة لدى 

 ────── ────── 
 ۲٬۰۷۷٬۲۰٦ ۱٬٦٤۷٬۸۷۰ )۲۷نقد وما یماثلھ (إیضاح 

 ۳٬٤۰۰٬٤۸۱ ۳٬٦۰۰٬٤۲٤ البنك المركزي السعوديودیعة نظامیة لدى 
 ────── ────── 

 ٥٬٤۷۷٬٦۸۷ ٥٬۲٤۸٬۲۹٤ المجموع
 ══════ ══════ 

، یتعین على البنك االحتفاظ بودیعة نظامیة لدى  البنك المركزي السعوديمن نظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن  ۷وفقاً للمادة 
عند الطلب والودائع ألجل وغیرھا من الودائع تحتسب في نھایة كل شھر میالدي    ھابنسب مئویة محددة من ودائع  البنك المركزي السعودي

غیر متاحة لتمویل العملیات الیومیة للبنك، لذا فھي ال تعد  البنك المركزي السعودي). إن الودیعة النظامیة لدى ۳۳ضاح رقم (انظر اإلی 
 جزًءا من النقد وما یماثلھ. 

 
  أخرى مالیةالمن البنوك والمؤسسات  مطلوبات ٥

 ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۳۸۱٬۷۸۷ ٤۲۸٬٤۷۳  حسابات جاریة
 ۱٬۰٤۸٬۷٤٥ - إیداعات أسواق المال

 ────── ────── 
 ٤۲۸٬٤۷۳ ۱٬٤۳۰٬٥۳۲ 

) ۲٬۳۳٥( ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح (ب) أدناه)  )۱٬٥۲۸ (  
 ────── ────── 

 ۱٬٤۲۹٬۰۰٤ ٤۲٦٬۱۳۸ المجموع
 ══════ ══════ 

 األموال المودعة وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة (غیر قائمة على فائدة) على النحو التالي. تمثل إیداعات أسواق المال 
 

 ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۷٦۰٬۸۰۰ - مرابحة السلع
 ۲۸۷٬۹٤٥ - وكالة

 ────── ────── 
 - ۱,۰٤۸٬۷٤٥ 
 ══════ ══════ 

 
الجدول التالي التغییرات في إجمالي القیمة الدفتریة في المطلوب من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى للمساعدة في توضیح  یوضح   )أ

 أھمیتھا بالنسبة للتغیرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤۸ 
 

 (تتمة) مالیة أخرى المطلوبات من البنوك والمؤسسات  ٥
 

  ۲۰۲۰   
 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي دون 

انخفاض قیمة 
 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 ۱٬٤۳۰٬٥۳۲ - ۸۹٬۷۰٤ ۱٬۳٤۰٬۸۲۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 دون انخفاض قیمة االئتمان -اإلنتاجي    

 
)۳٥٤ (  

 
۳٥٤ 

 
- 

 
- 

 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 مع انخفاض قیمة االئتمان -اإلنتاجي    

 
- 

 
)۳٤۰ (  

 
۳٤۰ 

 
- 

 موجودات مالیة أُلغي إثباتھا خالل الفترة باستثناء 
 المشطوبات   

 
)۱٬۱٦۸٬۲۹۱ (  

 
- 

 
- 

 
)۱٬۱٦۸٬۲۹۱ (  

 ۱٤٬٦٦۲ - - ۱٤٬٦٦۲ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا أو شراؤھا
 ۱٥۱٬٥۷۰ ۲٬۳۲٤ ٥٦٬٤٦۳ ۹۲٬۷۸۳ أخرىحركات 

 ٤۲۸٬٤۷۳ ۲٬٦٦٤ ۱٤٦٬۱۸۱ ۲۷۹٬٦۲۸ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
 

  ۲۰۱۹   
 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 

شھراً  ۱۲مدى   

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي دون 

انخفاض قیمة 
 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 ۱٬۲۹۸٬۳۸٥ - ۱۹٥,٦۸۱ ۱,۱۰۲٬۷۰٤ ۲۰۱۹ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 (۹۰٬٤۰۸) ۹۰٬٤۰۸ شھر ۱۲ مدى تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على
  

 موجودات مالیة أُلغي إثباتھا خالل الفترة باستثناء 
 المشطوبات   

 
(۳۰۳٬۳۰٥) 

 
(۱٬٥۹۷) 

 
- 

 
(۳۰٤٬۹۰۲) 

 ۷٦٦٬٤٤۷ - ٤۹٤  ۷٦٥٬۹٥۳ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا أو شراؤھا
 (۳۲۹٬۳۹۸) - (۱٤٬٤٦٦) (۳۱٤٬۹۳۲) أخرىحركات 

 ۱٬٤۳۰٬٥۳۲ - ۸۹٬۷۰٤ ۱٬۳٤۰٬۸۲۸ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الدفتریة كما في إجمالي القیمة 
 

 فیما یلي تحلیل التغیرات في مخصص الخسارة للمطلوب من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى:  ) ب
  ۲۰۲۰   
 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
شھراً  ۱۲مدى   

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

اإلنتاجي دون العمر 
انخفاض قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 ۱٬٥۲۸ - ۳٦۷ ۱٬۱٦۱ ۲۰۲۰ینایر  ۱مخصص الخسارة كما في 

تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 دون انخفاض قیمة االئتمان -اإلنتاجي 

)۱ (  ۱ - - 

 ۱٬۲٦۹ - ٥۳۳ ۷۳٦ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
 ٥۰ - - ٥۰  موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا

) ٥۱۲( ھااستبعادموجودات مالیة تم   - - )٥۱۲ (  
 ۲٬۳۳٥ - ۹۰۱ ۱٬٤۳٤ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مخصص الخسارة كما في 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٤۹ 
 

 (تتمة) مالیة أخرىالمطلوبات من البنوك والمؤسسات  ٥
 

 فیما یلي تحلیل التغیرات في مخصص الخسارة للمطلوب من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى (تتمة):  ) ت
 

  ۲۰۱۹  
 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
شھراً  ۱۲مدى   

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي دون 

انخفاض قیمة 
 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى العمر 
اإلنتاجي مع 
انخفاض قیمة 

 المجموع االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 ٦۳٦ - ٥۱٤ ۱۲۲ ۲۰۱۹ینایر  ۱مخصص الخسارة كما في 
) ۱۹۰( ۱۹۰ شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة   - - 

 ۸۹۰ - ٤۹ ۸٤۱ إعادة قیاس مخصص الخسارةصافي 
 ۲۲ - ۱ ۲۱  موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا

) ۱۳( ھااستبعادموجودات مالیة تم   )۷ (  - )۲۰ (  
 ۱٬٥۲۸ - ۳٦۷ ۱٬۱٦۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱مخصص الخسارة كما في 

 
وكاالت تصنیف ائتماني خارجیة حسنة السمعة. راجع  تتم إدارة جودة االئتمان للمطلوب من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى من قبل 

 لجودة االئتمان للتعرض القائم حسب فئة التصنیف.  ۲-۳۰اإلیضاح 
 

 استثمارات ٦
 

 ، تم تصنیف االستثمارات على النحو التالي:۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  ) أ
 

 ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة

 المجموع دولیة محلیة 
 

 العادلة من خالل قائمة الدخلالقیمة  )۱
 ٤٤۲٬۳٤٤ ۲٤۹٬۰۲۰ ۱۹۳٬۳۲٤ صنادیق االستثمار

 ۷٦۰ - ۷٦۰ أسھم
 ────── ────── ────── 
 ۱۹٤٬۰۸٤ ۲٤۹٬۰۲۰ ٤٤۳٬۱۰٤ 

 القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )۲
 ٤٬۹۳۲ ۷۸۹ ٤٬۱٤۳ أسھم

 ۱٬۱۱۳٬۳۱۹ - ۱٬۱۱۳٬۳۱۹  استثمارات صكوك
 ────── ────── ────── 
 ۱٬۱۱۷٬٤٦۲ ۷۸۹ ۱,۱۱۸٬۲٥۱ 

 التكلفة المطفأة )۳
۲۲۳٬٤۳٦٬۳۲ استثمارات صكوك  - ۲۲۳٬٤۳٦٬۳۲  

 ٤٬۹۰٤٬۲۹٤ - ٤٬۹۰٤٬۲۹٤ سندات وكالة بسعر متغیر
 ────── ────── ────── 

  ٦۲۸٬۳٤۰٬٦۱  - ۱٦۲۸٬۳٤۰٬٦  
) ٦٬٤۹۸( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة (راجع إیضاح (ھـ) أدناه)  - )٦٬٤۹۸ (  

 ────── ────── ────── 
 ۸۲۸٬۳۳٤٬۱۱  - ۸۲۸٬۳۳٤٬۱۱  
 ────── ────── ────── 

 ۲۹,۸۹٥٬٤۷۳ ۲٤۹٬۸۰۹ ۲۹,٦٤٥٬٦٦٤ المجموع
 ══════ ══════ ══════ 

 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥۰ 
 

  استثمارات (تتمة) ٦
 

 ، تم تصنیف االستثمارات على النحو التالي (تتمة):۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  )أ
 

 ۲۰۱۹ 
 بآالف الریاالت السعودیة

 المجموع دولیة محلیة 
 

 القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل )۱
 ۲۸۷٬۰۲٤ ۸٦٬۸٤۲ ۲۰۰٬۱۸۲ صنادیق االستثمار

 ────── ────── ────── 
 

 القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )۲
 ٤٬۸۸۰ ۷۳۷ ٤٬۱٤۳ أسھم

 ۱۰۱٬۹۲۱ - ۱۰۱٬۹۲۱  استثمارات صكوك
 ────── ────── ────── 
 ۱۰٦٬۰٦٤ ۷۳۷ ۱۰٦٬۸۰۱ 

 

 التكلفة المطفأة )۳
 ۲۲٬۳۱۳٬۸٤۷ - ۲۲٬۳۱۳٬۸٤۷ استثمارات صكوك

 ٤٬۹۱۱٬۰۹۲ - ٤٬۹۱۱٬۰۹۲ سندات وكالة بسعر متغیر
 ────── ────── ────── 
 ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ - ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ 
 ────── ────── ────── 

 ۲۷٬٦۱۸٬۷٦٤ ۸۷٬٥۷۹ ۲۷٬٥۳۱٬۱۸٥ المجموع
 ══════ ══════ ══════ 

 
 فیما یلي تكوین االستثمارات المتداولة وغیر المتداولة: ) ب

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 متداولة 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 غیر متداولة
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 المجموع
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 متداولة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 غیر متداولة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 المجموع
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 ۲۰٬۱۸٥٬٤۰۹ ٥٬۳٤۸٬٥٥۱ ۱٤٬۸۳٦٬۸٥۸ ۲۲٬۳٦۸٬٤۱۱ ٥٬۳٤٤٬۳۳۸ ۱۷٬۰۲٤٬۰۷۳ بمعدل ثابت -استثمارات صكوك 
 ۲٬۲۳۰٬۳٥۹ ۲۷٥٬۲۷٦ ۱٬۹٥٥٬۰۸۳ ۲٬۱۷٤٬۷۳۲ ۲٥۰٬٤٦۷ ۱٬۹۲٤٬۲٦٥ بمعدل متغیر -استثمارات صكوك 

 ٤٬۹۱۱٬۰۹۲ - ٤٬۹۱۱٬۰۹۲ ٤٬۹۰٤٬۲۹٤ - ٤٬۹۰٤٬۲۹٤ بسعر متغیرسندات وكالة 
 ٤٬۸۸۰ ٤٬۸۸۰ - ٥٬٦۹۲ ٤٬۹۳۲ ۷٦۰ أسھم

 ۲۸۷٬۰۲٤ ۸۱۹ ۲۸٦٬۲۰٥ ٤٤۲٬۳٤٤ ۹۳۳ ٤٤۱٬٤۱۱ صنادیق االستثمار
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۲۷٬٦۱۸٬۷٦٤ ٥٬٦۲۹٬٥۲٦ ۲۱٬۹۸۹٬۲۳۸ ۲۹,۸۹٥٬٤۷۳ ٥٬٦۰۰٬٦۷۰ ۲٤,۲۹٤٬۸۰۳ مجموع االستثمارات
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥۱ 
 

 استثمارات (تتمة) ٦
 

 فیما یلي تحلیل األرباح والخسائر غیر المحققة والقیم العادلة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة: ج)
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 

 القیمة 
 الدفتریة

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 إجمالي 
األرباح غیر 

 المحققة
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 إجمالي 
الخسائر غیر 

 المحققة
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 القیمة 
 العادلة 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 القیمة  
 الدفتریة

بآالف الریاالت  
 السعودیة

 إجمالي  
األرباح غیر 

 المحققة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة

 إجمالي  
الخسائر غیر  

 المحققة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة

 القیمة  
 العادلة 

بآالف الریاالت  
 السعودیة

استثمارات  
 ۲۳,٤۲۹٬۸۲٤ صكوك

 
۷۹۰٬۸۱٦ ۹٬٥٤۸ ۲۲٤٬۲۱۱٬۰۹  ۲۲٬۳۱۳٬۸٤۷ ٤۸۱٬٥۷۲ )۲۱٬٥٤۸(  ۲۲٬۷۷۳٬۸۷۱ 

سندات وكالة  
 ٤٬۹۱۱٬۰۹۲ - - ٤٬۹۱۱٬۰۹۲ ٤٬۹۰٤٬۲۹٤ - - ٤٬۹۰٤٬۲۹٤ بسعر متغیر 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
۸۲۸٬۳۳٤٬۱۱  المجموع  ۷۹۰٬۸۱٦ ۹٬٥٤۸ ٦۲۹٬۱۱٥٬۳۸  ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ ٤۸۱٬٥۷۲ )۲۱٬٥٤۸(  ۲۷٬٦۸٤٬۹٦۳ 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 المجموعة حسب طبیعة الطرف المقابل:فیما یلي تحلیل استثمارات  د)
 

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۲٦٬۹۲٦٬۰۱۱ ۲۹٬۰۷۰٬٤۰۰  حكومیة وشبھ حكومیة
 ۲۹۱٬۷۱۷ ٤٤۷٬۸٤۸ شركات

 ٤۰۱٬۰۳٦ ۳۷۷٬۲۲٥ بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
 ────── ────── 

 ۲۷٬٦۱۸٬۷٦٤ ۲۹,۸۹٥٬٤۷۳  المجموع
 ══════ ══════ 

 
 (ج)) مدرجة في أسواق مختلفة ولكنھا غیر متداولة بنشاط.   ٦بعض استثمارات الصكوك (مفصح عنھا في اإلیضاح 

 
(أ)) مع استثمارات أساسیة   ٦یتم تصنیف الصنادیق االستثماریة المشتركة الكائنة في المملكة العربیة السعودیة (مفصح عنھا في إیضاح 

 . " خارج المملكة العربیة السعودیة ضمن فئة "دولیة
 

ملیون لایر سعودي)، وھي مرھونة بموجب اتفاقیات إعادة   ۳۷٥: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۳۷٥تشتمل استثمارات الصكوك مبلغ 
 ملیون لایر سعودي).   ۳۸۸٫۳:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ٤۲۱٫۲۷شراء مع بنوك أخرى. بلغت القیمة السوقیة لھذه االستثمارات مبلغ  

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥۲ 
 

 (تتمة) استثمارات ٥
 

 فیما یلي تحلیل التغیرات في مخصص الخسارة ألدوات الدین المسجلة بالتكلفة المطفأة: ھـ)
 
 

  ۲۰۲۰   
 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
شھراً  ۱۲مدى   

 الخسارة 
 االئتمانیة 

 المتوقعة على 
مدى العمر 

اإلنتاجي دون 
انخفاض قیمة 

 االئتمان

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى العمر 
اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 - - - - ۲۰۲۰ینایر  ۱مخصص الخسارة كما في 

 ٦٬٤۹۸ - - ٦٬٤۹۸ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
 - - - -  موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا

 - - - - ھااستبعادموجودات مالیة تم 
 ٦٬٤۹۸ - - ٦٬٤۹۸ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مخصص الخسارة كما في 

 
 

  قروض وسلف، صافي ۷
 

 ألفراد لالحتیاجات الشخصیة. ل والسلفتشمل القروض  أفراد 
 . المؤسسات الفردیة صغیرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات  إلى شركات و والسلفتشمل القروض   شركات
 تشمل القروض والسلف للموظفین.  أخرى

 
 ، صافي مما یلي:والسلفتتألف القروض  أ)

 
 بآالف الریاالت السعودیة  
 المجموع أخرى شركات أفراد بطاقات ائتمان 

۲۰۲۰      
      

 ٥٤,۹۱۲٬۲٥۱ ۳۷۱٬۱۸۹ ۲۷,۳۰۳٬٤۳۲ ۲٦٬٥٤۲٬۰۲٥ ٦۹٥٬٦۰٥  عاملة قروض وسلف
 ۱,۲٤۱٬۹٥۷ - ۱,۰۱۷٬۹۳٤ ۱٦۸٬۳٤٤ ٥٥٬٦۷۹ غیر عاملة قروض وسلف

 ────── ────── ─────── ────── ─────── 
 ٥٦٬۱٥٤٬۲۰۸ ۳۷۱٬۱۸۹ ۲۸٬۳۲۱٬۳٦٦ ۲٦٬۷۱۰٬۳٦۹ ۷٥۱٬۲۸٤  سلفالقروض والمجموع 

) ٦۳٬۹۰۸( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  )۲۱۱٬۸۷۱ (  )۱٬۹۱۷٬۲۱۸ (  - )۲٬۱۹۲٬۹۹۷ (  
 ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 ٥۳٬۹٦۱٬۲۱۱ ۳۷۱٬۱۸۹ ۲٦٬٤۰٤٬۱٤۸ ۲٦٬٤۹۸٬٤۹۸ ٦۸۷٬۳۷٦ قروض وسلف، صافي
 ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 
 
 
 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥۳ 
 

 (تتمة) قروض وسلف، صافي ۷
 
 

 بآالف الریاالت السعودیة 

 المجموع أخرى شركات أفراد بطاقات ائتمان 
۲۰۱۹      

      
 ٤۹٬۹۹٦٬۲۰٤ ٤۰۷٬٥٤٦ ۲٥٬٤۸٦٬۰۹۹ ۲۳٬۳۷٦٬۹۹۹ ۷۲٥٬٥٦۰  عاملة قروض وسلف
 ٦۷۳٬۰۸۲ - ٤٦۹٬۹۸٤ ۱٥٤٬۷۲۷ ٤۸٬۳۷۱ غیر عاملة قروض وسلف

 ────── ────── ─────── ────── ─────── 
 ٥۰٬٦٦۹٬۲۸٦ ٤۰۷٬٥٤٦ ۲٥٬۹٥٦٬۰۸۳ ۲۳٬٥۳۱٬۷۲٦ ۷۷۳٬۹۳۱  سلفالقروض والمجموع 

) ٥۷٬۷۷۹( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  )۱٥٥٬۹۲۸ (  )۷۹٥٬٤٦۰ (  - )۱٬۰۰۹٬۱٦۷ (  
 ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 ٤۹٬٦٦۰٬۱۱۹ ٤۰۷٬٥٤٦ ۲٥٬۱٦۰٬٦۲۳ ۲۳٬۳۷٥٬۷۹۸ ۷۱٦٬۱٥۲  قروض وسلف، صافي
 ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 
الشریعة اإلسالمیة فیما یتعلق باتفاقیات المرابحة واإلجارة واالستصناع  ، بالصافي المنتجات المتوافقة مع أحكام سلفالقروض والتمثل 

 والمشاركة والتورق. 
 

 یشتمل ما ورد أعاله على أرصدة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة على النحو التالي:  
 

 ۲۰۲۰ بطاقات ائتمان
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۷۷۳٬۹۳۱ ۷٥۱٬۲۸٤ توّرق
   

) ٦۳٬۹۰۸( ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة  )٥۷٬۷۷۹ (  
 ────── ────── 

 ۷۱٦٬۱٥۲ ٦۸۷٬۳۷٦  المجموع
 ══════ ══════ 

 
 ۲۰۲۰ أفراد

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۱٥٬۰٤۰٬۰۲٥ ۱۹٬۲۹۳٬۹٤۸ مرابحة
 ۸٬٤۹۰٬٥۲۰ ۷٬٤۱٤٬۹۲۸ إجارة
 ۱٬۱۸۱ ۱٬٤۹۳ أخرى

 ────── ────── 
 ۲٦٬۷۱۰٬۳٦۹ ۲۳٬٥۳۱٬۷۲٦ 

) ۲۱۱٬۸۷۱( ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة  )۱٥٥٬۹۲۸ (  
 ────── ────── 

 ۲۳٬۳۷٥٬۷۹۸ ۲٦٬٤۹۸٬٤۹۸ المجموع
 ══════ ══════ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥٤ 
 

 (تتمة)  قروض وسلف، صافي  ۷
 

 ۲۰۲۰ شركات
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۲۱٬٦۱۸٬۸٤۳ ۲۲٬۷۳۲٬۹۸۷ توّرق
 ۱٬۸۳٥٬٦٤٥ ۲٬۷۱۰٬٤۰٥ مرابحة
 ۱٬٤۳٥٬٥۰٥ ۱٬۲۷۳٬۷۹٤ إجارة
 ۱٬۰٦٦٬۰۹۰ ۱٬٦۰٤٬۱۸۰ أخرى

 ────── ────── 
 ۲۸٬۳۲۱٬۳٦٦ ۲٥٬۹٥٦٬۰۸۳ 

) ۱٬۹۱۷٬۲۱۸( ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة  )۷۹٥٬٤٦۰ (  
 ────── ────── 

 ۲٥٬۱٦۰٬٦۲۳ ۲٦٬٤۰٤٬۱٤۸ المجموع
 ══════ ══════ 

 
للمساعدة في توضیح أھمیتھا بالنسبة للتغیرات في مخصص  سلفالقروض والیوضح الجدول التالي التغییرات في إجمالي القیمة الدفتریة في  )ب

 .الخسارة
 

  
 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

شھراً  ۱۲  

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر اإلنتاجي 
دون انخفاض قیمة 

 االئتمان 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع  االئتمان 

   
بآالف الریاالت )   

 (السعودیة
 

     وسلفقروض 

  ٥۰٬٦٦۹٬۲۸٦   ۳٬۰۸۰٬۲۹۲   ۳٬۸٦۲٬۱۷۰   ٤۳٬۷۲٦٬۸۲٤  ۲۰۲۰ینایر  ۱القیمة الدفتریة كما في إجمالي 
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

 -  (٤۰٬٥۸۱)  (۱۲۹٬٤۰٤)   ۱٦۹٬۹۸٥  شھر ۱۲ مدى على   
  الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى تحویل إلى

 -  (٦٬۸۰۷)   ۷۷۳٬۰۲۷  (۷٦٦٬۲۲۰)  العمر اإلنتاجي دون انخفاض قیمة االئتمان   
 الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى تحویل إلى 

 -   ۳٦۷٬۷۷۷  (۱۲۰٬۷۳۰)  ) ۲٤۷٬۰٤۷( العمر اإلنتاجي مع انخفاض قیمة االئتمان   
 ۱٬۱٥۲٬۲۱۲ ۱۷۲٬۹۱٤ (۲۱٬٥۲۲)   ۱٬۰۰۰٬۸۲۰  أخرىحركات 

 ۸٫٤٥۷٫۰۱۱  ٦٬۲٤۰  ٥۳٬۱۸۸   ۸٬۳۹۷٬٥۸۳  أو شراؤھا موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا
 (۳٬۹۸٦٬۳۱۳)  (۳۲۳٬۹۳۱)  (۱۲٤٬٦۳۷)  (۳٬٥۳۷٬۷٤٥)  ھااستبعادموجودات مالیة تم 

 (۳٬۰٤۲)  -  -  (۳٬۰٤۲)  تغییرات في استحقاق العمولة الخاصة
 (۱۳٤٬۹٤٦)  (۱۳٤٬۹٤٦)  -  -  مشطوبات

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
  ٥٦٬۱٥٤٬۲۰۸   ۳٬۱۲۰٬۹٥۸   ٤٬۲۹۲٬۰۹۲   ٤۸٬۷٤۱٬۱٥۸  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥٥ 
 

 ، صافي (تتمة) وسلفقروض   ۷
 

للمساعدة في توضیح أھمیتھا بالنسبة للتغیرات في مخصص  والسلف قروضالیوضح الجدول التالي التغییرات في إجمالي القیمة الدفتریة في  ب)
 (تتمة) الخسارة

 
 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي دون 

انخفاض قیمة 
 تمان االئ

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع  االئتمان 

   
     وسلفقروض 

 إجمالي القیمة الدفتریة
  ٤۱٬۸۳۰٬۳۹٦   ۱٬۱۹۷٬۸۱۳   ٤٬٤۳۳٬٤۰۳  ۳٦٬۱۹۹٬۱۸۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في     

 مدى تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على
 -  (٥۷٬۲٤۹)  (٤٤۷٬۰۸٦)   ٥۰٤٬۳۳٥  شھر ۱۲

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  تحویل إلى
 -  (۸٬۲۲٥)   ۹٥۸٬۲۲۹  (۹٥۰٬۰۰٤)  العمر اإلنتاجي دون انخفاض قیمة االئتمان

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى تحویل إلى 
 -   ۲٬۳۳۹٬٥٤۳  (۱٬۱٥٦٬٦۳۷)  (۱٬۱۸۲٬۹۰٦) العمر اإلنتاجي مع انخفاض قیمة االئتمان

 (٦۳٦٬۱٦۹)  (۱٦۲٬٦۷٥)  (۱۰۳٬٦۹۸)  (۳٦۹٬۷۹٦)  أخرىحركات 
  ۱۱٬۹۹۳٬۳۲۹   ۱٥٬۰۳۳   ۲۹۰٬٤۲٤   ۱۱٬٦۸۷٬۸۷۲ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا أو شراؤھا

 (۲٬۳۱۲٬۸٥۷) (٥٦٬۱۸۲)  (۱۱۲٬٤٦٥)  (۲٬۱٤٤٬۲۱۰) ھااستبعادموجودات مالیة تم 
 (۱۷٬٦٤۷)  -  -  (۱۷٬٦٤۷)  تغییرات في استحقاق العمولة الخاصة

 (۱۸۷٬۷٦٦)  (۱۸۷٬۷٦٦)  -  -  مشطوبات
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

  ٥۰٬٦٦۹٬۲۸٦   ۳٬۰۸۰٬۲۹۲   ۳٬۸٦۲٬۱۷۰   ٤۳٬۷۲٦٬۸۲٤ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 : والسلففیما یلي تحلیل التغیرات في الخسارة االئتمانیة المتوقعة للقروض  ) ج 

 
  ۲۰۲۰  
 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على 
مدى العمر 

اإلنتاجي دون 
انخفاض قیمة 

 االئتمان

االئتمانیة  الخسارة
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
     وسلفقروض 

 ۱٬۰۰۹٬۱٦۷ ۷٤۳٬٦۰۰ ۹٤٬۸۲۰ ۱۷۰٬۷٤۷ ۲۰۲۰ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 
 -  (۱٥٬٤٦۲)  (۲٬۹۸۸)   ۱۸٬٤٥۰  شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 
 -  (۲٬۳۹٥)   ۷٬۷۱۷  (٥٬۳۲۲)  دون انخفاض قیمة االئتمان -العمر اإلنتاجي    

 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 
 -   ٦٬٤۱٥  (۳٬٦۹۲)  (۲٬۷۲۳)  العمر اإلنتاجي مع انخفاض قیمة االئتمان   

 ۱٬۳۰۸٬۹۹۷  ۹۸۲٬۱۱۱   ۲۰۲٬۷۳۲   ۱۲٤٬۱٥٤  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
  ٥۰٬۰٥۸   ۳٬٤۱٥  ۱٬۳٥۲   ٤٥٬۲۹۱  موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا أو شراؤھا

 (٤۰٬۲۷۹)  (۲۳٬٥۲۰)  (۱٬۷۷۱)  (۱٤٬۹۸۸)  ھااستبعادموجودات مالیة تم 
 (۱۳٤٬۹٤٦)  (۱۳٤٬۹٤٦)  -  -  مشطوبات

  ۲٬۱۹۲٬۹۹۷   ۱٬٥٥۹٬۲۱۸   ۲۹۸٬۱۷۰   ۳۳٥٬٦۰۹  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥٦ 
 

 ، صافي (تتمة)وسلفقروض  ۷
 

 : (تتمة)  والسلففیما یلي تحلیل التغیرات في الخسارة االئتمانیة المتوقعة للقروض  ) ج 
 

  ۲۰۱۹  
 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
شھراً  ۱۲مدى   

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على 
مدى العمر 

اإلنتاجي دون 
انخفاض قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

اإلنتاجي مع العمر 
انخفاض قیمة 

 المجموع االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     وسلفقروض 
 الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

 ۹۳۳٬٥۰٥  ٦۰۲٬۱۱٦  ۱۹۳٬۰٥٥  ۱۳۸٬۳۳٤  ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في    
 -  ) ۱۷٬۸٥۰( ) ۳٬۱۹۰( ۲۱٬۰٤۰  شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 -  ) ۳٬٤۱۱( ٥٬٦٦۷  ) ۲٬۲٥٦( دون انخفاض قیمة االئتمان -اإلنتاجي 

تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 -  ۱۱۳٬۳۸۲  ) ۱۰۹٬۷۷۱( ) ۳٬٦۱۱( اإلنتاجي مع انخفاض قیمة االئتمان

 ۲۳۲٬٦٦۸  ۲٤۹٬۸٤۸  ۷٬۲٦٥  ) ۲٤٬٤٤٥( إعادة قیاس مخصص الخسارةصافي 
 ٦۳٬۹۸۷  ۷٬۳۱٦  ٦٬٤۲٦  ٥۰٬۲٤٥ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا أو شراؤھا

 ) ۳۳٬۲۲۷( ) ۲۰٬۰۳٥( ) ٤٬٦۳۲( ) ۸٬٥٦۰( ھااستبعادموجودات مالیة تم 
 ) ۱۸۷٬۷٦٦( ) ۱۸۷٬۷٦٦( -  -  مشطوبات

 ۱٬۰۰۹٬۱٦۷ ۷٤۳٬٦۰۰ ۹٤٬۸۲۰  ۱۷۰٬۷٤۷  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المتوقعة كما في الخسارة االئتمانیة 
 

 فیما یلي تحلیل التغیرات في الخسارة االئتمانیة المتوقعة حسب كل فئة من فئات األدوات المالیة:  )د
 

  ۲۰۲۰  
 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على 
مدى العمر 

اإلنتاجي دون 
انخفاض قیمة 

 االئتمان

االئتمانیة  الخسارة
المتوقعة على مدى 
العمر اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
     بطاقات ائتمان

 ٥۷٬۷۷۹  ۳۱٬٤۳٦  ۱٬۸۳٤ ۲٤٬٥۰۹ ۲۰۲۰ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 -  (۱٬۲۹۳)  (٦۸٤)   ۱٬۹۷۷  شھًرا ۱۲لمدة    
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 -  (۱۲٤)   ٤٦۲  (۳۳۸)  دون انخفاض قیمة االئتمان -العمر اإلنتاجي    
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 -   ۱٬۱۷٤  (٥۷۷)  (٥۹۷)  العمر اإلنتاجي مع انخفاض قیمة االئتمان   
  ۲٬۱٥۱   ۷٬۸۹۹   ۱٥۰  (٥٬۸۹۸)  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

  ۱۳٬۱۳٥   ۲٬۰۳٦   ۹٥۸   ۱۰٬۱٤۱  موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا
 (۸٬۰٤۱)  (۳٬۸۲۰)  (٤۸۲)  (۳٬۷۳۹)  ھااستبعادموجودات مالیة تم 

 (۱٬۱۱٦)  (۱٬۱۱٦)  -  -  مشطوبات
  ٦۳٬۹۰۸   ۳٦٬۱۹۲   ۱٬٦٦۱   ۲٦٬۰٥٥  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥۷ 
 

 ، صافي (تتمة) وسلفقروض   ۷
 

 :(تتمة) االئتمانیة المتوقعة حسب كل فئة من فئات األدوات المالیةفیما یلي تحلیل التغیرات في الخسارة   )د 
 

 

 
 
 
 
  

  ۲۰۱۹  
 

 الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على 

شھراً  ۱۲مدى   

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على 
 مدى العمر 
 اإلنتاجي 

دون انخفاض قیمة 
 االئتمان

 الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على 
 مدى العمر

اإلنتاجي    
 مع انخفاض قیمة 

 المجموع االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     بطاقات ائتمان
 ٤۳٬۰۷۸ ۲٥٬٦۲٥ ۱٬۸٦٤ ۱٥٬٥۸۹ ۲۰۱۹ینایر  ۱في  الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما

 - (۱٬٥۲۲)  (۷٦۸)  ۲٬۲۹۰ شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر تحویل إلى 
 دون انخفاض قیمة االئتمان -اإلنتاجي 

 
 (۳۰۹) 

 
٥٥٤ 

 
 (۲٤٥) 

 
- 

تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 اإلنتاجي مع انخفاض قیمة االئتمان

 (٤۳۹)  (٤۱۷) ۸٥٦ - 

 ٥٬٦۸۹ ۸٬۸۱۱ ۲٤ (۳٬۱٤٦)  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
 ۱٦٬٤۷۲ ۲٬۹۸٤ ۱٬۱۳٦ ۱۲٬۳٥۲ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا

 (٦٬۳٦۸)  (۳٬۹۸۱)  (٥٥۹)  (۱٬۸۲۸)  ھااستبعادموجودات مالیة تم 
 (۱٬۰۹۲)  (۱٬۰۹۲)  - - مشطوبات

 ٥۷٬۷۷۹ ۳۱٬٤۳٦ ۱٬۸۳٤ ۲٤٬٥۰۹ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 

  ۲۰۲۰  
 

االئتمانیة الخسارة 
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر اإلنتاجي 
دون انخفاض قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر اإلنتاجي 
مع انخفاض قیمة 

 المجموع االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     قروض استھالكیة
 ۱٥٥٬۹۲۸ ٦۸٬۲۲۰ ۱٬۲۹۰ ۸٦٬٤۱۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 

    -  (۱۳٬٤٥۰)  (٥٦۰)   ۱٤٬۰۱۰  شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر

    -  (۱٬۷۹۷)   ۲٬۳٦۸  (٥۷۱)  دون انخفاض قیمة االئتمان -اإلنتاجي    
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 

 - ۳۹۳ (۱٥۰) (۲٤۳) اإلنتاجي مع انخفاض قیمة االئتمان   
  ٥٤٬٦٥۰   ۳٤٬٦۰۸  (۸۱٤)   ۲۰٬۸٥٦  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

  ۱۸٬٥۱۳   ۱٬۳۷۹   ۲٥٤   ۱٦٬۸۸۰  مالیة جدیدة تم إنشاؤھاموجودات 
 (۱۱٬۸۸۸)  (٦٬۱۷٦)  (۲۰٤)  (٥٬٥۰۸)  ھااستبعادموجودات مالیة تم 

 (٥٬۳۳۲)  (٥٬۳۳۲)     -     -  مشطوبات
  ۲۱۱٬۸۷۱   ۷۷٬۸٤٥   ۲٬۱۸٤   ۱۳۱٬۸٤۲  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥۸ 
 

 ، صافي (تتمة) وسلفقروض   ۷
 

 فیما یلي تحلیل التغیرات في مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة لكل فئة من األدوات المالیة (تتمة): د)   
 

 
 

 
  

  ۲۰۱۹  
 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

شھراً  ۱۲  

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على

مدى العمر  
اإلنتاجي دون 
انخفاض قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى العمر 
اإلنتاجي مع 
انخفاض قیمة 

 المجموع االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     قروض استھالكیة
 ۱٦٤٬۲٥۷ ٦۹٬٥۳٥ ۲٬٥۱۷ ۹۲٬۲۰٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 

 - (۱٦٬۳۲۸)  (۱٬٦۹۹)  ۱۸٬۰۲۷ شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 

 دون انخفاض قیمة االئتمان -اإلنتاجي 
 

 (٤۲۷) 
 

۲٬۱۳۰ 
 

 (۱٬۷۰۳) 
 

- 
العمر تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 اإلنتاجي مع انخفاض قیمة االئتمان
 (۳۳٥)  (۱۷۹) ٥۱٤ - 

 (۱٤٬۸۸۲)  ۲٦٬۸۱٥ (۱٬۳۰۳)  (٤۰٬۳۹٤)  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
 ۲٦٬۲٥٥ ٤٬۱۲۳ ۸٥ ۲۲٬۰٤۷ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا

 (۱٥٬٤۱۷)  (۱۰٬٤٥۱)  (۲٦۱)  (٤٬۷۰٥)  ھااستبعادموجودات مالیة تم 
 (٤٬۲۸٥)  (٤٬۲۸٥)  - - مشطوبات

 ۱٥٥٬۹۲۸ ٦۸٬۲۲۰ ۱٬۲۹۰ ۸٦٬٤۱۸ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 

  ۲۰۲۰  
 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

شھراً  ۱۲  

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على 
مدى العمر 

اإلنتاجي دون 
انخفاض قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على 
مدى العمر 
اإلنتاجي مع 

انخفاض قیمة 
 المجموع االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
     قروض تجاریة

 ۷۹٥٬٤٦۰ ٦٤۳٬۹٤٤ ۹۱٬٦۹٦ ٥۹٬۸۲۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 
    -  (۷۱۹)  (۱٬۷٤٤)   ۲٬٤٦۳  شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 دون انخفاض قیمة االئتمان -اإلنتاجي 

 (٤٬٤۱۳)  ٤٬۸۸۷   (٤۷٤)  -    

تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 انخفاض قیمة االئتمان معاإلنتاجي 

 (۱٬۸۸۳)  (۲٬۹٦٥)  ٤٬۸٤۸   -    

  ۱٬۲٥۲٬۱۹٦  ۹۳۹٬٦۰٤   ۲۰۳٬۳۹٦   ۱۰۹٬۱۹٦  صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
  ۱۸٬٤۱۰   -  ۱٤۰   ۱۸٬۲۷۰  موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا

 (۲۰٬۳٥۰)  (۱۳٬٥۲٤)  (۱٬۰۸٥)  (٥٬۷٤۱)  موجودات مالیة تم استبعادھا
 (۱۲۸٬٤۹۸)  (۱۲۸٬٤۹۸)     -     -  مشطوبات

  ۱٬۹۱۷٬۲۱۸   ۱٬٤٤٥٬۱۸۱   ۲۹٤٬۳۲٥   ۱۷۷٬۷۱۲  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٥۹ 
 

 ، صافي (تتمة) وسلفقروض   ۷
 

 التغیرات في الخسارة االئتمانیة المتوقعة لكل فئة من األدوات المالیة (تتمة): فیما یلي تحلیل   ) د 
 

 
 فیما یلي الحركات في مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة: )ھـ

 
  بآالف الریاالت السعودیة

 ۲۰۲۰ بطاقات ائتمان أفراد شركات المجموع
     

۱٬۰۰۹٬۱٦۷ ۷۹٥٬٤٦۰ ۱٥٥٬۹۲۸ ٥۷٬۷۷۹ 
 مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة االفتتاحي 

  ۲۰۲۰ینایر  ۱كما في    
 االنخفاض في القیمة المحمل للسنة ۷٬۲٤٥ ۱۰٥٬۷٥۳ ۱٬۲۹۸٬۰٥٦ ۱٬٤۱۱٬۰٥٤

 دیون معدومة تم شطبھا خالل السنة ) ۱٬۱۱٦( ) ٥٬۳۳۲( ) ۱۲۸٬٤۹۸( ) ۱۳٤٬۹٤٦(
 عكوسات مبالغ مقدمة سابقًااستردادات /  - ) ٤٤٬٤۷۸( ) ٤۷٬۸۰۰( ) ۹۲٬۲۷۸(

─────── ────── ────── ──────  
 الرصید في نھایة السنة ٦۳٬۹۰۸ ۲۱۱٬۸۷۱ ۱٬۹۱۷٬۲۱۸ ۲٬۱۹۲٬۹۹۷

═══════ ══════ ══════ ══════  
 

  بآالف الریاالت السعودیة
 ۲۰۱۹ بطاقات ائتمان أفراد شركات المجموع

     

۹۳۳٬٥۰٥ ۷۲٦٬۱۷۰ ۱٦٤٬۲٥۷  ٤۳٬۰۷۸ 
 مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة االفتتاحي

 ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في    
 االنخفاض في القیمة المحمل للسنة ۱٥٬۷۹۳  ۷٦٬۷۹٤ ۲۹۲٬۸۹۹ ۳۸٥٬٤۸٦

 دیون معدومة تم شطبھا خالل السنة ) ۱٬۰۹۲( ) ٤٬۲۸٥( ) ۱۸۲٬۳۸۹( ) ۱۸۷٬۷٦٦(
 عكوسات مبالغ مقدمة سابقًااستردادات /  -  ) ۸۰٬۸۳۸( ) ٤۱٬۲۲۰( ) ۱۲۲٬۰٥۸(

─────── ────── ────── ──────  
 الرصید في نھایة السنة ٥۷٬۷۷۹  ۱٥٥٬۹۲۸ ۷۹٥٬٤٦۰ ۱٬۰۰۹٬۱٦۷

═══════ ══════ ══════ ══════  
 

والتي ال تزال خاضعة لنشاط    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المبالغ التعاقدیة القائمة عن الموجودات المالیة والتي تم شطبھا خالل السنة المنتھیة في  
 ملیون لایر سعودي).  ۱۷٤٫٦: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۱۲۸٫٤۲التنفیذ علیھا تبلغ قیمتھا 

  

  ۲۰۱۹  
 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

شھراً  ۱۲  

الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة على

مدى العمر  
اإلنتاجي دون 
انخفاض قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى العمر 
اإلنتاجي مع 
انخفاض قیمة 

 المجموع االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     قروض تجاریة
 ۷۲٦٬۱۷۰ ٥۰٦٬۹٥٦ ۱۸۸٬٦۷٤ ۳۰٬٥٤۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 

 - - (۷۲۳)  ۷۲۳ شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 دون انخفاض قیمة االئتمان -العمر اإلنتاجي 
 

 (۱٬٥۲۰) 
 

۲٬۹۸۳ 
 

 (۱٬٤٦۳) 
 

- 
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 مع انخفاض قیمة االئتمان اإلنتاجيالعمر 
 (۲٬۸۳۷)  (۱۰۹٬۱۷٥) ۱۱۲٬۰۱۲ - 

