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  المملكة العربية السعودية 
  + ٢٠٦١٠٤٤٠٠) ٠(  ٩٦٦هاتف 
 + ٢٠٦١٠٤٤١١) ٠(  ٩٦٦فاكس 

 

  الحسابات المستقلين تقرير مراجعي 
  لمحترمينا  بنك الجزيرةمساهمي السادة إلى 

  مساهمة سعودية)شركة (
  

  مراجعة القوائم المالية الموحدة حول تقرير 
  

  الرأي
  

قائمة   على  ملت، والتي تش)""المجموعة  بـ  مجتمعينيشار إليهم  (له  التابعة  والشركات   بنك الجزيرة ("البنك")للقد راجعنا القوائم المالية الموحدة  
الملكية التغيرات في حقوق  وقائمة  الدخل الشامل الموحدة  ، وقائمة الدخل الموحدة وقائمة  م ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١المركز المالي الموحدة كما في  

لسياسات يشمل االذي  ،  الموحدة  القوائم الماليةبالموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة  
  .االخرىالتفسيرية وااليضاحات  الهامةالمحاسبية 

  
 ديسمبر   ٣١الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في    كافة النواحيمن    ،بعدلتظهر  ن القوائم المالية الموحدة المرفقة  أفي رأينا،  
ً وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ    م٢٠٢٢ للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة   وفقا

لمعايير الدولية (يشار اليها جميعاً بـ "ا  راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للم  المعتمدة من  واإلصدارات األخرىوالمعايير  العربية السعودية،  
  .للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية")

  
  أساس الرأي

  
ً   تمت مراجعتنا مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم إن  .  المعتمدة في المملكة العربية السعودية  مراجعةالدولية للمعايير  لل  وفقا

ً مستقلون عن المجموعة  إننا    في تقريرنا.  مراجعة القوائم المالية الموحدةحول  مراجعي الحسابات  مسؤوليات   سلوك وآداب ل  للميثاق الدولي  وفقا
المهنيين  للمالمهنة   الدولية)حاسبين  االستقالل  معايير  ذلك  في  في    (بما  السعوديةالمعتمد  العربية  المالية   يذ المملكة  للقوائم  بمراجعتنا  الصلة 
ً األخرى    بمسؤولياتنا األخالقية  لتزمناأننا اكما  .  الموحدة لتوفير ومالئمة  أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية  باعتقادنا  .  الميثاقذلك  ل  وفقا
  .إلبداء رأينا أساس

  
   يالرئيسأمر المراجعة 

  
هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة   األمور الرئيسة للمراجعةن  إ

 . في تلك األمور   نقدم رأياً منفصالً وال  ،  حولها   نارأيوقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين  .  الحالية
  .مر في هذا السياقأللمراجعتنا لكيفية معالجة وصف  تم تقديم، أدناه بالنسبة لألمر 

  



       

 

 
 

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
  المحترمينبنك الجزيرة مساهمي السادة إلى 

  (تتمة) مساهمة سعودية)شركة (
  

  (تتمة) تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

 (تتمة) يالرئيسأمر المراجعة 

 
 
 

  المراجعة الرئيسي مراجعتنا ألمر همعالج كيفية  الرئيسي أمر المراجعة
  : التمويلمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل 

  
 ٧٣٬٣١٨م، بلغ إجمالي تمويل المجموعة  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١كما في  

  جنب مليون لایر سعودي)،    ٦٥٬٠٧٢م:  ٢٠٢١مليون لایر سعودي (
قدره   متوقعة  ائتمان  خسائر  مخصص  لایر   ٢٬٧١٩مقابلها  مليون 

 مليون لایر سعودي).  ٢٬٦٣٨م: ٢٠٢١سعودي (
 
اعتبرنا  ل خسائر هذا  قد  تحديد  ألن  نظراً  رئيسي،  مراجعة  كأمر 

المتوقعة   و  يتطلباالئتمان  أحكام  إجراء  اإلدارة  هامة، من    تقديرات 
للمجموعة.  وله   الموحدة  المالية  القوائم  على  جوهري  تشمل أثر 

  ما يلي:لألحكام الرئيسة النواحي 
 
 استنادًا إلى تحديد:  ٣و ٢و ١تصنيف التمويل ضمن المراحل   . ١

مخاطر    )أ في  جوهرية  زيادة  على  تشتمل  التي  التعرضات 
 االئتمان منذ نشأتها، و 

 فردي/ المتعثرة.التعرضات المنخفضة بشكل   )ب
  

لتحديد وتقدير احتمالية  قامت المجموعة بتطبيق أحكام إضافية  
جوهرية في تعرضت لزيادة  الجهات المقترضة التي قد تكون  

  مخاطر االئتمان بسبب التوقعات االقتصادية الحالية. 
  