 ۲٤۱٬۸٦۱ ۲۱٤٬۲۲۲ ۸٬٥٤٤ ۱۹٬۰۹٥ مخصص الخسارةصافي إعادة قیاس 
 ۲۱٬۲٦۰ ۲۰۹ ٥٬۲۰٥ ۱٥٬۸٤٦ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا

 (۱۱٬٤٤۲)  (٥٬٦۰۳)  (۳٬۸۱۲)  (۲٬۰۲۷)  ھااستبعادموجودات مالیة تم 
 (۱۸۲٬۳۸۹)  (۱۸۲٬۳۸۹)  - - مشطوبات

 ۷۹٥٬٤٦۰ ٦٤۳٬۹٤٤ ۹۱٬٦۹٦ ٥۹٬۸۲۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦۰ 
 

 ، صافي (تتمة) وسلفقروض   ۷
 

 للسنة في قائمة الدخل الموحدة:  مخصص انخفاض القیمة لخسائر االئتمان المتوقعة  فیما یلي صافي و) 
 

 ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت  

 السعودیة
   

 ۳۸٥٬٤۸٦ ۱٬٤۱۱٬۰٥٤ للسنة والسلففي القروض مخصص انخفاض القیمة لخسائر االئتمان المتوقعة 
) ۱۲۲٬۰٥۸( (۹۲٬۲۷۸)  مقدمة سابقًااستردادات / عكس مبالغ   

 ً ) ٤٦٬۷۲۷( (۲۷٬۹۳٦)  استردادات من دیون مشطوبة سابقا  
من البنوك والمؤسسات   اتفیما یتعلق بالمطلوبمخصص انخفاض القیمة لخسائر االئتمان المتوقعة  صافي  

 المالیة
 

۸۰۷ 
 

۸۹۲ 
 - ٦٬٤۹۸ فیما یتعلق باالستثماراتمخصص انخفاض القیمة لخسائر االئتمان المتوقعة صافي 

ــافي (عكس)/مخصـــص ــائر االئتمان المتوقعة  صـ فیما یتعلق بالمطلوبات المحتملة  انخفاض القیمة لخسـ
 المتعلقة باالئتمان

۲۷۷٬٥۹۸ )٦۰٬٦٤۰ (  

 ───── ───── 
۹٥۳۱٥٦٬ ۱٬٥۷٥٬۷٤۳ المتوقعة، صافير االئتمان ئخسالانخفاض القیمة مخصص   

 ═════ ═════ 
 

فیما یتعلق بعدد من التعرضات خالل العام لتقییم مدى كفایة مخصص خسارة االئتمان  االئتمانقام البنك بإجراء تقییم مفصل لمخاطر 
لبیئة المتوقعة مقابل ھذه التعرضات. تم إجراء ھذا التقییم مع األخذ في االعتبار التطورات المحددة التي حدثت فیما یتعلق بھذه التعرضات وا

إلى ذلك. ونتیجة لھذا التقییم ، قام البنك بزیادة مستوى مخصصات الخسائر  ید ومابكوفعملیات اإلغالق الخاصة  االقتصادیة العامة بعد
 . االئتمانیة المتوقعة مقابل ھذه التعرضات المحددة

 
 ومخصص االنخفاض في القیمة:  والسلف فیما یلي تركزات مخاطر القطاع االقتصادي للقروض  ) ز

 
۲۰۲۰ 

 
 القروض والسلف

 عاملةال
الریاالت بآالف 

 السعودیة
 

القروض و 
 السلف

 غیر ال
 عاملة

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 

 مخصص 
الخسارة االئتمانیة 

 المتوقعة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

، وسلفقروض 
 صافي

بآالف الریاالت 
 السعودیة

) ۱۷٬٦۸۲( - ۳٬۱٥۷٬۱۹۷ حكومیة وشبھ حكومیة  ۳٬۱۳۹٬٥۱٥ 
) ۱٥٬۳۹۳( - ۱٬۸٦۹٬۸۳۰  بنوك ومؤسسات مالیة أخرى  ۱٬۸٥٤٬٤۳۷ 

) ۸۰( - ٥٤٬۸۲۲ زراعة وأسماك  ٥٤٬۷٤۲ 
) ٥٦٥٬۷۲۷( ۱۷٤٬۷۷۷ ٤٬٦٤۹٬٦۲٦ تصنیع  ٤٬۲٥۸٬٦۷٦ 

) ۳۹۲٬۷۹۷( ٦۸٬۷۱۳ ۹٦۸٬۲۱۸ مباٍن وإنشاءات  ٦٤٤٬۱۳٤ 
) ٥۰۰٬٥۳۱( ٦۱۹,۸٥۳ ۱۰,۱۷۷٬٦۰۸ تجارة  ۱۰٬۲۹٦٬۹۳۰ 

) ۸۹٤( - ۱۳۷٬۰۱٥  نقل واتصاالت  ۱۳٦٬۱۲۱ 
) ۱۳۷٬۷٥۸( ۱۳٤٬۰۸٦ ۱٬٤۰۳٬۰۳٥ خدمات  ۱٬۳۹۹٬۳٦۳ 

) ۲۷٥٬۷۷۹( ۲۲٤٬۰۲۳ ۲۷٬۲۳۷٬٦۳۰ قروض استھالكیة وبطاقات ائتمان  ۲۷٬۱۸٥٬۸۷٤ 
 ۱٬۱٥۲٬٥۷۲ - - ۱٬۱٥۲٬٥۷۲ تداول االسھم

) ۲۸٦٬۳٥٦( ۲۰٬٥۰٥ ٤٬۱۰٤٬٦۹۸ أخرى  ۳٬۸۳۸٬۸٤۷ 
 ─────── ────── ───────  ──────── 

) ۲٬۱۹۲٬۹۹۷( ۱,۲٤۱٬۹٥۷ ٥٤,۹۱۲٬۲٥۱ المجموع  ٥۳٬۹٦۱٬۲۱۱ 
 
 
 
 

═══════ ══════ ═══════  ════════
 

 
 
 
  

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦۱ 
 

 ، صافي (تتمة) وسلفقروض   ۷
 

 : (تتمة)   ومخصص االنخفاض في القیمة السلف فیما یلي تركزات مخاطر القطاع االقتصادي للقروض و ) ز
 

۲۰۱۹ 
 لقروض والسلفا 

 عاملةال
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 القروض والسلف
 غیرال

 عاملة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 مخصص 
الخسارة االئتمانیة 

 المتوقعة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 وسلفقروض 
 ، صافي

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 
) ٦٬٦۷۲( - ۱٬۷٤۱٬۳٥٦ حكومیة وشبھ حكومیة  ۱٬۷۳٤٬٦۸٤ 

) ۳٬٦۰٦( - ۱٬٥٥۷٬۸۷۹  بنوك ومؤسسات مالیة أخرى  ۱٬٥٥٤٬۲۷۳ 
) ۳۲( - ۲٥٬۰۰۰ زراعة وأسماك  ۲٤٬۹٦۸ 

) ۲۳۷٬۲۲۹( ۱٤٬٤٦٤ ٤٬۲۹۸٬٦۳٤ تصنیع  ٤٬۰۷٥٬۸٦۹ 
) ٦۰٬۹۲٤( ۷۰٬۲۲٥ ۹۱٥٬۰۸۱ مباٍن وإنشاءات  ۹۲٤٬۳۸۲ 

) ۳۱۱٬٤٦۰( ۲۰۷٬۰٦٦ ۹٬۹۰٥٬۹۷۹ تجارة  ۹٬۸۰۱٬٥۸٥ 
) ۱٬۱٦٥( - ۱۱۹٬۰۹۷  نقل واتصاالت  ۱۱۷٬۹۳۲ 

) ۱۱٤٬۳٥۲( ۱٦۲٬۷۹۹ ۱٬۳٦۹٬٦٥۹ خدمات  ۱٬٤۱۸٬۱۰٦ 
) ۲۱۳٬۷۰۷( ۲۰۳٬۰۹۸ ۲٤٬۱۰۲٬٥٥۹ قروض استھالكیة وبطاقات ائتمان  ۲٤٬۰۹۱٬۹٥۰ 

 ۱٬۲۷۰٬٦٥٤ - - ۱٬۲۷۰٬٦٥٤ تداول االسھم
) ٦۰٬۰۲۰( ۱٥٬٤۳۰ ٤٬٦۹۰٬۳۰٦ أخرى  ٤٬٦٤٥٬۷۱٦ 

 ─────── ────── ───────  ─────── 
) ۱٬۰۰۹٬۱٦۷( ٦۷۳٬۰۸۲ ٤۹٬۹۹٦٬۲۰٤ المجموع  ٤۹٬٦٦۰٬۱۱۹ 

 ═══════ ══════ ═══════  ═══════ 
 

 عقارات أخرى  )ح
  

 
۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
    

 ٤٥۳٬۱٥۰ ٤٦۸٬۹۹۲  الرصید في بدایة السنة
 ۱۸٬۲۸٥ ٦٬۱۹۰  إضافات خالل السنة

 (۲٬٤٤۳)  (۷٦۱)   استبعادات خالل السنة
  ────── ────── 

 ٤٦۸٬۹۹۲ ٤۷٤٬٤۲۱  الرصید في نھایة السنة
  ══════ ══════ 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦۲ 
 

 استثمار في شركة زمیلة ۸

٪ من حصص شركة الجزیرة تكافل تعاوني. وقد تم توضیح التفاصیل المتعلقة بشركة الجزیرة في اإلیضاحین  ۳٥تمتلك المجموعة نسبة 
  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في تكافل تعاوني حول ھذه القوائم المالیة الموحدة. وبلغت القیمة السوقیة لالستثمار في شركة الجزیرة  ٤۰و ۲۹

 ملیون لایر سعودي).  ۲۱۷٫۳۲: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۳۰۹٫۹۲مبلغ 
 

 دیسمبر وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ: ۳۱یلخص الجدول التالي أحدث المعلومات المالیة المتاحة عن الشركة كما في 
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ٦۸۰٬۸۲٥ ۱٬۸٤۸٬۰۰۳ مجموع الموجودات
 ═════ ═════ 

 (۲٥٦٬۹۳٦)  (۱٬۳۷۹٬۰۹۱)  مجموع المطلوبات
 ═════ ═════ 

 ٤۲۳٬۸۰۷ ٤٦۸٬۹٦۱ مجموع حقوق المساھمین
 ═════ ═════ 

 ۳٥٪    ۳٥٪    نسبة ملكیة المجموعة
 ═════ ═════ 

 ۱٤۸٬۳۳۲ ۱٦٤٬۱۳٦ القیمة الدفتریة لالستثمار
 
 

═════ ═════ 
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۳٦٬۸۲۱ ٤٦٬٥۱۰ مجموع الربح للسنة قبل الزكاة وضریبة الدخل
 ═════ ═════ 

 ۱۲٬۸۸۸ ۱٦٬۲۷۹  الربح للسنة منحصة المجموعة 
 ═════ ═════ 

 
 یلخص الجدول التالي حركة االستثمار في شركة زمیلة خالل السنة: 

 
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 ۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۱۳٥٬۷۷۰ ۱٤۸٬۳۳۲  الرصید في بدایة السنة
 ۱۲٬۸۸۸ ۱٦٬۲۷۹ الربح للسنة قبل الزكاة وضریبة الدخل منالحصة 

 (۳۲٦)  (٤۷٥)  حصة الزكاة وضریبة الدخل
    - - مستلمةتوزیعات أرباح 

 ───── ───── 
 ۱٤۸٬۳۳۲ ۱٦٤٬۱۳٦ نھایة السنةالرصید في 

 ═════ ═════ 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦۳ 
 

 ممتلكات ومعدات، بالصافي ۹
 

 ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ٥۸۲٬٤۲٦ ٦٦٤٬۱۹۸ ممتلكات ومعدات، بالصافي (إیضاح أ)
 ٤۱۹٬٦٥۷ ۳٥٤٬۱۱٦ موجودات حق االستخدام، بالصافي (إیضاح ب)

 ۱٥۲٬۱۸۷ ۱۳۷٬۲۹٥ موجودات غیر ملموسة (إیضاح ج)
 ────── ────── 

 ۱٬۱٥٤٬۲۷۰ ۱٬۱٥٥٬٦۰۹ المجموع
 ══════ ══════ 

 
 ممتلكات ومعدات، بالصافي أ)

 

 

 
 

  

 

 

 أرض ومباني
بآالف الریاالت 

 السعودیة

تحسینات على 
 عقار مستأجر

بآالف الریاالت 
 السعودیة

أثاث ومعدات 
 وسیارات

بآالف الریاالت 
 السعودیة

أعمال رأسمالیة 
 قید التنفیذ

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 المجموع
بآالف الریاالت 

 السعودیة

      
      التكلفة

 ۱٬٤۱۳٬٤۲۸ ۳٦٬۲۱٦ ٥۹۳٬۲۹۹ ٥٤۲٬۷۸۷ ۲٤۱٬۱۲٦ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ٤۰٬۷۸۸ ۳۳٬۷۰۳ ٤٬۱۹۲ ۲٬۸۹۳ - إضافات خالل السنة
) ۹٬۲۸۹( ٦٬۲۲۷ ۳٬۰٦۲ - تحویالت خالل السنة  - 

) ۳٬۳۸٥( - - استبعادات خالل السنة  - )۳٬۳۸٥ (  
 ───── ───── ───── ───── ───── 

 ۱٬٤٥۰٬۸۳۱ ٦۰٬٦۳۰ ٦۰۰٬۳۳۳ ٥٤۸٬۷٤۲ ۲٤۱٬۱۲٦ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
      

 ۱٤۸٬۱٤۲ ۱۳٥٬۷۹۷ ۹٬٤۷۹ ۲٬۸٦٦ - إضافات خالل السنة
) ۱۰۳٬۸٤۸( ۲٤٬۰۲٤ ۱۳٬۱۱۸ ٦٦٬۷۰٦ تحویالت خالل السنة  - 

) ۱۲٬۷٤۰( (۷٬۹۲۷)  - استبعادات خالل السنة  )۱۱۸ (  )۲۰٬۷۸٥ (  
 ───── ───── ───── ───── ───── 

 ۱٬٥۷۸٬۱۸۸ ۹۲٬٤٦۱ ٦۲۱٬۰۹٦ ٥٥٦٬۷۹۹ ۳۰۷٬۸۳۲ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ───── ───── ───── ───── ───── 
      

       االستھالك المتراكم
      

 ۸۰٦٬٤٥٥ - ٤۸۱٬۸۱۷ ۳۱۹٬٥۹۸ ٥٬۰٤۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ٦٥٬۱٦۰ - ۳۷٬٦۷۹ ۲۷٬٤۸۱ - المحمل للسنة

) ۳٬۲۱۰( - - استبعادات  - )۳٬۲۱۰ (  
 ───── ───── ───── ───── ───── 

 ۸٦۸٬٤۰٥ - ٥۱٦٬۲۸٦ ۳٤۷٬۰۷۹ ٥٬۰٤۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
۹۳۷٬۳۷ ۲۷٬۳٤۰ - المحمل للسنة  - ۹٦٤٬۷۱  

) ۷٬۰٥۰( - استبعادات  )٤۱۲٬۰۸ (  - )٤۱۹٬۱۳ (  
 ───── ───── ───── ───── ───── 

۸۱٥٤۱٬٥ ۳٦۷٬۳٦۹ ٥٬۰٤۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في   - ۹۱۳٬۹۹۰ 
 ───── ───── ───── ───── ───── 

      صافي القیمة الدفتریة
٥۷۹٬٥۱ ۱۸۹٬٤۳۰ ۳۰۲٬۷۹۲ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في   ۹۲٬٤٦۱ ٦٦٤٬۱۹۸ 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 ٥۸۲٬٤۲٦ ٦۰٬٦۳۰ ۸٤٬۰٤۷ ۲۰۱٬٦٦۳ ۲۳٦٬۰۸٦ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦٤ 
 

 ممتلكات ومعدات، بالصافي (تتمة) ۹
 

 موجودات حق االستخدام، بالصافي ب)

 

 

 
 أرض ومباني

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 
 معدات مكتبیة

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 
 سیارات

 بآالف الریاالت
 السعودیة

 
 المجموع

بآالف الریاالت 
 السعودیة

     
     التكلفة

تعدیالت عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ٤۷۰٬٥٦۳ ۱٬۱٦٥ ٦٬٥۷۳ ٤٦۲٬۸۲٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱في  ۱٦

 ٤٥٬۷۹۰ ٦۷ ٥۳۰ ٤٥٬۱۹۳ إضافات خالل السنة
 ───── ───── ───── ───── 

 ٥۱٦٬۳٥۳ ۱٬۲۳۲ ۷٬۱۰۳ ٥۰۸٬۰۱۸ ۲۰۲۰ر ینای ۱في 
     

 ۳٤٬۳۷۸ - - ۳٤٬۳۷۸ إضافات خالل السنة
 ───── ───── ───── ───── 

 ٥٥۰٬۷۳۱ ۱٬۲۳۲ ۷٬۱۰۳ ٥٤۲٬۳۹٦ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ───── ───── ───── ───── 
     

     االستھالك المتراكم
 ۹٦٬٦۹٦ ٥۸۷ ۲٬۳٤٥ ۹۳٬۷٦٤ المحمل للسنة

 ───── ───── ───── ───── 
 ۹٦٬٦۹٦ ٥۸۷ ۲٬۳٤٥ ۹۳٬۷٦٤ ۲۰۲۰ر ینای ۱في 

     
 ۹۹٬۹۱۹ ٤٦۱ ۲٬۱۳۷ ۹۷٬۳۲۱ المحمل للسنة

 ───── ───── ───── ───── 
 ۱۹٦٬٦۱٥ ۱٬۰٤۸ ٤٬٤۸۲ ۱۹۱٬۰۸٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ───── ───── ───── ───── 
     صافي القیمة الدفتریة

 ۳٥٤٬۱۱٦ ۱۸٤ ۲٬٦۲۱ ۳٥۱٬۳۱۱ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 ٤۱۹٬٦٥۷ ٦٤٥ ٤٬۷٥۸ ٤۱٤٬۲٥٤ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   
 ═════ ═════ ═════ ═════ 
     

 
 موجودات غیر ملموسة ج)

 
 برمجیات حاسب آلي

 بآالف الریاالت السعودیة
 أعمال قید التنفیذ

 بآالف الریاالت السعودیة
 المجموع

 بآالف الریاالت السعودیة
    

    التكلفة
 ۳۱٥٬۷۳۳ ۳۸٬۸۰۹ ۲۷٦٬۹۲٤ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 ۳۷٬۰۸۳ ۳٦٬٥۷۳ ٥۱۰ إضافات خالل السنة
) ۲۸٬۱٥۳( ۲۸٬۱٥۳ تحویالت خالل السنة  - 

 ───── ───── ───── 
 ۳٥۲٬۸۱٦ ٤۷٬۲۲۹ ۳۰٥٬٥۸۷ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

    
 ۳۷٬۷۸۷ ۳۷٬۷۷٦ ۱۱ إضافات خالل السنة
) ٤۸٬٦۹٦( ٤۸٬٦۹٦ تحویالت خالل السنة  - 

) ٥٬٥۸٦( استبعادات   -   (٥٫٥۸٦) 
 (۲٬۸٥٤) (۲٬۸٥٤) - المشطوبات

 ───── ───── ───── 
 ۳۸۲٬۱٦۳ ۳۳٬٤٥٥ ۳٤۸٬۷۰۸ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ═════ ═════ ═════ 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦٥ 
 

 ممتلكات ومعدات، بالصافي (تتمة) ۹

 (تتمة)موجودات غیر ملموسة  ج)
  

 برمجیات حاسب آلي
 بآالف الریاالت السعودیة

 
 أعمال قید التنفیذ

 بآالف الریاالت السعودیة

 
 المجموع

 بآالف الریاالت السعودیة

    
    اإلطفاء المتراكم

 ۱٦۱٬٤٥۹ - ۱٦۱٬٤٥۹ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ۳۹٬۱۷۰ - ۳۹٬۱۷۰ المحمل للسنة

 ───── ───── ───── 
 ۲۰۰٬٦۲۹ - ۲۰۰٬٦۲۹ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

    
 ٤۹٬۸۰۸ - ٤۹٬۸۰۸ المحمل للسنة

) ٥٬٥٦۹( استبعادات   )٥٬٥٦۹ (  
 ───── ───── ───── 

 ۲٤٤٬۸٦۸ - ۲٤٤٬۸٦۸ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ───── ───── ───── 

    صافي القیمة الدفتریة
 ۱۳۷٬۲۹٥ ۳۳٬٤٥٥ ۱۰۳٬۸٤۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 ═════ ═════ ═════ 
 ۱٥۲٬۱۸۷ ٤۷٬۲۲۹ ۱۰٤٬۹٥۸ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 ═════ ═════ ═════ 
 

 موجودات أخرى ۱۰
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۱۹۸٬۳۱٥ ۱٤۲٬٤۱٦ ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى سلف
 ۱۱۱٬۷۳۱ ۱٥۲٬٥۳۱ مقابل أدوات مالیة تأمینودائع 

 ۱۰٥٬۸۹۹ ۱۸۷٬۷۸۰ القیمة المضافة مستحقة القبضضریبة 
۱۱٤٥٬٦٤ أخرى  ٦۹٬٦۰٥ 

 ────── ────── 
۸٦۲۸٬۳٦ المجموع  ٤۸٥٬٥٥۰ 

 ══════ ══════ 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦٦ 
 

  المشتقات ۱۱

 االستراتیجي:في سیاق نشاطھا المعتاد، تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة التالیة ألغراض المتاجرة والتحوط 
 

 طبیعة / نوع المشتقات المحتفظ بھا ۱۱-۱
 

 المقایضات ) أ
 

تمثل المقایضات ارتباطات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. بالنسبة لمقایضات معدل العمولة الخاصة، تقوم األطراف  
واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقایضات العمالت،  المتعاقدة عادة بتبادل دفعات العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة  

 فیتم بموجبھا تبادل أصل المبلغ مع مدفوعات العموالت الخاصة بسعر ثابت أو عائم وبعمالت مختلفة. 
 

 خیارات (وعد العمالت االجنبیة) ) ب
 

سلسلة من الصفقات مقابل دفع  خیارات العمالت األجنبیة ھي معامالت یوافق بموجبھا العمیل بالدخول في إحدى الصفقات أو 
 عمولة، حیث یقوم أحد األطراف (الواعد) بإعطاء تعھد من طرف واحد إلى الطرف الثاني (الموعود). 

 
قد یكون الخیار وعد من طرف واحد أو مجموعة من الوعود. تقوم المجموعة بالدخول في الخیار على أساس محفظة المخاطر  

 بعمل وعد بشراء أو بیع أو (شراء وبیع) عملة مع أو بدون شروط بقصد التحوط لمخاطره.الخاصة بالعمیل، حیث یقوم العمیل  
 

 الغرض من المشتقات ۱۱-۲
 

 محتفظ بھا ألغراض المتاجرة أ)
 

. تتعلق المبیعات بطرح المنتجات  والترجیحالمراكز  وتعزیزتتعلق معظم أنشطة المجموعة في تداول المشتقات بالمبیعات 
المراكز بإدارة مخاطر مراكز   تعزیزھم من تحویل أو تعدیل أو تخفیض المخاطر الحالیة والمستقبلیة. ویتعلق للعمالء لتمكین 

بتحدید   الترجیحتعلق ی السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغیرات الموجبة في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. و
 ق أو المنتجات المختلفة. واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بین األسوا 

 
 محتفظ بھا ألغراض التحوط ب)

 
تستخدم المجموعة مشتقات متوافقة مع أحكام الشریعة ألغراض التحوط كي تخفف من تعرضھا لمخاطر أسعار العموالت  

  ومخاطر صرف العمالت األجنبیة.
 

تتبع المجموعة نظاما شامال لقیاس وإدارة المخاطر والتي یتعلق جزء منھا بإدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة نتیجة  
التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبي وأسعار العموالت، وذلك لتقلیل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن  

 . البنك المركزي السعودياإلدارة ضمن التعلیمات الصادرة عن المستویات المقبولة التي یقررھا مجلس 
 

وكجزء من إدارة موجوداتھا ومطلوباتھا، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض التحوط وذلك لتقلیل تعرضھا لمخاطر أسعار  
 العمالت والعموالت. ویتم ذلك عادة من خالل التحوط لمعامالت محددة. 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦۷ 
 

 المشتقات (تتمة) ۱۱
 

 الغرض من المشتقات (تتمة) ۱۱-۲
 

 محتفظ بھا ألغراض التحوط (تتمة) ب)
 

 تحوطات التدفقات النقدیة  
 

تتعرض المجموعة للتغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة للعموالت الخاصة على الموجودات والمطلوبات غیر المتداولة التي  
مقایضات أسعار العموالت الخاصة كأدوات تحوط للتحوط من   تحمل مخاطر أسعار العموالت الخاصة. تستخدم المجموعة 

دیسمبر، الفترات التي یتوقع فیھا حدوث التدفقات   ۳۱مخاطر أسعار العموالت الخاصة. فیما یلي الجدول الذي یوضح كما في 
 النقدیة المتحوط لھا ومتى یتوقع أن یؤثر ذلك على قائمة الدخل الموحدة: 

 
۲۰۲۰ 
 الریاالت السعودیةبآالف 

 خالل سنة 
سنوات ۳ - ۱ واحدة سنوات ٥ - ۳   

٥أكثر من    
  سنوات

     
 ۱۲٬۹۹۷ ۷۸٬٦٦۲ ۸٦٬۰۰۸ ٤٥٬۰۹۸ النقد الوارد (موجودات)
 (۱٬٦۹٦٬۷٤٤)  (۲٥۹٬۹٤٤)  (۲۱۱٬٥۱٤)  (۹۳٬٦۹۷)  النقد الصادر (مطلوبات)

 ────── ────── ────── ────── 
 (۱٬٦۸۳٬۷٤۷)  (۱۸۱٬۲۸۲)  (۱۲٥٬٥۰٦)  (٤۸٬٥۹۹)  صافي النقد الصادر

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 

۲۰۱۹ 
 بآالف الریاالت السعودیة

 خالل سنة 
سنوات ۳ - ۱  واحدة سنوات ٥ - ۳   

  أكثر من ٥
  سنوات

     
 ٥۲٬۳۲۸ ۸۰٬۲٤۱ ۹۰٬۱۹٦ ٤۲٬۰٦۸ النقد الوارد (موجودات)
 (۲٬۱۲٤٬۲۳۹)  (۳۸٥٬۱۳۳)  (۳۸٦٬۱۸۹)  (۱۸۸٬٥۱۲)  النقد الصادر (مطلوبات)

 ────── ────── ────── ────── 
 (۲٬۰۷۱٬۹۱۱)  (۳۰٤٬۸۹۲)  (۲۹٥٬۹۹۳)  (۱٤٦٬٤٤٤)  صافي النقد الصادر

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 الموحدة خالل السنة: فیما یلي األرباح / (الخسائر) من تحوطات التدفقات النقدیة المعاد تصنیفھا على قائمة الدخل 
 

 
۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
  

 ۱٬۷٦۰ ۱٬٦٥۲ دخل عموالت خاصة
) ۱٬٥٦۳( خاصة تمصروف عموال  )۱٬۸۲۲ (  

 ────── ────── 
 من تحوطات التدفقات النقدیة المعاد )الخسائراألرباح / (صافي 

) ٦۲( ۸۹  تصنیفھا على قائمة الدخل الموحدة     
 ══════ ══════ 

 
 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦۸ 
 

 
 المشتقات (تتمة)  ۱۱

 
 الغرض من المشتقات (تتمة) ۱۱-۲

 
 محتفظ بھا ألغراض التحوط (تتمة) ب)

 
 تحوطات التدفقات النقدیة  

 ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ) ۹٦٬۳٦۷( ) ۱۱۰٬٤۱۱( الرصید في بدایة السنة 
 ) ۱٤٬۱۰٦( ) ٤۸٬۱۳۸( بالصافي (الجزء الفعال)  لملكیة،اخسائر من التغیر في القیمة العادلة مثبتة مباشرة في حقوق 

 ٦۲ ) ۸۹( ملغاة من حقوق الملكیة ومحولة إلى قائمة الدخل الموحدة خسائر/  ) أرباح(
 ────── ────── 

 ) ۱۱۰٬٤۱۱( ) ۱٥۸٬٦۳۸( نھایة السنة الرصید في 
 ══════ ══════ 

 
خالل السنوات السابقة، باع البنك بعض مقایضات معدل العمولة الخاصة المستخدمة في تحوطات التدفقات النقدیة، إال أن تصنیف  

العالقة ما زالت قائمة. وفقاً لمتطلبات  األرباح/ (الخسائر) سیستمر في قائمة الدخل الشامل الموحدة لكون البنود المتحوط لھا ذات 
وحدة  المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، سیتم إعادة تصنیف األرباح/ (الخسائر) إلى قائمة الدخل الم

 لموحدة. في الفترة التي تؤثر فیھا التدفقات النقدیة المتعلقة بالبنود المتحوط لھا على قائمة الدخل ا
 

شراً  یوضح الجدول أدناه القیم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالیة للمجموعة المشتقة جنباً إلى جنب مع قیمھا االسمیة التي تقدم مؤ
وبالتالي، فإن القیم  لحجم المعامالت القائمة في نھایة السنة، وھي ال تعكس بالضرورة مبلغ التدفقات النقدیة المستقبلیة ذات العالقة. 

االسمیة لیست مؤشراً على تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، التي تقتصر عادة على القیمة العادلة الموجبة للمشتقات، وال مخاطر  
 السوق. 

 

 
  

 ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة 

  القیم االسمیة حسب فترة االستحقاق     
 
القیمة العادلة   

 الموجبة 

 القیمة 
 العادلة  
 السالبة 

 القیمة 
 االسمیة 

  ۳خالل 
 أشھر 

  ۱۲  –أشھر   ۳
 شھراً 

 - سنة واحدة 
 سنوات  ٥

 ٥أكثر من 
 سنوات 

المتوسط  
 الشھري 

         
 محتفظ بھا 

         لغرض المتاجرة: 
 ۲۸۲٬٥۸۱ - - - ۲٦٥٬۱۰٦ ۲٦٥٬۱۰٦ ٤۰ ۳٬۷۸۰ مقایضات العمالت 

 ۲۰۰٬۳۸۸ - - - ٥٬٦۸۱ ٥٬٦۸۱ ٤۰ ۸ اتفاقیات عمالت آجلة 
مقایضات أسعار  

 ۱٬٤۰۹٬٦۸٥ - ۲٥۰٬٤۷٦ ۱٬۰۰٤٬۲۷۷ - ۱٬۲٥٤٬۷٥۳ ۱۸٬۷۹۲ ۱۸٬۷۹۲ العمولة الخاصة 
 ٥۳۳٬۳۳۳ - - - - - - - ودائع مھیكلة

محتفظ بھا كتحوطات  
         التدفقات النقدیة: 

مقایضات أسعار  
 - - ۳٬٥٥۰٬٦۲٥ ۲۸٤٬٦۲۳ ۱۱۲٬٦٤٤ العمولة الخاصة 

۱٬۷۷۸٬۷٥۰ ۱٬۷۷۱٬۸۷٥ 
۳٬٥٥۰٬٦۲٥ 

 ────── ────── ────── ───── ────── ────── ────── ────── 
 ٥٬۹۷٦٬٦۱۲ ۱٬۷۷۱٬۸۷٥ ۲٬۰۲۹٬۲۲٦ ۱٬۰۰٤٬۲۷۷ ۲۷۰٬۷۸۷ ٥٬۰۷٦٬۱٦٥ ۳۰۳٬٤۹٥ ۱۳٥٬۲۲٤ المجموع 

 ═════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

٦۹ 
 

  المشتقات (تتمة)  ۱۱
 

 المشتقات (تتمة)الغرض من  ۱۱-۲
 

 محتفظ بھا ألغراض التحوط (تتمة) ب)
 

 تحوطات التدفقات النقدیة  
 

 
مستحقة القبض ومستحقة الدفع بمبلغ  دخل عموالت خاصة تتضمن مقایضات أسعار العمولة الخاصة المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة 

ملیون لایر سعودي). تتضمن مقایضات أسعار العمولة الخاصة المحتفظ بھا لتحوط التدفقات    ٤٫٦۳:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ۱٫٤۷
ملیون لایر سعودي) وعمولة خاصة   ۱٦٫۳۲: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ٥٫۰٤ة القبض بمبلغ مستحق  دخل عموالت خاصةالنقدیة 

 ملیون لایر سعودي).  ۱۹٫۹۹: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۱۸٫٤٦مستحقة الدفع بمبلغ 
 

 جمیع المنتجات المشتقة في الجدول أعاله متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. 
 

  لم تكن ھناك أي حالة لعدم الفعالیة في تحوطات التدفقات النقدیة.  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
 
بناًء على التغیرات في بعض القوانین الدولیة، قام البنك بتأسیس منشأة ذات غرض خاص تحت مسمى شركة الجزیرة لألوراق المالیة  
المحدودة وینوي البنك تحویل جمیع مشتقات مقایضات معدل الربح المستخدمة في التحوط أو المتاجرة إلى ھذه المنشأة ذات الغرض  

توقیع اتفاقیة تجدید مبدئیًا بین البنك والمنشأة ذات الغرض الخاص وأحد األطراف المقابلة. ومن ذلك الوقت  الخاص. وبھذا الصدد جرى  
ھ  وصاعداً ستقوم المنشأة الخاصة بتنفیذ جمیع المشتقات لدى األطراف المقابلة مع دعم تبادلي مع البنك. وفي ظل ھذا التغیر الذي استلزمت 

 ن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.   القوانین فإن اإلدارة تعتقد بأ
 

  للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى اتمطلوب ۱۲
 

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۱۹۹٬۳٦٦ ۱۷۷٬۲۷۸ حسابات جاریة
 ۷٬۷٦٤٬۲۷۱ ۸٬۰٦۳٬۷۷۰ )۱-۱۲ إیضاح(راجع  ودائع سوق المال من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

 ۲۹۰٬۱۱۷ ۲۸۹٬۱٤۸ اقتراضات اتفاقیة إعادة الشراء
 ─────── ─────── 

 ۸٬۲٥۳٬۷٥٤ ۸٬٥۳۰٬۱۹٦ المجموع
 ═══════ ═══════ 

 

 
۲۰۱۹ 

 بآالف الریاالت السعودیة 
  القیم االسمیة حسب فترة االستحقاق     
         

 
 

القیمة العادلة  
 الموجبة

القیمة العادلة  
 السالبة 

 القیمة
 االسمیة

  ۳خالل 
 أشھر 

  ۱۲ -أشھر  ۳
 شھراً 

  ٥ -سنة واحدة 
 سنوات 

 ٥أكثر من 
 سنوات 

المتوسط  
 الشھري 

         
محتفظ بھا لغرض  

         المتاجرة:
 ۳۸۲٬۸۱۳ - - - ۱۱۲٬٥۰۰ ۱۱۲٬٥۰۰ ۱۷۲ - مقایضات العمالت 

 ۲٥٤٬۰٥٤ - - - ۳۰۱٬۸۹۹ ۳۰۱٬۸۹۹ ۱۳۸ ۱٤ اتفاقیات عمالت آجلة 
مقایضات أسعار  

 العمولة الخاصة 
 ۲٦٬۷۱۷ ۲٦٬۷۱۷ ۱٬۷۹٥٬٦۰۳ ۲٦۱٬۸۰۱ ۲۲٤٬٤۹۸ ۱٬۳۰۹٬۳۰٤ - ۲٬۰۲۹٬۰۱۸ 

 ۸۰۰٬۰۰۰ - - ۸۰۰٬۰۰۰ - ۸۰۰٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰ ودائع مھیكلة
 

محتفظ بھا كتحوطات 
         التدفقات النقدیة: 

مقایضات أسعار  
 ۳٬٥٥۰٬٦۲٥ ۱٬۷۷۱٬۸۷٥ ۱٬۷۷۸٬۷٥۰ - - ۳٬٥٥۰٬٦۲٥ ۱۸٦٬۹۸٤ ۷۲٬۸۹٥ العمولة الخاصة 

 ────── ────── ────── ───── ────── ────── ────── ────── 
 ۷٬۰۱٦٬٥۱۰ ۱٬۷۷۱٬۸۷٥ ۳٬۰۸۸٬۰٥٤ ۱٬۰۲٤٬٤۹۸ ٦۷٦٬۲۰۰ ٦٬٥٦۰٬٦۲۷ ۲۱٦٬۰۱۱ ۱۰۱٬٦۲٦ المجموع

 ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷۰ 
 

 

 (تتمة) للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى اتمطلوب ۱۲
 

 التالي:یتكون الوارد أعاله من أرصدة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة على النحو 

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ۱۹۹٬۳٦٦ ۱۷۷٬۲۷۸ حسابات جاریة

 ٦٬۷٥٤٬۱۳٦ ۳٬۱٥۷٬۱۸۹ مرابحة على السلع
 ۱٬۳۰۰٬۲٥۲ ٥٬۱۹٥٬۷۲۹ وكالة

 ─────── ─────── 
 ۸٬۲٥۳٬۷٥٤ ۸٬٥۳۰٬۱۹٦ المجموع

 ═══════ ═══════ 
 

ملیار لایر سعودي بآجال  ٤٫۱۹بإجمالي مبلغ  السعودي المركزي البنكخالل العام من  استالمھا تم أرباح بدون ودائع الرصید ھذا یتضمن ۱۲-۱
(راجع  ۱۹-استحقاق متفاوتة من أجل دعم البنك في تنفیذه لحزم اإلغاثة التنظیمیة المختلفة التي قدمتھا الحكومة استجابة لفیروس كوفید 

 ).٤۲ایضاح 
 

ملیون لایر  ۸۰٫۷۲البالغة  فائدة القیمة العادلة ، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ونتیجة لذلك، تضمن "دخل العموالت الخاصة" للبنك للسنة المنتھیة في 
 .أرباحسعودي الناتجة عن الودائع بدون 

 

 ودائع العمالء ۱۳

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ الطلبودائع تحت 

 - ۲۸٤٬۱۸۲ ادخار
 ۳۰٬۲٥۹٬٥٤۰ ۲۸٬٥٤۳٬٦٤۱ ألجل

 ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ أخرى
 ─────── ─────── 

 ٦۲٬٦۹٦٬۷۹٤ ٦۸٬۰۰۳٬٦۱۲ المجموع
 ═══════ ═══════ 

 
 التالي:تكون الوارد أعاله من ودائع العمالء المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة على النحو 

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ قرض -تحت الطلب 

 - ۲۸٤٬۱۸۲ وكالة -ادخار 
 ۲٦٬۳۷۱٬۰۱۲ ۲٦٬۲۹۸٬۸۱۹ مرابحة -ألجل 
 ۳٬۸۸۸٬٥۲۸ ۲٬۲٤٤٬۸۲۲ وكالة -ألجل 
 ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ قرض -أخرى 

 ─────── ─────── 
 ٦۲٬٦۹٦٬۷۹٤ ٦۸٬۰۰۳٬٦۱۲ المجموع

 ═══════ ═══════  
ملیون لایر سعودي) من الھوامش المحتفظ بھا للمطلوبات    ٦۰۰٫۲۲:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ۷۱۰٫۱٥تشمل ودائع العمالء األخرى  

 المحتملة واالرتباطات غیر القابلة لإللغاء. 
 

 ودائع بالعمالت األجنبیة كما یلي:تشتمل ودائع العمالء أعاله على 
 

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ۱٬۰۹۲٬٥۹۳ ۱٬۷۱۷٬٤٦۳ ودائع تحت الطلب

 ۲٬۰۰۲٬۷۱۲ ۱٬۹٥٤٬۸۹۲ ألجل
 ۸۸٬٤٦۰ ۹۰٬۳۸۹ أخرى

 ─────── ─────── 
 ۳٬۱۸۳٬۷٦٥ ۳٬۷٦۲٬۷٤٤ المجموع

 ═══════ ═══════ 
 

الودائع بالعمالت األجنبیة مقومة بشكل أساسي بالدوالر األمریكي المرتبط باللایر السعودي. وعلیھ، فإن الحساسیة فیما یتعلق  تكون 
 بمخاطر العملة األجنبیة لیست جوھریة. 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷۱ 
 

 صكوك مساندة  ۱٤
 

ل سعودي لكل صك، بمعدل  ملیون ریـا  ۱شھادة صكوك مساندة (صكوك) بمبلغ  ۲٬۰۰۰، قام البنك بإصدار ۲۰۱٦یونیو  ۲بتاریخ 
شھور (معدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في السعودیة "سایبور") ـــ یُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق    ٦توزیع أرباح على أساس  

تاریخ دیسمبر من كل سنة حتى    ۲یونیو و  ۲نقطة أساس للسنة، ویستحق دفع المتأخرات كل ستة أشھر بتاریخ    ۱۹۰ـــ مضافاً إلیھ ھامش  
یونیو   ۲، وھو التاریخ الذي سوف تنتھي فیھ صالحیة ھذه الصكوك. لدى البنك خیار البیع یمكن ممارستھ في أو بعد ۲۰۲٦یونیو  ۲

من خالل استیفاء شروط معینة وطبقاً للشروط واألحكام الواردة في تعمیم الطرح. یمكن أیضاً استدعاء الصكوك بمجرد ظھور   ۲۰۲۱
 كورة أیضاً في تعمیم الطرح. إن ھذه الصكوك مسجلة في السوق المالیة السعودیة (تداول). شروط أخرى معینة مذ

 
 مطلوبات أخرى ۱٥

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۳٤٤٬۷٥۸ ۳۹٥٬٤۷٦ ذمم دائنة
 ۲۷۳٬۸۳۳ ۲۷۹٬۷۰۱ )۲۸التزام منافع الموظفین (راجع اإلیضاح رقم 

 ۳۷۱٬٦۱۳ ۳۲٤٬۹۰۲ التزام إیجار (اإلیضاح أ أدناه)
 ضومخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة على االرتباطات والمطلوبات المحتملة المتعلقة بالقر

 ۹۳٬٤۸۹ ۳۷۱٬۰۸۷ ))  ۳((ج) ۱۹(راجع اإلیضاح    
 ۳۹٬۲٥۹ ۳۲٬٦۳۸ توزیعات أرباح مستحقة

 ۱٦٬۲٦۳ ۱٤٬۷۹۳ (اإلیضاح ب أدناه)برنامج خیر الجزیرة ألھل الجزیرة 
 ٦٤۲٬۱۳۲ ٤٦۳٬۸٤۲ أخرى (اإلیضاح ج أدناه)

 ────── ────── 
 ۱٬۷۸۱٬۳٤۷ ۱٬۸۸۲٬٤۳۹ المجموع

 ══════ ══════ 
 
 

 بناًء على التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة:  أللتزمات عقود اإلیجارفیما یلي تحلیل االستحقاق  )أ
 

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ۸۲٬۰۸۱ ۸٤٬٦۱٤ أقل من سنة واحدة 

 ۲۸۸٬۰۷۷ ۲۱۷٬٦۷۲ سنة واحدة إلى خمس سنوات 
 ٥۸٬٥۱۸ ٦٦٬۲٥۰ أكثر من خمس سنوات 

 ٤۲۸٬٦۷٦ ۳٦۸٬٥۳٦ دیسمبر  ۳۱غیر المخصومة في   التزمات عقود اإلیجار مجموع  
   

 ۳۲٤٬۹۰۲ دیسمبر   ۳۱المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة في  التزمات عقود اإلیجار
 

۳۷۱٬٦۱۳ 
 ٦٦٬۸۲۳ ۷۲٬٤۱٤ متداولة 

 ۳۰٤٬۷۹۰ ۲٥۲٬٤۸۸ غیر متداولة 
 

لتأدیة المسؤولیات االجتماعیة للمجموعة تجاه المجتمع السعودي،  ، وافق مجلس اإلدارة على المساھمة في برنامج خیري  ۲۰۰٦خالل   ) ب
من خالل المساھمات الخیریة في مختلف المساعي الخیریة التي تعزز المصلحة العامة للمجتمع. ولھذا الغرض، ساھمت المجموعة  

ج، تتألف من ثالثة أعضاء من مجلس  تم تشكیل لجنة اجتماعیة لتنسیق ھذا البرنام ملیون لایر سعودي لھذا البرنامج. ۱۰۰بمبلغ 
اإلدارة، ویھدف مجلس اإلدارة إلى التماس المساعدة من أعضاء مستقلین آخرین من مجتمع األعمال ومؤسسة الرقابة الشرعیة  

 للمجموعة الستعراض وتقدیم اإلرشادات ألنشطة البرنامج. 
 

 سعودي) مستحق نتیجة اتفاقیة تسویة الزكاة المبرمة  ملیون لایر  ۳٥۲٫۹٦: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۲٦٤٫۷۲یشمل ذلك مبلغ  ) ج
: أربعة أقساط) كما ھو  ۲۰۱۹. المبلغ مستحق الدفع على ثالثة أقساط (۲۰۱۷إلى  ۲۰۰٦مع الھیئة فیما یتعلق بالربط للسنوات من 

 .۲٥موضح بشكل مفصل في اإلیضاح  
 

 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷۲ 
 

 رأس المال ۱٦
 

 ۸۲۰:  ۲۰۱۹لایر سعودي للسھم الواحد (  ۱۰ملیون سھم بمبلغ    ۸۲۰والمصدر والمدفوع بالكامل من  یتكون رأس مال البنك المصرح بھ  
 لایر سعودي للسھم الواحد).  ۱۰ملیون سھم بمبلغ 

 
  فیما یلي بیان بملكیة رأس مال البنك:

 
۲۰۲۰ 

 
۲۰۱۹ 

 
 ٪۷۸٫۱۳ ٪۸۰٫۲۲ مساھمون سعودیون

 ٪۳٫۷۰ ٪۳٫۷۰ بنك باكستان الوطني -مساھم أجنبي 
 ٪۱۸٫۱۷ ٪۱٦٫۰۸ آخرون -مساھم أجنبي 

 
 

 احتیاطي نظامي وعام ۱۷

 احتیاطي نظامي
اـسي للبنك، یجب تحویل   نوي ۲٥وفقًا لنظام مراقبة البنوك في المملكة العربیة الـسعودیة والنظام األـس ٪ على األقل من صـافي الدخل الـس

ملیون لایر  ۸٫٤٤االحتیاطي ما یســـاوي رأس المال المدفوع للبنك. وعلیھ، تم تحویل  إلى االحتیاطي النظامي إلى أن یبلغ رصـــید ھذا  
 ملیون لایر سعودي). إن ھذا االحتیاطي النظامي غیر قابل للتوزیع. ۲٤۷٫۷٦: ۲۰۱۹سعودي من صافي الدخل (

 
 احتیاطي عام

المخاطر البنكیة العامة. خالل السنة الحالیة، قام البنك بتحویل مبلغ  باإلضافة إلى ذلك، عند الضرورة، یقوم البنك برصد أرباحھ لمواجھة  
ملیون لایر سعودي من االحتیاطي العام إلى األرباح المبقاة بناًء على موافقة المساھمین في اجتماع جمعیتھم العمومیة غیر العادیة   ٦۸

  ھـ). ۱٤٤۲جمادى األولى   ۱٥(الموافق   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۰المنعقد في 
 

 احتیاطیات أخرى ۱۸

 
تحوطات  ۲۰۲۰

 التدفقات النقدیة
بآالف الریاالت 

 السعودیة

احتیاطي القیمة 
دین  -العادلة 

بالقیمة العادلة 
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 أرباح اكتواریة
 )۲۸(إیضاح 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 
 المجموع

بآالف الریاالت 
 السعودیة

     
 ) ۸٦٬۸۰٤( ۱۸٬۰۹۹ ٥٬٥۰۸ ) ۱۱۰٬٤۱۱( الرصید في بدایة السنة

 ────── ────── ────── ────── 
 ) ۱۷٬۰٦۸( - ۳۱٬۰٥۲ ) ٤۸٬۱۳۸( صافي التغیر في القیمة العادلة

 ) ۸۹( - - ) ۸۹( تحویل إلى قائمة الدخل الموحدة
 ٤٬٤۰۳ ٤٬٤۰۳ - - موظفینالأرباح اكتواریة من التزام منافع 

 ────── ────── ────── ────── 
 ) ۱۲٬۷۷۲( ٤٬٤۰۳ ۳۱٬۰٥۲ ) ٤۸٬۲۲۷( صافي الحركة خالل السنة

 ────── ────── ────── ────── 
 ) ۹۹٬٥۷٦( ۲۲٬٥۰۲ ۳٦٬٥٦۰ ) ۱٥۸٬٦۳۸( الرصید في نھایة السنة

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 
 
 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷۳ 
 

 احتیاطیات أخرى (تتمة) ۱۸
 

 
۲۰۱۹ 

تحوطات 
 لتدفقات النقدیة

بآالف الریاالت 
 السعودیة

احتیاطي القیمة 
دین  -العادلة 

بالقیمة العادلة 
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 أرباح اكتواریة
 )۲۸(إیضاح 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 
 المجموع
بآالف 

الریاالت 
 السعودیة

     
 ) ۹٦٬۲۸٤( ۸۳ - ) ۹٦٬۳٦۷( الرصید في بدایة السنة

 ────── ────── ────── ────── 
 ) ۸٬٥۹۸( - ٥٬٥۰۸ ) ۱٤٬۱۰٦( صافي التغیر في القیمة العادلة

 ٦۲ - - ٦۲ تحویل إلى قائمة الدخل الموحدة
 ۱۸٬۰۱٦ ۱۸٬۰۱٦ - - موظفینالتزام منافع الأرباح اكتواریة من 

 ────── ────── ────── ────── 
 ۹٬٤۸۰ ۱۸٬۰۱٦ ٥٬٥۰۸ ) ۱٤٬۰٤٤( الحركة خالل السنةصافي 

 ────── ────── ────── ────── 
 ) ۸٦٬۸۰٤( ۱۸٬۰۹۹ ٥٬٥۰۸ ) ۱۱۰٬٤۱۱( الرصید في نھایة السنة

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 ارتباطات ومطلوبات محتملة  ۱۹
 

 الدعاوى القضائیة ) أ
 

قضائیة روتینیة مقامة ضد المجموعة. لم یتم رصد مخصص جوھري حیث تشیر  ، كانت ھناك دعاوى ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 االستشارات القانونیة المھنیة إلى أنھ من غیر المرجح تكبد أیة خسائر جوھریة. 

 
 االرتباطات الرأسمالیة  ) ب

 ۱۷۹٫۹۰: ۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي  ۸۷٫٦۱، یوجد لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة بمبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 ملیون لایر سعودي) تتعلق بإنشاء فروع ومشاریع متعلقة بتقنیة المعلومات. 

 
 االرتباطات والمطلوبات المحتملة المتعلقة باالئتمان  ) ج

 
  إن الغرض الرئیسي من وراء ھذه األدوات ھو ضمان توفیر األموال للعمالء عند طلبھا. 

 
التي تعتبر ضمانات غیر قابلة لإللغاء من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن    -إن خطابات الضمانات واالعتماد المستندیة  

. أما المتطلبات  سلف ال تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملھا القروض و - العمیل من الوفاء بالتزاماتھ تجاه األطراف األخرى 
المبلغ الملتزم بھ ذي الصلة لعدم توقع المجموعة قیام   النقدیة بموجب خطابات الضمانات واالعتماد المستندیة فتقل كثیراً عن

 الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقیة. 
 

إن االعتمادات المستندیة التي تعتبر بمثابة تعھدات خطیة من المجموعة، نیابة عن العمیل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبیاالت  
ادة بشحنات البضائع التي تخصھا، وبالتالي فإنھا غالباً ما تحمل مخاطر  على المجموعة وفق شروط وأحكام محددة، مضمونة ع

 ائتمان أقل بشكل جوھري. 
 

تمثل القبوالت تعھدات المجموعة لسداد الكمبیاالت المسحوبة من قبل العمالء. تتوقع المجموعة تقدیم معظم القبوالت قبل سدادھا  
 من قبل العمالء. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷٤ 
 

 ومطلوبات محتملة (تتمة)ارتباطات  ۱۹
 

 االرتباطات والمطلوبات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة)  ) ج
 

  وسلف تمثل االرتباطات لتمدید االئتمان الجزء غیر المستخدم من تراخیص تمدید االئتمان، بشكل أساسي على شكل قروض 
اطات لتمدید االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض  وضمانات وخطابات اعتماد. وفیما یتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة باالرتب 

المجموعة لخسارة بمبلغ یعادل مجموع االرتباطات غیر المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال یمكن تحدیده فوراً،  
من العمالء الحفاظ  یتوقع بأن یقل كثیراً عن مجموع االرتباطات غیر المستخدمة ألن معظم االرتباطات لتمدید االئتمان تتطلب 

على معاییر ائتمان محددة. إن مجموع االرتباطات القائمة لتمدید االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدیة المستقبلیة ألن 
 یتم إنھاؤھا بدون تقدیم التمویل المطلوب. قد تنتھي صالحیتھا أو العدید من االرتباطات 

 
 لالرتباطات والمطلوبات المحتملة المتعلقة باالئتمان للمجموعة: فیما یلي ھیكل االستحقاق التعاقدي  )۱

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۲۰۲۰ 
 

  ۳خالل 
 أشھر

 

 ۱۲ -أشھر  ۳
 شھراً 

 

 ٥ -سنة واحدة 
 سنوات

 
 ٥أكثر من 

 سنوات
 المجموع

 
 ۷۷۷٬۸۰۷ - ٥٬٥۰۰ ٤۲٤٬۸۰٤ ۳٤۷٬٥۰۳  خطابات اعتماد
 ٤٬٥۸۹٬۹٥۰ ۲۰٬٦۰۰ ۱۲۳٬۳۳۷ ۱٬۱۱۰٬٥٤٤ ۳٬۳۳٥٬٤٦۹ خطابات ضمان

 ۱۷۰٬٥۰۹ - - - ۱۷۰٬٥۰۹ قبوالت
 ارتباطات غیر قابلة لإللغاء 

 ٦۱۸٬٤٥٥ - ۱٥۰٬۰۰۰ ٤٦۸٬٤٥٥ -  لتمدید االئتمان   
 ────── ────── ────── ────── ────── 

 ٦٬۱٥٦٬۷۲۱ ۲۰٬٦۰۰ ۲۷۸٬۸۳۷ ۲٬۰۰۳٬۸۰۳ ۳٬۸٥۳٬٤۸۱ المجموع
   یةاالئتمانخسائر للمخصص 

 ) ۳۷۱٬۰۸۷(     المتوقعة   
     ────── 

 ٥٬۷۸٥٬٦۳٤     صافي التعرض
     ══════ 

 

 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۲۰۱۹ 
 

  ۳خالل 
 أشھر

 

 ۱۲ -أشھر  ۳
 شھراً 

 

 ٥ -سنة واحدة 
 سنوات

 

 ٥أكثر من 
 سنوات

 
 المجموع

 
 ۸٤۰٬٦۰۸ - ۱۱٬۹۱۲ ٤۱٦٬۲۳۲ ٤۱۲٬٤٦٤  خطابات اعتماد
 ۳٬۸۱۲٬۸۱۲ ۱۷٬۹۰۰ ٦۷۲٬۱۰۲ ۱٬۲۱۷٬٦۲۷ ۱٬۹۰٥٬۱۸۳ خطابات ضمان

 ۲۳۹٬۸۷۱ - - - ۲۳۹٬۸۷۱ قبوالت
 ارتباطات غیر قابلة لإللغاء 

 ٤٦٤٬٦۱۸ - ۱٥۰٬۰۰۰ ۳۱٤٬٦۱۸ -  لتمدید االئتمان   
 ────── ────── ────── ────── ────── 

 ٥٬۳٥۷٬۹۰۹ ۱۷٬۹۰۰ ۸۳٤٬۰۱٤ ۱٬۹٤۸٬٤۷۷ ۲٬٥٥۷٬٥۱۸ المجموع
   یةخسائر االئتمانللمخصص 

 ) ۹۳٬٤۸۹(     المتوقعة   
     ────── 

 ٥٬۲٦٤٬٤۲۰     صافي التعرض
     ══════ 

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بلغ الجزء غیر المستخدم من االرتباطات التي یمكن أن تلغى في أي وقت من قبل المجموعة والقائمة كما في 

 ملیار لایر سعودي).  ٦٫۲٤: ۲۰۱۹لایر سعودي (ملیار  ۳٫۸٤مبلغ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷٥ 
 

 ارتباطات ومطلوبات محتملة (تتمة) ۱۹

 االرتباطات والمطلوبات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة)  ) ج
 

للمساعدة على بیان مدى أھمیتھا یوضح الجدول التالي التغییرات في إجمالي القیمة الدفتریة لالرتباطات والمطلوبات المحتملة المتعلقة بالقرض ) ۲
 للتغیرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة. 

 
  ۲۰۲۰   

 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 

مدى العمر دون 
االنخفاض في 
 قیمة االئتمان

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى العمر مع 
االنخفاض في 
 المجموع قیمة االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 ٥٬۳٥۷٬۹۰۹ ٤٦٥٬۱۳۳ ۱٦٦٬٤٥٥ ٤٬۷۲٦٬۳۲۱ ۲۰۲۰ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 - - (۱٦٬٦٤۸) ۱٦٬٦٤۸ شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
   تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 

 -  ٣٬٠٠٦ (۳٬۰۰٦) دون االنخفاض في قیمة االئتمان
تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 

 - ۳۸٬۱٤۹ ) ۷٬۸۸۹( ) ۳۰٬۲٦۰( مع االنخفاض في قیمة االئتمان
بخالف موجودات مالیة أُلغي إثباتھا خالل الفترة 

 ) ۲۹۲٬۲۰۳( ) ٤٬۲۸٦( ) ۲۲٬۱۹۱( ) ۲٦٥٬۷۲٦( المشطوبات
 ۱٬۱۸٤٬۲٦٥ ۳٦ - ۱٬۱۸٤٬۲۲۹ موجودات مالیة جدیدة منشأة أو مشتراة

 ) ۹۳٬۲٥۰( ) ۱۸٬٤۷٤( ۱٥٬۷۱۳ ) ۹۰٬٤۸۹( حركات أخرى
 ٦٬۱٥٦٬۷۲۱ ٤۸۰٬٥٥۸ ۱۳۸٬٤٤٦ ٥٬٥۳۷٬۷۱۷ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 
  ۲۰۱۹   

 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون 
االنخفاض في 
 قیمة االئتمان

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى العمر مع 
االنخفاض في 
 المجموع قیمة االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
  ٥٬۲۱۸٬٦۹٦   ۲۳۰٬۳٤۲   ۲۳۹٬۹۷۹  ٤٬۷٤۸٬۳۷٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ۱۲الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  تحویل الى
 شھراً 

 ۲۰٬٦۷٤   (۲۰٬٦۷٤) - - 

تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 دون االنخفاض في قیمة االئتمان

 (۳۱٬٦٦۲)  ۳۱٬٦٦۲   -    - 

تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
 مع االنخفاض في قیمة االئتمان

 (٤۳۱٬۱٥۳)  (۱٬۸٤٦)  ٤۳۲٬۹۹۹  - 

موجودات مالیة أُلغي إثباتھا خالل الفترة بخالف 
 المشطوبات

 (۳٦٥٬۲۷۱)  (۱٬۲۲۹)  (۱۱٥٬٥۷٦)  (٤۸۲٬۰۷٦) 

  ۸۷۱٬٥۱۳     -   ٤٬۱٦۹   ۸٦۷٬۳٤٤  مالیة جدیدة منشأة أو مشتراةموجودات 
 (۲٥۰٬۲۲٤)  (۸۲٬٦۳۲)  (۸٥٬٦۰٦)  (۸۱٬۹۸٦)  حركات األخرى

 ٥٬۳٥۷٬۹۰۹ ٤٦٥٬۱۳۳ ۱٦٦٬٤٥٥ ٤٬۷۲٦٬۳۲۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷٦ 
 

 ارتباطات ومطلوبات محتملة (تتمة) ۱۹
 
 تحلیل للتغیرات في مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة على االرتباطات والمطلوبات المحتملة المتعلقة بالقرض: فیما یلي  )۳ 

  ۲۰۲۰  

 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى العمر دون 
االنخفاض في 
 قیمة االئتمان

الخسارة 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى العمر مع 
االنخفاض في 
 المجموع قیمة االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 ۹۳٬٤۸۹ ۷۲٬۲٥۷ ۲٬٦۰۲ ۱۸٬٦۳۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 

 - - ) ۳۲۲( ۳۲۲ شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
 الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمرتحویل إلى 

 - - ۱۹ ) ۱۹( دون االنخفاض في قیمة االئتمان
 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر

 - ٤٥۰ ) ۱۸۹( ) ۲٦۱( مع االنخفاض في قیمة االئتمان
 ۲۷۱٬٥٥۱ ۲٦٤٬۰٦٤ ٤٬۷۱۳ ۲٬۷۷٤ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

 ۷٬۹۳۲ ۱۸ - ۷٬۹۱٤ موجودات مالیة جدیدة منشأة أو مشتراة
 ) ۱٬۸۸٥( ) ۳۷( ) ۲۷٦( ) ۱٬٥۷۲( ھااستبعادموجودات مالیة تم 

 ۳۷۱٬۰۸۷ ۳۳٦٬۷٥۲ ٦٬٥٤۷ ۲۷٬۷۸۸ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 
 

  ۲۰۱۹  

 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 

مدى العمر دون 
االنخفاض في 
 قیمة االئتمان

 الخسارة
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى العمر مع 
االنخفاض في 
 المجموع قیمة االئتمان

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
     

 ۱٥٤٬۱۲۹ ۱۳۹٬۱۸۱ ۱٬٦۸۳ ۱۳٬۲٦٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 
 - - ) ۷۲( ۷۲ شھًرا ۱۲تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر
 دون االنخفاض في قیمة االئتمان

 
)٥٤ ( 

 
٥٤ 

 
- 

 
- 

 تحویل إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر
 - ۱٬۷۷۱ ) ۱۳۸( ) ۱٬٦۳۳( قیمة االئتمانمع االنخفاض في 

 ۳٬٤۰۱ ) ۳٬۲۸۰( ۱٬۰۱۷ ٥٬٦٦٤ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
 ۲٬۳٥٦ - ٦۱ ۲٬۲۹٥ موجودات مالیة جدیدة منشأة أو مشتراة

 ) ٦٦٬۳۹۷( ) ٦٥٬٤۱٥( ) ۳(  ) ۹۷۹(  ھااستبعادموجودات مالیة تم 
 ۹۳٬٤۸۹ ۷۲٬۲٥۷ ۲٬٦۰۲ ۱۸٬٦۳۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في 

 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷۷ 
 

 تتمة)باالئتمان ( المحتملةالمطلوبات وااللتزامات الطارئة  ۱۹
 

 فیما یلي تحلیل االرتباطات والمطلوبات المحتملة من قبل الطرف المقابل:  )٤
 

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 ۳۱٤٬٦۱۸ ٤٦۸٬٤٥٥ حكومیة وشبھ حكومیة
 ٤٬۹۷۹٬٤٤۱ ٥٬٦۸۱٬٥٥٥ الشركات

 ٦۳٬۸٥۰ ٦٬۷۱۱ البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 ────── ────── 
 ٦٬۱٥٦٬۷۲۱ ٥٬۳٥۷٬۹۰۹ 

 ) ۹۳٬٤۸۹( ) ۳۷۱٬۰۸۷( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 ────── ────── 

 ٥٬۲٦٤٬٤۲۰ ٥٬۷۸٥٬٦۳٤  المجموع
 ══════ ══════ 

 تعھدات اإلیجار التشغیلیة د)
 

فیما یلي الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة بموجب عقود االیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء التي أبرمتھا المجموعة  
 كمستأجر: 

 ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ٦٬٦۰۹ ٤٬٦٦٥ أقل من سنة واحدة
 ٥٬۰۸٥ ٤۲۰ سنوات ٥واحدة إلى من سنة 

 ────── ────── 
 ۱۱٬٦۹٤ ٥٬۰۸٥ المجموع

 
 

══════ ══════ 

 دخل عموالت خاصةصافي  ۲۰

 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   دخل عموالت خاصة

 ۲٬۲٥٥٬٦٤۰ ۲٬۲٦۲٬٥۱۱  وسلفقروض 
 ۸۳۹٬٦۲۷ ۸۰٦٬۰۹۸ المطفأةاستثمارات محتفظ بھا بالتكلفة 

 ۱٬۷۹٦ ۲٥٬۷۰۲ استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ۱۰۰٬۳۰۳ ۷۱٬۰۲۱ مشتقات

 ۳۰٬۱۸۱ ۱٤٬۷۰۹ مالیة أخرىالمطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 ────── ────── 

 ۳٬۲۲۷٬٥٤۷ ۳٬۱۸۰٬۰٤۱ المجموع
 ────── ────── 
   

   خاصة تعموال روفمص
 ۷۷۳٬۹٦٦ ٤۹۱٬۲۳۱ ودائع العمالء

 ۱۸۰٬۳۸۲ ۱۲۸٬۲٤۳ للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى اتمطلوب
 ۱۰۱٬۲۷۲ ۸۰٬٦۷۹ مشتقات

 ۹۹٬۱۱۱ ۷۲٬۲۷٤ صكوك مساندة
 ۱۸٬۱٥۹ ۱٥٬٤٦٥  تكلفة تمویل على موجودات مؤجرة

 ۲٬٤۹۳ ۱٬۸۱۳ أخرى
 ────── ────── 

 ۱٬۱۷٥٬۳۸۳ ۷۸۹٬۷۰٥ المجموع
 ────── ────── 

 ۲٬۰٥۲٬۱٦٤ ۲٬۳۹۰٬۳۳٦ دخل عموالت خاصةصافي 
 ══════ ══════ 

 .ومصروفات العموالت الخاصة للمجموعة تأتي من المنتجات المعتمدة من الشریعة اإلسالمیة دخلجمیع 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷۸ 
 

 وعموالت، بالصافيدخل أتعاب  ۲۱
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
الریاالت بآالف 

  السعودیة
   وعموالت دخل أتعاب

 ۱۲٤٬٦۰٤ ۳۱۰٬۲۸۹ متاجرة في األسھم المحلیة
 ۳۱٤٬۷۲۹ ۲۸۲٬۷۰٤  بطاقات

 ۱۸٥٬۹٥٥ ۱۳٦٬۲۳۸ التزامات القروض والرسوم اإلداریة
 ۱٤۰٬۸۱۸ ۱۰٥٬۸۸۸ رسوم من الحواالت

 ٦٦٬۱۲۱ ٤۹٬۷٥۸ رسوم صنادیق استثماریة مشتركة
 ٦٬٦۳۲ ٤۳٬۹۲۱ األسھم العالمیةمتاجرة في 

 ٤۳٬۱٦٥ ٤۳٬٥۳۰ تمویل تجاري
 ۱۹٬۰٤٦ ۱٬۹۹۷ تكافل تعاوني  وعمولة منرسوم 
 ۳۱٬٥٦۳ ٥۰٬۸۸۲ أخرى

 ────── ────── 
 ۹۳۲٬٦۳۳ ۱٬۰۲٥٬۲۰۷ دخل أتعاب وعموالتمجموع 

 ────── ────── 
   أتعاب و عموالتمصروف 

 ) ۲۰۱٬٦۸۷( ) ۱۸۹٬۹۲۸( مصاریف متعلقة بالبطاقات
 ) ۷۱٬٤۱۸( ) ۱٦۸٬۲۱۷( أتعاب وساطة

 ) ۳۹٬٥۹٤( ) ۳۳٬۲٤۷( مصاریف متعلقة بالقروض
 ) ۱۲٬٤۰۸( ) ۱۱٬۹۲۲( مصاریف متعلقة بالصنادیق االستثماریة 

 ) ۱٬۰۰۲( ) ۱۳٬۳۸۱( متاجرة في األسھم العالمیة
 ) ۱٬۲۰۳( ) ۱٬۰۰٤( مصاریف رسوم الحواالت

 ) ۹۰( - تمویل تجاري
 ) ۱( - عمولة مبیعات -تكافل تعاوني 

 ────── ────── 
 ) ۳۲۷٬٤۰۳( ) ٤۱۷٬٦۹۹( أتعاب وعموالتمجموع 

 ────── ────── 
 ٦۰٥٬۲۳۰ ٦۰۷٬٥۰۸ المجموع

 ══════ ══════ 
 

  صافي الربح من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ۲۲
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ٥٬٦۷۰ ۹٬٤۰٤  صنادیق االستثمار
 ۱۲۲ ٤۱۲ أسھم

 ────── ────── 
  ٥٬۷۹۲  ۹٬۸۱٦ المجموع

 ══════ ══════ 
 

:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۹محقق بمبلغ یتضمن صافي الربح من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ربح غیر 
 ملیون لایر سعودي).  ٥٫٥۸بمبلغ 

 

 خرى، بالصافياأل دخل العمیات ۲۳
 
 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 - ۱۷٬۰۳٤ )٤۰ربح من تحویل أعمال تكافل (راجع اإلیضاح 
 ۱٬۱۰۷ ۱۳۹ ربح من بیع عقار آخر

 ۲۱٦ ۷ بیع ممتلكات ومعداتربح من 
 ۱۰٬۸٥۷ ۱٥٬۲۳۰ أخرى

 ────── ────── 
 ۱۲٬۱۸۰ ۳۲٬٤۱۰ المجموع

 ══════ ══════ 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۷۹ 
 

 ربحیة السھم ۲٤

بقسمة صافي دخل السنة العائد لمساھمي    ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱یتم احتساب الربح األساسي للسھم للسنتین المنتھیتین في  
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة كما یلي. البنك على 

 
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

   الربح العائد إلى المساھمین العادیین
 ۹۹۱٬۰۲۳ ۳۳٬۷٥٤ لربحیة السھم األساسیة والمخفّضة

   
 األسھم األسھم 

    العادیةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
 ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لربحیة السھم األساسیة والمخفّضة

   
 ۱٫۲۱ ۰٫۰٤ ربحیة السھم األساسیة والمخّفضة (باللایر السعودي)

 
 احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ھي نفسھا للبنك.

 
 الزكاة وضریبة الدخل ۲٥

         
 
 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

   الزكاة
 ۱۲٦٬۷۹۰ ٦٬٦۱۲ السنة الحالیة     
 ٤٬۱٦۰ ) ٦٬۳۲٦( السنة السابقة     

 ────── ────── 
 ۲۸٦ ۱۳۰٬۹٥۰ 

   ضریبة الدخل
 ٥٬٦٤۲ ٤٤۱ السنة الحالیة     
 ) ٥٬٥۸٥( ) ۳٬۲۸٦( السنة السابقة     

 ────── ────── 
 )۲٬۸٥ ) ٤٥۷ 
 ────── ────── 

 ۱۳۱٬۰۰۷ ) ۲٬٥٥۹( المجموع
 ══════ ══════ 

 
 وضع الربوط: 

 
، توصل البنك إلى اتفاق تسویة ("االتفاقیة") مع الھیئة العامة للزكاة والدخل لاللتزام بالتوجیھات المنصوص علیھا في  ۲۰۱۸خالل 

ربیع الثاني   ٥بتاریخ    ۱۲٦۰) والقرار الوزاري رقم  ۲۰۱۸نوفمبر    ۲۸ھـ (۱٤٤۰ربیع األول    ۲۰/م) بتاریخ  ۲٦المرسوم الملكي رقم (
 ٥٥۱مقابل دفعة كاملة ونھائیة بمبلغ    ۲۰۱۷إلى    ۲۰۰٦)، لتسویة التزامات الزكاة المستحقة للسنوات من  ۲۰۱۸دیسمبر    ۱۲ھـ (۱٤٤۰

 ۱۱۰. قام البنك بدفع القسط األول بمبلغ ۲۰۲۳دیسمبر  ۱سنوات تنتھي في  ٥أقساط على مدى  ٦ملیون لایر سعودي، مستحقة على 
  ۲۰۲۰ونوفمبر  ۲۰۱۹خالل شھر نوفمبر لكل قسط ملیون لایر سعودي  ۸۸٫۲ وقسطین بمبلغ ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي في دیسمبر 

وفقاً إلطار التسویة المنصوص علیھ في المرسوم   ۲۰۱۸على التوالي. وبموجب االتفاقیة، وافق البنك والھیئة على تسویة الزكاة لسنة 
إلى   ۲۰۰٦المتعلقة بالزكاة بین البنك والھیئة المتعلقة بالسنوات من الملكي والقرار الوزاري. وكنتیجة لالتفاقیة، تم حل جمیع النزاعات 

۲۰۱۷. 
 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۸۰ 
 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل ۲٥
 

، وقام  ۲۰۱۷والسنة  ۲۰۱۱إلى  ۲۰۰٦فیما یخص األمور المتعلقة بالزكاة، قام البنك بسحب جمیع اعتراضاتھ المتعلقة بالسنوات من 
المتنازع علیھا لالستفادة من العفو الممنوح من قبل الھیئة. ونتیجة لذلك، تم تسویة الخالفات المتعلقة  بتسویة المطلوبات ذات الصلة 

  بالضرائب بین البنك والھیئة.
 

ملیون لایر سعودي وغرامات   ٦۱، استلم البنك ربوط ضریبة القیمة المضافة مع ضریبة القیمة المضافة اإلضافیة بمبلغ ۲۰۱۹خالل 
ملیون لایر سعودي. اعترض البنك على فرض ضریبة القیمة المضافة اإلضافیة وغرامات التأخیر ذات   ۲۹لصلة بمبلغ التأخیر ذات ا

الصلة وقام بدفع ضریبة القیمة المضافة اإلضافیة "قید االعتراض" من أجل االمتثال لألنظمة. وتم تسجیل تسویة ضریبة القیمة المضافة  
ووزارة اإلسكان في القوائم المالیة الموحدة. ومع ذلك، من أجل االستفادة من العفو، قام البنك بسحب  اإلضافیة كذمم مدینة من العمالء 

ضریبة قیمة مضافة إضافیة بمبلغ ب  ۲۰۱۹و ۲۰۱۸، تلقى البنك ربط إضافي لضریبة القیمة المضافة للسنتین ۲۰۲۰االعتراض. خالل 
ملیون لایر سعودي. سیقوم البنك باالعتراض على فرض ضریبة    ٦۳٫۹بمبلغ ملیون لایر سعودي وغرامات التأخیر ذات الصلة  ۳۹٫۳

ملیون لایر سعودي "قید   ۳۹٫۳قیمة مضافة إضافیة وغرامات تأخیر ذات صلة. ومع ذلك، قرر البنك تسویة الضریبة اإلضافیة بمبلغ 
 االعتراض" من أجل االستفادة من العفو بحیث یتم شطب غرامات التأخیر ذات الصلة. 

 
. ولم یقم البنك باالعتراض على الربط وقرر تسویة  ۲۰۱۸حتى  ۲۰۱٥، تلقى البنك ربط ضریبة الدخل للسنوات من ۲۰۲۰خالل 

ملیون لایر سعودي خالل فترة العفو من أجل الحصول على إعفاء من غرامات التأخیر ذات الصلة. ونتیجة    ۲٫٦الضریبة اإلضافیة بمبلغ  
 متعلقة بالضرائب بین البنك والھیئة فیما یتعلق بھذه السنوات. لذلك، تم تسویة الخالفات ال

 
، باستثناء ۲۰۱۹قدم البنك إقراراتھ الزكویة والضریبیة إلى الھیئة وقام بدفع الزكاة وضریبة الدخل للسنوات المالیة حتى وبما یشمل سنة  

 یئة عند استحقاقھا. المبالغ المتفق علیھا كالتزام بموجب االتفاقیة والتي سیتم دفعھا إلى الھ
 

 توزیعات األرباح ۲٦
 

لایر   ۰٫۳ملیون لایر سعودي تعادل  ۲٤٦توزیعات أرباح نھائیة (بالصافي من الزكاة) بمبلغ  ۲۰۲۰ینایر  ۲٦اقترح مجلس اإلدارة في 
ملیون لایر سعودي تعادل   ۲٤٦: توزیعات أرباح نقدیة أولیة بمبلغ ۲۰۱۹( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱سعودي للسھم الواحد للسنة المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي تعادل    ٤۱۰بمبلغ    ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد وتوزیعات أرباح نقدیة نھائیة للسنة المنتھیة في    ۰٫۳
میة العادیة الذي  لایر سعودي للسھم الواحد). تم دفع ھذا المبلغ خالل السنة الحالیة بعد موافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العمو ۰٫٥

  ملیون سھم.  ۸۲۰. تم احتساب توزیعات األرباح ھذه على أساس ۲۰۲۰أبریل   ۱٥عقد في 
 

 نقد وما یماثلھ ۲۷
 

 یتكون النقد وما یماثلھ المدرج في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة مما یلي: 
 

 ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۲٬۰۷۷٬۲۰٦ ۱٬٦٤۷٬۸۷۰ )٤باستثناء الودیعة النظامیة (إیضاح  البنك المركزي السعوديالنقد واألرصدة لدى 
یوماً أو أقل من  ۹۰بفترات اســتحقاق أصــلیة لمدة  مالیة أخرىالت ســســامطلوبات من البنوك والمؤ

  تاریخ االقتناء
 

٤۲۸٬٤۷۳ 
 

٥٦۹٬٦۳۲ 
 ────── ────── 

 ۲٬٦٤٦٬۸۳۸ ۲٬۰۷٦٬۳٤۳ المجموع
 ══════ ══════ 

 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۸۱ 
 

 التزام منافع الموظفین ۲۸
 

 التزام المنافع المحددة  ۲۸-۱
 

 وصف عام  )أ
 

ري  تدیر المجموعة خطة منافع نھایة الخدمة لموظفیھا بناء على أنظمة العمل السعودیة السائدة. یتم عمل االستحقاقات وفقا للتقییم االكتوا
 الوحدة االئتمانیة المتوقعة بینما یتم سداد التزامات مدفوعات المنافع عند حلول موعد استحقاقھا.بموجب طریقة 

 
 إن المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة، والحركة في االلتزام خالل السنة، بناء على قیمتھا الحالیة على الشكل التالي:  ) ب

 
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 ۲۷۳٬۸۳۳ التزام المنافع المحددة في بدایة السنة 
 

۲٦٥٬٥۹۹ 
 ۳٤٬۹۹۳ ۳٤٬۰۷۱  المحمل للسنة 
 ۱۱٬۲۱٤ ٦٬٥٤۷ خاصة  ت تكلفة عموال

 ) ۱۹٬۹٥۷( ) ۳۰٬۳٤۷( منافع مدفوعة 
 ) ۱۸٬۰۱٦( ) ٤٬٤۰۳(  إعادة قیاس 

 ────── ────── 
 ۲۷۳٬۸۳۳ ۲۷۹٬۷۰۱ نھایة السنة التزام المنافع المحددة في 

 ══════ ══════ 
 

 الدخل  قائمة المبالغ المعترف بھا في  ) ج
  )د

 ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   

 ۳٤٬۸۸٥ ۳٤٬۰۷۱ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۱۰۸ - تكلفة الخدمة السابقة 

 ────── ────── 
 ۳٤٬۰۷۱ ۳٤٬۹۹۳ 
 ══════ ══════ 

 
 إعادة قیاس مثبتة في الدخل الشامل اآلخر الموحد  ) ه

 
 

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 التغیرات في افتراضات الخبرة 
 
)۳٬۸۳٥ ( 

 
)۲۳٬۳۸٥ ( 

 ٥٬۳٦۹ ) ٥٦۸( التغیرات في االفتراضات المالیة 
 ────── ────── 
 )٤٬٤۰۳ ( )۱۸٬۰۱٦ ( 
 
 

══════ ══════ 

 



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۸۲ 
 

 التزام منافع الموظفین (تتمة)  ۲۸
 

 التزام المنافع المحددة (تتمة)  ۲۸-۱
 

  تضمنت االفتراضات االكتواریة األساسیة المستخدمة في تقدیر التزام المنافع المحددة ما یلي: ) و
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 سنویاً  ٪۲٫٥٥ سنویاً  ٪۲٫۱۱ معدل الخصم 
 سنویاً  ٪۲٫٥٥ سنویاً  ٪۲٫۱۱ الرواتب المعدل المتوقع لزیادة 

 سنویاً  ٪۸ سنویاً  ٪۸ معدل السحب 
 سنوات ۷٫٥۸ سنوات ۷٫۷۹ متوسط المدة 

 سنة ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد الطبیعي

  األخرى:یوضح الجدول أدناه حساسیة التزام المنافع المحددة بسبب التغیرات في االفتراضات الرئیسیة مع ثبات كافة المتغیرات  ) ز
  ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  
 النقص في االفتراض الزیادة في االفتراض التغیر في االفتراض 

 ۲۲٬۲٦۰ ) ۱۹٬٤٤٦( ٪۱ معدل الخصم 

 ) ۲۰٬۸۷۲( ۲۳٬٤۷۳ ٪۱ المعدل المتوقع لزیادة الرواتب 
 ۳٬٥۳۷ ) ۳٬۱۸۰( ٪ ۱۰ معدل السحب 

 

  ۲۰۱۹ 
 بآالف الریاالت السعودیة  
الزیادة في  التغیر في االفتراض 

 االفتراض
 النقص في االفتراض

 ۲۱٬۲٤٤ ) ۱۸٬٥۳۹( ٪۱ معدل الخصم 

 ) ۱۹٬۹۲۰( ۲۲٬٤۲۲ ٪۱ المعدل المتوقع لزیادة الرواتب 
 ۳٬۳۸٤ ) ۳٬۰٤۰( ٪ ۱۰ معدل السحب 

    

 نھایة الخدمة: فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع اللتزام المنافع المحددة غیر المخصومة لخطة  ) ح
 بآالف الریاالت السعودیة

 

 أقل من 
 سنة واحدة

 من سنة واحدة
 إلى سنتین

 من سنتین
 سنوات ٥إلى 

 أكثر من
 سنوات ٥

 
 المجموع

 ۳۳۰٬٦٤۰ ۲۰۳٬۲۰۲ ٦۷٬۳٦٤ ۲۳٬٤۹۲ ۳٦٬٥۸۲ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ۳۳٤٬۲٤۹ ۲۰۳٬۸۸٦ ٦٤٬٦۳۰ ۲۰٬۹۹۳ ٤٤٬۷٤۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

      

ملیون لایر سعودي) وتشمل تكلفة الخدمة والعمولة    ۳۸٫۰٥:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ۳٦٫٤۸المساھمة المتوقعة للسنة المقبلة  تبلغ    ) ط
 الخاصة. 

 
 التزام المنافع المحددة  ۲۸-۲

 
بموظفیھا السعودیین. بلغ مجموع  تقدم المجموعة مساھمات لخطة منافع التقاعد المحددة للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة فیما یتعلق   

 ملیون لایر سعودي).  ٤۳٫٤۲: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ٤٤٫۱۸مبلغ المصاریف خالل السنة فیما یتعلق بھذه الخطة 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۸۳ 
 

  القطاعات التشغیلیة  ۲۹
 

مراجعتھا دوریاً من متخذ   تم تعریف القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة الخاصة بالعناصر األساسیة للمجموعة والتي یتم
 القرار الرئیسي وذلك ألغراض توزیع الموارد وتقییم األداء للقطاعات. 

 
تتمركز جمیع عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة، باستثناء شركة الجزیرة لألوراق المالیة المحدودة (منشأة ذات غرض  

 خاص). 
 

قاً للشروط واألحكام التجاریة العادیة. تقاس إیرادات األطراف الخارجیة المسجلة إلى متخذ  تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وف
القرار الرئیسي بطریقة متوافقة مع ذلك في قائمة الدخل الموحدة. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعیة من الموجودات والمطلوبات  

 التشغیلیة.
 

 لقطاعات التشغیلیة الرئیسیة التالیة: ألغراض تقریر اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى ا
 

 األفراد قطاع 
 الودائع، االئتمان والمنتجات االستثماریة لألفراد. 

 
 قطاع الشركات 

 القروض والودائع والمنتجات االئتمانیة األخرى للشركات صغیرة ومتوسطة الحجم والعمالء من المؤسسات. 
 

 قطاع الخزینة 
  والصرف األجنبي وخدمات المتاجرة والخزینة. یغطي ھذا القطاع أسواق المال  

 
 الوساطة وإدارة الموجودات 

توفر خدمات الوساطة لتداول األسھم للعمالء (ھذا القطاع مدرج ضمن أنشطة شركة الجزیرة لألسواق المالیة "الجزیرة كابیتال" وھي  
 شركة تابعة للبنك). 