المتوقعة  . ٢ االئتمان  خسائر  نماذج  في  المستخدمة  االفتراضات 
السداد، والخسارة في حالة التعثر عن  لتحديد احتمال التعثر عن  

السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد، بما في ذلك على سبيل 
تق الحصر  ال  لأليالمثال  المالي  الوضع  المقابلاطريم  ، ةف 

وإدراج  ووضع  المتوقعة،  المستقبلية  النقدية  والتدفقات 
االفتراضات المستقبلية وعوامل االقتصاد الكلي والسيناريوهات  

 المتوقعة.واالوزان المرجحة لمرتبطة بها ا
 
  
  
  

  
  
 االئتمان   خسائر  لمخصص  اإلدارة  لتقييم  فهم  على  قمنا بالحصول 

يتعلق  الداخلي  التصنيف  نموذج  ذلك  في  بما  التمويل،ب  فيما 
  أي  إضافة الى  ،بالمجموعة  الخاصة  والمنهجية  المحاسبية  والسياسة
   .السنة خالل إجراؤها تم رئيسية تغييرات

 ومنهجية  بالمجموعة  الخاصة  المحاسبية  السياسة  بمقارنة  قمنا  
  في  الواردة  المتطلبات  مع  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصصو

  . ٩ المالي للتقرير الدولي المعيار

 ل  فعاليةال  واختبار  وتطبيق  تصميم  يميبتق  قمنا  لضوابطالتشغيلية 
 المعلومات  لتقنية   العامة  الضوابط  ذلك  في(بما    الرئيسية

  :بـ يتعلق فيما) وتطبيقاتها

o   ذك    المتوقعة  االئتمان  خسائرنموذج في  على   الحوكمةبما 
الفترة، خالل    اجراءه  لنموذج تم  على اأي تحديث  والنموذج  

ل الصلة  ذات  المراقبة  لجنة  موافقة  ذلك  في  لمدخالت بما 
 .لنموذجعلى االالحقة والتعديالت واالفتراضات الرئيسية 

o   المرحلة إلى  التمويل  لزيادة اوتحديد    ٣و  ٢و  ١تصنيف 
وتحديد   المناسب،  الوقت  في  االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية 

 التعثر/ التعرضات المنخفضة بشكل فردي، 
o   خسائر نموذج  تدعم  التي  المعلومات  تقنية  وتطبيقات  أنظمة 

 االئتمان المتوقعة، و
o   ة. االئتمان المتوقع  خسائرنموذج  تكامل مدخالت البيانات في 
 يميبتق قمنا العمالء، من بعينة يتعلق فيما:   

o على   بناءً   اإلدارة  قبل  من  المحددة  الداخلي  التصنيف  درجات 
 درجات   وأخذنا  بالمجموعة،  الداخلي  التصنيف  نماذج

  السوق   ظروف  ضوء  في  االعتبار  في  المحددة  التصنيف
 بالتأكدكذلك    قمنا  .المتوفرة  الصناعة  ومعلومات  الخارجية
إذا  المستخدمة   التصنيف  درجات  مع  متوافقة  كانت  ما 

  المتوقعة،  االئتمان خسائرنموذج  في كمدخالت
o المتوقعة االئتمان لخسائر اإلدارة احتساب عمليات. 

  
  

  



       

 

 
 

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
  المحترمين بنك الجزيرةمساهمي السادة إلى 

  (تتمة) مساهمة سعودية)شركة (
  

  (تتمة) تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

  (تتمة) يالرئيسأمر المراجعة 

 
 
 

  
  مراجعتنا ألمر المراجعة الرئيسي همعالج كيفية  أمر المراجعة الرئيسي

  (تتمة) : التمويلمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل 
  
إثبات  الحاجة   . ٣ باستخدام  إلى  الحقة  إضافية  م احكأمخصصات 

الكافة  عكس  تلاإلئتمانية  الخبير   الصلةاخمعوامل  ذات   ،طر 
تسجيلها  ربما  والتي يتم  االئتمانالنموذج  بواسطة    لم    ية خسائر 

 .المتوقعة
 

المتعلق بالتقدير وفي   التأكدعدم  زيادة  إلى    ،تطبيق هذه األحكام  أدى
والخاصة   الصلة  ذات  المراجعة  اإلئتمان مخاطر  خسائر  باحتساب 