 
 تكافل تعاوني 

خدمات ومنتجات حمایة وادخار. وبموجب نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة قامت المجموعة بفصل أعمالھا في قطاع   قدمی 
التأمین في منشأة منفصلة تحت مسمى شركة الجزیرة تكافل تعاوني تم تأسیسھا بموجب نظام التأمین الجدید في المملكة العربیة  

  .۲۰۱٤یمثل ھذا القطاع محفظة التأمین للسیاسات التي أبرمھا البنك قبل  التأمین التعاوني)(قانون مراقبة شركات   السعودیة
 

 ۲۰۲۰ینایر    ۱، تم تحویل محفظة التأمین ھذه اعتباًرا من  الموحدة  حول ھذه القوائم المالیة   ٤۰كما ھو موضح بشكل مفصل في اإلیضاح  
  عاوني)، بما في ذلك تحویل جمیع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بھذا العمل.تكافل ت  الجزیرةبقیمة صفریة (بدون تكلفة على شركة 

 
 أخرى

 وتشمل األخرى االستثمار في شركات زمیلة والدخل بین القطاعات وحذف المصاریف والربح من بیع العقارات األخرى. 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۸٤ 
 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة)    ۲۹
 

 ومطلوبات المجموعة وایراداتھا من العملیات وصافي إیرادات السنة من القطاع التشغیلي: فیما یلي بیان بمجموع موجودات  
 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 
۲۰۲۰ 

 
 األفرادقطاع 

 
 قطاع الشركات

 قطاع
 الخزینة

 
الوساطة 
وإدارة 

 الموجودات

 
 تكافل
 أخرى تعاوني

 
 

 المجموع
        

 ۹۲٬۰۸۸٬۸۷٤ ۱٦۳٬۰٥۱ - ۱٬۷٤٥٬۰٥۳ ۳٦٬۱٥۰٬۱٥۲ ۲۳٬٤٦۷٬۲٥۳ ۳۰٬٥٦۳٬۳٦٥ مجموع الموجودات 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

 ۸۰٬۷۲٤٬۳۷٥ )۱٬۰۸٥( - ۸۳٥٬٤۱٤ ۱۳٬٤۳٥٬۰۰۱ ۲٤٬۳۹۸٬۱۹٤ ٤۲٬۰٥٦٬۸٥۱ مجموع المطلوبات 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

 ۳٬۲۸۷٬۱۱۹ )۳٤۰٬۹۹٦( - ۲۸۱٬۹٥۳ ۱٬۰٥۲٬۹۰۸ ٦۰٥٬۲۹۷ ۱٬٦۸۷٬۹٥۷ العملیات دخل  مجموع 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

 ۲٬۳۹۰٬۳۳٦ )۷۰٬۱۳۷( - ٤۰٬۱٥۸ ۸۰۲٬۹٤۱ ٤۹۸٬۷۲۸ ۱٬۱۱۸٬٦٤٦ دخل عموالت خاصةصافي 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

،  أتعاب وعموالتدخل 
 ٦۰۷٬٥۰۸ )۳۲٬۷۷۰( - ۲۳۳٬٥٤۰ )٤۹٦( ۸۷٬۱۸۸ ۳۲۰٬۰٤٦ بالصافي

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 
صافي الربح من األدوات  

المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۹٬۸۱٦ - - ۹٬۸۱٦ - - - قائمة الدخل 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 
صافي دخل شركة   منالحصة 
 ۱٦٬۲۷۹ ۱۳٬۹٥۳ - ۲٬۳۲٦ - - - زمیلة 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 
في القیمة  االنخفاض  مخصص

،   للخسارة االئتمانیة المتوقعة
 )۱٬٥۷٥٬۷٤۳( - - - )٦٬٤۹۸( )۱٬٤٦۰٬٥۹۳( )۱۰۸٬٦٥۲( بالصافي

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 
 )۲۱٤٬٤٤٦( )۸٬۹۰۷( - )۱۳٬٤٥۰( )٤۱٬٤٦۷( )۱۹٬۰۷۱( )۱۳۱٬٥٥۱( استھالك وإطفاء

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

 )۳٬۲۷۲٬۲۰۳( )۳٦٬۳۱٥( - )۱٤۰٬۸٥٥( )۳۲٤٬۰٤٥( )۱٬٦۷۹٬۹۸۰( )۱٬۰۹۱٬۰۰۸(  لعملیاتمجموع المصاریف ا 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

صافي الدخل/ (الخسارة) قبل  
 ۳۱٬۱۹٥ )۳٦۳٬۳٥۸( - ۱٤۳٬٤۲٤ ۷۲۸٬۸٦۳ )۱٬۰۷٤٬٦۸۳( ٥۹٦٬۹٤۹ الزكاة وضریبة الدخل

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 
  



 

 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 

۸٥ 
 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة)    ۲۹
 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 
۲۰۱۹ 

 
 األفرادقطاع 

 
 قطاع الشركات

 قطاع
 الخزینة

 
الوساطة 
وإدارة 

 الموجودات

 
 تكافل
 أخرى تعاوني

 
 

 المجموع
        

 ۸٦٬٥٤٤٬۳٤٤ ۱٤۸٬۳۳۲ ۱۰۱٬٤۹۳ ۱٬۷۳٤٬۱۲۷ ۳٤٬۹۰۸٬٥۷۰ ۲۲٬۰۸۳٬٤٦۳ ۲۷٬٥٦۸٬۳٥۹ مجموع الموجودات
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

 ۷٤٬۹٥٤٬۸۲۷ - ۱۰۱٬٤۹۳ ۷۷۳٬۹۹۸ ۱۱٬۲۸۳٬٤۲۳ ۲۰٬۷٥۷٬٦۲۹ ٤۲٬۰۳۸٬۲۸٤ مجموع المطلوبات
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

 ۲٬۹۷۷٬۱٥۹ ) ۳۰٥٬٦٦۸( ۱۷٬٥۹۹ ۱٦۷٬٦٤۲ ۱٬۱۳۸٬٦٦٦ ٥٥٦٬۷۱۲ ۱٬٤۰۲٬۲۰۸ دخل العملیاتمجموع 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

دخل عموالت صافي 
 ۲٬۰٥۲٬۱٦٤ ) ۲۷٬۰۳٦( ٤۷۲ ٥۳٬۱۲۷ ۸۳۳٬۱۷۲ ٤٤٤٬۷۰٤ ۷٤۷٬۷۲٥ خاصة

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 
، دخل أتعاب وعموالت

 ٦۰٥٬۲۳۰ ) ۲٤٬۱۲۸( ۱۷٬۱۲۷ ۱۰۹٬۸٦۳ ۷٤٦ ۹٦٬۲۹۳ ٤۰٥٬۳۲۹ بالصافي
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

صافي الربح من األدوات 
المالیة بالقیمة العادلة من 

 ٥٬۷۹۲ - ٥٬۷۹۲ - - - - خالل قائمة الدخل
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

صافي دخل  منالحصة 
 ۱۲٬۸۸۸ ۱۱٬۰٤۷ - ۱٬۸٤۱ - - - زمیلةشركة 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 
 في االنخفاض مخصص

القیمة للخسارة  
، المتوقعة االئتمانیة
 ) ۱٥٦٬۹٥۳( - - - - ) ۱۷۲٬۷۱۸( ۱٥٬۷٦٥ بالصافي

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 
 ) ۲۰۱٬۰۲٦( ) ۸٬۱۳۰( ) ۸۷۱( ) ۱٤٬٥۲۰( ) ۳٦٬۸۱۰( ) ۱٥٬۸٦٥( ) ۱۲٤٬۸۳۰( استھالك وإطفاء

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

 ) ۱٬۸٦۸٬۰۱۷( ) ٤۰٬۱۰۷( ) ۲٦٬۰۹۰( ) ۱٤۰٬۷۷٤( ) ۳۲٤٬۹۱۸( ) ۳۹٥٬۱۱۸( ) ۹٤۱٬۰۱۰( عملیاتالمجموع مصاریف 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 

صافي الدخل/ (الخسارة) 
 ۱٬۱۲۲٬۰۳۰ ) ۳۳٤٬۷۲۸( ) ۸٬٤۹۱( ۲۸٬۷۰۹ ۸۱۳٬۷٤۸ ۱٦۱٬٥۹٤ ٤٦۱٬۱۹۸  قبل الزكاة وضریبة الدخل

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═══════ 



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۸٦ 
 

 
 القطاعات التشغیلیة (تتمة)  ۲۹

 
 فیما یلي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وفقًا للقطاع التشغیلي: )أ

 
 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 
 

۲۰۲۰ 

 
 قطاع
 األفراد

 
 قطاع

 الشركات

 
الوساطة وإدارة 

 الموجودات

 
 قطاع

 الخزینة

 
 

 المجموع
      

 ۸۳٬۸۳٤٬۷۸٦ ۲۹٬۷۱۸٬٥٥٤ ۱٬۱۷۳٬٥۲۳ ۲۲٬۹۱٦٬٤۱۹ ۳۰٬۰۲٦٬۲۹۰  الموجودات
 ٥٬۳۱۸٬۰٥٤ - - ٥٬۳۱۸٬۰٥٤ - ارتباطات ومطلوبات محتملة

 ۲۳٤٬٤۸۲ ۲۳٤٬٤۸۲ - - - مشتقات
 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 
 

۲۰۱۹ 
 قطاع

 األفراد
 قطاع

 الشركات
الوساطة وإدارة 

 الموجودات
 

 قطاع الخزینة
 

 المجموع
      

 ۷۸٬٤۱٥٬۹۸٤ ۲۸٬۸٥۳٬۳٦۸ ۱٬۳۰۰٬۲۹۸ ۲۱٬٤٦٥٬٥۱۸ ۲٦٬۷۹٦٬۸۰۰  الموجودات
 ٤٬٦۱۰٬۹۱۱ - - ٤٬٦۱۰٬۹۱۱ - ارتباطات ومطلوبات محتملة

 ۳۸۳٬۳٥۱ ۳۸۳٬۳٥۱ - - - مشتقات
 

القیمة الدفتریة للموجودات الموحدة باستثناء النقد والممتلكات والمعدات والعقارات األخرى استثمارات في  تشتمل مخاطر االئتمان على 
ً إدراج المعادل االئتماني لالرتباطات   حقوق الملكیة والصنادیق االستثماریة وبعض المطلوبات األخرى. باإلضافة إلى ذلك، یتم أیضا

  عرض لمخاطر االئتمان.والمطلوبات المحتملة والمشتقات في الت 
 

 إدارة المخاطر المالیة  ۳۰
 

 مخاطر االئتمان  ۳۰-۱
 
یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة الموافقة على النھج الشامل إلدارة المخاطر واستراتیجیات ومبادئ إدارة المخاطر. وقد قام مجلس اإلدارة  

 مسئولیة مراقبة عملیة المخاطر الشاملة داخل البنك.بتشكیل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة والتي تتحمل 
 

تتحمل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن تطویر استراتیجیة المخاطر وتنفیذ المبادئ واألطر والسیاسات  
  والحدود.

 
لمخاطر ومراقبة مستویات المخاطر ومراجعة  لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ھي المسؤولة عن اإلشراف على قرارات إدارة ا

تقاریر إدارة المخاطر/ لوحات المعلومات على أساس منتظم. تم تفویض لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لتصعید أي مسألة تتعلق  
 بإدارة المخاطر إلى مجلس اإلدارة والتي تسترعي اھتمام مجلس إدارة البنك.

 
ض لمخاطر االئتمان والتي تمثل عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداة مالیة، مما یؤدي إلى تكبد تقوم المجموعة بإدارة التعر

الطرف اآلخر خسارة مالیة. تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من عملیات اإلقراض التي تنتج عنھا القروض والسلف، وعن األنشطة  
 األدوات المالیة خارج قائمة المركز المالي مثل ارتباطات القروض. االستثماریة. كما تنشأ مخاطر االئتمان عن 

 
تقوم المجموعة بتقییم احتمال تخلف األطراف األخرى عن السداد باستخدام نظام تصنیف داخلي. كما تستخدم المجموعة أنظمة تصنیف  

 مخاطر خارجیة متبعة من قبل وكالة تصنیف رئیسیة، عند توفرھا. 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۸۷ 
 

 
 المخاطر المالیة (تتمة) إدارة  ۳۰

 
 مخاطر االئتمان (تتمة)  ۳۰-۱

 
تحاول المجموعة السیطرة على مخاطر االئتمان عن طریق مراقبة التعرض لھا، ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة،  

وضع حدود المخاطر المناسبة ومراقبة  وتقییم مالءة ھذه األطراف بصورة مستمرة. تم تصمیم سیاسات إدارة مخاطر المجموعة لتحدید 
إدارة  المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراقبة التعرضات الفعلیة مقابل الحدود یومیا. باإلضافة إلى مراقبة حدود االئتمان، تقوم المجموعة ب 

بات الضمانات مع األطراف المقابلة  مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتھا التجاریة عن طریق الدخول في اتفاقیات المقاصة الرئیسیة وترتی 
في الظروف المناسبة والحد من فترة التعرض للمخاطر. وفي بعض الحاالت، قد تقوم المجموعة أیضا بإغالق المعامالت أو تخصیصھا  

ا أخفقت األطراف  ألطراف أخرى لتقلیل مخاطر االئتمان. تمثل مخاطر االئتمان للمشتقات التكلفة المحتملة لالستبدال عقود المشتقات إذ
  األخرى في الوفاء بالتزاماتھا، وللرقابة على مستوى مخاطر االئتمان التي تم اتخاذھا، تقوم المجموعة بتقییم األطراف األخرى باستخدام 

 نفس األسالیب المستخدمة في أنشطة اإلقراض. 
 

ثلة أو ممارسة أعمالھم في نفس المنطقة الجغرافیة  تنتج تركیزات مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مما
أو یكون لھم نفس الخصائص االقتصادیة التي ستؤثر في مقدرتھم على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة عند حدوث تغیرات في الظروف  

  االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى. 
  

داء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي  تشیر تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسیة النسبیة أل
 معین.

 
تسعى المجموعة إلى إدارة تعرضھا لمخاطر االئتمان من خالل تنویع أنشطة اإلقراض لضمان عدم وجود تركیز غیر مبرر للمخاطر  

لمجموعة بأخذ الضمانات، عند االقتضاء. وتسعى المجموعة  مع األفراد أو مجموعات من العمالء في مواقع أو أعمال محددة. كما تقوم ا
  سلف الأیًضا إلى الحصول على ضمان إضافي من الطرف المقابل بمجرد مالحظة مؤشرات تدل على االنخفاض في قیمة القروض و

 ذات الصلة.   
 

لالتفاقیة األساسیة وتراقب القیمة السوقیة للضمانات التي تم  تقوم اإلدارة بمراقبة القیمة السوقیة للضمانات وتطلب ضمانات إضافیة وفقا 
 الحصول علیھا من خالل مراجعتھا لكفایة مخصص خسائر االنخفاض في القیمة. 

 
 تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغیرات في منتجات األسواق وأفضل الممارسات الناتجة. 

 
ین المدرجة في محفظة االستثمار ھي أساسا مخاطر سیادیة. تحلیل االستثمارات من قبل الطرف اآلخر مبینة في إیضاح  إن سندات الد

. إن المعلومات عن مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات  ۷. لمزید من التفاصیل حول تركیبة القروض والسلف، راجع إیضاح رقم ٦رقم 
. إن المعلومات المتعلقة بأقصى تعرض لمخاطر  ۱۹التعھدات وااللتزامات المحتملة في اإلیضاح رقم  و  ۱۱المشتقة مبینة في اإلیضاح رقم  

 . ۲۹االئتمان على البنك حسب قطاعات األعمال یرد في اإلیضاح رقم 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۸۸ 
 

 
 مخاطر االئتمان  ۳۰-۱

 
 :فیما یلي تصنیف التصنیف االئتماني الداخلي للمجموعة

 
 

مقیاس مودیز  
  نقطة الرئیسي

منتصف احتمالیة  
  التخلف عن السداد

مقیاس  ال حسب  التصنیف
 الرئیسي لمودیز 

احتمالیة التخلف  
  عن السداد 
 المرتفعة 

احتمالیة التخلف  
  عن السداد 
  المنخفضة 

 الوصف  النطاق 
درجة بنك  
الجزیرة  
  الداخلیة

۰٫۰۱۰۹٪ A۲ ۰٫۰۱۰٪ ۰٫۰۰۰٪ ۱ ۱ متفوقA 
۰٫۰۱۰۹٪ A۲ ۰٫۰۱٥٪ ۰٫۰۱۰٪ 

۲ 
 ۲A ممتاز

۰٫۰۱۰۹٪ A۲ ۰٫۰۲۳٪ ۰٫۰۱۲ ممتاز ٪٥B 
۰٫۰۳۸۹٪ A۳ ۰٫۰۳٥٪ ۰٫۰۲۳٪ ۲ ممتازC 
۰٫۰۳۸۹٪ A۳ ۰٫۰٥۳٪ ۰٫۰۳٥٪ 

۳ 
 ۳A جید جداً 

۰٫۰۹۰۰٪ Ba۱ ۰٫۰۸۰٪ ۰٫٥۳٪  ً۳ جید جداB 
۰٫۰۹۰۰٪ Ba۱ ۰٫۱۲۰٪ ۰٫۰۸۰٪  ً۳ جید جداC 
۰٫۱۷۰۰٪ Baa۲ ۰٫۱۹۰٪ ۰٫۱۲۰٪ 

٤ 
 ٤A جید

۰٫۱۷۰۰٪ Baa۲ ۰٫۲۸۰٪ ۰٫۱۹۰٪ ٤ جیدB 
۰٫٤۲۰۰٪ Baa۳ ۰٫٤۳۰٪ ۰٫۲۸۰٪ ٤ جیدC 
۰٫٤۲۰۰٪ Baa۳ ۰٫۷۰۰٪ ۰٫٤۳۰٪ 

٥ 
 ٥A مقبول

۰٫۸۷۰۰٪ Ba۱ ۱٫۰۰۰٪ ۰٫۷۰۰٪ ٥ مقبولB 
۱٫٥٦۰۰٪ Ba۲ ۱٫٥۰۰٪ ۱٫۰۰۰٪ ٥ مقبولC 
۱٫٥٦۰۰٪ Ba۲ ۲٫۳۰۰٪ ۱٫٥۰۰٪ 

٦ 

مقبول 
 ٦A بحذر

۲٫۸۱۰۰٪ Ba۳ ۳٫٥۰۰٪ ۲٫۳۰۰٪ 

مقبول 
، بحذر
غیر 

مصنف، 
 ناشئ

٦B 

٤٫٦۸۰۰٪ B۱ ٥٫۰۰۰٪ ۳٫٥۰۰٪ 
مقبول 
، بحذر
 تحت

 المراقبة
٦C 

۷٫۱٦۰۰٪ B۲ ۸٫۰۰۰٪ ٥٫۰۰۰٪ 

۷ 

بشأنھ 
 ۷A مالحظات

۱۱٫٦۲۰۰٪ B۳ ۱۲٫۰۰۰٪ ۸٫۰۰۰٪  بشأنھ
 ۷B مالحظات

۱۷٫۳۸۱٦٪ Caa۱ ۱۰۰٫۰۰۰٪ ۱۲٫۰۰۰٪  بشأنھ
 ۷C مالحظات

۱۰۰٫۰۰۰۰٪ C ۱۰۰٫۰۰۰٪ ۱۰۰٫۰۰۰٪ ۸ 
 –متعثر 
دون 

 المستوى
۸A 

۱۰۰٫۰۰۰۰٪ C ۱۰۰٫۰۰۰٪ ۱۰۰٫۰۰۰٪ 
۹ 

 –متعثر 
مشكوك 

في 
 تحصیلھ

۹A 

۱۰۰٫۰۰۰۰٪ C ۱۰۰٫۰۰۰٪ ۱۰۰٫۰۰۰٪  متعثر- 
 ۹B خسارة

 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۸۹ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 تحلیل جودة االئتمان  ۳۰-۲

للموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. بالنسبة للموجودات المالیة،  یوضح الجدول التالي المعلومات حول الجودة االئتمانیة 
تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفتریة ما لم یتم تحدیده بشكل محدد. وبالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالیة،  

 نة، على التوالي. تمثل المبالغ في الجدول المبالغ الملتزم بھا أو المضمو
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱        

 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون االنخفاض 
 في قیمة االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر مع االنخفاض 

  المجموع في قیمة االئتمان
 الریاالت السعودیة)(بآالف  

     مالیة أخرىالمطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 ۲٦٤٬۷٤٥ - ٦۹٬۰٤٦ ۱۹٥٬٦۹۹ درجة االستثمار

 ٦٤٬۳۷۷ - ٤۱٬۸۰۳ ۲۲٬٥۷٤ درجة غیر االستثمار
 ۹۹٬۳٥۱ ۲٬٦٦٤ ۳٥٬۳۳۲ ٦۱٬۳٥٥ غیر مصنفة

 ۲۷۹٬٦۲۸ ۱٤٦٬۱۸۱ ۲٤ ٬٦٦٤۲۸٬٤۷۳ 
 ) ۲٬۳۳٥( - ) ۹۰۱( ) ۱٬٤۳٤( المتوقعةمخصص الخسارة االئتمانیة 

 ٤۲٦٬۱۳۸ ۲٬٦٦٤ ۱٤٥٬۲۸۰ ۲۷۸٬۱۹٤ القیمة الدفتریة
     

     للعمالء بالتكلفة المطفأة والسلفالقروض 
 ٤۸٬۷٤۱٬۱٥۸ - - ٤۸٬۷٤۱٬۱٥۸ متوسطة -مخاطر منخفضة 

 ٦٬۱۷۱٬۰۹۳ ۱٬۸۷۹٬۰۰۱ ٤٬۲۹۲٬۰۹۲ - المالحظةتحت 
 ۱٬۲٤۱٬۹٥۷ ۱٬۲٤۱٬۹٥۷ - - متخلفة عن السداد

 ٤۸٬۷٤۱٬۱٥۸ ٤٬۲۹۲٬۰۹۲ ۳٬۱۲۰٬۹٥۸ ٥٦٬۱٥٤٬۲۰۸ 
 ) ۲٬۱۹۲٬۹۹۷( ) ۱٬٥٥۹٬۲۱۸( ) ۲۹۸٬۱۷۰( ) ۳۳٥٬٦۰۹( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ٥۳٬۹٦۱٬۲۱۱ ۱٬٥٦۱٬۷٤۰ ۳٬۹۹۳٬۹۲۲ ٤۸٬٤۰٥٬٥٤۹ لدفتریةة االقیم
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱        

 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون االنخفاض 
 في قیمة االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر مع االنخفاض 

 المجموع في قیمة االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     مالیة أخرىالمطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 ۱٬۳۲٦٬٥۸۲ - ٦٦٬٥۰٥ ۱٬۲٦۰٬۰۷۷ درجة االستثمار

 ۱٤٬۹۱۲ - ۲٬۷٦۲ ۱۲٬۱٥۰ درجة غیر االستثمار
 ۸۹٬۰۳۸ - ۲۰٬٤۳۷ ٦۸٬٦۰۱ غیر مصنفة

 ۱٬۳٤۰٬۸۲۸ ۸۹٬۷۰٤ - ۱٬٤۳۰٬٥۳۲ 
 ) ۱٬٥۲۸( - ) ۳٦۷( ) ۱٬۱٦۱( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ۱٬٤۲۹٬۰۰٤ - ۸۹٬۳۳۷ ۱٬۳۳۹٬٦٦۷ القیمة الدفتریة
     للعمالء بالتكلفة المطفأة السلفالقروض و

 ٤۳٬۷۲٦٬۸۲٤ - - ٤۳٬۷۲٦٬۸۲٤ متوسطة -مخاطر منخفضة 
 ٦٬۲٦۹٬۳۸۰ ۲٬٤۰۷٬۲۱۰ ۳٬۸٦۲٬۱۷۰ - المالحظةتحت  

 ٦۷۳٬۰۸۲ ٦۷۳٬۰۸۲ - - متخلفة عن السداد
 ٤۳٬۷۲٦٬۸۲٤ ۳٬۸٦۲٬۱۷۰ ۳٬۰۸۰٬۲۹۲ ٥۰٬٦٦۹٬۲۸٦ 

 ) ۱٬۰۰۹٬۱٦۷( ) ۷٤۳٬٦۰۰( ) ۹٤٬۸۲۰( ) ۱۷۰٬۷٤۷( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 ٤۹٬٦٦۰٬۱۱۹ ۲٬۳۳٦٬٦۹۲ ۳٬۷٦۷٬۳٥۰ ٤۳٬٥٥٦٬۰۷۷ القیمة الدفتریة

 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹۰ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 تحلیل جودة االئتمان (تتمة)  ۳۰-۲

 
المقدمة   المحتملةاستثمارات الدیون والتعھدات وااللتزامات ویوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للقروض والدفعات  أ) 

 للعمالء بالتكلفة المطفأة على أساس المنتج.
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱        

 
 

 بطاقات ائتمان    

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون االنخفاض 
 في قیمة االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر مع االنخفاض 

 المجموع في قیمة االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     للعمالء بالتكلفة المطفأة السلفالقروض و
 ٦۷۸٬٦۳۹ - - ٦۷۸٬٦۳۹ متوسطة -مخاطر منخفضة 

 ۱٦٬۹٦٦ - ۱٦٬۹٦٦ - المالحظةتحت 
 ٥٥٬٦۷۹ ٥٥٬٦۷۹ - - متخلفة عن السداد

 ٦۷۸٬٦۳۹ ۱٦٬۹٥٥٬٦ ٦٦۷۹ ۷٥۱٬۲۸٤ 
 ) ٦۳٬۹۰۸( ) ۳٦٬۱۹۲( ) ۱٬٦٦۱( ) ۲٦٬۰٥٥( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ٦۸۷٬۳۷٦ ۱۹٬٤۸۷ ۱٥٬۳۰٥ ٦٥۲٬٥۸٤ القیمة الدفتریة
     

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱        

 
 

 بطاقات ائتمان    

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون االنخفاض 
 في قیمة االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر مع االنخفاض 

 المجموع في قیمة االئتمان
 الریاالت السعودیة)(بآالف  

 للعمالء السلفالقروض و
     بالتكلفة المطفأة

 ۷۰٦٬۳۹٦ - - ۷۰٦٬۳۹٦ متوسطة -مخاطر منخفضة 
 ۱۹٬۱٦٤ - ۱۹٬۱٦٤ - المالحظةتحت 

 ٤۸٬۳۷۱ ٤۸٬۳۷۱ - - متخلفة عن السداد
 ۷۰٦٬۳۹٦ ۱۹٬۱٤ ٦٤۸٬۳۷۱ ۷۷۳٬۹۳۱ 
 ) ٥۷٬۷۷۹( ) ۳۱٬٤۳٦( ) ۱٬۸۳٤( ) ۲٤٬٥۰۹( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ۷۱٦٬۱٥۲ ۱٦٬۹۳٥ ۱۷٬۳۳۰ ٦۸۱٬۸۸۷ القیمة الدفتریة
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱        

 
 

 قروض عمالء    

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون االنخفاض 
 في قیمة االئتمان

االئتمانیة الخسارة 
المتوقعة على مدى 
العمر مع االنخفاض 

 المجموع في قیمة االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     للعمالء بالتكلفة المطفأة السلفالقروض و
 ۲٦٬۲۳٥٬۸۹۹ - - ۲٦٬۲۳٥٬۸۹۹ متوسطة -مخاطر منخفضة 

 ۳۰٦٬۱۲٦ - ۳۰٦٬۱۲٦ - المالحظةتحت 
 ۱٦۸٬۳٤٤ ۱٦۸٬۳٤٤ - - متخلفة عن السداد

 ۲٦٬۲۳٥٬۸۹۹ ۳۰٦٬۱۲٦ ۱٦۸٬۳٤٤ ۲٦٬۷۱۰٬۳٦۹ 
 ) ۲۱۱٬۸۷۱( ) ۷۷٬۸٤٥( ) ۲٬۱۸٤( ) ۱۳۱٬۸٤۲( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ۲٦٬٤۹۸٬٤۹۸ ۹۰٬٤۹۹ ۳۰۳٬۹٤۲ ۲٦٬۱۰٤٬۰٥۷ القیمة الدفتریة
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹۱ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 تحلیل جودة االئتمان (تتمة)  ۳۰-۲

 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱        

 
 

 قروض عمالء    

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون 
االنخفاض في قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر مع 
االنخفاض في قیمة 

 المجموع االئتمان
 الریاالت السعودیة)(بآالف  

 للعمالء السلفالقروض و
     بالتكلفة المطفأة

 ۲۳٬۲۱۱٬٦۳۷ - - ۲۳٬۲۱۱٬٦۳۷ متوسطة -مخاطر منخفضة 
 ۱٦٥٬۳٦۲ - ۱٦٥٬۳٦۲ - المالحظةتحت 

 ۱٥٤٬۷۲۷ ۱٥٤٬۷۲۷ - - متخلفة عن السداد
 ۲۳٬۲۱۱٬٦۳۷ ۱٦٥٬۳٦۲ ۱٥٤٬۷۲۷ ۲۳٬٥۳۱٬۷۲٦ 

 ) ۱٥٥٬۹۲۸( ) ٦۸٬۲۲۰( ) ۱٬۲۹۰( ) ۸٦٬٤۱۸( االئتمانیة المتوقعةمخصص الخسارة 
 ۲۳٬۳۷٥٬۷۹۸ ۸٦٬٥۰۷ ۱٦٤٬۰۷۲ ۲۳٬۱۲٥٬۲۱۹ القیمة الدفتریة

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱        

 
 

 قروض تجاریة      

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون 
االنخفاض في قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر مع 
االنخفاض في قیمة 

 المجموع االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     للعمالء بالتكلفة المطفأة السلفالقروض و
 ۲۱٬٤٥٥٬٤۳۱ - - ۲۱٬٤٥٥٬٤۳۱ متوسطة -مخاطر منخفضة 

 ٥٬۸٤۸٬۰۰۱ ۱٬۸۷۹٬۰۰۲ ۳٬۹٦۸٬۹۹۹ - المالحظةتحت 
 ۱٬۰۱۷٬۹۳٤ ۱٬۰۱۷٬۹۳٤ - - متخلفة عن السداد

 ۲۱٬٤٥٥٬٤۳۱ ۳٬۹٦۸٬۹۹۹ ۲٬۸۹٦٬۹۳٦ ۲۸٬۳۲۱٬۳٦٦ 
 ) ۱٬۹۱۷٬۲۱۸( ) ۱٬٤٤٥٬۱۸۱( ) ۲۹٤٬۳۲٥( ) ۱۷۷٬۷۱۲( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ۲٦٬٤۰٤٬۱٤۸ ۱٬٤٥۱٬۷٥٥ ۳٬٦۷٤٬٦۷٤ ۲۱٬۲۷۷٬۷۱۹ القیمة الدفتریة
     

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱        

 
 

 قروض تجاریة      

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون 
االنخفاض في قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر مع االنخفاض 

 المجموع االئتمانفي قیمة 
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 للعمالء السلفالقروض و
     بالتكلفة المطفأة

 ۱۹٬٤۰۱٬۲٤٥ - - ۱۹٬٤۰۱٬۲٤٥ متوسطة -مخاطر منخفضة 
 ٦٬۰۸٤٬۸٥٤ ۲٬٤۰۷٬۲۱۰ ۳٬٦۷۷٬٦٤٤ - المالحظةتحت 

 ٤٦۹٬۹۸٤ ٤٦۹٬۹۸٤ - - متخلفة عن السداد
 ۱۹٬٤۰۱٬۲٤٥ ۳٬٦۷۷٬٦٤٤ ۲٬۸۷۷٬۱۹٤ ۲٥٬۹٥٦٬۰۸۳ 
 ) ۷۹٥٬٤٦۰( ) ٦٤۳٬۹٤٤( ) ۹۱٬٦۹٦( ) ٥۹٬۸۲۰( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ۲٥٬۱٦۰٬٦۲۳ ۲٬۲۳۳٬۲٥۰ ۳٬٥۸٥٬۹٤۸ ۱۹٬۳٤۱٬٤۲٥ القیمة الدفتریة
     

 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹۲ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 تحلیل جودة االئتمان (تتمة)  ۳۰-۲

 
  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  

 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون 
االنخفاض في قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر مع 
االنخفاض في قیمة 

 المجموع االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     بالتكلفة المطفأةسندات استثمار الدیون 
 ۲۸٬۳٤۰٬٦۱٦ - - ۲۸٬۳٤۰٬٦۱٦ متوسطة -مخاطر منخفضة 

 ) ٦٬٤۹۸( - - ) ٦٬٤۹۸( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 ۲۸٬۳۳٤٬۱۱۸ - - ۲۸٬۳۳٤٬۱۱۸ القیمة الدفتریة

     
     ارتباطات ومطلوبات محتملة

 ٥٬٥۳۷٬۷۱۷ - - ٥٬٥۳۷٬۷۱۷ متوسطة -مخاطر منخفضة 
 ٥۰۸٬۷۲۱ ۳۷۰٬۲۷٥ ۱۳۸٬٤٤٦ - المالحظةتحت 

 ۱۱۰٬۲۸۳ ۱۱۰٬۲۸۳ - - متخلفة عن السداد
 ٥٬٥۳۷٬۷۱۷ ۱۳۸٤ ٬٤٤٦۸۰٬٥٥۸ ٦٬۱٥٦٬۷۲۱ 
 ) ۳۷۱٬۰۸۷( ) ۳۳٦٬۷٥۲( ) ٦٬٥٤۷( ) ۲۷٬۷۸۸( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ٥٬۷۸٥٬٦۳٤ ۱٤۳٬۸۰٦ ۱۳۱٬۸۹۹ ٥٬٥۰۹٬۹۲۹ القیمة الدفتریة (بالصافي من المخصص)
 

     
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر دون 
االنخفاض في قیمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر مع االنخفاض 

 المجموع في قیمة االئتمان
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

     سندات استثمار الدیون بالتكلفة المطفأة
 ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ - - ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ متوسطة -مخاطر منخفضة 

 - - - - مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ - - ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ القیمة الدفتریة

     
     ارتباطات ومطلوبات محتملة

 ٤٬۷۲٦٬۳۲۱ - - ٤٬۷۲٦٬۳۲۱ متوسطة -منخفضة مخاطر 
 ٥۲۲٬۹۲۷ ۳٥٦٬٤۷۲ ۱٦٦٬٤٥٥ - المالحظةتحت 

 ۱۰۸٬٦٦۱ ۱۰۸٬٦٦۱ - - متخلفة عن السداد
 ٤٬۷۲٦٬۳۲۱ ۱٤٦٥٬ ٦٦٬٤٥٥۱۳۳ ٥٬۳٥۷٬۹۰۹ 
 ) ۹۳٬٤۸۹( ) ۷۲٬۲٥۷( ) ۲٬٦۰۲( ) ۱۸٬٦۳۰( مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 ٥٬۲٦٤٬٤۲۰ ۳۹۲٬۸۷٦ ۱٦۳٬۸٥۳ ٤٬۷۰۷٬٦۹۱ (بالصافي من المخصص)القیمة الدفتریة 

 
 
 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹۳ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
اإلثبات المبدئي، تقوم المجموعة باألخذ في الحسبان  عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة المالیة قد زادت بشكل ملحوظ منذ 

المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة دون جھد أو تكلفة غیر مبرر. ویشمل ذلك المعلومات والتحلیل الكمي والنوعي،  
 ات المستقبلیة.استناداً إلى الخبرة التاریخیة للمجموعة وتقییم االئتمان على نحو مستنیر بما في ذلك المعلوم

 
 ان الھدف من التقییم ھو تحدید ما إذا حدثت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان للتعرض من خالل مقارنة ما یلي: 

 احتمالیة التخلف عن السداد على مدار العمر المتبقي كما في تاریخ التقریر، مع •
النقطة الزمنیة التي تم تقدیرھا عند اإلثبات المبدئي للتعرض (یتم التعدیل  احتمالیة التخلف عن السداد على مدار العمر المتبقي لتلك  •

 عندما تتعلق التغییرات بتوقعات الدفع المقدم). 
 

والموجودات المشتراة أو المنشأة ذات القیمة االئتمانیة المنخفضة،    ۳والمرحلة    ۲والمرحلة    ۱یقوم البنك بتجمیع قروضھ ضمن المرحلة  
 ه: كما ھو موضح أدنا

 
شھرا.   ۱۲: عندما یتم إثبات القروض ألول مرة، یقوم البنك بإثبات مخصص بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدار ۱المرحلة 

 . ۲أیًضا تسھیالت في حال تحسن مخاطر االئتمان وتم إعادة تصنیف القرض من المرحلة  ۱كما تتضمن قروض المرحلة 
 

دة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ نشأتھا، یقوم البنك بإثبات مخصص للخسارة االئتمانیة المتوقعة  : عندما یظھر القرض زیا۲المرحلة  
أیًضا تسھیالت في حال تحسن مخاطر االئتمان وتم إعادة تصنیف القروض من المرحلة    ۲على مدى العمر. كما تتضمن قروض المرحلة  

۳. 
 

 ئتمانیة. یقوم البنك بتسجیل مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر. : القروض التي تعتبر منخفضة القیمة اال۳المرحلة 
 

ھي   الموجودات المشتراة أو المنشأة ذات القیمة االئتمانیة المنخفضة: إن الموجودات المشتراة أو المنشأة ذات القیمة االئتمانیة المنخفضة 
المبدئي. یتم تسجیل ھذه الموجودات بالقیمة العادلة عند اإلثبات األصلي ویتم  موجودات مالیة ذات قیمة ائتمانیة منخفضة عند اإلثبات

 ت. العموال  دخل تسجیل 
لذي یحدث  الخاصة الحقًا استناًدا إلى سعر العائد الفعلي المعدل ائتمانیا. یتم إثبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة أو یتم إصدارھا إلى الحد ا 

 ئتمانیة المتوقعة. فیھ تغیر الحق في الخسائر اال
 

 تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري  ) أ
 

تختلف معاییر تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري بحسب المحفظة وتتضمن تغییرات نوعیة في احتمالیة التخلف  
السداد. یعتبر خطر االئتمان الخاص بأحد التعرضات المعینة مرتفع  عن السداد وعوامل كمیة، بما في ذلك الدعم على أساس التأخیر في 

كانت احتمالیة التخلف عن السداد على مدار العمر المتبقي قد   - استناداً إلى النموذج الكمي للبنك -بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي إذا 
 زادت بشكل أعلى من النسبة المئویة/ النطاق المحدد مسبقًا. 

 
لحكم االئتماني المتمرس، حیثما أمكن، والخبرة التاریخیة ذات الصلة، قد تقرر المجموعة أن التعرض قد شھد زیادة جوھریة  باستخدام ا

في مخاطر االئتمان استناداً إلى مؤشرات نوعیة خاصة تعتبرھا مؤشراً على ذلك وقد ال ینعكس تأثیرھا بشكل كامل في تحلیلھا الكمي  
م تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان بناًء على إطار مراقبة االئتمان، بما في ذلك االنخفاض في  في الوقت المناسب. كما یت 

 التصنیف الداخلي وعوامل االقتصاد الكلي وتخضع لتجاوزات اإلدارة. 
 

عد ال یتجاوز تاریخ  كحالة من حاالت التوقف عن السداد، ترى المجموعة أن حدوث زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان یحدث في مو
یوًما. یتم تحدید التأخر في السداد ألیام من خالل احتساب عدد األیام منذ انقضاء أقدم تاریخ مستحق فیما   ۳۰استحقاق أصل أكثر من 

  یخص عدم استالم الدفعة بشكل كامل. 
 

 ترض. یتم تحدید تواریخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمق
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹٤ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري (تتمة)  ) أ

 
 الجوھریة في مخاطر االئتمان من خالل المراجعات الدوریة لتأكید ما یلي: تراقب المجموعة فعالیة المعاییر المستخدمة لتحدید الزیادة 

 أن المعاییر قادرة على تحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتأخر عن السداد.  •
 یوًما.  ۳۰أن المعاییر ال تتماشى مع النقطة الزمنیة التي یصبح فیھا األصل متأخر عن السداد لمدة  •
شھًرا (المرحلة   ۱۲یوجد تقلب غیر مبرر في الخسارة االئتمانیة المتوقعة من التحویالت بین احتمالیة التخلف عن السداد لمدة ال  •

 ). ۲) واحتمالیة التخلف عن السداد على مدار العمر (المرحلة ۱
 

 : ۱۹-االعتبارات الخاصة بفیروس كوفید 
 

البنك المركزي  ، تم تقدیم برامج دعم مختلفة للعمالء إما طواعیة من قبل البنك أو على حساب مبادرات  ۱۹-استجابة آلثار فیروس كوفید
لمزید من التفاصیل). ال تعتبر المجموعة   ٤۲، مثل العمالء المؤھلین بموجب برنامج المدفوعات المؤجلة (راجع اإلیضاح السعودي

التأجیل من قبل العمیل، بمفرده، كمحرك للزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة. ونتیجة لذلك، تم تحدید األثر على  ممارسة خیار 
نظر  الخسارة االئتمانیة المتوقعة لھؤالء العمالء بناًء على مراحلھم الحالیة. ومع ذلك، كجزء من عملیة التقییم االئتماني للبنك خاصة بال

، حصلت المجموعة على مزید من المعلومات  ۱۹-ي الحالي بسبب اآلثار الالحقة لإلغالق بسبب فیروس كوفیدإلى الوضع االقتصاد 
من العمالء لفھم أوضاعھم المالیة وقدرتھم على سداد المبلغ في حالة وجود مؤشرات تراجع جوھري، تم تعدیل التصنیفات االئتمانیة 

 د االقتضاء. للعمالء وبالتالي، تم تعدیل مراحل التعرض، عن 
 

 . المخاطرلم یتم إجراء أي تغییر في معاییر المساندة لجمیع أنواع 
 

 درجات مخاطر االئتمان 
 

تقوم المجموعة بتخصیص كل تعرض وفقا لدرجة المخاطر االئتمانیة بناء على مجموعة متنوعة من البیانات التي یتم تحدیدھا على أنھا  
م الخبراء االئتماني. ویتم تحدید درجات المخاطر االئتمانیة باستخدام العوامل الكمیة والنوعیة  تنبؤ لمخاطر التخلف عن السداد وتطبیق حك

التي تعتبر مؤشرا لمخاطر التخلف عن السداد. وھذه العوامل تختلف تبعا لطبیعة التعرض ونوع المقترض. یتم تحدید درجات مخاطر  
د مع تدھور مخاطر االئتمان، على سبیل المثال، الفرق في مخاطر التخلف عن  االئتمان ومعایرتھا بحیث تزید مخاطر التخلف عن السدا

 . ۳و ۲أصغر من الفرق بین درجتي مخاطر االئتمان  ۲و ۱السداد بین درجتي مخاطر االئتمان  
 

قترض. تخضع یتم تخصیص كل تعرض للشركات إلى درجة مخاطر ائتمانیة عند اإلثبات المبدئي بناء على المعلومات المتاحة حول الم
للمراقبة المسـتمرة، مما قد یؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تشـمل مراقبة التعرض اسـتخدام البیانات   المخاطر

 التالیة.
 
 
 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹٥ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 االئتمان (تتمة) زیادة جوھریة في مخاطر   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 درجات مخاطر االئتمان (تتمة) 

 
 المخاطر جمیع  التجزئة  مخاطر الشركات  مخاطر

المعلومات التي یتم الحصول علیھا أثناء  •
على سبیل    -المراجعة الدوریة لملفات العمالء  

المثال، القوائم المالیة المراجعة وحسابات  
األمثلة  اإلدارة والمیزانیات والتوقعات. ومن 

على مجاالت التركیز بوجھ خاص: اجمالي  
ھوامش الربح ونسب الدعم المالي وتغطیة  

خدمة الدیون واالمتثال للعھود وإدارة الجودة  
 وتغییرات اإلدارة العلیا. 

بیانات من الوكاالت المرجعیة االئتمانیة  •
والمقاالت الصحفیة التغییرات في أسعار  

 التصنیفات االئتمانیة الخارجیة 
سعار مقایضة السندات واالئتمان المدرجة  أ •

 للمقترض في حال توفرھا
التغیرات الجوھریة الفعلیة والمتوقعة في البیئة   •

السیاسیة والتنظیمیة والتكنولوجیة للمقترض 
 أو في أنشطتھ التجاریة. 

 

البیانات التي یتم جمعھا داخلیًا   •
مثل استخدام   - وسلوك العمالء 

 تسھیالت بطاقة االئتمان
 اییس القدرة على تحمل التكالیفمق •
البیانات الخارجیة من الوكاالت   •

المرجعیة االئتمانیة بما في ذلك  
 درجات االئتمان القیاسیة الصناعیة 

یشمل ھذا حالة   - سجل الدفع  •
التأخر عن السداد باإلضافة إلى  

مجموعة من المتغیرات حول نسب  
 الدفع

 استخدام الحد الممنوح  •
 التحمل  طلبات ومنح القدرة على  •
التغییرات الحالیة والمتوقعة في   •

ظروف األعمال والمالیة  
 واالقتصادیة 

 
 إنشاء ھیكل أجل الحتمال التخلف عن السداد  ) ب

 
إن درجات مخاطر االئتمان ھي مدخالت رئیسیة في تحدید ھیكل الُمدد لتعرضات احتمالیة التخلف عن السداد. تقوم المجموعة بجمع  

ومعلومات التخلف عن السداد عن التعرض لمخاطر االئتمان التي تم تحلیلھا حسب االختصاص أو المنطقة وحسب نوع  معلومات األداء  
المنتج والمقترض باإلضافة إلى تصنیف درجات مخاطر االئتمان. بالنسبة لبعض المحافظ، یتم أیًضا استخدام المعلومات التي تم شراؤھا  

  جیة. من وكاالت االئتمان المرجعیة الخار
 

تستخدم المجموعة نماذج إحصائیة لتحلیل البیانات المجمعة وإصدار تقدیرات العمر المتبقي الحتمالیة التخلف عن السداد على مدار العمر  
 للتعرضات وكیفیة التنبؤ بالتغیر فیھا نتیجة لمرور الوقت. 

 
ز والعوامل االقتصادیة الكلیة باإلضافة إلى التحلیل المتعمق  یتضمن ھذا التحلیل تحدید ومعایرة العالقات بین التغیرات في معدالت العج

ألثر بعض العوامل األخرى (مثل خبرة التحمل) على مخاطر التخلف عن السداد. بالنسبة إلى معظم التعرضات، تتضمن مؤشرات  
ت البطالة. بالنسبة للتعرضات للصناعات  العوامل االقتصادیة الكلیة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط واألجور الفعلیة ومعدال 

 المحددة و/ أو المناطق، قد یمتد التحلیل إلى السلع ذات الصلة و/ أو أسعار العقارات. 
 

بناًء على مشورة مدراء مخاطر االئتمان والخبراء االقتصادیین ودراسة مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة والتوقعات الخارجیة،  
المجموعة بصیاغة وجھة نظر "الحالة األساسیة" لالتجاه المستقبلي للمتغیرات االقتصادیة ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثیلیة  تقوم  

ت  من سیناریوھات التوقعات المحتملة األخرى (انظر المناقشة أدناه بشأن دمج المعلومات التطلعیة). تستخدم المجموعة بعد ذلك ھذه التنبؤا
 دیراتھا الحتمالیة التخلف عن السداد. لتعدیل تق

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹٦ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 تعریف "التخلف عن السداد"  ) ج

 
 عندما:تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تخلف عن السداد 

 
یكون من غیر المرجح قیام المقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة تجاه المجموعة بالكامل دون استخدام المجموعة لحقھا في اتخاذ   •

 إجراءات مثل تحقیق الضمان المقدم (إن وجد)، أو 
للمجموعة. عندما تعتبر السحوبات البنكیة على  یوًما على أي التزام ائتماني جوھري    ۹۰یكون المقترض متأخر السداد ألكثر من   •

  المكشوف متأخرة السداد بمجرد أن ینتھك العمیل الحد الموصى بھ أو تم إخطاره بحدود أقل من المبلغ الحالي القائم.
 

 عند تقییم ما إذا كان المقترض في حالة تخلف عن السداد، تضع المجموعة في اعتبارھا المؤشرات التالیة: 
 

 مثل انتھاكات التعھد. - النوعیة  العوامل •
 مثل أوضاع التعثر عن السداد وعدم سداد االلتزام اآلخر الخاصة بنفس جھة اإلصدار إلى المجموعة. -العوامل الكمیة  •
 بناًء على البیانات التي تم تطویرھا داخلیاً والتي تم الحصول علیھا من مصادر خارجیة.  •

 
إذا كانت إحدى األدوات المالیة في حالة تخلف عن السداد وأھمیتھا مع مرور الوقت لتعكس التغیرات  قد تتفاوت المدخالت في تقییم ما 

 في الظروف. 
     

 
 الموجودات المالیة المعدلة  ) د

 
قد یتم تعدیل الشروط التعاقدیة للقرض لعدد من األسباب، بما في ذلك تغیر ظروف السوق ومحتجزات العمالء وعوامل أخرى ال تتعلق  

ھور االئتمان الحالي أو المحتمل للعمیل. قد یتم إثبات القرض القائم الذي تم تعدیل شروطھ ویتم إثبات القرض الذي أعید التفاوض  بتد
 علیھ كقرض جدید بالقیمة العادلة وفقا للسیاسة المحاسبیة. 

 
دید ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة باألصل  عندما یتم تعدیل شروط األصل المالي وال یؤدي ھذا التعدیل إلى إلغاء اإلثبات، فإن تح

 قد زادت زیادة جوھریة تعكس المقارنة بین: 
 

 العمر المتبقي الحتمالیة التخلف عن السداد في تاریخ التقریر استناداً إلى الشروط المعدلة، مع •
 بات المبدئي والشروط التعاقدیة األصلیة. العمر المتبقي الحتمالیة التخلف عن السداد الذي یتم تقدیره وفقًا للبیانات عند االث  •

 
تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن قروض العمالء خالل األزمات المالیة (یُشار إلى ذلك باسم "أنشطة التحمل") بغرض زیادة فرص  

ي حال كان العمیل  التحصیل وتخفیض مخاطر العجز. ووفقًا لسیاسة التحمل لدى البنك، یتم منح مھل القروض على أساس انتقائي ف
عاجزاً في الوقت الحالي عن الوفاء بدیونھ أو كانت ھناك مخاطر ھامة من العجز، مع وجود دلیل على أن المدین قد بذل كافة الجھود  

 المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدیة األصلیة، ویكون من المتوقع أن یتمكن المدینون من الوفاء بالشروط المعدلة. 
 

شروط المعدلة عادة تمدید فترة االستحقاق وتغییر توقیت مدفوعات األرباح وتعدیل شروط تعھدات القرض. تُطبق سیاسة  تتضمن ال
التحمل/ التصحیح على كل من قروض األفراد والشركات. تقوم لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بمراجعة تقاریر نشاطات  

 التحمل بشكل منتظم. 
 

الجدول التالي معلومات حول الموجودات المالیة التي تم تعدیلھا في حین كان لدیھا مخصــص خســارة ائتمانیة متوقعة مقاس بمبلغ یقدم 
بالنســبة للموجودات المالیة المعدلة خالل الســنة من تأجیل التدفقات النقدیة التعاقدیة   یعادل الخســارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر.

 .٤۲، راجع إیضاح للمدفوعات المؤجلةالبنك المركزي السعودي مج برنابموجب 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹۷ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 (تتمة) الموجودات المالیة المعدلة  د) 

 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
الریاالت بآالف  

 السعودیة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   الموجودات المالیة التي تم تعدیلھا خالل السنة

 ۹٤٦٬۷٤٦ ۸۸۲٬٥٦٦ التكلفة المطفأة قبل التعدیل
   

   الموجودات المالیة التي تم تعدیلھا منذ اإلثبات األولي
التي تغیر مخـصص الخـسارة الخاص بھا إلى  دیـسمبر للموجودات المالیة  ۳۱إجمالي القیمة الدفتریة في 

 شھر خالل السنة ۱۲معدل قیاس لمدة 
۱٥٬۰۱۷ ۱٤٤٬۸٥۹ 

 
بالنسبة للموجودات المالیة التي تم تعدیلھا كجزء من سیاسة المصرف، فإن تقدیر احتمالیة التخلف عن السداد یعكس ما إذا كان التعدیل  

على جمع الربح والمبلغ األساسي وخبرة المصرف السابقة في إجراء تحمل مماثل. وكجزء  قد أدى إلى تحسین أو استعادة قدرة المصرف  
 من ھذه العملیة، یقوم المصرف بتقییم أداء الدفع للمقترض وفقًا للشروط التعاقدیة المعدلة وینظر في مختلف المؤشرات السلوكیة. 
 

مخاطر االئتمان، وقد یُشكل توقع التحمل دلیالً على أن التعرض منخفض  عادةً ما یكون التحمل مؤشراً كمیاً على زیادة جوھریة في 
ة  القیمة االئتمانیة/ متخلفًاً. یحتاج العمیل إلثبات سلوك السداد الجید باستمرار خالل فترة من الوقت قبل أن یصبح التعرض منخفض القیم

داد تعتبر قد انخفضت بحیث یتم إعادة قیاس الخسارة االئتمانیة االئتمانیة/ وفي حالة التخلف عن السداد، أو احتمالیة التخلف عن الس
 شھرا.  ۱۲المتوقعة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار 

 
 دمج المعلومات المستقبلیة  ) ج

 
اإلثبات المبدئي وقیاسھا    تقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعیة في تقییم ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة لألداة قد زادت بشكل جوھري منذ

للخسارة االئتمانیة المتوقعة. بناًء على مشورة لجنة مخاطر السوق بالبنك، ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات، والخبراء االقتصادیین 
یة" لالتجاه  ودراسة مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة والتوقعات الخارجیة، تقوم المجموعة بصیاغة وجھة نظر "الحالة األساس

المستقبلي للمتغیرات االقتصادیة ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثیلیة من سیناریوھات التوقعات المحتملة األخرى. وتنطوي ھذه  
العملیة على تطویر سیناریوھات اقتصادیة إضافیة، والنظر في االحتماالت النسبیة لكل نتیجة. وتتضمن المعلومات الخارجیة البیانات  

قتصادیة والتنبؤات التي تنشرھا الھیئات الحكومیة والھیئات النقدیة في المملكة العربیة السعودیة ومجموعة مختارة من جھات التنبؤ  اال
 بالقطاع الخاص واألكادیمیین.

 
لتخطیط االستراتیجي  تمثل الحالة األساسیة النتیجة األكثر ترجیًحا وتتماشى مع المعلومات التي تستخدمھا المجموعة ألغراض أخرى مثل ا

ووضع الموازنة. تمثل السیناریوھات األخرى نتائج أكثر تفاؤلیة وأكثر تشاؤمیة. تقوم المجموعة بشكل منتظم بإجراء اختبار الضغط  
 للصدمات األكثر تطرفًا لمعایرة تحدیده لھذه السیناریوھات التمثیلیة األخرى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹۸ 
 

 
 المالیة (تتمة) إدارة المخاطر  ۳۰

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 دمج المعلومات التطلعیة (تابع)  ) ه

 
باستخدام  قامت المجموعة بتحدید وتوثیق المحركات الرئیسیة لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالیة، وقد قام  

تحلیل البیانات التاریخیة بتقدیر العالقات بین المتغیرات االقتصادیة الكلیة ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. تضمنت السیناریوھات  
 المؤشرات الرئیسیة التالیة.  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱االقتصادیة المستخدمة كما في 

 الناتج المحلي اإلجمالي  •
 سعر النفط  •
 معدالت البطالة  •
 حقیقیة  أجور  •

 
 ۱۹-بسبب كوفید اتاعتبار

 
 أنواع المتغیرات التطلعیة:

 
 لم تكن ھناك تغییرات على أنواع المتغیرات التطلعیة (الدوافع االقتصادیة الرئیسیة) المستخدمة كمدخالت نموذجیة في العام الحالي.

 
 افتراضات السیناریو

 
سیناریوھات االقتصاد الكلي ، أي األفضل واألسوأ وخط األساس ، من بوفیھ بیانات  ، تم تنزیل توقعات جمیع  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱من 

 . لم یتم وضع افتراضات خاصة حیث تبین أن توقعات مودي متحفظة إلى حد بعید. ۱۹-مودیز مع مراعاة الوضع السائد لكوفید
 

 تاالحتماال ترجیح
 

دیر لنتائج الخســارة المحتملة وقام بتحلیل العالقات المتبادلة واالرتباطات (على لتقدیم أفضــل تق  تاالحتماال ترجیحأخذ البنك في االعتبار 
 المدى القصیر والطویل) داخل محافظ االئتمان للبنك في تحدیھم.

 
للحالة  یتم تحدید ترجیح االحتمالیة لكل سیناریو من قبل اإلدارة مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحیطة بالسیناریو االقتصادي 

. نظًرا ألن توقعات موجي لجمیع ۱۹-الحالیة ھو التأثیر المستمر لكوفیدالسنة األساسیة. االعتبار الرئیسي ألوزان االحتماالت في 
السائد، ُوجد أنھا متحفظة بشكل   ۱۹-سیناریوھات االقتصاد الكلي الثالثة، أي األفضل واألسوأ وخط األساس، وتحدیداً في سیاق كوفید

 م یتم إجراء مزید من التعدیالت على ترجیح االحتمالیة. معقول، ل
 

الخسائر في محافظ مختلفة للموجودات المالیة بناًء على  /یتم تطویر العالقات المتوقعة بین المؤشرات الرئیسیة معدالت التخلف عن السداد  
استخدمت المجموعة أدناه توقعات الحالة األساسیة   , ۱۹-كوفید لتفسیر تأثیر  سنة سابقة.  ۱٥إلى  ۱۰تحلیل البیانات التاریخیة على مدى 

 :على المدى القریب في نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة في تاریخ التقریر
 

 
 
 

 المؤشرات االقتصادیة 
خسارة  نموذج  ۲۰۲۰السنوات التقویمیة المتوقعة المستخدمة في  

 ) ۲۰۲۰دیسمبر   ۱۹- (توقعات كوفید  االئتمان المتوقعة 
نموذج خسارة االئتمان   ۱۹۲۰السنوات التقویمیة المتوقعة المستخدمة في  

 )۲۰۱۹دیسمبر   ۱۹- كوفید قبل (توقعات  المتوقعة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ 

 ۲۸۸۰٫۱۳ ۲۸۲۲٫٥۰ ۲۷٦۲٫٦٤ ۲۷۹٤٫٤۳ ۲۷۳۰٫۲۰ ۲٦٥٦٫۷۰ الناتج المحلي اإلجمالي
 ٦۷٫٤٦ ٦٦٫٤۲ ٦٥٫۸۱ ٦۳٫۷۷ ٦۱٫٥۹ ٥۳٫۲۲ أسعار نفط برنت 

 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق التضخم 
 

 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۹۹ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 االئتمان (تتمة) زیادة جوھریة في مخاطر   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 دمج المعلومات التطلعیة (تابع)  ) و

 
یوـضح الجدول أدناه حـساـسیة التغییر في المؤـشرات االقتـصادیة لخـسائر االئتمان المتوقعة المحـسوبة بموجب ثالثة ـسیناریوھات مختلفة 

 یستخدمھا البنك:
 

 
 
 

۲۰۲۰ 
مطلوب من البنوك 

 سلفقروض و واالسثمارات

ارتباطات القرض 
الضمانات وعقود 

 المجموع المالیة
 بآالف الریاالت السعودیة 
     

 ۲٬٥۷۲٬۹۱۷ ۳۷۱٬۰۸۷ ۲٬۱۹۲٬۹۹۷ ۸٬۸۳۳ أكثر ترجیحاً 
 ۲٬٥۰۲٬٤۰٥ ۳٦٤٬٦٥۷ ۲٬۱۲۹٬۳۰٦ ۸٬٤٤۲ أكثر تفاؤال (أفضل الظروف)
 ۲٬۷۱۸٬٥٦۹ ۳۸۳٬٥۸۹ ۲٬۳۲٥٬٥۱۸ ۹٬٤٦۲  أكثر تشاؤما (أسوأ الظروف)

 
 
 
 

۲۰۱۹ 
مطلوب من البنوك 

 سلفقروض و واالسثمارات

ارتباطات القرض 
وعقود الضمانات 

 المجموع المالیة
 بآالف الریاالت السعودیة 
     

 ً  ۱٬۱۰٤٬۱۸٤ ۹۳٬٤۸۹ ۱٬۰۰۹٬۱٦۷ ۱٬٥۲۸  أكثر ترجیحا
 ۱٬۰۸٤٬٤۰٤ ۸۹٬٤۲۸ ۹۹۳٬٥٥۹ ۱٬٤۱۷ أكثر تفاؤال (أفضل الظروف)
 ۱٬۲۰۳٬۸۸٥ ۱۰۰٬٤۳٥ ۱٬۱۰۱٬٥٤٥ ۱٬۹۰٥  أكثر تشاؤما (أسوأ الظروف)

 
 ۱۹- كوفید معطیات

 
تتطلب الظروف االقتصادیة السائدة من المجموعة االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحدید خسارة االئتمان 

تستخدمھا المجموعة في تقدیر خسارة االئتمان المتوقعة  المتوقعة. تتمحور ھذه بشكل أساسي حول إما تعدیل عوامل االقتصاد الكلي التي 
أو مراجعات احتماالت السیناریو التي تستخدمھا المجموعة حالیًا. مع استمرار تذبذب الموقف، تعتبر اإلدارة أن بعض التأثیرات ال یمكن  

المتوقعة لإلدارة   یة، یتضمن تقییم خسارة االئتمان المتوقعة في ھذا الوقت. وفقًا لذلك یةدمجھا بالكامل في حسابات نموذج خسارة االئتمان 
ملیون لایر سعودي كما    ۸٦٫٥بقیمة    معطیاتتحلیًال قطاعیًا اعتماًدا على المحافظ المتأثرة وتحلیل االقتصاد الكلي. لذلك، أقرت المجموعة  

التالي تحدید ما إذا كان یلزم إجراء أي تعدیل  . وستواصل المجموعة إعادة التقییم مع توفر بیانات أكثر موثوقیة وب ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 .المتوقعة في فترات التقاریر الالحقة  یةفي خسارة االئتمان 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰۰ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 االئتمانیة المتوقعة قیاس الخسارة   ) ز

 
 تمثل المدخالت الرئیسیة في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ھیكل اآلجال للمتغیرات التالیة: 

 
 احتمالیة التخلف عن السداد.  -۱
 الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد.  -۲
 مستوى التعرض عند التخلف عن السداد.  -۳

 
اإلحصائیة المطورة داخلیًا والبیانات التاریخیة األخرى. ویتم تعدیلھا لتعكس معلومات مستقبلیة  وتستمد ھذه المقاییس عموًما من النماذج 

 كما ھو موضح أعاله. 
 
تقدیرات احتمالیة التخلف عن السداد ھي تقدیرات في تاریخ معین، والتي یتم حسابھا على أساس نماذج التقییم اإلحصائیة، ویتم تقییمھا 

صممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات. تستند ھذه النماذج اإلحصائیة إلى البیانات المجمعة  باستخدام أدوات تصنیف م
داخلیًا وخارجیًا والتي تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة. یمكن أیضا استخدام بیانات السوق، حیثما كانت متاحة، الستخالص احتمالیة  

الشركات الكبیرة. إذا تم ترحیل الطرف المقابل أو التعرض بین فئات التصنیف، فإن ذلك سیؤدي    التخلف عن السداد لألطراف المقابلة من
اقدیة  إلى تغییر في تقدیر التخلف عن السداد المرتبط بھا. یتم تقدیر احتمالیات التخلف عن السداد مع األخذ بعین االعتبار االستحقاقات التع

 المقدرة.  السلفللتعرضات ومعدالت 
 
الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد ھي حجم الخسارة المحتملة إذا كان ھناك تخلف عن السداد. تقوم المجموعة بتقییم قیمة الخسارة  

سارة  الناتجة عن التخلف عن السداد لكل نوع من األعمال بناًء على حكم الخبراء والخبرة السابقة. بالنسبة لتعرضات البیع بالجملة، تقدر الخ
ولرھون التجزئة العقاریة   ٪٦٥، ولبطاقات االئتمان بنسبة ٪٥۰، وللتمویل الشخصي بنسبة ٪٥۰اتجة عن التخلف عن السداد بنسبة الن 

 .٪٤۰بنسبة 
 

یمثل التعرض للتخلف عن السداد التعرض المتوقع في حالة التخلف. تستمد المجموعة مستوى التعرض للتخلف عن السداد من التعرض  
لمقابل والتغیرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن مستوى التعرض للتخلف عن  الحالي للطرف ا

السداد ألصل مالي ھو إجمالي قیمتھ الدفتریة. بالنسبة الرتباطات اإلقراض والضمانات المالیة، یشمل مستوى التعرض للتخلف عن السداد  
إلى المبالغ المستقبلیة المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد، والتي یتم تقدیرھا بناًء على المالحظات   المبلغ المسحوب، باإلضافة 

التاریخیة والتوقعات المستقبلیة. بالنسبة لبعض الموجودات المالیة، یتم تحدید مستوى التعرض للتخلف عن السداد عن طریق وضع نماذج  
 زمنیة مختلفة باستخدام تقنیات السیناریو واإلحصاء.  لمدى نتائج التعرض المحتملة في نقاط

 
شھًرا للموجودات المالیة التي لم ترتفع فیھا   ۱۲وفقًا لما تم ذكره أعاله، وبشرط استخدام الحد األقصى الحتمالیة التخلف عن السداد لمدة 

ء مخاطر التخلف عن السداد خالل فترة  مخاطر االئتمان بشكل جوھري، تقیس المجموعة مستوى التعرض للتخلف عن السداد في ضو
التعاقد القصوى (بما في ذلك خیارات التمدید للمقترض التي تتعرض المجموعة على مدارھا لمخاطر االئتمان، حتى لو قررت المجموعة  

طالبة بسداد دفعة مقدمة أو  تقدیم مدة أطول ألغراض إدارة المخاطر. تمتد المدة التعاقدیة القصوى إلى التاریخ الذي یحق فیھ للمجموعة الم 
 فسخ ارتباط القرض أو الضمان. 

 
ومع ذلك، بالنسبة لتسھیالت السحوبات البنكیة على المكشوف وبطاقات االئتمان التي تشمل كال من القرض ومكون االلتزام غیر المسحوب،  

القصوى إذا كانت قدرة المجموعة التعاقدیة على طلب    تقیس المجموعة الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى فترة أطول من المدة التعاقدیة
السداد وإلغاء االلتزام غیر المسحوب ال تحد من تعرض المجموعة إلى خسائر ائتمانیة لفترة اإلشعار التعاقدي. إن ھذه التسھیالت لیس  

غائھا بأثر فوري ولكن ھذا الحق التعاقدي ال  لدیھا مدة ثابتة أو ھیكل سداد، ویتم إدارتھا على أساس جماعي. یمكن أن تقوم المجموعة بإل
م  یتم تنفیذه في اإلدارة الیومیة العادیة ولكن فقط عندما تصبح المجموعة على درایة بالزیادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسھیل. یت 

المجموعة اتخاذھا والتي تعمل على التخفیف  تقدیر ھذه الفترة األطول مع األخذ بعین االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع 
 من خسائر االئتمان المتوقعة. وھذه تشمل تقلیل الحدود و/ أو إلغاء التسھیل و/ أو تحویل الرصید القائم إلى قرض بشروط سداد ثابتة. 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰۱ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ) ه
 

 المتوقعة  یةحساسیة مخصص خسارة االئتمان 
 

المتوقعة.   یةإلى عدم الیقین في التقدیرات الھامة فیما یتعلق بقیاس مخصص البنك لخسائر االئتمان  ۱۹-كوفیدیؤدي عدم التأكد من تأثیر 
المتغیرة واستجابات الحكومة والشركات والمستھلكین إلى تعدیالت كبیرة على المخصصات في   ۱۹-كوفید یمكن أن تؤدي ظروف 
 .السنوات المالیة المقبلة 

 
االقتصادي الحالي واألحكام المطبقة على العوامل المستخدمة في تحدید التعثر المتوقع للمقترضین في الفترات  بالنظر إلى عدم الیقین 

 .المستقبلیة، یجب اعتبار خسائر االئتمان المتوقعة التي یبلغ عنھا البنك كأفضل تقدیر ضمن نطاق التقدیرات الممكنة
 

 : متوقعة للعوامل الرئیسیة المستخدمة في تحدیدھا كما في نھایة العامیوضح الجدول أدناه حساسیة الخسائر االئتمانیة ال
 

  الربح على   التأثیر
) ۲۰۲۰(  والخسارة  

بآالف الریاالت 
ةالسعودي  

 توعیة االفتراضات 

 عوامل االقتصاد الكلي:    ٥۰٬٦٦۰لایر سعودي  
على خسارة   ۱۹-كوفیدوفترة  ۱۹- كوفیدلتقییم تأثیر التغییر في توقعات االقتصاد الكلي بین فترة ما قبل 

المتوقعة، تم إجراء مجموعتین من الحسابات. أوالً، باستخدام توقعات االقتصاد الكلي التي تم   یةاالئتمان
والثاني، باستخدام توقعات االقتصاد الكلي التي تم   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في مودیز تنزیلھا من بوفیھ بیانات 

.  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في  ، تم إجراء كال الحسابین باستخدام بیانات التعرض  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تنزیلھا في  
یعتبر االختالف في خسارة االئتمان المتوقعة المحسوبة باستخدام مجموعتي الحسابات بمثابة تأثیر جائحة  

 .۱۹-كوفید
 

لجمیع السیناریوھات الثالثة، أي األفضل   لمودیز ستخدم توقعات االقتصاد الكلينظرا ألن بنك الجزیرة ی 
٪  ۳۰، فإن أوزان السیناریو، أي ۱۹-كوفید العتبار تأثیرات واألسوأ وخط األساس، والتي تأخذ في ا

 .٪ لخط األساس لم تتغیر٤۰٪ لألسوأ، و ۳۰لألفضل، و 

 
 عندما یتم وضع نموذج لمؤشر على أساس جماعي، یتم تجمیع األدوات المالیة بناًء على خصائص المخاطر المشتركة التي تشمل: 
 

 نوع األداة.  •
 االئتمان.درجات مخاطر  •
 نوع الضمانات.  •
 نسبة القروض إلى القیمة للرھون العقاریة.  •
 تاریخ اإلثبات المبدئي. •
 مدة االستحقاق المتبقیة.  •
 الصناعة.  •
 الموقع الجغرافي للمقترض.  •

 
 تخضع المجموعة للمراجعة المنتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل مجموعة معینة تظل متجانسة بشكل مناسب. 

 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰۲ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)   -مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ۳۰-۳

 
 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة   ) و
 

 المتوقعة  یةحساسیة مخصص خسارة االئتمان 
محدودة، یتم استخدام المعلومات المرجعیة الخارجیة الستكمال البیانات  بالنسبة للمحافظ التي تمتلكھا المجموعة عنھا بیانات تاریخیة 

 المتوفرة داخلیًا. إن المحافظ التي تمثل معلومات معیاریة خارجیة لھا مدخالت مھمة في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ھي كما یلي: 
 

 المعلومات الخارجیة المستخدمة    

 

 التعرض
بآالف الریاالت  

 السعودیة 

 

 احتمالیة التخلف عن السداد 
الخسارة الناتجة عن  
 التخلف عن السداد 

مطلوبات من البنوك  
   مالیة أخرى الوالمؤسسات 

 
 

٤۲٦٬۱۳۸ 

یتم األخذ بعین االعتبار  -مودیز/ فیتش  
ً من بین ھذین   التصنیف األكثر انخفاضا
التصنیفین لكل بنك لتقییم درجة المخاطر  

 الموحد  بموجب النھج

 
 

 ال ینطبق 

 
 ۱۹- كوفیدبسبب  ات اعتبار

 
احتمالیة التخلف عن السداد والتعرض عند التعثر والخسارة عن السداد لسیاسة إدارة نموذج البنك التي تنص على مراقبة النماذج  نماذج خضع ت 

 .والصالحیات وفقًا لألھمیة النسبیة للنموذج الدوریة وإعادة التحقق الدوري وتحدید عملیة الحوكمة وإجراءات الموافقة 
 

وم بھا خالل الفترة، لم یقم البنك بإجراء أي تغییرات جوھریة في منھجیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة الخاصة بھ لتعكس عملیة التحقق التي یق
 .البنك

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰۳ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰

 
  (متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة) السلفالقروض وأعمار  ٤-۳۰

 
۲۰۲۰ 

 بآالف الریاالت السعودیة
  

  بطاقات ائتمان 
 

   قروض تجاریة  قروض عمالء
 المجموع

ً  ۳۰من یوم واحد إلى   ۱٬۱٤۲٬۹۸۱ ۹۷٬۳٥۷ ۱٬۰۲٥٬٤۲٥ ۲۰٬۱۹۹ یوما
ً  ۹۰یوماً إلى  ۳۱من   ۳۸۹٬۰۹٥ ۸۲٬۹٥۳ ۲۹۳٬۲٤۱ ۱۲٬۹۰۱  یوما
ً  ۱۸۰یوماً إلى  ۹۱من   ۸۸٬۳۰٦ ۸۸٬۰۹۸ ۱٬۲۰۸ - یوما

ً  ۱۸۰أكثر من   ٤۸۷٬۷۳۳ ٤۸۷٬۷۳۳ - -  یوما
 ────── ────── ────── ────── 

 ۲٬۱۰۸٬۱۱٥ ۷٥٦٬۱٤۱ ۱٬۳۱۸٬۸۷٤ ۳۳٬۱۰۰ السلف مجموع القروض و
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

   
۲۰۱۹ 

 بآالف الریاالت السعودیة 
   

  بطاقات ائتمان 
 

   قروض تجاریة  قروض عمالء
 المجموع

ً  ۳۰من یوم واحد إلى   ۱٬۱٥۷٬۸۸۲ ۱۳۳٬۹۹۰ ۱٬۰۰٤٬۱٥۷ ۱۹٬۷۳٥ یوما
ً  ۹۰یوماً إلى  ۳۱من   ۱۹۷٬۹۲۱ ۲۱٬٦٦٤ ۱٦۱٬٥۷۷ ۱٤٬٦۸۰  یوما
ً  ۱۸۰یوماً إلى  ۹۱من   ۱۱۱٬٤۹۳ ۱۱۱٬۰۰۹ ٤۸٤ - یوما

ً  ۱۸۰أكثر من   ٤۳۲٬٥۸٤ ٤۳۲٬٥۸٤ - -  یوما
 ────── ────── ────── ────── 

 ۱٬۸۹۹٬۸۸۰ ٦۹۹٬۲٤۷ ۱٬۱٦٦٬۲۱۸ ۳٤٬٤۱٥ السلف مجموع القروض و
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
  تركز مخاطر القطاع االقتصادي ٥-۳۰

 
 . (ج) ۷ومخصص االنخفاض في القیمة حسب القطاعات االقتصادیة في اإلیضاح   السلفتم اإلفصاح عن مخاطر تركیز القروض و

 
 الضمانات ٦-۳۰

 
. تتضمن ھذه  السلف یحتفظ البنك في سیاق أنشطة اإلقراض االعتیادیة بضمانات کتأمین للتخفیف من مخاطر االئتمان في القروض و

والودائع النقدیة األخرى والضمانات المالیة واألسھم المحلیة والدولیة والعقارات  الضمانات في الغالب الودائع ألجل والودائع تحت الطلب 
وغیرھا من الموجودات الثابتة. یتم االحتفاظ بالضمانات بشكل رئیسي مقابل قروض تجاریة وقروض عمالء ویتم إدارتھا مقابل التعرضات  

مالیة التي تكون منخفضة القیمة االئتمانیة في فترة التقریر، یكون ھناك  ذات الصلة بصافي قیمھا الممكن تحقیقھا. بالنسبة للموجودات ال
 حاجة إلى معلومات كمیة عن الضمان المحتفظ بھ كتأمین إلى الحد الذي یخفف ھذا الضمان من مخاطر االئتمان.

 
 منخفضة القیمة االئتمانیة: فیما یلي مبلغ الضمانات المحتفظ بھا كتأمین للقروض باإلضافة إلى نسبة القرض إلى قیمة الضمان 

 
۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 ۳۰٬۸٦۲ ٤٤٬٦۰٥ ٪٥۰أقل من 
٥۱-۷۰٪ ۲٥٬۰٦٥ ۲٬۷۰۰ 

 ٤۲٤٬۲۰۲ ٤۷۷٬٥٦٥ ٪۷۰أكثر من 
 ────── ────── 

 ٤٥۷٬۷٦٤ ٥٤۷٬۲۳٥ المجموع 
 ══════ ══════ 

 



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰٤ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۳۰
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ٥-۳۰
 

 إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ بعین االعتبار أي ضمانات أو تحسینات ائتمانیة أخرى كما یلي: 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت  

 السعودیة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   الموجودات

 ۱٬٤۲۹٬۰۰٤ ٤۲٦٬۱۳۸   )٥(إیضاح  مالیة أخرىالمطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 ۱۰۱٬۹۲۱ ۱٬۱۱۳٬۳۱۹   )٦استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

 ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ ۲۸٬۳۳٤٬۱۱۸   )٦استثمارات بالتكلفة المطفأة (إیضاح 
 ٤۹٬٦٦۰٬۱۱۹ ٥۳٬۹٦۱٬۲۱۱  )۷، صافي (إیضاح رقم وسلفقروض 

 ۱۱۱٬۷۳۱ ۱٥۲٬٥۳۱ )۱۰ودائع تأمین مقابل أدوات مالیة (إیضاح  -موجودات أخرى 
 ────── ────── 

 ۷۸٬٥۲۷٬۷۱٤ ۸۳٬۹۸۷٬۳۱۷ مجموع الموجودات
 ٥٬۲٦٤٬٤۲۰ ٥٬۷۸٥٬٦۳٤ )۱۹مطلوبات محتملة وارتباطات، بالصافي (إیضاح 

 ۱۰۱٬٦۲٦ ۱۳٥٬۲۲٤ )۱۱(إیضاح القیمة العادلة الموجبة  -مشتقات 
 ────── ────── 

 ۸۳٬۸۹۳٬۷٦۰ ۸۹٬۹۰۸٬۱۷٥ إجمالي أقصى تعرض للمخاطر
 ══════ ══════ 

 
  التركیز الجغرافي ۳۱

 
فیما یلي التوزیع الجغرافي للفئات الرئیسیة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة واالرتباطات والمطلوبات المحتملة   )أ

 االئتمان: ومخاطر 
 

 بآالف الریاالت السعودیة 

 
 

۲۰۲۰ 
 

 
 المملكة العربیة

 السعودیة

دول مجلس 
التعاون 
الخلیجي 
والشرق 
 األوسط

 
 
 

 أوروبا

 
 

أمریكا 
 الشمالیة

 

 
جنوب شرق 

 آسیا
 
 

 
 

 أخرى دول
 

 
 
 

 المجموع
        موجودات مالیة

        البنك المركزي السعودي  نقد وارصدة لدى 

 ۱٬۱۲۲٬۸۹۲ - - - - - ۱٬۱۲۲٬۸۹۲ نقد في الصندوق    
 ٤٬۱۲٥٬٤۰۲ - - - - - ٤٬۱۲٥٬٤۰۲ البنك المركزي السعودي أرصدة لدى      

مالیة  ال مطلوبات من البنوك والمؤسسات  
 أخرى 

       

 ٤۲٦٬۱۳۸ ٦٤٬٤۷۰ ۳۷٬٤٦۸ ۹۸٬۰۱٦ ۱۲۷٬٤۷٦ ٤۱٬۳٦٦ ٥۷٬۳٤۲ حسابات جاریة   
 - - - - - - - المال إیداعات أسواق     

        استثمارات 
 محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة   
 الدخل   

٤٤۳٬۱۰٤ - - - - - 
٤٤۳٬۱۰٤ 

 محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل    
 الشامل اآلخر   

۱٬۱۱۷٬٤٦۲ ۱۸۷ ٦۰۲ - - - 
۱٬۱۱۸٬۲٥۱ 

 ۲۸٬۳۳٤٬۱۱۸ - - - - - ۲۸٬۳۳٤٬۱۱۸ محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة   
        للمشتقات  القیمة العادلة اإلیجابیة

 ۲۲٬٥۸۰ - - - - - ۲۲٬٥۸۰ محتفظ بھا لغرض المتاجرة  
 ۱۱۲٬٦٤٤ - - - ٦۰٬۰۱۸ - ٥۲٬٦۲٦ محتفظ بھا كتحوطات التدفقات النقدیة   

        ، صافي وسلفقروض 
 ٦۸۷٬۳۷٦ - - - - - ٦۸۷٬۳۷٦ بطاقات ائتمان 
 ۲٦٬٤۹۸٬٤۹۸ - - - - - ۲٦٬٤۹۸٬٤۹۸ قروض عمالء  
 ۲٦٬٤۰٤٬۱٤۸ ٥۰۰٬۳٥۱ - - - ۱۲۱٬۳۹۱ ۲٥٬۷۸۲٬٤۰٦ قروض تجاریة  
 ۳۷۱٬۱۸۹ - - - - - ۳۷۱٬۱۸۹ أخرى  

 ۱٦٤٬۱۳٦      ۱٦٤٬۱۳٦ استثمار في شركة زمیلة 
 ٥٥۷٬٤۲۰    ۱٥۲٬٥۳۱  ٤۰٤٬۸۸۹ موجودات أخرى 

 ۹۰٬۳۸۷٬۸۹٦ ٥٦٤٬۸۲۱ ۳۷٬٤٦۸ ۹۸٬۰۱٦ ۳٤۰٬٦۲۷ ۱٦۲٬۹٤٤ ۸۹,۱۸٤٬۰۲۰ المجموع 

 
 
 



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰٥ 
 

 
 التركیز الجغرافي (تتمة)  ۳۱

 بآالف الریاالت السعودیة 

 
 

۲۰۲۰ 
 

 
 المملكة العربیة

 السعودیة

 
دول مجلس 

التعاون  
الخلیجي 
والشرق 

 األوسط

 
 
 

 أوروبا

 
 

أمریكا 
 الشمالیة 

 
جنوب شرق 

 آسیا 

 
 

 دول  
 أخرى

 
 
 
 

 المجموع
        

        مطلوبات مالیة 
 مؤسسات   الو للبنوك اتمطلوب

 مالیة أخرىال  
       

 ۱۷۷٬۲۷۸ ۱۳٬٤٤۸ ۱٬۹۷۸ ۲٤٬۱٦۲ ۸٤٬۲٤۹ ۲۹٬٦٥۰ ۲۳٬۷۹۱ حسابات جاریة
 ۸٬۰٦۳٬۷۷۰ - ۱٦۸٬۹٤۷ - - ۱٬۱۷۸٬۰۹۸ ٦٬۷۱٦٬۷۲٥ ودائع أسواق المال 

 ۲۸۹٬۱٤۸ - - - ۲۸۹٬۱٤۸ - - اقتراض التفاقیة إعادة الشراء 
        ودائع العمالء

 ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ ۲۱ - ٥ ۱۰۱ ۳۱٬٥٥۸ ۳۷٬۳۷۹٬۷۰٥ تحت الطلب 
 ۲۸٤٬۱۸۲ - - - - - ۲۸٤٬۱۸۲ ادخار 
 ۲۸٬٥٤۳٬٦٤۱ - - - - - ۲۸٬٥٤۳٬٦٤۱ ألجل

 ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ ۱٬۰۰۰ - - ۱٬۷٤۷ - ۱٬۷٦۱٬٦٥۲ أخرى 
  العادلة السالبةالقیمة 

 للمشتقات   
       

 ۱۸٬۸۷۲ - - - ۱٦٬۳۷٥ ٤۰ ۲٬٤٥۷ محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
 ۲۸٤٬٦۲۳ - - - ۱۹۰٬۷٦۱ ۷٥٬٤۰۰ ۱۸٬٤٦۲ محتفظ بھا كتحوطات التدفقات النقدیة

 ۲٬۰۰٤٬٦۳۳ - - - - - ۲٬۰۰٤٬٦۳۳ صكوك مساندة 
 ۱٬٥۹۲٬٤٦٥ - - - - - ۱٬٥۹۲٬٤٦٥ مطلوبات أخرى

 ۸۰٬٤۳٤٬٤۰۱ ۱٤٬٤٦۹ ۱۷۰٬۹۲٥ ۲٤٬۱٦۷ ٥۸۲٬۳۸۱ ۱٬۳۱٤٬۷٤٦ ۷۸٬۳۲۷٬۷۱۳ المجموع
        

        ارتباطات ومطلوبات محتملة
 ۷۷۷٬۸۰۷ ۲٬۱۲۱ - - - - ۷۷٥٬٦۸٦ خطابات اعتماد
 ٤٬٥۸۹٬۹٥۰ ٤٬۲۰۰ ۱٬۹۲٦ ۸٬۱٦۲ ۳۰٬۳۳٥ ۲۰۹٬۷۲٥ ٤٬۳۳٥٬٦۰۲ خطابات ضمان

 ۱۷۰٬٥۰۹ - - - - - ۱۷۰٬٥۰۹ قبوالت
ارتباطات غیر قابلة لإللغاء لتمدید  

 االئتمان
 

۱٥۰٬۰۰۰ 
 

۳۰٥٬۳٤٦ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

۱٦۳٬۱۰۹ 
 

٦۱۸٬٤٥٥ 
 ─────── ────── ───── ───── ───── ───── ───── 
 ٥٬٤۳۱٬۷۹۷ ٥۱٥٬۰۷۱ ۳۰٬۳۳٥ ۸٬۱٦۲ ۱٬۹۲٦ ۱٦۹٬٤۳۰ ٦٬۱٥٦٬۷۲۱ 
 ═══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