 م.٢٠٢٢ديسمبر  ٣١المتوقعة كما في 
 

إيضاح  الى  انظر   الهامة  المحاسبية  بشأن   )٥  -ج    -٣(السياسات 
) الذي ١  -ج    –  ٢(االنخفاض في قيمة الموجودات المالية؛ وإيضاح  

المحاسبية  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  عن  اإلفصاح  يتضمن 
ومنهجية   المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  بخسائر  المتعلقة  الهامة 

وإيضاح  يتق المجموعة؛  قبل  من  المستخدمة  االنخفاض  الذي    )٧(يم 
  ) ٢-٣٢(عن االنخفاض في قيمة التمويل؛ وإيضاح    يتضمن اإلفصاح

لالطالع على تفاصيل تحليل جودة االئتمان واالفتراضات الرئيسية  
االئتمان  خسائر  تحديد  عند  االعتبار  في  أخذها  تم  التي  والعوامل 

  المتوقعة.
  

  
 
  اإلدارة تقديرات  بتقييم  قمنا  التمويالت،  من  بعينة  يتعلق  فيما 

الضمانات للتدفقات   تأثير  ذلك  في  بما  لالسترداد،  القابلة  النقدية 
  ومصادر السداد األخرى، إن وجدت.

 مالءمة  يبتق  قمنا مدى  المجموعةيم  الزيادة    معايير  تحديد  بشأن 
في   و  مخاطرالجوهرية  واالئتمان   التعرضات تحديد  "التعثر" 

  إضافة إلى .الناتجة  مراحلات ال"المنخفضة بشكل فردي"، وتصنيف
بعينة من   يتعلق  بتق  التعرضات،ذلك، وفيما  يم مدى مالءمة يقمنا 

  لتمويل.   المقابل ل يتصنيف المرحل ال

 المجموعة    الحوكمة  إجراءات  يميبتق  قمنا وضعتها   والعواملالتي 
  تطبيق   عند  االعتبار  بعين  المجموعة  أخذتها  التي  النوعية

  مخرجات   على  تعديالت  أي  إجراء   أو  اإلضافية  المخصصات
  أو  البيانات  على  للقيود  نظراً   المتوقعة  االئتمان  خسائر  ذجونم
   .غيرها  أو ذجوالنم

 قبل  من المستخدمة األساسية  االفتراضات معقولية مدى  يم يبتق قمنا  
  ذلك  في  بما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  نموذج  في  المجموعة

  التي   والتقلبات  التأكد  عدم  حالة  مراعاة  مع  المستقبلية،  االفتراضات
   .االقتصادية السيناريوهات تشهدها

 عمليات  إليها  تستند   التي   البيانات  ودقة  اكتمال  مدى  باختبار  قمنا 
 . م٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ في كما المتوقعة االئتمان خسائر احتساب

 في   لمساعدتنا  لدينا  بالخبراء  باالستعانة  ،يقتضي ذلك  حيثما  منا،ق 
(بما في    المدخالت  وتقييمفي النموذج،    حتساباال  عمليات  مراجعة

عن   التعثر  حالة  في  والخسارة  السداد،  عن  التعثر  احتمال  ذلك، 
مدى   وتقييم  السداد)،  عن  التعثر  عند  والتعرض   معقولية السداد، 

 المتوقعة،   االئتمان  خسائرنموذج    في   المستخدمة  االفتراضات
  يةاالقتصاد  سيناريوهاتالو  الكلي  االقتصاد  متغيرات  بالتحديدو

 واالفتراضات   باالحتماالت   المرجحة  واألوزان  المتوقعة  ةالكلي
 .نموذجالالالحقة على تعديالت ال في المستخدمة

 في القوائم المالية الموحدة. االفصاحاتبتقييم مدى كفاية  وقمنا 

  
  

   



       

 

 
 

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
  المحترمينبنك الجزيرة مساهمي السادة إلى 

  (تتمة) مساهمة سعودية)شركة (
  

  (تتمة) الموحدةتقرير حول مراجعة القوائم المالية 
 

 
 

  م٢٠٢٢للبنك لعام المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي 
  

تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات السنوي.    البنكتقرير  عن المعلومات األخرى في    هو المسؤولبنك  لل  ")اإلدارة("اإلدارة  مجلس  إن  
من المتوقع أن يكون التقرير السنوي والحسابات.    يمراجع  القوائم المالية الموحدة وتقرير  فيما عدا،  م٢٠٢٢للبنك لعام  الواردة في التقرير السنوي  

  .هذا الحسابات مراجعي لنا بعد تاريخ تقرير  متوفر
  

  التأكيدي حولها. االستنتاجمن أشكال  شكلأي  نبدي ولنال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، 
 