      )االئتمان المعادلالتعرض لمخاطر االئتمان (
        ارتباطات ومطلوبات محتملة

          
 ۳۸۸٬۹۰٤ ۱٬۰٦۱ - - - - ۳۸۷٬۸٤۳ خطابات اعتماد
 ٤٬٥۸۹٬۹٥۰ ٤٬۲۰۰ ۱٬۹۲٦ ۸٬۱٦۲ ۳۰٬۳۳٥ ۲۰۹٬۷۲٥ ٤٬۳۳٥٬٦۰۲ خطابات ضمان

 ۱۷۰٬٥۰۹ - - - - - ۱۷۰٬٥۰۹ قبوالت
قابلة لإللغاء لتمدید  ارتباطات غیر 

 االئتمان
 

۷٥٬۰۰۰ 
 

٦۱٬۰٦۹ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

۳۲٬٦۲۲ 
 

۱٦۸٬٦۹۱ 
        المشتقات

 ۳٦٬۸۷۷ - - - ۲۷٦ ۱ ۳٦٬٦۰۰ محتفظ بھا لغرض المتاجرة
 ۱۹۷٬٦۰٥ - - - ۱۱۰٬۱۱۹ ٤٤۰ ۸۷٬۰٤٦ محتفظ بھا للتحوط

 ─────── ────── ───── ───── ───── ───── ────── 
 ٥٬۰۹۲٬٦۰۰ ۲۷۱٬۲۳٥ ۱٤۰٬۷۳۰ ۸٬۱٦۲ ۱٬۹۲٦ ۳۷٬۸۸۳ ٥٬٥٥۲٬٥۳٦ 
 ═══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
        

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰٦ 
 

 
 التركیز الجغرافي (تتمة)  ۳۱

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 
 

۲۰۱۹ 
 

 
 المملكة العربیة

 السعودیة

دول مجلس 
التعاون 
الخلیجي 
والشرق 
 األوسط

 
 
 

 أوروبا

 
 

أمریكا 
 الشمالیة

 

 
جنوب شرق 

 آسیا
 
 

 
 

 أخرى دول
 

 
 
 

 المجموع
        

        موجودات مالیة
 نقد وارصدة لدى

 البنك المركزي السعودي 
       

 ۱٬۲۱٤٬۲٤۸ - - - - - ۱٬۲۱٤٬۲٤۸ نقد في الصندوق   
 البنك المركزي السعوديأرصدة لدى    

 العربي 
 ٤٬۲٦۳٬٤۳۹ السعودي   

- - - - - 

٤٬۲٦۳٬٤۳۹ 
مالیة  ال مطلوبات من البنوك والمؤسسات 

 أخرى 
       

 ۳۸۰٬۲٥۹ ۳۳٬۹۱٦ ۱۷٬۷۹۳ ٦۲٬۱۹۱ ۱۹۰٬۲۰۱ ۳٤٬۱۷۹ ٤۱٬۹۷۹ حسابات جاریة    
 ۱٬۰٤۸٬۷٤٥ - - - - - ۱٬۰٤۸٬۷٤٥ إیداعات أسواق المال    

        استثمارات 
محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل    

 قائمة الدخل 
۲۸۷٬۰۲٤ - - - - - 

۲۸۷٬۰۲٤ 
 محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل    
 الدخل الشامل اآلخر   

۱۰٦٬۰٦٤ ۱۸۷ ٥٥۰ - - - 
۱۰٦٬۸۰۱ 

 ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ - - - - - ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة  
        للمشتقات  القیمة العادلة اإلیجابیة

 ۲۸٬۷۳۱ - - - ۲٬۰۰۲ - ۲٦٬۷۲۹ محتفظ بھا لغرض المتاجرة   
 ۷۲٬۸۹٥ - - - ۳۳٬۲٥۰ - ۳۹٬٦٤٥ محتفظ بھا كتحوطات التدفقات النقدیة   

        ، بالصافيوسلفقروض 
 ۷۱٦٬۱٥۲ - - - - - ۷۱٦٬۱٥۲ بطاقات ائتمان 
 ۲۳٬۳۷٥٬۷۹۸ - - - - - ۲۳٬۳۷٥٬۷۹۸ عمالءقروض  
 ۲٥٬۱٦۰٬٦۲۳ ۲٤۷٬۸۸۲ - - - - ۲٤٬۹۱۲٬۷٤۱ قروض تجاریة 
 ٤۰۷٬٥٤٦ - - - - - ٤۰۷٬٥٤٦ أخرى  

 ۱٤۸٬۳۳۲ - - - - - ۱٤۸٬۳۳۲ استثمار في شركة زمیلة 
 ٤۱٥٬۷۱۱ - - - ۱۱۱٬۷۳۱ - ۳۰۳٬۹۸۰ موجودات أخرى 

 ۸٤٬۸٥۱٬۲٤۳ ۲۸۱٬۷۹۸ ۱۷٬۷۹۳ ٦۲٬۱۹۱ ۳۳۷٬۷۳٤ ۳٤٬۳٦٦ ۸٤٬۱۱۷٬۳٦۱ المجموع 

 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰۷ 
 

 
 التركیز الجغرافي (تتمة)  ۳۱

 بآالف الریاالت السعودیة 
 
 

۲۰۱۹ 
 المملكة العربیة 

 السعودیة

دول مجلس  
التعاون 
الخلیجي  
والشرق  
 أوروبا األوسط 

أمریكا  
 الشمالیة

  شرق جنوب
 المجموع  أخرى  دول آسیا

        
        مطلوبات مالیة

 مؤسسات   البنوك ولل اتمطلوب
 مالیة أخرى ال   

       

 ۱۹۹٬۳٦٦ ۱۷٬٥٤۹ ۲٬۳۸۸ ٤۰٬٤۹۹ ۱۱٬۹٦۱ ۸۰٬۱٥۲ ٤٦٬۸۱۷ حسابات جاریة
 ۷٬۷٦٤٬۲۷۱ - - - ۳۷٬٥۰۲ ٥٥۰٬۸۸۸ ۷٬۱۷٥٬۸۸۱ ودائع أسواق المال 

 ۲۹۰٬۱۱۷ - - - ۲۹۰٬۱۱۷ - - اقتراض التفاقیة إعادة الشراء 
        ودائع العمالء 

 ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ ۳ - ٦ ٤ ٤۱۹ ۳۰٬۸۳۸٬۹٤۳ ودائع تحت الطلب 
 ۳۰٬۲٥۹٬٥٤۰ - - - - - ۳۰٬۲٥۹٬٥٤۰ ألجل

 ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ ۱٬٦۰۰ - - ٤٬٥۲٤ - ۱٬٥۹۱٬۷٥٥ أخرى 
  القیمة العادلة السالبة

 للمشتقات   
       

 ۲۹٬۰۲۷ - - - ۲۰٬۷٦۲ ٥۱۳ ۷٬۷٥۲ محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
 ۱۸٦٬۹۸٤ - - - ۱۲۱٬۱۹۸ ٤٥٬۷۹٤ ۱۹٬۹۹۲ التدفقات النقدیةمحتفظ بھا كتحوطات  

 ۲٬۰۰٦٬۹۲۱ - - - - - ۲٬۰۰٦٬۹۲۱ صكوك مساندة
 ۱٬۲٦۹٬۸۸۸ - - - - - ۱٬۲٦۹٬۸۸۸ مطلوبات أخرى 

 ۷٤٬٤٤۳٬۳٦۸ ۱۹٬۱٥۲ ۲٬۳۸۸ ٤۰٬٥۰٥ ٤۸٦٬۰٦۸ ٦۷۷٬۷٦٦ ۷۳٬۲۱۷٬٤۸۹ المجموع 
        

 تعھدات 
 مطلوبات محتملة   

       

 ۸٤۰٬٦۰۸ ۸٬۸۹۹ - - - ۲۲٦ ۸۳۱٬٤۸۳ خطابات اعتماد
 ۳٬۸۱۲٬۸۱۲ ۸٬٦۰۰ ۲٬٥۲٦ ۳٬۸٥٥ ۳٦٬۱۱۱ ۲۲۳٬۳۹۲ ۳٬٥۳۸٬۳۲۸ خطابات ضمان

 ۲۳۹٬۸۷۱ ۱۰٬۰۸٥ - - - - ۲۲۹٬۷۸٦ قبوالت
ارتباطات غیر قابلة لإللغاء لتمدید  

 االئتمان
 

۱٥۰٬۰۰۰ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

۳۱٤٬٦۱۸ 
 

٤٦٤٬٦۱۸ 
 ─────── ────── ───── ───── ───── ───── ───── 
 ٤٬۷٤۹٬٥۹۷ ۲۲۳٬٦۱۸ ۳٦٬۱۱۱ ۳٬۸٥٥ ۲٬٥۲٦ ۳٤۲٬۲۰۲ ٥٬۳٥۷٬۹۰۹ 
 ═══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

      التعرض لمخاطر االئتمان (بالمعادل)
        ارتباطات ومطلوبات محتملة

          
 ٤۲۰٬۳۰٤ ٤٬٤٥۰ - - - ۱۱۳ ٤۱٥٬۷٤۱ خطابات اعتماد
 ۳٬۸۱۲٬۸۱۲ ۸٬٦۰۰ ۲٬٥۲٦ ۳٬۸٥٥ ۳٦٬۱۱۱ ۲۲۳٬۳۹۲ ۳٬٥۳۸٬۳۲۸ خطابات ضمان

 ۲۳۹٬۸۷۱ ۱۰٬۰۸٥ - - - - ۲۲۹٬۷۸٦ قبوالت
ارتباطات غیر قابلة لإللغاء لتمدید  

 االئتمان
 

۷٥٬۰۰۰ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

٦۲٬۹۲٤ 
 

۱۳۷٬۹۲٤ 
        المشتقات

  ۲۳٦٬۷۸۱ - - -  ۹۷٬۰٦۸  ۱۳۰ ۱۳۹٬٥۸۳ محتفظ بھا لغرض المتاجرة
  ۱٤٦٬٥۷۰ - - -  ۸٤٬۹۸۲  ۲٬٥۱۷  ٥۹٬۰۷۱ محتفظ بھا للتحوط

 ─────── ────── ───── ───── ───── ───── ────── 
 ٤٬٤٥۷٬٥۰۹ ۲۲٦٬۱٥۲ ۲۱۸٬۱٦۱ ۳٬۸٥٥ ۲٬٥۲٦ ۸٦٬۰٥۹ ٤٬۹۹٤٬۲٦۲ 
 ═══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
        

 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰۸ 
 

 
 التركیز الجغرافي (تتمة)  ۳۱

 
  تم تصنیف بعض الصنادیق االستثماریة المشتركة الدولیة التي یوجد مقرھا في المملكة العربیة السعودیة والتي تم تصنیفھا ضمن فئة دولیة 

 (أ) حول ھذه القوائم المالیة الموحدة في منطقة المملكة العربیة السعودیة لغرض ھذا اإلیضاح.   ٦في اإلیضاح 
 

 .البنك المركزي السعودياحتساب االئتمان المعادل لالرتباطات والمطلوبات المحتملة وفقًا للمنھجیة المتبعة لدى  یتم
 

a( ومخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة:  السلف فیما یلي التوزیع حسب التركز الجغرافي للقروض غیر العاملة و 
 

 قروض غیر عاملة، بالصافي 
 

مخصص الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة

 
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف 

الریاالت 
 السعودیة

۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت  

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت  

 السعودیة

     
     المملكة العربیة السعودیة

 ٥۷٬۷۷۹ ٦۳٬۹۰۸  ٤۸٬۳۷۱ ٥٥٬٦۷۹ بطاقات ائتمان 
 ۱٥٥٬۹۲۸ ۲۱۱٬۸۷۱ ۱٥٤٬۷۲۷ ۱٦۸٬۳٤٤ قروض عمالء 
 ۷۹٥٬٤٦۰ ۱٬۹۱۷٬۲۱۸ ٤٦۹٬۹۸٤ ۱٬۰۱۷٬۹۳٤ قروض تجاریة 

 ────── ────── ────── ────── 
 ۱٬۰۰۹٬۱٦۷ ۲٬۱۹۲٬۹۹۷ ٦۷۳٬۰۸۲ ۱,۲٤۱٬۹٥۷ المجموع 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 مخاطر السوق  ۳۲
 

مخاطر السوق ھي مخاطر أن أرباح المجموعة أو رأس مالھا، أو قدرتھا على تحقیق أھداف األعمال، سوف تتأثر سلبًا بالتغیرات في  
المستوى أو تقلب أسعار السوق، مثل أسعار العمولة الخاصة، وھوامش االئتمان (ال تتعلق بالتغیرات في الوضع االئتماني للمدین /  

العمالت األجنبیة. الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق  تحویل م وأسعار المصدر) وأسعار األسھ
 ضمن حدود مقبولة، مع تحسین العوائد. 

 
تقوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق بین المحافظ التجاریة وغیر التجاریة. یتم االحتفاظ بالمحافظ التجاریة بشكل رئیسي من  

 قسم الخزینة وتشمل استثمارات األسھم والصنادیق االستثماریة المشتركة التي تدار على أساس القیمة العادلة.   قبل
 
 

یقر مجلس اإلدارة حد قبول مخاطر السوق لألنشطة التجاریة وغیر التجاریة. إن لجنة سیاسة مخاطر السوق ھي المسؤولة عن إطار  
ن مجلس اإلدارة تضع إطاًرا لحد قبول مخاطر السوق المعتمد. یوضح تقریر مخاطر  عمل مخاطر السوق وتحت السلطة المفوضة م

السوق الیومي تفاصیل تعرض المجموعة لمخاطر السوق مقابل الحدود المتفق علیھا. تتم مراجعة ھذا التقریر الیومي من قبل أمین الخزنة  
ومراقبتھا باستخدام منھجیة القیمة المعرضة للمخاطر وتحلیل الحساسیة.  ورئیس إدارة المخاطر. تتم إدارة مخاطر السوق للمحفظة التجاریة  

 تتم إدارة مخاطر السوق للمحفظة غیر التجاریة ومراقبتھا باستخدام تحلیل الحساسیة. 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۰۹ 
 

 
 مخاطر السوق (تتمة)  ۳۲

 
 محفظة تجاریة  -مخاطر السوق   أ) 

 
تعرضات العمالت األجنبیة والتغیرات في أسعار األسھم وصافي قیم  تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالمتاجرة بشكل رئیسي من 

 موجودات الصنادیق االستثماریة المشتركة. 
 

یضع مجلس اإلدارة حدوداً لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة مخاطر محفظة المتاجرة. ولكي یتم إدارة ھذه المخاطر، تطبق  
" لتقییم أوضاع مخاطر السوق وأیضاً لتقدیر الخسائر االقتصادیة المحتملة استنادا  المجموعة دوریاً الـ "القیمة المعرضة للمخاطر

 إلى مجموعة من االفتراضات والتغیرات في ظروف السوق. 
 

تقدر منھجیة القیمة المعرضة للمخاطر التغیر السلبي المحتمل في القیمة السوقیة للمحفظة عند مستوى ثقة معین وعلى مدى فترة  
تستخدم المجموعة نماذج منھجیة تاریخیة لتقییم التغیرات المحتملة في القیمة السوقیة للمحفظة التجاریة بناًء على   زمنیة محددة.

٪ من الخسائر  ۹۹البیانات التاریخیة. إن القیمة المعرضة للمخاطر التي تقیسھا المجموعة تمثل تقدیًرا باستخدام مستوى ثقة بنسبة 
٪ على  ۹۹ھا في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة یوم واحد. إن استخدام مستوى الثقة بنسبة المحتملة التي ال یتوقع تجاوز

مدى یوم واحد یوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القیمة المعرضة للمخاطر" یجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة  
  كل مائة یوم.

 
في نھایة یوم عمل ما، وال تأخذ بعین االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة   تمثل القیمة المعرضة للمخاطر مخاطر المحافظ 

الثقة المحددة. ومع ذلك، قد تختلف النتائج التجاریة الفعلیة عن حسابات القیمة المعرضة للمخاطر، وعلى وجھ الخصوص، ال یوفر  
 االحتساب مؤشًرا ذو معنى عن األرباح والخسائر في ظروف السوق المجھدة. 

 
وللتغلب على القیود أعاله المتعلقة باستخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات الجھد للمحفظة  
للوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتیادیة، ویتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر  

 ئر التي تحدث نتیجة الختبارات الجھد لمراجعتھا. بالبنك بانتظام بالخسا
 

  فیما یلي المعلومات المتعلقة بالقیمة المعرضة للمخاطر للمجموعة.
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت  

 السعودیة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
   أسعار صرف عمالت أجنبیة

 ۲٤۹ ۲۹۸   القیمة المعرضة للمخاطر كما في نھایة السنة                 
 ۳۳۸ ۲۹٤   متوسط القیمة المعرضة للمخاطر للسنة                        

  
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة  ) ۱

 
صرف العمالت األجنبیة. تدیر المجموعة  إن مخاطر العملة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار  

التعرض لتأثیرات التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة. وضع مجلس اإلدارة  
 حدوًدا على المراكز حسب العملة. تتم مراقبة المراكز یومیًا لضمان االحتفاظ بالمراكز ضمن الحدود الموضوعة. 

 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱۰ 
 

 
 مخاطر السوق (تتمة)  ۳۲

 
 محفظة تجاریة (تتمة) -مخاطر السوق   أ) 

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة (تتمة) ) ۱

 
  ۳۱في نھایة السنة، تعرضت المجموعة للمخاطر الجوھریة التالیة في محفظتھا التجاریة، المقومة بالعمالت األجنبیة كما في 

 دیسمبر:
 

 
۲۰۲۰ 

 بآالف الریاالت السعودیة
۲۰۱۹ 

 بآالف الریاالت السعودیة
   

 ۷۸٬۳۹۷ ٤۱٬٥۷۳ دوالر امریكي
 ۳٬۷۹۳ ٥٬۹۲۳ دوالر ھونج كونج
 ۲٬۱۱۱ ۲٬۹٥٥ الدوالر التایواني

 
 

دیسمبر، على مراكزھا بالعمالت األجنبیة. یتم إجراء   ۳۱یوضح الجدول أدناه مدى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت كما في 
التحلیل من أجل الحركة الممكنة المعقولة لسعر العملة مقابل اللایر السعودي مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى، بما في ذلك تأثیر  
أداة التحوط، على قائمة الدخل الموحدة. یعكس المبلغ السالب في الجدول صافي انخفاض محتمل في قائمة الدخل الموحدة، بینما  

في زیادة محتملة. ال یأخذ تحلیل الحساسیة في الحسبان اإلجراءات التي قد تتخذھا المجموعة للتخفیف  یعكس المبلغ الموجب صا
 من تأثیر ھذه التغییرات.

 
 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ العملة

 ────────────────────  ───────────────────── 
 

الزیادة/ النقص في سعر 
)٪العملة (  

التأثیر على 
 صافي الدخل

بآالف الریاالت 
  السعودیة

الزیادة/ النقص في سعر 
)٪العملة (  

 التأثیر على صافي
 الدخل

بآالف الریاالت 
 السعودیة

      
۰٫٦۰±       دوالر امریكي  ۲٤۹±        ±۰٫۷۰  ٥٤۹± 

۳٫۱۱±       الدوالر التایواني  ۹۲±        ±۳٫٦٤  ۷۷± 
۰٫٤۹±       دوالر ھونج كونج  ۲۹±        ±۰٫۷۷  ۲۹± 

 
 مخاطر أسعار األسھم  ) ۲

 
تمثل مخاطر أسعار األسھم مخاطر انخفاض القیم العادلة للصنادیق االستثماریة المشتركة نتیجة للتغیرات في مستویات مؤشر  

 األسھم وقیمة كل سھم على حدة المشتقة من صافي قیمة الموجودات للصنادیق. 
 

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ھي أسھم حقوق الملكیة المملوكة لصنادیق استثماریة  األدوات المالیة المدرجة في المحفظة 
مشتركة تملكھا المجموعة. تدیر المجموعة المخاطر المتعلقة بصنادیق االستثمار من خالل مراقبة التغیرات في صافي قیمة  

ات في أسھم حقوق الملكیة وصنادیق االستثماریة المشتركة  موجودات الصنادیق االستثماریة المشتركة. تدیر المجموعة االستثمار
التي تحتفظ بھا المجموعة باالشتراك مع مستشارین متخصصین في مجال االستثمار وتراقب المجموعة مخاطر أسعار األسھم  

ر في القیمة العادلة  على أساس المحفظة لكل صندوق استثماري مشترك. فیما یلي التأثیر على قائمة الدخل الموحدة نتیجة للتغیی 
دیسمبر بسبب التغیرات المعقولة المحتملة في صافي قیمة موجودات الصندوق    ۳۱ألدوات حقوق الملكیة المحتفظ بھا للمتاجرة في  

 األساسي، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى: 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱۱ 
 

 
 مخاطر السوق (تتمة)  ۳۲

 
 محفظة تجاریة (تتمة) -مخاطر السوق   أ) 

 
 أسعار األسھم (تابع) مخاطر  ) ۲

 
 

 
 
 
 
 

 المحفظة

۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
────────────────────── ────────────────────── 

 
الزیادة / النقص في 

 أسعار األسھم %

التأثیر على قائمة الدخل 
 الموحدة

 بآالف الریاالت السعودیة

 
الزیادة / النقص في 

 أسعار األسھم %

التأثیر على قائمة الدخل 
 الموحدة

 بآالف الریاالت السعودیة

     
٪٤٫٤۰±     صندوق األسواق الدولیة الناشئة  ٦۹٤±     ±۲۲٫۳۲٪       ±۲٬٦۳۷  

٪۱۰٫٦۱±     صندوق الجزیرة الخلیجي للدخل    ٤۳۳± - - 
٪٤٫۳٤±     صندوق الجزیرة للصكوك  ۱٬٦٥۳± - - 

٪۳٫٥۸±     أخرى  ۱۳٬۷۸۸±     ±۷٫۱۹٪       ±۱۹٬۷۷۹  
 

ل  فیما یلي التأثیر على قائمة الدخل الموحدة نتیجة للتغیر في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خال
 بسبب التغیرات المحتملة المعقولة في مؤشر السوق، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل في 

 
 
 
 
 

مؤشر 
 السوق

۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
─────────────────────── ────────────────────── 

الزیادة / النقص 
٪في المؤشر   

  التأثیر على
  قائمة الدخل الموحدة

 
 الزیادة / النقص في المؤشر % بآالف الریاالت السعودیة

  التأثیر على
 الموحدة

 قائمة الدخل
 بآالف الریاالت السعودیة

     
٪۳٫٥۸±     تداول  ۲۷±     ±۷٫۱۹٪  - 

 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱۲ 
 

 
 مخاطر السوق (تتمة)  ۳۲

 
 محفظة غیر تجاریة أو بنكیة  – مخاطر السوق  ب) 

 
تنشــأ مخاطر الســوق المتعلقة بالعملیات غیر التجاریة أو البنكیة بشــكل أســاســي نتیجة التغیرات في أســعار العمولة الخاصــة أو 

 أسعار األسھم.أسعار صرف العمالت األجنبیة أو 
 

 الخاصة  ت مخاطر أسعار العموال ) ۱
 

تنشأ مخاطر أسعار العمولة الخاصة من احتمال أن تؤدي التغیرات في أسعار العمولة الخاصة إلى التأثیر على التدفقات  
ع حدود على  النقدیة المستقبلیة أو على القیم العادلة لألدوات المالیة. قامت لجنة سیاسات مخاطر السوق في المجموعة بوض

فجوة أسعار العمولة الخاصة. یتم مراقبة المراكز بشكل یومي مع تقدیم تقاریر دوریة إلى اإلدارة العلیا ولجنة سیاسات  
مخاطر السوق للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود المعتمدة. في حال وجود ظروف ضاغطة بالسوق، فإنھ یتم عمل  

 ت ورفعھا إلى لجنة سیاسات مخاطر السوق بصورة أكثر تكراراً. المطلوبا -تقاریر عن فجوة الموجودات  
 

یوضح الجدول التالي الحساسیة الناشئة عن تأثیر تغیرات محتملة ومعقولة في أسعار العمولة الخاصة، مع بقاء جمیع 
لمتوقعة في أسعار  المتغیرات األخرى ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة للمجموعة. إن حساسیة الدخل ھي تأثیر التغیرات ا

الخاصة لسنة واحدة، وذلك بناًء على الموجودات والمطلوبات المالیة المحتفظ    تالعموالدخل  العمولة الخاصة على صافي  
بما في ذلك تأثیر أدوات التحوط. إن   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بھا لغیر أغراض المتاجرة والتي تحمل عمولة خاصة كما في 

تجاریة تتم مراقبتھا وتحلیلھا في تركزات العمالت ویتم االفصاح عن الحساسیة المرتبطة  جمیع أوجھ تعرض المحافظ غیر ال
بھا بالعملة المحلیة. إن تحلیل الحساسیة ال یأخذ في االعتبار اإلجراءات التي من الممكن ان تقوم المجموعة باتخاذھا  

 للتخفیف من تأثیر تلك التغیرات. 
 

 ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ العملة
 ─────────────────────

 
─────────────────────── 

 
الزیادة / النقص في 

 نقاط األساس
حساسیة دخل 
 عموالت خاصة

 الزیادة / النقص
 في نقاط األساس

 
حساسیة دخل عموالت 

 خاصة
بآالف الریاالت   

 السعودیة
 بآالف الریاالت السعودیة 

     
 ±  ۲۰٬۰۷۷  ±    ۲٥ ±۲۰٬۱۰٤ ۲٥    ± لایر سعودي

 ±    ۲٬۳۳۰ ±    ۲٥ ±۲٬۱۱٤ ۲٥    ± دوالر أمریكي
 ±           ٤ ±    ۲٥ ±۹ ۲٥    ± رویبة ھندیة

 ±           ۱ ±    ۲٥ ±۳ ۲٥    ± روبیة باكستانیة
 ±           - ±    ۲٥ ±٤٤ ۲٥    ± درھم

     
     

 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱۳ 
 

  
 مخاطر السوق (تتمة)  ۳۲

 
 محفظة غیر تجاریة أو بنكیة (تتمة)  -مخاطر السوق   ب) 

 
 مخاطر أسعار العمولة الخاصة (تتمة) ) ۱

 
 حساسیة أسعار العمولة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي

 
ر العمولة الخاصة السائدة  تدیر المجموعة آثار المخاطر المختلفة على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة المتعلقة بالتقلبات في أسعا

  بالسوق.
 

یشتمل الجدول أدناه على ملخص لتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت. كما یشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات  
  المجموعة المسجلة بالقیمة الدفتریة مصنفة حسب تاریخ تجدید األسعار التعاقدیة أو تاریخ االستحقاق، أیھما یحدث أوالً. تتعرض 
المجموعة لمخاطر أسعار العموالت نتیجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات بین قیم الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج  
قائمة المركز المالي التي تستحق أو سیتم تجدید أسعارھا في فترة محددة. تقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر وذلك بمطابقة  

 طلوبات من خالل استراتیجیات إدارة المخاطر. تواریخ تجدید أسعار الموجودات والم
 

 بآالف الریاالت السعودیة 

 
۲۰۲۰ 

 ۳خالل 
 أشھر

 
۳-۱۲ 

 أشھر

 
۱-٥ 

 سنوات

 
 ٥أكثر من 

 سنوات
غیر محملة 

 المجموع بعمولة
معدل العمولة  

 الفعلي
        الموجودات
  نقد وأرصدة

البنك المركزي لدى  
 السعودي 

 
      

 - ۱٬۱۲۲٬۸۹۲ ۱٬۱۲۲٬۸۹۲ - - - - الصندوقنقد في    
البنك أرصدة لدى    

 ٥۲٤٬۹۷۸ المركزي السعودي 
 

- 
 

- 
 

- ۳٬٦۰۰٬٤۲٤٬ ٤۱۲٥٬٤۰۲ ۰٫٥۰٪  
مطلوبات من البنوك  

        مالیة أخرىالوالمؤسسات 
 - ٤۲٦٬۱۳۸ ٤۲٦٬۱۳۸ - - - - حسابات جاریة    
 - - - - - - - إیداعات أسواق المال    

        استثمارات
محتفظ بھا بالقیمة العادلة    

 من خالل قائمة الدخل 
- - - 

- ٤٤۳٬۱۰٤٤ ٤۳٬۱۰٤ - 
محتفظ بھا بالقیمة العادلة    

من خالل الدخل الشامل  
٪  ۲٫٦۱ ۱,۱۱۸٬۲٥۱ ۱٦٬٤۰۱ ٥٤۹٬٤٥۷ ٥٥۲٬۳۹۳ - - اآلخر   

٪۲٫۷٤ ۲۸٬۳۳٤٬۱۱۸ ۲۱٦٬۳۰۷ ۸٬٦۸۰٬۱۱٥ ۱۱٬۹٥۹٬٥۸٥ ۳۳۸٬۱۱۱ ۷٬۱٤۰٬۰۰۰ محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة    
القیمة العادلة الموجبة 

        للمشتقات 
 - ۲۲٬٥۸۰ ۲۲٬٥۸۰ - - - - محتفظ بھا لغرض المتاجرة   
محتفظ بھا كتحوطات    

 التدفقات النقدیة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ۱۱۲٬٦٤٤ ۱۱۲٬٦٤٤ - 
        ، بالصافي وسلف قروض 

٪۲٥٫۱۳ ٦۸۷٬۳۷٦ - - - - ٦۸۷٬۳۷٦ بطاقات ائتمان   
٪٤٫٤٦ ۲٦٬٤۹۸٬٤۹۸ ۱٤۳٬٦۲٤ ۷٬۰٥۷٬۲۹۰ ۱۲٬۸٤۲٬۷۱۷ ٤٬۸۳٤٬۸۷٦ ۱٬٦۱۹٬۹۹۱ قروض عمالء   
٪۳٫۰٦ ۲٦٬٤۰٤٬۱٤۸ ۱۸۹٬۰۲۳ - - ۱۱٬٤۲٥٬۲٥٤ ۱٤٬۷۸۹٬۸۷۱ قروض تجاریة   
 - ۳۷۱٬۱۸۹ ۳۷۱٬۱۸۹     أخرى  

 استثمار في شركة زمیلة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ۱٦٤٬۱۳٦ ۱٦٤٬۱۳٦ - 
 - ٤۷٤٬٤۲۱ ٤۷٤٬٤۲۱ - - - - عقارات أخرى، بالصافي

 ممتلكات ومعدات، بالصافي 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ۱٬۱٥٥٬٦۰۹ ۱٬۱٥٥٬٦۰۹ - 
 - ٦۲۸٬۳٦۸ ٦۲۸٬۳٦۸ - - - - موجودات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ──────  
  ۹۲٬۰۸۸٬۸۷٤ ۹٬۰۸٦٬۸٦۰ ۱٦٬۲۸٦٬۸٦۲ ۲٥٬۳٥٤٬٦۹٥ ۱٦٬٥۹۸٬۲٤۱ ۲٤٬۷٦۲٬۲۱٦ مجموع الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════  
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱٤ 
 

 
 مخاطر السوق (تتمة)  ۳۲

 
 محفظة غیر تجاریة أو بنكیة (تتمة)  -مخاطر السوق   ب) 

 
 مخاطر سعر العمولة الخاصة (تتمة) )۱

 

 والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي (تتمة)حساسیة سعر العمولة المتعلقة بالموجودات 
 

 بآالف الریاالت السعودیة 

 
۲۰۲۰ 

 ۳خالل 
 أشھر

 
۳-۱۲ 

 أشھر

 
۱-٥ 

 سنوات

 
 ٥أكثر من 

 بعمولة محملة غیر سنوات

 
 

 المجموع
معدل العمولة  

 الفعلي
      المطلوبات وحقوق الملكیة 

مؤسسات  البنوك ولل اتمطلوب
        خرىاأل مالیة ال

 - ۱۷۷٬۲۷۸ ۱۷۷٬۲۷۸ - - - - حسابات جاریة
 ۰٫٦۲٪ ۸٬۰٦۳٬۷۷۰ ۳٬۹۷٥٬۰۲۰ - - - ٤٬۰۸۸٬۷٥۰ ودائع أسواق المال 

 ۰٫۸۰٪ ۲۸۹٬۱٤۸ ٤۷۷ - - ۲۸۸٬٦۷۱ - اقتراضات التفاقیة إعادة الشراء 
        ودائع العمالء

 - ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ - - - - ودائع تحت الطلب 
 ۰٫٥۰٪ ۲۸٤٬۱۸۲ ٤ - - - ۲۸٤٬۱۷۸ ادخار 
 ۱٫۱۱٪ ۲۸٬٥٤۳٬٦٤۱ ۱٤۹٬۹٤۸ - ۱٬۷۰۰ ۱۰٬۰۹٦٬٥۳۰ ۱۸٬۲۹٥٬٤٦۳ ألجل

 - ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ - - - - أخرى 
        القیمة العادلة السالبة للمشتقات 

 - ۱۸٬۸۷۲ ۱۸٬۸۷۲ - - - - محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
التدفقات  محتفظ بھا كتحوطات  

 - ۲۸٤٬٦۲۳ ۲۸٤٬٦۲۳ - - - - النقدیة
 ۲٫۷۸٪ ۲٬۰۰٤٬٦۳۳ ٤٬٦۳۳ - - ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ - صكوك مساندة 
 - ۱٬۸۸۲٬٤۳۹ ۱٬۸۸۲٬٤۳۹ - - - - مطلوبات أخرى

 - ۱۱٬۳٦٤٬٤۹۹ ۱۱٬۳٦٤٬٤۹۹ - - - - حقوق الملكیة   
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ──────  

المطلوبات وحقوق  مجموع 
  ۹۲٬۰۸۸٬۸۷٤ ٥۷٬۰۳۳٬٥۸۲ - ۱٬۷۰۰ ۱۲٬۳۸٥٬۲۰۱ ۲۲٬٦٦۸٬۳۹۱  الملكیة

 ═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════  
  سعر العمولة

حساسیة الفجوة داخل بنود  
 - (٤۷٬۹٤٦٬۷۲۲) ۱٦٬۲۸٦٬۸٦۲  ۲٥٬۳٥۲٬۹۹٥ ٤٬۲۱۳٬۰٤۰ ۲٬۰۹۳٬۸۲٥ قائمة المركز المالي الموحدة 

 

 ────── ────── ────── ─────── ─────── ───────  
  سعر العمولة

حساسیة الفجوة خارج بنود  
 - - ٦۲۸٬۱۲٥ (۱٬۳۷۸٬۷٥۰) - ۷٥۰٬٦۲٥ قائمة المركز المالي الموحدة 

 

 ────── ────── ────── ────── ─────── ─────  
مجموع فجوة حساسیة سعر 

  - (٤۷٬۹٤٦٬۷۲۲) ۱٦٬۹۱٤٬۹۸۷ ۲۳٬۹۷٤٬۲٤٥ ٤٬۲۱۳٬۰٤۰ ۲٬۸٤٤٬٤٥۰  العمولة

  ────── ────── ────── ────── ─────── ─────  
 التراكمي

        سعر العمولة  

  - - ٤۷٬۹٤٦٬۷۲۲ ۳۱٬۰۳۱٬۷۳٥ ۷٬۰٥۷٬٤۹۰ ۲٬۸٤٤٬٤٥۰ فجوة الحساسیة 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═════  

 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱٥ 
 

 
 

 مخاطر السوق (تتمة)  ۳۲
 

 محفظة غیر تجاریة أو بنكیة (تتمة)  -مخاطر السوق   ب) 
 

 مخاطر سعر العمولة الخاصة (تتمة) )۱
 

 حساسیة سعر العمولة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي (تتمة)
 

 بآالف الریاالت السعودیة 

 
۲۰۱۹ 

 ۳خالل 
 أشھر 

 
۳-۱۲ 

 أشھر 

 
۱-٥ 

 سنوات

 
 ٥أكثر من 

 سنوات
غیر محملة  

 بعمولة 
 
 

 المجموع 
معدل العمولة  

 الفعلي 
        الموجودات 
  نقد وأرصدة

البنك المركزي  لدى  
 السعودي

 
      

 - ۱٬۲۱٤٬۲٤۸ ۱٬۲۱٤٬۲٤۸ - - - - نقد في الصندوق   
البنك أرصدة لدى    

 ۸٦۲٬۹٥۸ المركزي السعودي 
 

- 
 

- 
 

- ۳٬٤۰۰٬٤۸۱ ٤٬۲٦۳٬٤۳۹ ۱٫۷٥٪  
مطلوبات من البنوك 

        مالیة أخرى ال والمؤسسات  
 - ۳۸۰٬۲٥۹ ۳۸۰٬۲٥۹ - - - - حسابات جاریة    
٪۲٫٦۳ ۱٬۰٤۸٬۷٤٥ ۱۱٬۲٤٥ - - ٦۰۰٬۰۰۰ ٤۳۷٬٥۰۰ إیداعات أسواق المال      

        استثمارات 
محتفظ بھا بالقیمة العادلة    

 من خالل قائمة الدخل 
- - - 

- ۲۸۷٬۰۲٤ ۲۸۷٬۰۲٤ - 
محتفظ بھا بالقیمة العادلة    

من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر 

- - - 

۱۰۱٬۱٤۷ ٥٬٦٥٤ ۱۰٦٬۸۰۱ ٤٫۲۳٪  
٪۳٫۲۹ ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ ۲۲٦٬۸۸۸ ۹٬٤۰٥٬۳۷٤ ۱۰٬٤٥٤٬٥۷۸ ۳۷۳٬۰۹۹ ٦٬۷٦٥٬۰۰۰ محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة    

القیمة العادلة الموجبة  
        للمشتقات 

 - ۲۸٬۷۳۱ ۲۸٬۷۳۱ - - - - محتفظ بھا لغرض المتاجرة   
محتفظ بھا كتحوطات    

 التدفقات النقدیة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ۷۲٬۸۹٥ ۷۲٬۸۹٥ - 
        ، صافيوسلفقروض 

٪۲٤٫۸۱ ۷۱٦٬۱٥۲ - - - - ۷۱٦٬۱٥۲ بطاقات ائتمان   
٪٤٫٦۰ ۲۳٬۳۷٥٬۷۹۸ ٥٦٬۹٥۹ ۳٬۷۲۱٬۰۷۲ ۱۱٬۷۳۰٬۱۲۳ ٥٬٥۲۲٬۷۷٦ ۲٬۳٤٤٬۸٦۸ عمالءقروض    
٪٥٫۱۷ ۲٥٬۱٦۰٬٦۲۳ ۲۷۸٬۷۳۰ - - ۱۲٬٤۰۷٬۲۱٤ ۱۲٬٤۷٤٬٦۷۹ قروض تجاریة   
 - ٤۰۷٬٥٤٦ ٤۰۷٬٥٤٦     أخرى  

 - ۱٤۸٬۳۳۲ ۱٤۸٬۳۳۲ - - - - استثمار في شركة زمیلة 
 - ٤٦۸٬۹۹۲ ٤٦۸٬۹۹۲ - - - - عقارات أخرى، بالصافي

  ممتلكات ومعدات، بالصافي
- 

 
- 

 
- 

 
- ۱٬۱٥٤٬۲۷۰ ۱٬۱٥٤٬۲۷۰ - 

 - ٤۸٥٬٥٥۰ ٤۸٥٬٥٥۰ - - - - موجودات أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── ──────  

  ۸٦٬٥٤٤٬۳٤٤ ۸٬٦۲۷٬۸۰٤ ۱۳٬۲۲۷٬٥۹۳ ۲۲٬۱۸٤٬۷۰۱ ۱۸٬۹۰۳٬۰۸۹ ۲۳٬٦۰۱٬۱٥۷ مجموع الموجودات
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════  

 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱٦ 
 

 

 مخاطر السوق (تتمة)  ۳۲
 

 محفظة غیر تجاریة أو بنكیة (تتمة)  -مخاطر السوق   ب) 
 

 مخاطر سعر العمولة الخاصة (تتمة) )۱
 

 حساسیة سعر العمولة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي (تتمة)
 
 

 بآالف الریاالت السعودیة 

 
۲۰۱۹ 

 ۳خالل 
 أشھر 

 
۳-۱۲ 
 أشھر 

 
۱-٥ 

 سنوات

 
 ٥أكثر من 

 بعمولة  محملة غیر سنوات

 
 

 المجموع 
معدل العمولة  

 الفعلي 
      المطلوبات وحقوق الملكیة

مؤسسات  البنوك ولل اتمطلوب
        خرى األمالیة ال

 - ۱۹۹٬۳٦٦ ۱۹۹٬۳٦٦ - - - - حسابات جاریة
 ۲٫۲۳٪ ۷٬۷٦٤٬۲۷۱ ٤٤٬۲۷۱ - - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦٬۷۲۰٬۰۰۰ ودائع أسواق المال 

 ۲٫۳۷٪ ۲۹۰٬۱۱۷ ۱٬٤٤٦ - - ۲۸۸٬٦۷۱ - اقتراضات التفاقیة إعادة الشراء 
        ودائع العمالء 

 - ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ - - - - ودائع تحت الطلب 
 ۲٫٦۹٪ ۳۰٬۲٥۹٬٥٤۰ ۲٥٤٬۷۲۰ - ۱۸٦٬۰۰۰ ۱۱٬۲٥٥٬۷۱۱ ۱۸٬٥٦۳٬۱۰۹ ألجل

 - ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ - - - - أخرى 
        القیمة العادلة السالبة للمشتقات 

 - ۲۹٬۰۲۷ ۲۹٬۰۲۷ - - - - محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
محتفظ بھا كتحوطات التدفقات  

 - ۱۸٦٬۹۸٤ ۱۸٦٬۹۸٤ - - - - النقدیة
 ٤٫۳۰٪ ۲٬۰۰٦٬۹۲۱ ٦٬۹۲۱ - - ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ - صكوك مساندة

 - ۱٬۷۸۱٬۳٤۷ ۱٬۷۸۱٬۳٤۷ - - - - مطلوبات أخرى 
 - ۱۱٬٥۸۹٬٥۱۷ ۱۱٬٥۸۹٬٥۱۷ - - - - حقوق الملكیة    

 ────── ────── ────── ─────── ─────── ──────  
مجموع المطلوبات وحقوق  

  ۸٦٬٥٤٤٬۳٤٤ ٤٦٬٥۳۰٬۸٥۳ - ۱۸٦٬۰۰۰ ۱٤٬٥٤٤٬۳۸۲ ۲٥٬۲۸۳٬۱۰۹  الملكیة

 ═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════  
  سعر العمولة

حساسیة الفجوة داخل بنود قائمة 
)۱٬٦۸۱٬۹٥۲( المركز المالي الموحدة  ٤٬۳٥۸٬۷۰۷ ۲۱٬۹۹۸٬۷۰۱ ۱۳٬۲۲۷٬٥۹۳ )۳۷٬۹۰۳٬۰٤۹(  - 

 

 ────── ────── ────── ─────── ─────── ───────  
  سعر العمولة

خارج بنود حساسیة الفجوة  
)۱٬۳۷۸٬۷٥۰( - ۷٥۰٬٦۲٥ قائمة المركز المالي الموحدة  ٦۲۸٬۱۲٥ - - 

 

 ────── ────── ────── ────── ─────── ─────  
مجموع فجوة حساسیة سعر  

  العمولة
  )۹۳۱٬۳۲۷(  ٤٬۳٥۸٬۷۰۷ ۲۰٬٦۱۹٬۹٥۱ ۱۳٬۸٥٥٬۷۱۸ )۳۷٬۹۰۳٬۰٤۹(  - 

 

  ────── ────── ────── ────── ─────── ─────  
 التراكمي 

        سعر العمولة  

)۹۳۱٬۳۲۷( فجوة الحساسیة    ۳٬٤۲۷٬۳۸۰ ۲٤٬۰٤۷٬۳۳۱ ۳۷٬۹۰۳٬۰٤۹ - -  
 ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═════  

 

الدفتریة لألداة المالیة، وذلك  إن سعر العمولة الفعلي (العائد الفعلي) لألداة المالیة النقدیة ھو السعر الذي تحسب بموجبھ القیمة 
عند استخدامھ في حساب القیمة الحالیة لھذه األداة. إن ھذا السعر یعتبر السعر التاریخي لألداة المالیة بعمولة ثابتة المسجلة  

 بالتكلفة المطفأة، وسعر السوق الحالي لألداة بعمولة عائمة أو األداة المسجلة بالقیمة العادلة. 
  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱۷ 
 

 
 ق (تتمة) مخاطر السو ۳۲

 
 محفظة غیر تجاریة أو بنكیة (تتمة)  -مخاطر السوق   ب) 

 
  مخاطر العملة ) ۲

 
إن مخاطر العملة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تدیر المجموعة  

السائدة على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة. وضع مجلس إدارة  التعرض لتأثیرات التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة  
  البنك قیوًدا على المراكز حسب العملة. تتم مراقبة المراكز یومیًا لضمان االحتفاظ بالمراكز ضمن الحدود الموضوعة.

 
 دیسمبر:  ۳۱كما في في نھایة السنة، كان لدى المجموعة صافي التعرضات الجوھریة التالیة المقومة بعمالت أجنبیة 

 

 
۲۰۲۰ 

 بآالف الریاالت السعودیة
 طویلة / (قصیرة)

۲۰۱۹ 
 بآالف الریاالت السعودیة

 طویلة / (قصیرة)
   

 ۱٬۰۷۰٬۹۱۱ ۸۱٦٬٥٦۰ دوالر أمریكي
 ۲۱٬۰۳٦ ٤۲٬۹٦۳ رویبة ھندیة

 ۷٬۰۰۲ ۱٦٬۰۰۰ روبیة باكستانیة
 ۳٥٥ ٤٬٤۷۹ إماراتي درھم

 

. تم إجراء ھذا  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱العمالت التي تتسبب في تعرض المجموعة لمخاطر العمالت كما في یبین الجدول التالي 
التحلیل لحساب تأثیر التغیرات المحتملة المعقولة لسعر الصرف مقابل اللایر السعودي مع بقاء المتغیرات األخرى ثابتة، بما في  

جود مبلغ سالب بالجدول یعكس صافي نقص محتمل في قائمة الدخل  ذلك أثر أدوات التحوط، على قائمة الدخل الموحدة. إن و
الموحدة، بینما یشیر وجود مبلغ موجب إلى صافي زیادة محتملة. ال یُراعي تحلیل الحساسیة اإلجراءات التي یُمكن أن تتخذھا 

 المجموعة للتخفیف من حدة تأثیر تلك التغیرات: 
 

  ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ العملة 
 ───────────────────

 
 ────────────────

 
 

 

/ الزیادة في   النقص 
)٪( سعر العملة   

  التأثیر  على  صافي
 الدخل 

بآالف  الریاالت   
 السعودیة 

تأثیر على  
الحقوق  

الملكیة بآالف  
الریاالت  
 السعودیة 

  الزیادة
النقص في  /

سعر العملة  
)٪(  

  على التأثیر
الدخل  صافي  

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

تأثیر على  
الحقوق الملكیة  
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
       

۰٫۰٥± أمریكي  دوالر  ٥٤۱± ٤۰۸± ±۰٫۰٥  ±٦۱۹ ±٥۳٥ 
۰٫۰٥± ھندیة رویبة  ۲۱± ۲۱± ±۰٫۰٥  ±۱۱ ±۱۱ 
۰٫۰٥± باكستانیة روبیة  ۸± ۸± ±۰٫۰٥  ±٤± ٤ 
۰٫۰٥± إماراتي  درھم   ۲± ۲± ±۰٫۰٥  ±- ±- 

       
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱۸ 
 

 
 مخاطر السیولة  ۳۳

 
مخاطر السیولة ھي عدم قدرة المجموعة على تلبیة التزامات السداد المترتبة علیھا عند استحقاقھا في الظروف الطبیعیة والضاغطة. تقع 

بعض  مخاطر السیولة عند حصول اضطرابات في األسواق أو انخفاض مستوى االئتمان مما یؤدي إلى عدم توفرھا بشكل مفاجئ من 
مصادر التمویل. وللتقلیل من ھذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل لدعم الودائع األساسیة، وإدارة الموجودات بعد األخذ  

تقبلیة  لمسبعین االعتبار توفر السیولة، والحفاظ على رصیٍد كاٍف للنقد وما یماثلھ واألوراق المالیة القابلة للبیع ومراقبة التدفقات النقدیة ا
 وفجوات السیولة بشكل یومي. كما لدى المجموعة خطوط ائتمانیة مضمونة یمكن استخدامھا لتلبیة احتیاجات السیولة. 

 
ً لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظیمیة الصادرة عن  البنك  یجب أن یحتفظ البنك بودیعة نظامیة لدى  البنك المركزي السعودي طبقا

من المدخرات والودائع ألجل. باإلضافة إلى الودیعة النظامیة،    ٪٤من مجموع الودائع تحت الطلب وبنسبة    ٪ ۷بنسبة    المركزي السعودي 
من التزامات الودائع على شكل نقد أو موجودات یمكن تحویلھا إلى نقد خالل فترة    ٪۲۰یحتفظ البنك أیضاً باحتیاطیات سیولة ال تقل عن  

البنك المركزي  ة على رفع أرصدتھ اإلضافیة عن طریق تسھیالت إعادة شراء متوفرة لدى یوماً. لدى البنك القدر ۳۰ال تزید عن 
أو مضمونة من   البنك المركزي السعودي من قیمة سندات دین صادرة عن الحكومة (وزارة المالیة) أو  ٪۸۹٫٤۸بنسبة  السعودي 
 الحكومة. 

 
األھمیة الالزمة للعوامل الضاغطة المرتبطة بكل من السوق بشكل   یتم تقییم وإدارة وضع السیولة باستخدام عدة تصورات، مع إعطاء

عام والمجموعة بشكل خاص. إحدى ھذه الطرق ھو االحتفاظ بنسب محددة من الموجودات السائلة إلى التزامات الودائع وفقاً لظروف  
، وسندات  البنك المركزي السعوديالمرابحة لدى السوق. تتكون الموجودات السائلة من النقد، والودائع البنكیة قصیرة األجل، وإیداعات 

الدین السائلة المتاحة للبیع الفوري. وتتكون مطلوبات الودائع من ودائع العمالء والبنوك باستثناء ودائع البنوك الخارجیة بالعمالت  
  األجنبیة. یقوم البنك أیضاً بمراقبة نسبة القروض إلى الودائع.



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۱۹ 
 

 
 مخاطر السیولة (تتمة)  ۳۳

 
 تحلیل المطلوبات المالیة حسب تواریخ االستحقاقات التعاقدیة غیر المخصومة المتبقیة  أ) 

 
بناًء على   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة في یلخص الجدول التالي 

التزامات السداد التعاقدیة غیر المخصومة. بما أن مدفوعات العمولة الخاصة حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي مدرجة في الجدول،  
تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة  فإن المجامیع ال تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة.

في تاریخ التقریر المالي إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي مع عدم األخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلیة المتوقعة كما ھو مبین في  
. تم اعتبار التسدیدات المرتبطة بإشعار كما لو أن  اإلیضاح (ب) أدناه (تحلیل االستحقاقات المتوقعة للموجودات والمطلوبات) 

ھناك إشعار فوري للسداد. ومع ذلك، تتوقع المجموعة أن العدید من العمالء لن یطالبوا بالسداد في التاریخ المبكر الذي قد یتعین 
اریخ استبقاء الودیعة لدى  على المجموعة السداد فیھ، وأن الجدول ال یعكس التدفقات النقدیة المتوقعة حسب ما یشیر إلیھ ت 

 وسیاسة إدارة مخاطر السیولة.  المجموعة 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 
 في خالل    

 ۳ أشھر
۳-۱۲  

 أشھر
۱-٥  

 سنوات
٥أكثر من   

 سنوات
بدون تاریخ 

 استحقاق محدد
 

 المجموع
       

       مطلوبات مالیة
       

       ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
       للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى اتمطلوب

 ۱۷۷٬۲۷۸ ۱۷۷٬۲۷۸ - - - - حسابات جاریة
 ۸٬۰٦٥٬٦۸۱ - - - ۳٬٤٥۳٬۹۸٦ ٤٬٦۱۱٬٦۹٥ ودائع أسواق المال 

 ۳۲۲٬٤۹٤ - ۲۹۹٬۰٦٥ ۲۱٬۱٦۷ ۲٬۲٦۲ - اقتراض التفاقیة إعادة الشراء 
       ودائع العمالء

 ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ - - - - تحت الطلب 
 ۲۸٤٬۱۸۲ ۲۸٤٬۱۸۲ - - - - ادخار 
 ۲۸٬٦۲۰٬۱٥۰ - - ۱٬۸٦۳ ۱۰٬۱۹۷٬٤٤۱ ۱۸٬٤۲۰٬۸٤٦ ألجل

 ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ - - - - ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ أخرى 
       القیمة العادلة السالبة للمشتقات 

 ۱۸٬۸۷۲ - - ٥٬٤۷۹ ۱۱٬۸٤۱ ۱٬٥٥۲ محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
 ۲۸٤٬٦۲۳ - ۱۸۷٬۲۳۹ ۷۸٬۹۲۱ - ۱۸٬٤٦۳ النقدیةمحتفظ بھا كتحوطات التدفقات  

 ۲٬۳۱۰٬۱۲٤  ۲٬۰۲۸٬۱۰۹ ۲۲٥٬٦٤۳ ٥٦٬۳۷۲  صكوك مساندة 
 ۱٬۹۲٦٬۰۷۳ ۱٬۱٥٤٬۱۹۱ ٦٦٬۲٥۰ ٤۹٤٬۳۲۷  ۱۷۱٬٤٥۱  ۳۹٬۸٥٤ مطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 مجموع المطلوبات المالیة غیر المخصومة

      
۲٤٬۸٥٦٬۸۰

۹ 
۱۳٬۸۹۳٬۳٥

۳ ۸۲۷٬٤۰۰ ۲٬٥۸۰٬٦٦۳ 
۳۹٬۰۲۷٬۰٤

۱ ۸۱٬۱۸٥٬۲٦٦ 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
       

 ٤٬۹۷۷٬۰۹۹ - ۲٬۰۰٤٬۲۸۹ ۲٬۱۲٤٬٤۸۸ ٥٦۳٬٤۸۷ ۲۸٤٬۸۳٥ المشتقات
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 بنك الجزیرة
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  
 (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

۱۲۰ 
 

 
 السیولة (تتمة) مخاطر  ۳۳

 

 تحلیل المطلوبات المالیة بحسب الفترة المتبقیة لالستحقاقات التعاقدیة غیر المخصومة (تتمة)  أ) 
 

 بآالف الریاالت السعودیة 

 
 في خالل    

 ۳ أشھر 
۳-۱۲  

 أشھر 
۱-٥  

 سنوات
٥أكثر من   

 سنوات
بدون تاریخ 

 استحقاق محدد
 

 المجموع 
       

       مطلوبات مالیة
       

       ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
       للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

 ۱۹۹٬۳٦٦ ۱۹۹٬۳٦٦ - - - - حسابات جاریة
 ۷٬۷۸۹٬۳۷۷ - - - ۱٬۰٦٥٬٦۸۸ ٦٬۷۲۳٬٦۸۹ ودائع أسواق المال 

 ۳٤٥٬۲۷٥ - ۳۳۸٬٤۲۷ - ٦٬۸٤۸ - اقتراض التفاقیة إعادة الشراء 
       ودائع العمالء 

 ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ - - - - الطلب تحت 
 ۳۰٬٤٦٥٬۷٦٦ - - ۲۰۷٬٦۸۰ ۱۱٬٥۱۳٬۹٦٤ ۱۸٬۷٤٤٬۱۲۲ ألجل

 ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ - - - - ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ أخرى 
       القیمة العادلة السالبة للمشتقات 

 ۲۹٬۰۲۷ - - ۲۱٬۳۹۰ ۲٬٥۳٤ ٥٬۱۰۳ محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
 ۱۸٦٬۹۸٤ - ۱۲۳٬٤۷۰ ٤۳٬٥۲۲ - ۱۹٬۹۹۲ النقدیةمحتفظ بھا كتحوطات التدفقات  

 ۲٬٥٤۷٬۷۱٦ - ۲٬۱۲٦٬۲۰۱ ۳۳۷٬۰۷٤ ۸٤٬٤٤۱ - صكوك مساندة
 ۱٬۸۳۸٬٤۱۰ ۱٬۰٥٦٬۷۷٥ ٥۸٬٥۱۸ ٥٥۲٬۷۹٦ ۱٤٦٬۳۸٤ ۲۳٬۹۳۷ مطلوبات أخرى 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 مجموع المطلوبات المالیة غیر المخصومة

      ۲۷٬۱۱٤٬۷۲۲ ۱۲٬۸۱۹٬۸٥۹ ۱٬۱٦۲٬٤٦۲ ۲٬٦٤٦٬٦۱٦ ۳۲٬۰۹٥٬٥۱٦ ۷٥٬۸۳۹٬۱۷٥ 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
       

 ٥٬۹٤٦٬٦۸٤ - ۲٬۰٦۳٬۳۲۱ ۲٬۷۳۳٬۹۳٥ ٥۸۷٬۰۹٦ ٥٦۲٬۳۳۲ المشتقات
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

(د) ھیكل االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المحتملة واالرتباطات المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة.  ۱۹یبین اإلیضاح 



 بنك الجزیرة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة

 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

۱۲۱ 

 
 مخاطر السیولة (تتمة)  ۳۳

 
 تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  أ) 

 
حصیلھا أو تسویتھا. انظر اإلیضاح (أ) أعاله فیما یتعلق بالمطلوبات المالیة التعاقدیة غیر المخصومة للمجموعة.  یبین الجدول التالي تحلیال للموجودات والمطلوبات حسب المدى الزمني المتوقع لت 

 ألغراض العرض فإن الودائع تحت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاریخ استحقاق محدد". 
 

 بآالف الریاالت السعودیة 
 

۲۰۲۰ 
 

 ۳خالل 
 أشھر

۳-۱۲ 
 أشھر

 خالل 
 واحدةسنة 

۱-٥ 
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 أكثر من
 سنة واحدة

بدون تاریخ 
 استحقاق محدد

 
 المجموع

         الموجودات
         البنك المركزي السعودينقد وأرصدة لدى 

 ۱٬۱۲۲٬۸۹۲ ۱٬۱۲۲٬۸۹۲ - - - - - - نقد في الصندوق   
 ٤٬۱۲٥٬٤۰۲ ٤٬۱۲٥٬٤۰۲ - - - - - - البنك المركزي السعوديأرصدة لدى    

         مالیة أخرىالمطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 ٤۲٦٬۱۳۸ ٤۲٦٬۱۳۸ - - - - - - حسابات جاریة    
 - - - - - - - - إیداعات أسواق المال    

         استثمارات
 ٤٤۳٬۱۰٤ ٤٤۳٬۱۰٤ - - - - - - محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
 ۱٬۱۱۸٬۲٥۱ ٤٬۹۳۲ ۱٬۱۰۳٬۰٤۹ ٥٥۳٬۳٦۰ ٥٤۹٬٦۸۹ ۱۰٬۲۷۰ ۱۰٬۲۷۰ - محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
 ۲۸٬۳۳٤٬۱۱۸ - ۲۷٬۸۱۲٬٥۰۲ ۱٥٬٤٤۳٬۳٥۱ ۱۲٬۳٦۹٬۱٥۱ ٥۲۱٬٦۱٦ ٥۲۱٬٦۱٦ - محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة  

         القیمة العادلة الموجبة للمشتقات 
 ۲۲٬٥۸۰ - ٥٬٤۷۸ - ٥٬٤۷۸ ۱۷٬۱۰۲ ۱۱٬۸٤۱ ٥٬۲٦۱ محتفظ بھا لغرض المتاجرة   
 ۱۱۲٬٦٤٤ - ۱۰۷٬٦۰٥ ۹۹٬۳۸۹ ۸٬۲۱٦ ٥٬۰۳۹ - ٥٬۰۳۹ محتفظ بھا كتحوطات التدفقات النقدیة   

         صافي ، وسلف قروض 
 ٦۸۷٬۳۷٦ ٤۱۹٬۹۰٥ - - - ۲٦۷٬٤۷۱ - ۲٦۷٬٤۷۱ بطاقات ائتمان 
 ۲٦٬٤۹۸٬٤۹۸ - ۲٦٬۲۳۲٬۷۱۸ ۱٤٬۰۱٥٬۹۲٥ ۱۲٬۲۱٦٬۷۹۳ ۲٦٥٬۷۸۰ ۱۷۲٬٦٤۸ ۹۳٬۱۳۲ قروض عمالء 
 ۲٦٬٤۰٤٬۱٤۸ - ۲٬٦۱۳٬۷٤۷ ۱٬٥۸۰٬۲۲۳ ۱٬۰۳۳٬٥۲٤ ۲۳٬۷۹۰٬٤۰۱ ۹٬۲۷۹٬۲٤۰ ۱٤٬٥۱۱٬۱٦۱ قروض تجاریة 
 ۳۷۱٬۱۸۹     ۳۷۱٬۱۸۹ ۳۷۱٬۱۸۹  أخرى  

 ۱٦٤٬۱۳٦ ۱٦٤٬۱۳٦ - - - - - - استثمار في شركة زمیلة
 ٤۷٤٬٤۲۱ ٤۷٤٬٤۲۱ - - - - - - عقارات أخرى، بالصافي

 ۱٬۱٥٥٬٦۰۹ ۱٬۱٥٥٬٦۰۹ - - - - - - ممتلكات ومعدات، بالصافي 
۷٥۰۱٬٥٥ - - - ۱۲٦٬۸۱۱ ٦۲٬٦۲۷ ٦٤٬۱۸٤ موجودات أخرى  ۸٦۲۸٬۳٦  

 ─────── ─────── ───────  ────────  ───────  ───────  ───────  ───────  
 ۹۲٬۰۸۸٬۸۷٤ ۸٬۸۳۸٬۰۹٦ ٥۷٬۸۷٥٬۰۹۹ ۳۱٬٦۹۲٬۲٤۸ ۲٦٬۱۸۲٬۸٥۱ ۲٥٬۳۷٥٬٦۷۹ ۱۰٬٤۲۹٬٤۳۱ ۱٤٬۹٤٦٬۲٤۸ مجموع الموجودات

 ═══════  ═══════ ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ ═══════  
 



 بنك الجزیرة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة

 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

۱۲۲ 

 (تتمة) مخاطر السیولة  ۳۳
 

 تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات (تتمة)  ب) 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 
۲۰۲۰ 

 
 ۳خالل 
 أشھر

۳-۱۲ 
 أشھر

 خالل 
 سنة واحدة

۱-٥ 
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 أكثر من
 سنة واحدة

بدون تاریخ 
 استحقاق محدد

 
 المجموع

         
          المطلوبات

         والمؤسسات المالیة األخرىللبنوك  اتمطلوب
 ۱۷۷٬۲۷۸ ۱۷۷٬۲۷۸ - - - - - - حسابات جاریة

 ۸٬۰٦۳٬۷۷۰ - ۲٬۲۱۳٬٦٦۳ - ۲٬۲۱۳٬٦٦۳ ٥٬۸٥۰٬۱۰۷ ٥٬۸٥۰٬۱۰۷ - ودائع أسواق المال 
 ۲۸۹٬۱٤۸ - ۲۸۸٬٦۷۱ ۲۸۸٬٦۷۱ - ٤۷۷ ٤۷۷ - اقتراض التفاقیة إعادة الشراء 

         ودائع العمالء
 ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ ۳۷٬٤۱۱٬۳۹۰ - - - - - - الطلب ودائع تحت 

 ۲۸٤٬۱۸۲ ۲۸٤٬۱۸۲ - - - - - - ادخار 
 ۲۸٬٥٤۳٬٦٤۱  ۷٬۱۰٦٬٦٤۲ - ۷٬۱۰٦٬٦٤۲ ۲۱٬٤۳٦٬۹۹۹ ۱٥٬۹۱۹٬۳۸٥ ٥٬٥۱۷٬٦۱٤ ألجل

 ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ ۱٬۷٦٤٬۳۹۹ - - - - - - أخرى 
         القیمة العادلة السالبة للمشتقات 

 ۱۸٬۸۷۲ - ٥٬٤۷۹ - ٥٬٤۷۹ ۱۳٬۳۹۳ ۱۱٬۸٤۱ ۱٬٥٥۲ المتاجرة محتفظ بھا لغرض 
 ۲۸٤٬٦۲۳ - ۲٦٦٬۱٦۰ ۱۸۷٬۲۳۹ ۷۸٬۹۲۱ ۱۸٬٤٦۳ - ۱۸٬٤٦۳ محتفظ بھا كتحوطات التدفقات النقدیة

 ۲٬۰۰٤٬٦۳۳ - ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ - ٤٬٦۳۳ ٤٬٦۳۳ - صكوك مساندة 
 ۱٬۸۸۲٬٤۳۹  ۱٬۱٥٤٬۱۹۱ ٥۲۹٬۱٤۳ ٥۹٬۰۹۳ ٤۷۰٬۰٥۰  ۱٦۰٬٦٥٤ ۱٦۲٬٥۸٥  ۳٦٬٥۲۰ مطلوبات أخرى

 ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── 
 ۸۰٬۷۲٤٬۳۷٥ ٤۰٬۷۹۱٬٤٤۰  ۱۲٬٤۰۹٬۷٥۸  ۲٬٥۳٥٬۰۰۳ ۹٬۸۷٤٬۷٥٥  ۲۷٬٤۸٤٬۷۲٦ ۲۱٬۹٤۹٬۰۲۸  ٥٬٥۷٤٬۱٤۹  مجموع المطلوبات

 ══════ ═══════ ═══════  ═══════  ═══════  ════════  ════════  ════════  
 
 
 

  



 بنك الجزیرة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة

 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

۱۲۳ 

 
 مخاطر السیولة (تتمة)  ۳۳

 
 تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات (تتمة)  ب) 

 
 بآالف الریاالت السعودیة 
 

۲۰۱۹ 
 

 ۳خالل 
 أشھر 

۳-۱۲ 
 أشھر 

 خالل 
 سنة واحدة

۱-٥ 
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 أكثر من
 سنة واحدة

بدون تاریخ 
 محدد  استحقاق

 
 المجموع 

         الموجودات 
         البنك المركزي السعودينقد وأرصدة لدى 

 ۱٬۲۱٤٬۲٤۸ ۱٬۲۱٤٬۲٤۸ - - - - - - نقد في الصندوق   
 ٤٬۲٦۳٬٤۳۹ ٤٬۲٦۳٬٤۳۹ - - - - - - البنك المركزي السعوديأرصدة لدى    

         مالیة أخرىال مطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 ۳۸۰٬۲٥۹ ۳۸۰٬۲٥۹ - - - - - - حسابات جاریة    
 ۱٬۰٤۸٬۷٤٥ - ٦۱۰٬۱۱۳ - ٦۱۰٬۱۱۳ ٤۳۸٬٦۳۲ ٤۳۸٬٦۳۲ - إیداعات أسواق المال    

         استثمارات 
 ۲۸۷٬۰۲٤ ۲۸۷٬۰۲٤ - - - - - - محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
 ۱۰٦٬۸۰۱ ٤٬۸۸۰ ۱۰۱٬۹۱۱ ۱۰۱٬۱٤۸ ۷٦۳ ۱۰ ۱۰ - محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
 ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ - ۲۷٬۰٦۹٬٥۲۹ ۱٥٬۳۱٦٬۰۷۸ ۱۱٬۷٥۳٬٤٥۱ ۱٥٥٬٤۱۰ ۱٥٥٬٤۱۰ - محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة  

         القیمة العادلة الموجبة للمشتقات 
 ۲۸٬۷۳۱ - ۲۱٬۳۹۰ - ۲۱٬۳۹۰ ۷٬۳٤۱ ۲٬٥۳٤ ٤٬۸۰۷ محتفظ بھا لغرض المتاجرة   
 ۷۲٬۸۹٥ - ٥٦٬٥۷٤ ٥۲٬۲٤۱ ٤٬۳۳۳ ۱٦٬۳۲۱ - ۱٦٬۳۲۱ محتفظ بھا كتحوطات التدفقات النقدیة   

         ، صافيوسلفقروض 
 ۷۱٦٬۱٥۲ ٤٤۲٬۲۲۹ - - - ۲۷۳٬۹۲۳ - ۲۷۳٬۹۲۳ بطاقات ائتمان 
 ۲۳٬۳۷٥٬۷۹۸ - ۲۳٬۰۷۱٬۷۲۳ ۱۱٬۹۲۰٬۲۷۰ ۱۱٬۱٥۱٬٤٥۳ ۳۰٤٬۰۷٥ ۱۷۸٬٥٥٥ ۱۲٥٬٥۲۰ قروض عمالء 
 ۲٥٬۱٦۰٬٦۲۳ - ۲٬۲٤۸٬٤۲٦ ۱٬۲٦۷٬٦٦٥ ۹۸۰٬۷٦۱ ۲۲٬۹۱۲٬۱۹۷ ۱۰٬۸۳٦٬۷۷۳ ۱۲٬۰۷٥٬٤۲٤ قروض تجاریة 
 ٤۰۷٬٥٤٦ -  - - ٤۰۷٬٥٤٦ ٤۰۷٬٥٤٦ - أخرى  

 ۱٤۸٬۳۳۲ ۱٤۸٬۳۳۲ - - - - - - استثمار في شركة زمیلة 
 ٤٦۸٬۹۹۲ ٤٦۸٬۹۹۲ - - - - - - عقارات أخرى، بالصافي

 ۱٬۱٥٤٬۲۷۰ ۱٬۱٥٤٬۲۷۰       ممتلكات ومعدات، بالصافي
 ٤۸٥٬٥٥۰ ۳٥۷٬۸٦۳ - - - ۱۲۷٬٦۸۷ ٦٥٬۱۲٥ ٦۲٬٥٦۲ موجودات أخرى 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۸٦٬٥٤٤٬۳٤٤ ۸٬۷۲۱٬٥۳٦ ٥۳٬۱۷۹٬٦٦٦ ۲۸٬٦٥۷٬٤۰۲ ۲٤٬٥۲۲٬۲٦٤ ۲٤٬٦٤۳٬۱٤۲ ۱۲٬۰۸٤٬٥۸٥ ۱۲٬٥٥۸٬٥٥۷ مجموع الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 
 

  



 بنك الجزیرة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة

 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

۱۲٤ 

 
 مخاطر السیولة (تتمة)  ۳۳

 
 تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات (تتمة)  ب) 

 
 بآالف الریاالت السعودیة 
 

۲۰۱۹ 
 

 ۳خالل 
 أشھر 

۳-۱۲ 
 أشھر 

 خالل 
 سنة واحدة

۱-٥ 
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 أكثر من
 سنة واحدة

بدون تاریخ 
 محدد  استحقاق

 
 المجموع 

         
          المطلوبات

         للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى اتمطلوب
 ۱۹۹٬۳٦٦ ۱۹۹٬۳٦٦ - - - - - - حسابات جاریة

 ۷٬۷٦٤٬۲۷۱ - ۱٬۰٤٤٬٦۰٦ - ۱٬۰٤٤٬٦۰٦ ٦٬۷۱۹٬٦٦٥ ٦٬۷۱۹٬٦٦٥ - ودائع أسواق المال 
 ۲۹۰٬۱۱۷ - ۲۸۸٬٦۷۱ ۲۸۸٬٦۷۱ - ۱٬٤٤٦ ۱٬٤٤٦ - اقتراض التفاقیة إعادة الشراء 

         ودائع العمالء 
 ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ ۳۰٬۸۳۹٬۳۷٥ - - - - - - ودائع تحت الطلب 

 ۳۰٬۲٥۹٬٥٤۰ - ۸٬۱٥٥٬۱۳۷ - ۸٬۱٥٥٬۱۳۷ ۲۲٬۱۰٤٬٤۰۳ ۱٦٬٤۹٥٬۷٤٥ ٥٬٦۰۸٬٦٥۸ ألجل
 ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ ۱٬٥۹۷٬۸۷۹ - - - - - - أخرى 

         القیمة العادلة السالبة للمشتقات 
 ۲۹٬۰۲۷ - ۲۱٬۳۹۰ - ۲۱٬۳۹۰ ۷٬٦۳۷ ۲٬٥۳٤ ٥٬۱۰۳ محتفظ بھا لغرض المتاجرة 

 ۱۸٦٬۹۸٤ - ۱٦٦٬۹۹۲ ۱۲۳٬٤۷۰ ٤۳٬٥۲۲ ۱۹٬۹۹۲ - ۱۹٬۹۹۲ محتفظ بھا كتحوطات التدفقات النقدیة
 ۲٬۰۰٦٬۹۲۱ - ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ - ٦٬۹۲۱ ٦٬۹۲۱ - صكوك مساندة

 ۱٬۷۸۱٬۳٤۷ ۱٬۰٥٦٬۷۷٥ ٥٦۹٬٥۰۸ ٥۲٬٤٦۱ ٥۱۷٬۰٤۷ ۱٥٥٬۰٦٤ ۱۳٥٬۲۳۲ ۱۹٬۸۳۲ مطلوبات أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۷٤٬۹٥٤٬۸۲۷ ۳۳٬٦۹۳٬۳۹٥ ۱۲٬۲٤٦٬۳۰٤ ۲٬٤٦٤٬٦۰۲ ۹٬۷۸۱٬۷۰۲ ۲۹٬۰۱٥٬۱۲۸ ۲۳٬۳٦۱٬٥٤۳ ٥٬٦٥۳٬٥۸٥  مجموع المطلوبات
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  

 
 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۲٥ 
 

 
 قیاس القیمة العادلة  ۳٤

 
القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبـضھ من بیع أـصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المـشاركة في الـسوق في 

ــیة أو، في حالة   ــوق الرئیسـ ــوق یكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة تاریخ القیاس في السـ ــل سـ عدم وجودھا، في أفضـ
 العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بھ.

 
 تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

 
 المالیة: تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحدید واالفصاح عن القیمة العادلة لألدوات 

 
 األسعار المدرجة في األسواق المالیة النشطة لنفس األداة (أي: بدون تعدیل أو إعادة ھیكلة):  - المستوى األول 

 
أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أسالیب تقییم أخرى تستند كافة مدخالتھا الھامة إلى   المستوى الثاني: 

 ن رصدھا. بیانات السوق التي یمك
 

 طرق تقییم ال تستند أي من مدخالتھا الجوھریة على بیانات یمكن رصدھا في السوق.  المستوى الثالث: 
 

 یمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة:  )أ
 
 
 
 

  

 (بآالف الریاالت السعودیة) ۲۰۲۰  
 

 المجموع المستوى ۲ المستوى ۱ 
    موجودات مالیة

    القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ٤٤۲٬۳٤٤ ٤٤۲٬۳٤٤ -  صنادیق استثماریة مشتركة

 ۷٦۰ - ۷٦۰ أسھم
    
    القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۱٬۱۱۳٬۳۱۹ ۱٬۱۱۳٬۳۱۹ - الدین  
    

 ۱۳٥٬۲۲٤ ۱۳٥٬۲۲٤ - المشتقات
 ────── ────── ──────── 

 ۱٬٦۹۱٬٦٤۷ ۱٬٦۹۰٬۸۸۷ ۷٦۰ المجموع
    

    مطلوبات مالیة
 ۳۰۳٬٤۹٥ ۳۰۳٬٤۹٥ - المشتقات

 ────── ────── ──────── 
 ۳۰۳٬٤۹٥ ۳۰۳٬٤۹٥ - المجموع

 ══════ ══════ ════════ 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۲٦ 
 

 
 قیاس القیمة العادلة (تتمة)  ۳٤

 
 للقیمة العادلة (تتمة) تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي 

 
 یمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة: (تتمة)  )أ

  

 
 

تستند القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة إلى السعر المتداول في تاریخ التقریر. تشتمل مشتقات التداول والتحوط من المستوى الثاني 
األجنبي ھذه باستخدام  على صرف العمالت األجنبیة والخیارات ومقایضات أسعار الربح والودائع المھیكلة. تم قیاس عقود الصرف 

م  أسعار الصرف اآلجلة المتداولة في السوق النشط. وتم قیاس مقایضات أسعار الربح والخیارات والودائع المھیكلة بالقیمة العادلة باستخدا
مشتقات  أسعار العمولة الخاصة اآلجلة المتخرجة من منحنیات العائد التي یمكن رصدھا. آثار الخصم عادة ما تكون غیر جوھریة ل

  المستوى الثاني.
 

 لم یكن ھناك أي تغییرات في أسالیب التقییم خالل الفترة. 
 
لم یتم إجراء تحویالت ما بین المستوى األول والثاني. یتم تصنیف االستثمارات الجدیدة التي یتم اقتناؤھا خالل السنة ضمن المستویات  

 ). المستوى األول والثالث: ۲۰۱۹لثالث ( مصنفة ضمن المستوىالمالئمة. لم تكون ھناك موجودات أو مطلوبات مالیة 
 

ملیون لایر سعودي) بالتكلفة وبالتالي، فھي غیر مقاسة بالقیمة   ٤٫۸۸: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ٤٫۹۳تدرج االستثمارات بمبلغ 
  العادلة. 

  

 (بآالف الریاالت السعودیة) ۲۰۱۹ 
 

 المجموع المستوى ۲ 
   موجودات مالیة

   القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ۲۸۷٬۰۲٤ ۲۸۷٬۰۲٤  صنادیق استثماریة مشتركة

   
   القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۱۰۱٬۹۲۱ ۱۰۱٬۹۲۱ الدین  
   

 ۱۰۱٬٦۲٦ ۱۰۱٬٦۲٦ المشتقات
 ────── ──────── 

 ٤۹۰٬٥۷۱ ٤۹۰٬٥۷۱ المجموع
   

   مطلوبات مالیة
 ۲۱٦٬۰۱۱ ۲۱٦٬۰۱۱ المشتقات

 ────── ──────── 
 ۲۱٦٬۰۱۱ ۲۱٦٬۰۱۱ المجموع

 ══════ ════════ 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۲۷ 
 

 
 قیاس القیمة العادلة (تتمة)  ۳٤

 
للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. ال توجد موجودات ومطلوبات مالیة تقاس  یمثل الجدول التالي القیم العادلة   )ب 

 . ۱كقیمة عادلة من المستوى 
 

 (بآالف الریاالت السعودیة)   ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 
  

 التكلفة المطفأة 
 

 ۲المستوى  
 

 ۳المستوى  
    موجودات مالیة: 

 ٤۲٦٬۰۷٤ - ٤۲٦٬۱۳۸ مالیة أخرى ال مطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 - ۲۹٬۱۱٥٬۳۸٦ ۲۸٬۳۳٤٬۱۱۸ بالصافي  - استثمار محتفظ بھ بالتكلفة المطفأة  

 ٥٦٬۸۱٥٬۲۰۹  ٥۳٬۹٦۱٬۲۱۱ ، صافي وسلفقروض 
 ٥۷٬۲٤۱٬۲۸۳ ۲۹٬۱۱٥٬۳۸٦ ۸۲٬۷۲۱٬٤٦۷ المجموع     
    

    مطلوبات مالیة: 
 ۸٬٥۰۹٬٥٤۸  - ۸٬٥۳۰٬۱۹٦ للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى  ات مطلوب 

 ٦۸٬۱٦۹٬۰۰۱ - ٦۸٬۰۰۳٬٦۱۲ ودائع العمالء
 ۲٬۰۰٤٬٦۳۳ - ۲٬۰۰٤٬٦۳۳ الصكوك الثانویة 

 ۷۸٬٦۸۳٬۱۸۲ - ۷۸٬٥۳۸٬٤٤۱ المجموع     
 

 (بآالف الریاالت السعودیة)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
  

 التكلفة المطفأة 
 

 المستوى ۲
 

 المستوى ۳
    موجودات مالیة: 

 ۱٬٤٤۱٬۳٦۳ - ۱٬٤۲۹٬۰۰٤ مالیة أخرى ال مطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 - ۲۷٬٦۸٤٬۹٦۳ ۲۷٬۲۲٤٬۹۳۹ بالصافي  - استثمار محتفظ بھ بالتكلفة المطفأة  

 ٥۱٬۲۸۲٬۷۳٦ - ٤۹٬٦٦۰٬۱۱۹ ، صافي وسلفقروض 
 ۷۸ ۳۳۷  ٥۲٬۷۲٤٬۰۹۹ ۲۷٬٦۸٤٬۹٦۳ ۷۸٬۳۱٤٬۰٦۲ المجموع    ۲٤۷
    

    مطلوبات مالیة: 
 ۸٬۳۰٤٬٦۱۲ - ۸٬۲٥۳٬۷٥٤ للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى  ات مطلوب 

 ٦۲٬۹۸٦٬۸٥٤ - ٦۲٬٦۹٦٬۷۹٤ ودائع العمالء
 ۲٬۰۰٦٬۹۲۱ - ۲٬۰۰٦٬۹۲۱ الصكوك الثانویة 

 ۷۳٬۲۹۸٬۳۸۷ - ۷۲٬۹٥۷٬٤٦۹ المجموع     
 

والموجودات والمطلوبات األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة. یتم تقدیر  البنك المركزي السعوديالقیمة العادلة للنقد واألرصدة لدى 
في منحنى العائد الحالي المعمول بھ مع   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  ۳والمستوى  ۲القیم العادلة لألدوات المالیة من المستوى 

 الطرف المقابل وسعر السوق المعمول بھ.  األخذ بعین االعتبار مخاطر
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۲۸ 
 

 
 قیاس القیمة العادلة (تتمة)  ۳٤

 
 أسلوب التقییم والمدخالت الھامة غیر القابلة للرصد 

 
دیسمبر   ۳۱و  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  ۳والمستوى  ۲یوضح الجدول التالي تقنیات التقییم المستخدمة في قیاس القیم العادلة للمستوى 

 باإلضافة إلى المدخالت الھامة غیر القابلة للرصد المستخدمة. ،  ۲۰۱۹
 

 النوع  الرقم التسلسلي 
التصنیف  
 تقنیة التقییم  المحاسبي 

مدخالت  
  جوھریة

غیر قابلة  
 للرصد 

العالقة المتبادلة  
بین المدخالت  

غیر   لجوھریةا
القابلة للرصد  
وقیاس القیمة  

 العادلة 
      

صندوق  وحدات  ۱
 االستثمار

القیمة العادلة من  
  قائمة خالل 

 الدخل. 

القیمة العادلة باستخدام األسعار  
المدرجة لألوراق المالیة  

 األساسیة. 

 ال ینطبق ال ینطبق

االستثمار المحتفظ  ۲
بھ بالقیمة العادلة  
من خالل الدخل  

  -الشامل اآلخر 
 مدین

بالقیمة العادلة من  
خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

القیمة العادلة باستخدام األسعار  
المعلنة للوسیط أو تقدیر القیمة  
الحالیة بخصم التدفقات النقدیة  

 باستخدام معدل الخصم المعدل. 

 ال ینطبق ال ینطبق

عقود الصرف   ۳
اآلجلة ومقایضات  

 معدالت الربح

القیمة العادلة من  
  قائمة خالل 

 الدخل. 

القیمة  عقود الصرف اآلجلة: 
العادلة باستخدام تقنیات 

افتراضیة مخفضة تستخدم  
مدخالت بیانات السوق التي  

یمكن مالحظتھا لبورصة  
 الفوركس ومنحنیات العائد

: یتم تحدید مقایضات معدل الربح
القیمة العادلة بخصم التدفقات  
النقدیة المستقبلیة باستخدام 
مدخالت بیانات السوق التي  
 یمكن مالحظتھا لمنحنیات العائد

 ال ینطبق ال ینطبق

مستحق من البنوك  ٤
والمؤسسات المالیة  

 األخرى، 
 ، السلفالقروض و

المستحق للبنوك  
والمؤسسات المالیة  

 األخرى، 
 ودائع العمالء

: استخدام  یانات السوق ب بالتكلفة المطفأة
مدخالت بیانات السوق التي  

یمكن مالحظتھا لمنحنیات 
 .العائد

یتم تحدید  تقنیة القیمة العادلة: 
القیمة العادلة بخصم التدفقات  

النقدیة المستقبلیة. التدفق النقدي  
 :المخصوم ھو نتاج 

الحجم االسمي المتوقع   •
 .وعالمة التدفق النقدي

المتراكم على مقدار  الخصم  •
الوقت المتبقي حتى الوقت  

المتوقع للتدفق النقدي،  
 .بمعدل خصم

یتم تحدید القیمة العادلة فقط  
 للودائع ألجل. 