عندما تكون متاحة، وعند القيام   ،أعالهالمشار إليها  مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى    وبخصوص
التي حصلنا   مع المعرفةأو    ،ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدةفييتم األخذ في الحسبان  بذلك،  

  أنها محرفة بشكل جوهري. بطريقة أخرى عليها خالل المراجعة، أو يظهر 
  

  الموحدة  القوائم المالية ولحمسؤوليات المكلفين بالحوكمة 
  

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية   وفقا  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل
ن الرقابة الداخلية وع  ،للبنكاألساسي    السعودية والنظامالمعمول بها ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة  نظام الشركات    وأحكام السعودية،  

  ناتج عن غش أو خطأ. ،عداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريٍف جوهريإلالتي تراها اإلدارة ضرورية 
 

دأ االستمرارية واإلفصاح، لمب  وفقاعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل  
تصفية لمبدأ االستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة    وتطبيقحسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية  

  المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
 

  ف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشرا
  

    حول مراجعة القوائم المالية الموحدة مراجعي الحساباتمسؤوليات 
  

ناتج عن غش أو خطأ،   ،تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري
إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة     الذي يتضمن رأينا.  مراجعي الحساباتوإصدار تقرير  

. يمكن أن موجودف جوهري  ستكشف دائماً عن تحري  ،للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية  وفقاالتي تم القيام بها  
القرارات  على  ستؤثر  أنها  توقع  يمكن  معقول  بشكل  كان  إذا  مجموعها،  في  أو  بمفردها  جوهرية،  وتُعَد  خطأ  أو  غش  عن  التحريفات  تنشأ 

  االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.
  
  

   



        

 

 
 

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
    المحترمينبنك الجزيرة مساهمي السادة إلى 

  (تتمة) مساهمة سعودية)شركة (
  

  (تتمة) تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

 
 

  لقوائم المالية الموحدة (تتمة)مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة ا
  

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك   وفقاوكجزء من المراجعة  
  :بـ نقومالمهني خالل المراجعة. كما 

 
   إجراءات  تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ

مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف  
جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة 

  .الرقابة الداخليةأو تجاوز إلجراءات 
 

   للظروف، وليس بغرض إبداء    وفقالرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة  لالحصول على فهم
  لمجموعة. لرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية 

 
   التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية 

 
 إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كا ن استنتاج مدى مالئمة تطبيق اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، واستناداً 

ح كبيراً  شكاً  تثير  قد  ظروف  أو  بأحداث  يتعلق  جوهري  تأكد  عدم  لمبدأ هناك  وفقا  العمل  في  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  ول 
االستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في  

نا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم  القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأي
ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة    .الحسابات  يتقرير مراجعالحصول عليها حتى تاريخ  

 .االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة
 

   ،بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة
 .المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادالً 

 
   الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة، إلبداء رأي

حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين عن  
 .رأينا في المراجعة

 
ي أوجه بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أ  –من بين أمور أخرى    –نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  

  قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل مراجعتنا.
 

بجميع العالقات   كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، ونبلغهم
معقول على استقاللنا، وعند االقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو واألمور األخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل  

  .التدابير الوقائية المطبقة
  

 للفترةمراجعة القوائم المالية الموحدة   عند الغة البهمية األ إبالغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها  تمومن األمور التي  
ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح   الحسابات  مراجعي  ، وبناًء على ذلك تعد هي األمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه األمور في تقريراليةالح
لإلبالغ عنها نرى أن األمر ال ينبغي اإلبالغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية    -في ظروف نادرة للغاية    -عن األمر، أو عندما    العام

  المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ. -بشكل معقول  –تفوق 
 

   

















 بنك الجزيرة 
 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

13 

 

  عام .1

تأسس   تتكون هذه القوائم المالية من القوائم المالية لبنك الجزيرة )"البنك"( وشركاته التابعة )يشار إليها مجتمعة بــ "المجموعة"(.
جمادى   12/م تـاري   46سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم  بنك الجزيرة كشركة مساهمة  

م( بعد أن انتقلت 1976أكتوبر    9هـ )1396شوال    16بدأ البنك ممارسة أعمـاله بتاري    م(.1975يونيو    21هـ )1395اآلخرة  
 4030010523ودية. ويعمل البنك بموجب سجل تجاري رقم  إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السع

ً   82يعمل البنك من خالل فروعه وعددها   م( الصادر في مدينة جدة،1976يوليو    27هـ )1396رجب    29تاري   ب :  م2021)  فرعا
  2421و   مركز تحويل أموال فوري( في المملكة العربية السعودية،  62:  م2021مركز تحويل أموال فوري )  54و فرعاً(،    81