 ال ینطبق ال ینطبق

االستثمار المحتفظ  ٥
 -بھ بالتكلفة المطفأة  

 بالصافي 

القیمة العادلة باستخدام األسعار   بالتكلفة المطفأة
 وجدت. المعلنة، إن 

 ال ینطبق ال ینطبق

 
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۲۹ 
 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة ۳٥

 
تتعامل المجموعة خالل دورة أعمالھا االعتیادیة مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة أن المعامالت مع األطراف ذات  
ً لشروط متفق علیھا. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود المنصوص علیھا في نظام مراقبة البنوك   العالقة تتم وفقا

  .البنك المركزي السعودي عن والتعلیمات الصادرة 
 

 دیسمبر المتعلقة بالمعامالت أعاله والمتضمنة في القوائم المالیة الموحدة بما یلي:  ۳۱تتلخص أرصدة أطراف ذات عالقة في 
 

  ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
    التابعة الشركات

 ٥۰۱٬٤۸۰ ٥۰۱٬٤۸۰  استثمارات
 ۲۰٬۷۳۰ ۱٤٬۲۷۱  العمالء ودائع

 ٦٥۱٬۳۷۱ ٦۹۸٬٥٤۸  مالیة أخرىالمطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 ۲۹۰٬۱۱۷ ۲۸۹٬۱٤۸  مالیة أخرىالالبنوك والمؤسسات  إلىمطلوبات 

 ۲۸۹٬٥۹۹ ۱٥٥٬۳۲۰  مدینة ذمم
 ۱٤٬٦۲٥ ٤۱٬۰٥٥  دائنة ذمم

 ٥۳۰٬۲٤۷ ٥۳۰٬۲٤۷  محتملة ومطلوبات ارتباطات
 ۲٬۷۹٦٬۹٤۹ ۲٬۷۰۷٬٥۸٥   القائمة المشتقات لعقود االسمیة القیم

    
     الجوھري  النفوذ ذات والزمیلة الشقیقة المنشآت

 ۱٤۸٬۳۳۲ ۱٦٤٬۱۳٦   استثمارات
 ۲۳۸٬٤۰۰ ۳۰۳٬۰٥٦  العمالء ودائع

 ۲٤٬۸٥۰ ٥٬٤۰۰  الدفع مستحقة مصاریف
 - ٥٬٤۰۰  قبضرسوم مستحقة ال

 ۲۲٬۳٥۳ -  استثمارات بیع مقابل مقدمة دفعات
 

  اآلخرین المساھمینمجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة العلیا وكبار  أعضاء
 وشركاتھم الشقیقة  

  

 ۲۸٬۹٥٥ ۳۱٬۷۸۸  وسلف قروض
 ٤٬۱۳۹٬۳۱۹ ۳٬٤۸۸٬۳٦۰  العمالء ودائع

 ۹۷۷ ۲٬۹۲۰   وارتباطات محتملة مطلوبات
 

  .البنك مال رأس من ٪ ٥ تتجاوز ملكیة  حصة اآلخرین المساھمین كبار یمثل
 

 التابعة الشركة إدارة تحت مشتركة استثماریة صنادیق
  

 ۲۸۷٬۰۲٤ ۲٥۱٬۲٤٤  استثمارات
 ٤۱۸٬۱۸۲ - صافي ، وسلف قروض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۳۰ 
 

 
 (تتمة) عالقة ذات   أطراف  مع معامالت  ۳٥

 
 : الموحدة  المالیة القوائم في  المدرجة عالقة  ذات  أطراف  مع  األخرى والمعامالت والمصاریف  اإلیرادات  یلي فیما

  ۲۰۲۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 ۱۲۸٬۸٦۱ ٥۷٬٦۳۱  دخل عموالت خاصة
 ۲٤۲٬٥۲۱ ۲۰۱٬۳٥۷  خاصة تعموال مصروف

 ٤۰٤ ٦۸۱۳  دخل أتعاب وعموالت
 ۲٬٦۲٤ ٤٬۸٤٦  الحفظ رسوم
 ۲۲٬۸٥۰ ٥٬٤۰۰   الزمیلة للشركة المصاریف حصة صافي
 ٥٥٬۰۳۲ ٤۹٬۸٦۰  المدفوعة التأمین أقساط
 ۱٬۱٦۹ ۹٥۷   زمیلة شركة من مستلمة توزیعات فائض

 ۱۰٬۷۲۹ ۲٥٬۲۹۰  مستلمة مطالبات
 ۷٬۳۱٥ ۸٬۰۱٤  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت
 ۳٬۳۹۱ ۳٬۳۹۱  مشتركة خدمات اتفاقیات بموجب إیرادات
 ۱۱۷ ۷۸  مصروف إلى شركة تابعة   استرداد
 ۷٬۹۸۳ ۷٬٥۹۱  إیجار مصروف استرداد

 ۲٬۷۰٥ ۷۰٤  للفروع إیجار مصروف
 ۹۹٬۸۹٥ ۲۲٬۳٥۳  زمیلة لشركة الصكوك بیع

 ۷٥٬٥٥۲ -  زمیلة لشركة الدیون إدارة مكتب صكوك مزاد في المشاركة
 الجزیرة تكافل والمتعلقةإلى  حولةوالمطلوبات الم اتقیمة االحتیاط

 )٤۰(راجع ایضاح رقم  لمحفظة التأمین القدیمة   
 

٥۳٬٥٥۲ - 
 

  :كالتالي السنة  خالل العلیا اإلدارة وموظفي اإلدارة  مجلس ألعضاء  المدفوعة التعویضات  مجموع  ان
 

 
 ۲۰۲۰ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

۲۰۱۹ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 ۱۰٤٬٥۹۷ ۱۱٥٬۰۸۸  األجل قصیرة الموظفین منافع
 ۳۳٬٤۱٦ ۳۸٬۹٤۲  الخدمة نھایة منافع

 
أو غیر  موظفو اإلدارة العلیا ھم المدیرون التنفیذیون الذین تقع علیھم مســــؤولیة التخطیط والتوجیھ والمراقبة ألنشــــطة المجموعة، بطریقة مباشــــرة

 مباشرة.
 

 رواتب ومصاریف الموظفین  ۳٦
 ۲۰۲۰ 

 
  عدد الموظفین فئات الموظفین

تعویض ثابت (على 
 أساس االستحقاق)

تعویض متغیر 
(على أساس 

 المجموع نقدي)

  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 كبار المدراء التنفیذیین الذین یتطلب تعینھم عدم ممانعة 

  البنك المركزي السعوديمن    
 

۲٤ ٦۹٬۳۰۸ ۲٤٬۲۳۰ ۷۳٬٥۳۸ 
 ۱۰۰٬۱۷۹ ۹٬٤۸۱ ۹۰٬٦۹۸ ۲٤۱ موظفون یقومون بمھام رقابیة

 ۸٤٬۷۲۰ ۱۳٬۷۲٤ ۷۰٬۹۹٦ ۱۸۰ موظفون یقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر
 ٦۰۹٬۰۰۹ ۸۰٬۰٤۳ ٥۲۸٬۹٦٦ ۲٬۱۳۷ موظفون آخرون

 ۹۰٬٦۱۳ ۳٬۸۳٤ ۸٦٬۷۷۹ ٥۳۷ موظفون بعقود خارجیة
 ────── ────── ────── ────── 

 ۹٥۸٬۰٥۸ ۱۳۱٬۳۱۱ ۸۲٦٬۷٤۷ ۳٬۱۲۱ المجموع
 ──────  ────── ────── 
   

 
 

  
   ۱۲۷٬۹۹۹  تعویض متغیر (على أساس االستحقاق)

  ──────   
 موظفینالمنافع أخرى متعلقة ب

 
 ۲۷٬۸٦۲   

  ──────   
 مجموع الرواتب والمصاریف الموظفین

 
 

 ۹۸۲٬٦۰۸   
  ══════   



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۳۱ 
 

 
 رواتب ومصاریف الموظفین (تتمة) ۳٦

 
 ۲۰۱۹ 

 
  عدد الموظفین فئات الموظفین

تعویض ثابت (على 
 أساس االستحقاق)

تعویض متغیر 
 المجموع (على أساس نقدي)

  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 كبار المدراء التنفیذیین الذین یتطلب تعینھم عدم ممانعة 

  البنك المركزي السعوديمن    
 

۱٤ ٦۳٬۲۷۰ ۲۲٬۳۱۲ ٦٥٬٥۸۲ 
 ۹٥٬۷۰۲ ۹٬۸۸٦ ۸٥٬۸۱٦ ۲۱۳ موظفون یقومون بمھام رقابیة

 ۹۱٬۱۷۹ ۱۳٬۹۸۷ ۷۷٬۱۹۲ ۲۰۲ مخاطرموظفون یقومون بنشاطات تشتمل على 
 ٦۰٦٬۹۲۰ ۷٦٬۱٥٦ ٥۳۰٬۷٦٤ ۲٬۱۸٦ موظفون آخرون

 ۸۹٬٤۷۰ ۳٬٥۰۰ ۸٥٬۹۷۰ ٦۰۹ موظفون بعقود خارجیة
 ────── ────── ────── ────── 

 ۹٤۸٬۸٥۳ ۱۲٥٬۸٤۱ ۸۲۳٬۰۱۲ ۳٬۲۲٦ المجموع
 ──────  ────── ────── 
   

 
 

  
   ۱۲٤٬۸٥۹  االستحقاق)تعویض متغیر (على أساس 

  ──────   
 منافع أخرى متعلقة بموظفین

 
 ۲۰٬٦٥۸   

  ──────   
 مجموع الرواتب والمصاریف الموظفین

 
 

 ۹٦۸٬٥۲۹   
  ══════   

 
 فلسفة برنامج التعویضات والمنافع

 
استطالع دوري للسوق وما یتخللھ من أجور ومن خالل وسائل  یتم إقرار مستویات الرواتب والمنافع وما یرتبط بھا من مبالغ من خالل 

أخرى الستعالمات السوق وذلك من أجل تمكین المجموعة من البقاء على إطالع بظروف السوق المحلي واالقلیمي فیما یتعلق بموظفي  
 تخفیف أي مخاطر مرتبطة بھا. المجموعة العاملین في المملكة العربیة السعودیة والتي تتغایر مع مستویات األداء الدوریة ول

 
یتكون توزیع التعویضات من خلیط من الدفعات الثابتة والمتغیرة من رواتب وبدالت ومكافأة دوریة ومنافع غیر نقدیة تتوافق مع المعاییر 

 والقیم المتعارف علیھا في مجال الخدمات المالیة في المملكة العربیة السعودیة. 
 

المملكة العربیة السعودیة والسیاسات الداخلیة للمجموعة، فإن منافع نھایة الخدمة للموظفین تستحق الدفع في نھایة  طبقاً لنظام العمل في 
 ۲۷۳٫۸۳:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ۲۷۹٫۷۰مبلغ    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱مدة خدمة الموظف. بلغت منافع نھایة الخدمة القائمة في نھایة  

 ملیون لایر سعودي). 
 

التعویضات والمنافع على جمیع الموظفین السعودیین واألجانب في البنك والشركات التابعة في إطار القیود النظامیة  ینطبق برنامج 
 والرقابیة السائدة. 

 
ویشمل جمیع الرواتب واألجور والبدالت المتعلقة بالوظیفة / المركز الوظیفي والمنافع ذات الصلة وھو ثابت في   تعویض ثابت: •

 عطى للموظف بغض النظر عن األداء. عقود الموظفین وی 
 

ویشمل مكافآت األداء والحوافز وغیرھا من البدالت المتعلقة باألداء وھو لیست ثابت في عقود الموظفین ویختلف    تعویض متغیر: •
 عالقة مباشرة باألداء الناجح على مستوى الفرد والمجموعة والمؤسسة.  من سنة إلى أخرى وذو 

 
 

  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۳۲ 
 

 
 كفایة رأس المال  ۳۷

 
للحفاظ على قدرة   البنك المركزي السعوديتتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في تحقیق متطلبات رأس المال التي وضعتھا 

 المجموعة على االستمرار، والحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة. 
 

على البنك االحتفاظ بحد أدنى   البنك المركزي السعودي تقوم إدارة البنك بمراقبة استخدام ومدى كفایة رأس مالھا بشكل دوري. تفرض 
من رأس المال النظامي كما تتطلب المحافظة على معدل محدد یكون فیھ إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر  

 أو أكثر.  ٪۸متفق علیھ البالغ  عند الحد األدنى ال
 

. تقیس ھذه المعدالت مدى  البنك المركزي السعوديتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفایة رأس مالھا باستخدام المعدالت المحددة من قبل 
باطات والقیمة  كفایة رأس المال بمقارنة رأس المال المؤھل للمجموعة مع الموجودات الواردة بقائمة المركز المالي الموحدة واالرت 

 االسمیة للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. 
 

یبین الجدول التالي ملخصاً للموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب الركیزة األولى، ورأس المال النظامي ومعدالت كفایة رأس المال  
  :۳المحتسبة وفقاً إلطار عمل بازل 

 
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 رأس المال المؤھل 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

معدل كفایة رأس المال 
٪ 

 رأس المال المؤھل
بآالف الریاالت 

 السعودیة

معدل كفایة رأس 
٪المال   

     
٪٤۱۱۹٫ ۱۲٬۱٥۹٬۲۹٤ رأس المال األساسي (الشریحة األولى)  ۱۲٬۰۸۱٬٦۲٤ ۲۰٫٦۸٪  

 - ۲٬۳۰۰٬٦۹۹  ۲٬٦۳۳٬۷۷۸ رأس المال المساند (الشریحة الثانیة)
رأس المال األساسي والمساند (الشریحة 

 األولى + الشریحة الثانیة)
 

۱٤٬۷۹۳٬۰۷۲ 
 

٦۲۲۳٫٪  
 

۱٤٬۳۸۲٬۳۲۳ 
 

۲٤٫٦۲٪  

 
تتكون الشریحة األولى من رأس المال األساسي للبنك كما في نھایة السنة من رأس المال واالحتیاطي النظامي واالحتیاطي العام  

وفقاً إلطار   البنك المركزي السعوديواالحتیاطیات األخرى واألرباح المبقاة وبعض التعدیالت على رأس المال النظامي وفقاً لمتطلبات 
صر المكون اآلخر لرأس المال النظامي ھو الشریحة الثانیة والتي تتكون من صكوك مساندة صادرة عن المجموعة  . والعن ۳عمل بازل 

 ومخصصات جماعیة مؤھلة. 
 

المركز المالي القوي ھو ـشيء أـساـسي بالنـسبة الى اـستراتیجیة أعمال المجموعة والمركز المنافس. تركز االـستراتیجیة المالیة للمجموعة 
 ار طویل االجل الذي یھدف الى البناء واالستثمار في األنشطة البنكیة الرئیسیة.على االستقر

 
 تسعى المجموعة الى المحافظة على مستویات كافیة لرأس المال من أجل:

 تحسین نمو الموجودات في قطاعات اعمال مستھدفة لمساندة األنشطة االستراتیجیة •
 دعم المخاطر الكامنة ألعمال البنك. •
 القدرة على تحمل المطالب الرأسمالیة تحت ظروف السوق السائدة واألحوال الضاغطة. •

 
ة (آي إن برامج األعمال االستراتیجیة وعملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال (آي سي ایھ ایھ بي) وعملیة التقییم الداخلي لكفایة السیول

ثالث ســنوات. ھذا یؤكد على المخاطر التي تســتند الى إطار عمل وســیاســة قابلیة   ال ایھ ایھ بي) یتم اعدادھا ســنویا لتغطي على األقل
المخاطر لدى البنك یتم تقییمھا والمحافظة على مســتویات كافیة من راس المال من قبل المجموعة لدعم اســتراتیجیتھا. إن ما ورد أعاله 

 یأخذ في االعتبار ما یلي:
رئیســـــیة اســــتـناداً الى خطط أعـمال وحدات األعـمال المختلفة مثل قطاع الخدمات البنكیة نمو األعـمال التمویلـیة واالســــتثـماریة ال •

للشركات (تتضمن القطاع التجاري والمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم) خدمات المعامالت الدولیة والمؤسسات المالیة، والخدمات 
 البنكیة لألفراد والخدمات البنكیة الخاصة.

یل والمطلوبات وحقوق الملكیة لدعم نمو األصل مع االخذ باالعتبار الحاجة الى المحافظة على مركز ھیكل التمویل ومصادر التمو •
 .۳سیولة قوي استناداً الى إرشادات إدارة السیولة وفقاً لبازل 

 المحافظة على متطلبات رأس المال النظامیة ومعدالت كفایة رأس المال. •
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۳۳ 
 

 
 كفایة رأس المال (تتمة)  ۳۷

 
من أجل احتســاب الموجودات المرجحة بالمخاطر، تســتخدم المجموعة األســلوب المعیاري لمخاطر االئتمان ومخاطر الســوق وأســلوب 
المؤـشر األـساـسي لمخاطر العملیات. تتولى إدارة المخاطر في المجموعة المـسئولیة تجاه التأكد من أن معدالت كفایة رأس المال تتماـشى 

ــعوديات  مع الحد األدنى من متطلب  ــنوي البنك المركزي الس ــاس ربع س . یُطلب من المجموعة تقدیم إقرارات كفایة رأس المال على أس
 توضح مركز كفایة رأس المال. البنك المركزي السعوديإلى 

 
 ۲۰۲۰ 

 بآالف الریاالت السعودیة
۲۰۱۹ 

 بآالف الریاالت السعودیة
   

 ٥۱٬٦۷٥٬۰٦۷ ٥٥٬۳٦۰٬۲٦۷ مخاطر االئتمان
 ٥٬۰٥۹٬۷٤۱ ٥٬٤۹٦٬۸۹٥ مخاطر التشغیل
 ۱٬٦۷۷٬۰۳۰ ۱٬۷۷٥٬۹٤۰ مخاطر السوق

 ─────── ─────── 
 ٥۸٬٤۱۱٬۸۳۸ ٦۲٬٦۳۳٬۱۰۲ الموجودات المرجحة بالمخاطر -مجموع الركیزة األولى 

 ═══════ ═══════ 
 
 

 إدارة االستثمار وخدمات الوساطة  ۳۸
 

  تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك (شركة الجزیرة لألسواق المالیة "الجزیرة كابیتال") خدمات إدارة استثمار وخدمات استشاریة لعمالئھا 
متوافقة مع أحكام الشریعة (غیر محملة بالفائدة). تشتمل ھذه الخدمات على إدارة محافظ على أساس اختیاري وغیر اختیاري وإدارة  

اریة بالتعاون مع مستشارین متخصصین في مجال االستثمار. إن الصنادیق الخمسة عشر التي تقوم شركة الجزیرة كابیتال  صنادیق استثم
بإدارتھا ھي صندوق الخیر لألسھم العالمیة، وصندوق الجزیرة لألسھم األوروبیة، وصندوق المشارق لألسھم الیابانیة، وصندوق الجزیرة  

شئة، وصندوق الطیبات لألسھم السعودیة وصندوق الجزیرة الخلیجي للدخل، وصندوق الجزیرة للمرابحة  ألسھم األسواق العالمیة النا
باللایر السعودي، وصندوق الجزیرة للمرابحة بالدوالر األمریكي، وصندوق الجزیرة المتنوع الجسور، وصندوق الجزیرة المتنوع  

، وصندوق  ۲رة للمشاریع السكنیة، وصندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة المتحفظ وصندوق الجزیرة المتنوع المتوازن وصندوق الجزی 
الجزیرة موطن ریت. إن جمیع الصنادیق االستثماریة اآلنفة الذكر متاحة للمستثمرین السعودیین واألجانب باستثناء صندوق الجزیرة  

دوق الجزیرة موطن ریت وھو صندوق یخضع  وھما صندوقان مقفالن وصن  ۲للمشاریع السكنیة وصندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة 
یة  للتداول في السوق المالیة السعودیة "تداول". تقوم صنادیق الخیر لألسھم العالمیة والثریا لألسھم األوروبیة والمشارق لألسھم الیابان 

ویقوم صندوق الجزیرة للمرابحة  باالستثمار في األسھم األجنبیة، أما صندوق الطیبات لألسھم السعودیة فیستثمر في األسھم المحلیة. 
 باللایر السعودي وصندوق الجزیرة للمرابحة بالدوالر األمریكي باالتجار في السلع على أساس المرابحة.   

 
 توفر المجموعة خدماتھا أیضاً في مجال إدارة االستثمار وغیرھا من الخدمات لشركة الجزیرة تكافل تعاوني. 

 
  ٥٥٫٤: ۲۰۱۹ملیار لایر سعودي ( ٦۸٫۳بھا المجموعة تحت بند خدمات الوساطة المالیة مبلغ   بلغ مجموع الموجودات التي تحتفظ 

 ملیار لایر سعودي). 
 

ملیار   ٥٫۷وبلغت الموجودات في الصنادیق العامة التي تحتفظ بھا المجموعة بصفتھا وكیالً في إطار خدماتھا إلدارة الموجودات مبلغ 
  سعودي). ملیار لایر ٥٫٦: ۲۰۱۹ریـال سعودي (

  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة
 (تتمة) ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في 

۱۳٤ 
 

 
 المنشآت غیر الموحدة  ۳۹

 
 یصف الجدول التالي أنواع المنشآت المھیكلة التي ال تقوم المجموعة بتوحید قوائمھا المالیة ولكن لدیھا حصة فیھا. 

 
نوع المنشأة 

 الطبیعة والغرض المھیكلة
الحصة المحتفظ بھا 
 من قبل المجموعة

 مجموع الموجودات
 

    
 صنادیقاستثمار في 

  
 صنادیق استثماریة مشتركة تحت إدارة شركة الجزیرة كابیتال

 (شركة تابعة لبنك الجزیرة) 
 

النسبة المئویة 
 للملكیة

 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
    
٪٥٫۰٦ صندوق الجزیرة للمرابحة بالریال السعودي   ۳٬٥۸٥٬٦۳۳ 
٪۰٫۲٤ صندوق الجزیرة دواوین   ٤٤٤٬۰۰٥ 
٪۲٤٫٤۱ الجزیرة ألسھم األسواق العالمیة الناشئةصندوق    ٦٥٬۱۹٦ 
٪۷٦٫۱۰ صندوق الجزیرة للصكوك   ٥۰٬۰۱٤ 
٪۹٫۱٦ صندوق الجزیرة الخلیجي للدخل   ٤٤٬۸۰۷ 
٪٤۳٫٦٤ صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة   ۱٤٬٤۱۱ 
٪۱۳٫۰٥ ۲-صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة   ۳۰٬٥٦۲ 
    

 
التالي تحلیالً بالقیم الدفتریة للحصص التي تحتفظ بھا المجموعة في المنشآت المھیكلة غیر الموحدة. أقصى مخاطر قد  یوضح الجدول 

 تتعرض لھا المجموعة للخسارة ھي القیمة الدفتریة للموجودات المحتفظ بھا. 
 

بآالف الریاالت  القیمة الدفتریة -استثمار في صنادیق 
 السعودیة

  
 ۱۸۱٬۲۹۰ الجزیرة للمرابحة بالریال السعوديصندوق 

 ۳۸٬۰٦۱ للصكوكصندوق الجزیرة 
 ۱٥٬۷۸۱ صندوق الجزیرة ألسھم األسواق العالمیة الناشئة

 ۷٬٥۳۰ صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة
 ۳٬٥۷۰ ۲-صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة

 ٤٬۰۷۹ صندوق الجزیرة الخلیجي للدخل
 ۹۳۳ الجزیرة دواوینصندوق 

 
  تكافل تعاوني ٤۰

 
 یوفر التكافل التعاوني خدمات الحمایة واإلدخار المتوافقة مع أحكام الشریعة. 

 
وبموجب متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة قررت المجموعة فصل أعمال التأمین كمنشأة مستقلة تم تأسیسھا بموجب  

 الجدید في المملكة العربیة السعودیة. نظام التأمین 
 

البنك  تأسست شركة الجزیرة تكافل تعاوني وتم إدراجھا في السوق المالیة السعودیة "تداول" وحصلت على ترخیص مزاولة المھنة من 
في شركة   . تملك المجموعة حصة إجمالیة۲۰۱٤وباشرت أنشطة االكتتاب اعتباراً من ینایر  ۲۰۱۳في دیسمبر  المركزي السعودي

. وتمثل إدارة التكافل الحالیة محفظة التأمین للسیاسات المدرجة من قبل  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  ٪۳٥الجزیرة تكافل تعاوني مقدارھا 
  .۲۰۱٤البنك قبل 

 
لثاني  ربیع ا ۲٦، حصلت شركة الجزیرة تكافل تعاوني على عدم ممانعة لتحویل محفظة التأمین من خالل خطاب بتاریخ ۲۰۱۹خالل 
بقیمة صفریة (بدون تكلفة على شركة الجزیرة   ۲۰۲۰ینایر  ۱). تم تحویل محفظة التأمین من ۲۰۱۹دیسمبر  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤٤۱

تكافل تعاوني)، بما في ذلك تحویل جمیع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بھذا العمل. عالوة على ذلك، كمقابل لالحتیاطیات األخرى  
ملیون لایر سعودي.   ٥۳٫٥٥ألخرى المتعلقة بأعمال التأمین القائمة أو الناشئة في المستقبل، دفع البنك مبلغًا یعادل وجمیع المطلوبات ا

وبالتالي، فإن شركة الجزیرة تكافل تعاوني ستكون مسؤولة بالكامل عن جمیع المطلوبات الحالیة والمستقبلیة فیما یتعلق بأعمال التأمین 
ملیون لایر  ۱۷لوثائق وحسابات المساھمین. وكنتیجة لتحویل األعمال، قام البنك بإثبات أرباح تسویة بمبلغ في كل من حسابات حملة ا

  .ة الموحدأخرى في ھذه القوائم المالیة  دخل عملیاتسعودي تم عرضھا في 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  
 

۱۳٥ 
 

 
 التغیرات المستقبلیة في إطار المعاییر الدولیة للتقریر المالي  ٤۱

 
 لربح تحول إصالح مؤشر سعر ا 

 
على مستوى العالم. یعمل مجلس معاییر المحاسبة الدولي على عملیة   ربحیتم إجراء مراجعة وإصالح أساسیین لمؤشرات سعر ال

 من مرحلتین لتعدیل توجیھاتھ للمساعدة في انتقال أكثر سالسة بعیًدا عن إصالح مؤشر سعر الفائدة. 
 

عیار المحاسبة الدولي  "األدوات المالیة" وم  ۹المرحلة األولى من التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    - )  ۱المرحلة ( 
"األدوات المالیة": اإلفصاحات التي تركز على    ۷"األدوات المالیة": اإلثبات والقیاس والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۳۹رقم  

، بتعدیل متطلبات معینة لمحاسبة التحوط لتوفیر  ۲۰۱۹مشاكل محاسبة التحوط. قامت التعدیالت النھائیة، الصادرة في سبتمبر 
ینایر  ۱اإلعفاء من التأثیرات المحتملة لعدم الیقین الناجم عن إصالح مؤشر سعر الفائدة آیبور. تسري التعدیالت اعتباراً من 

وھي إلزامیة لجمیع عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح سعر الفائدة آیبور. قام البنك بتطبیق ھذه التعدیالت إلى    ۲۰۲۰
 أجل تحوطات ما قبل االستبدال. جانب إعفاء التحوط من 

 
تتعلق المرحلة الثانیة باستبدال األسعار القیاسیة بأسعار بدیلة خالیة من المخاطر. تسري تعدیالت المرحلة الثانیة   - ) ۲المرحلة (

المرحلة الثانیة،   ویُسمح بالتطبیق المبكر. اآلن وقد تم االنتھاء من تعدیالت ۲۰۲۱ینایر  ۱للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
سیستكمل البنك تقییمھ لآلثار المحاسبیة للسیناریوھات التي یتوقع مواجھتھا أثناء التحول من أسعار الفائدة "آیبور" إلى أسعار بدیلة  

حتاج  خالیة من المخاطر من أجل تسریع برامجھ لتنفیذ المتطلبات الجدیدة. تقدم تعدیالت المرحلة الثانیة مجاالت جدیدة للحكم، ی 
البنك إلى التأكد من أن لدیھ سیاسات محاسبیة وحوكمة مناسبة. بالنسبة لإلفصاحات اإلضافیة، سیتعین على البنك تقییم وتنفیذ 

  التحدیثات المطلوبة في أنظمة وعملیات إعداد التقاریر المالیة لجمع وتقدیم المعلومات المطلوبة.
 

التحول الشاملة للبنك وتواصل المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم التحول المنظم.  تدیر اإلدارة مشروًعا بشأن أنشطة 
 المشروع مھم من حیث الحجم والتعقید وسیؤثر على المنتجات واألنظمة والعملیات الداخلیة. 

 
حول بعد إلى األسعار  یوضح الجدول أدناه تعرض البنك في نھایة السنة ألسعار آیبور الجوھریة الخاضعة لإلصالح والتي لم ت 

البدیلة الخالیة من المخاطر. ستظل ھذه التعرضات معلقة حتى تتوقف أسعار آیبور وبالتالي سیتم التحول في المستقبل، على سبیل  
 المثال، یستبعد الجدول حاالت التعرض ألسعار آیبور التي ستنتھي قبل أن یكون التحول مطلوبًا.   

 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 -موجودات مالیة غیر مشتقة 
  بالقیمة الدفتریة

مطلوبات مالیة غیر مشتقة 
 بالقیمة الدفتریة

 القیمة االسمیة للمشتقات

 ۲٬۱٥۰٬٦۲٥ ۱٤٤٬۳۳٥ ۱٬۳٥۸٬٤٦۷  لیبور بالدوالر األمریكي 
 
 

 البنك المركزي السعودي برامج ومبادرات دعم  ٤۲
 

  الخاصبرنامج دعم تمویل القطاع 
 

لتقدیم الدعم الالزم    ۲۰۲۰برنامج دعم تمویل القطاع الخاص في مارس  البنك المركزي السعودي    ، أطلق۱۹-في سبیل التعامل مع كوفید
عبر التعمیم رقم   البنك المركزي السعودي للشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة. وفقًا للتعریف الصادر عن 

  ھـ. یشمل برنامج دعم تمویل القطاع الخاص بشكل رئیسي على البرامج التالیة: ۱٤۳۸ادى الثانیة جم ۱٦بتاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰٦٤۹۰۲
  برنامج المدفوعات المؤجلة. •
  برنامج تمویل من أجل اإلقراض. •
  برنامج ضمان التسھیل. •
 برنامج دعم رسوم خدمة التجارة اإللكترونیة ونقاط البیع. •

 
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  
 

۱۳٦ 
 

 
 (تتمة)  البنك المركزي السعودي برامج ومبادرات دعم  ٤۲

 
، فقد ُطلب من البنك تأجیل المدفوعات لمدة تسعة أشھر  البنك المركزي السعوديوكجزء من برنامج المدفوعات المؤجلة الذي أطلقتھ 

ات المتناھیة الصغر والصغیرة  (التأجیل األصلي لمدة ستة أشھر تاله تمدید إضافي لمدة ثالثة أشھر) على تسھیالت اإلقراض للشرك
والمتوسطة المؤھلة. تم اعتبار تخفیف المدفوعات بمثابة دعم سیولة قصیر األجل لمعالجة مشكالت التدفق النقدي المحتملة للمقترض.  

أشھر ثم   سبتمبر لمدة ستة  ۱٤إلى  ۲۰۲۰مارس  ۱٤قام البنك بتخفیف المدفوعات من خالل تأجیل األقساط المستحقة خالل الفترة من 
لمدة ثالثة أشھر دون زیادة مدة التسھیل. تم تقییم  ۲۰۲۰دیسمبر  ۱٤إلى  ۲۰۲۰سبتمبر  ۱٥تأجیل األقساط المستحقة خالل الفترة من 

ل  كتعدی  ۹األثر المحاسبي لھذه التغییرات من حیث التسھیالت االئتمانیة وتم معالجتھا وفقًا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
خالل   تم عرضھا كجزء من صافي إیرادات التمویل  ملیون لایر سعودي ٥۳٫٤۲بلغت من حیث الترتیب. نتج عن ذلك خسائر تعدیل 

 .۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

مارس   ۳۱بتمدید برنامج المدفوعات المؤجلة. حتى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۰۸بتاریخ  البنك المركزي السعوديباإلضافة إلى ما سبق، قامت 
مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۱٥. قام البنك بإنفاذ إعفاءات للمدفوعات عن طریق تأجیل األقساط المستحقة خالل الفترة من ۲۰۲۱
ث التسھیالت االئتمانیة ومعاملتھا وفقًا لمتطلبات المعیار  دون زیادة مدة التسھیالت. تم تقییم األثر المحاسبي لھذه التغییرات من حی   ۲۰۲۱

ملیون  ۲۹٫۰۹كتعدیل من حیث الترتیب. نتج عن ذلك أن یقوم البنك بإثبات خسارة تعدیل إضافیة بمبلغ  ۹الدولي للتقریر المالي رقم 
  لایر سعودي.

 
(برنامج المدفوعات    ملیون لایر سعودي  ۲٬۸٦٥ل المدفوعات البالغة  نتیجة للبرنامج المذكور أعاله والتمدیدات ذات الصلة، قام البنك بتأجی 

وبرنامج المدفوعات   ملیون لایر سعودي ٦۷۱ –برنامج المدفوعات المؤجلة الثاني  ،ملیون لایر سعودي ۱٬۱۹۲ – المؤجلة األول 
على محفظة الشركات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، وبناًء علیھ، قام بإثبات مجموع  ملیون لایر سعودي)    ۹۹۳المؤجلة الثالث  

ملیون لایر سعودي كما في    ۳٬۲۳۸ملیون لایر سعودي خالل السنة. بلغ مجموع التعرض لھؤالء العمالء    ۸۲٫٥۱خسائر التعدیل بمبلغ  
 نھایة السنة. 

 
اعتبر البنك عموًما تأجیل المدفوعات في الترتیبات الصعبة كمؤشر على الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان لكن تأجیل المدفوعات  

  الحالیة لم یتم التعامل معھ، بشكل منفصل، كمؤشر على الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. ۱۹-بموجب حزم دعم كوفید
 

الصغیرة والمتوسطة التي  ؤسساتلمحفظة الم یةإجمالي الزیادة المتوقعة في خسارة االئتمان  ملیون لایر سعودي في ۳۱٫۲۱سجل البنك 
 .ملیون لایر سعودي ٦۲۱٫۰٦یبلغ إجمالي تعرضھا 

 
المتوقعة   یة) ، فسیتم توفیر مخصصات إضافیة لخسائر االئتمان ۲) إلى المرحلة ( ۱المرحلة ( في ۱۹-كوفیدإذا انتقل رصید حزم دعم 

 .بناًء على تقییم مستوى التسھیل االئتماني والقدرة على سداد المبالغ المستحقة بعد انتھاء فترة التأجیل ۲۰۲۱خالل عام 
 

والھیئات العامة األخرى،    البنك المركزي السعوديالبنك بموجب برنامج  من أجل تعویض التكلفة ذات الصلة التي من المتوقع أن یتكبدھا  
ملیار لایر سعودي من الودائع الخالیة من األرباح بآجال استحقاق متفاوتة على عدد من الشرائح، وذلك من   ۲٫٤۱استلم البنك إجمالي 

قررت اإلدارة،   ۲۰۲۰فترة بعضھا خالل شھر دیسمبر تم تمدید  .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  البنك المركزي السعودي
، أن الودائع الخالیة من الربح تتعلق أساًسا بالتعویض عن خسارة التعدیل المتكبدة في تأجیل  البنك المركزي السعوديبناًء على خطاب من  

بة المنح الحكومیة. وقد نتج عن ذلك مجموع  المدفوعات. یتم احتساب فائدة معدل التمویل المدعوم على أساس منتظم، وفقًا لمتطلبات محاس
ملیون لایر   ۱۳۰٫۰۳ملیون لایر سعودي منھا في قائمة الدخل وتأجیل    ۱۰٦٫۳۳ملیون لایر سعودي، تم إثبات    ۲۳٦٫۳٦إیرادات بمبلغ  

، تم ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي. مارست اإلدارة بعض األحكام في اإلثبات وقیاس دخل إیرادات ھذه المنحة. خالل السنة المنتھیة في 
 ملیون لایر سعودي على قائمة الدخل المتعلقة بعكس إیرادات الیوم األول.  ٥۳٫٤۲تحمیل مبلغ 

 
لبرامج اإلقراض وضمان التسھیالت، واألثر المحاسبي   البنك المركزي السعودي ، شارك البنك في تمویل ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 لھذه الفترة غیر جوھري. 
 

  مقابل رسوم خدمة   البنك المركزي السعودي، قام البنك بإثبات استرداد من  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱عالوة على ذلك، خالل السنة المنتھیة في  
  ملیون لایر سعودي. ۳٤٫۳۲التجارة اإللكترونیة ونقاط البیع المفقودة بمبلغ 

  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة)  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  
 

۱۳۷ 
 

 
 (تتمة)  البنك المركزي السعودي برامج ومبادرات دعم  ٤۲

 
 ملیار لایر سعودي  ٥۰للقطاع البنكي السعودي بمبلغ   البنك المركزي السعودي دعم السیولة من 

 
 بضخ مبلغ خمسین ملیار لایر سعودي من أجل:  البنك المركزي السعودي وتماشیاً مع تفویض االستقرار النقدي والمالي، قامت 

  لشركات القطاع الخاص.تعزیز السیولة في القطاع المصرفي وتمكینھ من مواصلة دوره في توفیر التسھیالت االئتمانیة  •
  إعادة ھیكلة التسھیالت االئتمانیة الحالیة دون أي رسوم إضافیة.  •
 خطط دعم للحفاظ على مستویات التوظیف في القطاع الخاص.  •
  توفیر االعفاء لعدد من الرسوم المصرفیة التي تم التنازل عنھا للعمالء. •

 
ملیار لایر   ۱٫۷۸، حصل البنك على وجیعة خالیة من األرباح بمبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱وفي ھذا الصدد، خالل السنة المنتھیة في 

أن المنحة الحكومیة تتعلق    البنك المركزي السعودي سعودي مع استحقاق سنة واحدة. قررت اإلدارة بناًء على المراسالت المستملة من  
فائدة معدل التمویل المدعوم على أساس منتظم، وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومیة. نتج عن ذلك إجمالي    بدعم السیولة. تم احتساب

  ۳۱ملیون لایر سعودي في قائمة الدخل للسنة المنتھیة في  ۳٥٫۷۲ملیون لایر سعودي، حیث تم إثبات مبلغ  ٤٤٫۳۲إیرادات بمبلغ 
  وتم تأجیل المبلغ المتبقي. ۲۰۲۰دیسمبر 

 
 دعم قطاع الرعایة الصحیة   -بادرة البنك  م

  
تفشي اعترافاً بالجھود الكبیرة التي یبذلھا العاملون في مجال الرعایة الصحیة لدینا لحمایة صحة المواطنین السعودیین والمقیمین استجابة ل

في الرعایة الصحیة العامة والخاصة  قرر البنك تأجیل المدفوعات بشكل طوعي لجمیع العاملین    ۲۰۲۰خالل الربع األول من    ،۱۹-كوفید
ملیون   ۱۹٫۸۸الذین لدیھم تسھیالت ائتمانیة لدى البنك لمدة ثالثة أشھر. وقد نتج عن ذلك إثبات البنك لخسارة تعدیل في الیوم األول بمبلغ  

ملیون   ۲٫٦۲م تحمیل ، وقد تم عرضھا كجزء من صافي إیرادات التمویل. ت ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في 
  .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر سعودي على قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء الخصم على التمویل خالل السنة المنتھیة في 

 
بتأجیل مدفوعات بعض العاملین في القطاعین العام والخاص الذین   ۲۰۲۰باإلضافة إلى ذلك، قام البنك خالل الربع الثالث من سنة 

رئیسي في قطاعي الرعایة الصحیة والطیران ویغطیھم برنامج ساند، والذین لدیھم تسھیالت ائتمانیة من البنك لمدة تتراوح یعملون بشكل  
ملیون لایر سعودي، والتي تم   ۲٤٫۱٥من ثالثة إلى ستة أشھر. نتج عن ذلك أن یقوم البنك بإثبات خسارة تعدیل الیوم األول بمبلغ 

ملیون لایر سعودي على قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء الخصم على   ۲٫۱۷ت التمویلیة. تم تحمیل عرضھا كجزء من صافي اإلیرادا 
     .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ھذه التمویالت المعدلة خالل السنة المنتھیة في 

 
 أرقام المقارنة  ٤۳

 
 أعید تصنیف بعض مبالغ الفترة السابقة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة. 

 
 جلس اإلدارة موافقة م ٤٤

 
  الثانيجمادى  ۲۸(الموافق  م۲۰۲۱ فبرایر ۱۰تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

 .ھـ)۱٤٤۲
 


	تقرير المراجعين المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
	قائمة المركز المالي الموحدة
	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
	تشتمل القوائم المالية على القوائم المالية لبنك الجزيرة ("البنك") وشركاته التابعة (يُشار لها جميعاً بـ "المجموعة"). تأسس بنك الجزيرة كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46/م الصادر بتاريخ 12 جمادى الثاني 1395هـ (21 ...
	1) مخاطر صرف العملات الأجنبية
	1) مخاطر صرف العملات الأجنبية (تتمة)
	2) مخاطر أسعار الأسهم
	2) مخاطر أسعار الأسهم (تابع)
	1) مخاطر أسعار العمولات الخاصة
	1) مخاطر أسعار العمولة الخاصة (تتمة)
	1) مخاطر سعر العمولة الخاصة (تتمة)
	1) مخاطر سعر العمولة الخاصة (تتمة)
	1) مخاطر سعر العمولة الخاصة (تتمة)
	2) مخاطر العملة

	الدخل الشامل الآخر:
	بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في السنوات اللاحقة:
	مجموع الدخل الشامل للسنة
	2020
	2019
	المجموع 
	المجموع 
	في 1 يناير 2020
	في 31 ديسمبر 2020
	في 1 يناير 2020
	في 1 يناير 2020
	المحمل للسنة
	في 31 ديسمبر 2020
	في 1 يناير 2020
	في 31 ديسمبر 2020
	في 1 يناير 2020
	في 31 ديسمبر 2020
	المجموع 
	2020
	2020
	2019
	2019


	أعيد تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة عرض الفترة الحالية.
	تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10 فبراير 2021م (الموافق 28 جمادى الثاني 1442هـ).
	BAJ 2020 - Arabic Report Signed.pdf
	كي بي إم جي الفوزان وشركاه
	برايس وتر هاوس كوبرز
	محاسبون ومراجعون قانونيون
	ص.ب. 16415
	ص.ب 55078
	جدة 21464
	جـدة 21534
	المملكة العربية السعودية
	المملكة العربية السعودية

	Arabic Audit report BAJ 2020  (1).pdf
	كي بي إم جي الفوزان وشركاه
	برايس وتر هاوس كوبرز
	محاسبون ومراجعون قانونيون
	ص.ب. 16415
	ص.ب 55078
	جدة 21464
	جـدة 21534
	المملكة العربية السعودية
	المملكة العربية السعودية
	BAJ 2020 - Arabic Report Signed.pdf
	كي بي إم جي الفوزان وشركاه
	برايس وتر هاوس كوبرز
	محاسبون ومراجعون قانونيون
	ص.ب. 16415
	ص.ب 55078
	جدة 21464
	جـدة 21534
	المملكة العربية السعودية
	المملكة العربية السعودية