 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي: إن  موظف(. 2,420: م2021) م2022ديسمبر  31موظف كما في 

 

 بنك الجزيرة
 حي الشاطئ  - طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك(  7724
 3551 - 23513جدة 

 21442، جدة 6277ص.ب. 
 المملكة العربية السعودية

 

)مبدأ تجنب الفائدة( وتشمل منتجات اإلسالمية  يهدف البنك إلى تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة  
وخدمات البنك المرابحة واالستصناع واإلجارة والتورق والمشاركة ووعد )صرف العمالت االجنبية( والصكوك والتي يتم الموافقة 

تم إدراج حصص البنك في تداول بالمملكة العربية   هيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.واالشراف عليها من قبل  
 السعودية.

 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للبنك:
 

 

 

 

 بلد التأسيس 

 

 

 

 طبيعة النشاط 

 ملكية 
)مباشرة وغير  

 مباشرة( 
  ديسمبر 31

 م 2022

نسبة التملك  
)مباشرة وغير 

 مباشرة(
  ديسمبر 31

 م 2021

     

     الشركات التابعة 

شركة الجزيرة لألسواق  
 المالية )الجزيرة كابيتال(

المملكة العربية  
 السعودية

وساطة وتمويل وإدارة 
 أصول

100 % 100% 

     

شركة أمان للتطوير 
  واالستثمار العقاري

المملكة العربية  
 السعودية

الضمانات  حفظ وإدارة 
 العقارية نيابةً عن البنك 

100 % 100% 

     

شركة وكالة أمان للتأمين 
اإليضاح  -)تحت التصفية 

 )أ( أدناه(

المملكة العربية  
 السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة  
الشركات المصرفية  

 والتأمينية نيابةً عن البنك

100 % 100% 

     

شركة الجزيرة لألوراق  
 المحدودة المالية 

تنفيذ المشتقات والمعامالت   جزر كايمان 
في سوق المال بما يتوافق  

الشريعة  مع أحكام 
  االسالمية

100 % 100% 

صكوك الشريحة األولى 
 ببنك الجزيرة المحدودة

وصي على إصدار شهادات  جزر كايمان 
رأس المال من الشريحة  

 األولى
 

100 % 100% 

 

 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

14 

 
 عام )تتمة(  . 1

 

بطلب لتجديد ترخيصها من البنك المركزي السعودي   (الشركة)شركة وكالة أمان للتأمين  ، تقدمت  م2021خالل السنة المالية   (أ
م، 2020التأمين البنكي خالل مايو لحوكمة أعمال البنك المركزي السعودي نظاماً )"ساما"(، ولكنها لم تجدد، حيث أصدر 

طة تجارية، ونتيجة لذلك، حد من قدرة الشركة على القيام بأنش ك القيام بأعمال تأمين بنكي مباشرة.و وهو ما تطلب من البن
 . م2022ديسمبر  31وبالتالي قررت إدارة الشركة الشروع في إجراءات التصفية وهي ال تزال قيد التنفيذ كما في 

 

يتم توحيد المنشآت المهيكلة   تستثمر المجموعة في منشآت مهيكلة بهدف إعادة بيع االستثمار في فترة قصيرة بعد التأسيس. (ب 
والمنشأة المهيكلة إلى أن المجموعة لديها سلطة على األنشطة ذات الصلة للمنشأة المهيكلة،  عندما تشير العالقة بين المجموعة  

المتغير. للعائد  التعرض  على  للتأثير  السلطة  هذه  استخدام  ويمكنها  متغيرة،  لعوائد  يجوز   وتتعرض  أخرى،  وفي حاالت 
 لها توحيد المنشآت.ولكن ال يجوز  ، لهاللمجموعة رعاية مثل هذه المنشأة أو يكون لها تعرض 

 

بالنسبة  مليون لاير سعودي.  976.23لمجموعة ملكية كبيرة في هذه المنشآت بقيمة  لدى ا،  م2022ديسمبر    31كما في  
على الشركة المستثمر بها وأي منشآت    ، وإلى أي مدى، لجميع هذه االستثمارات، تقوم المجموعة بتحليل ما إذا كانت تسيطر

تسيطر المجموعة على المنشأة المهيكلة،  عندما  يتم توحيد المنشأة المهيكلة األساسية في القوائم المالية للمجموعة   أساسية.
ة  ت المهيكلة الجوهريآ، ال تفي استثمارات المجموعة في المنشم2022ديسمبر    31كما في   وفقا للمعايير المحددة أعاله.

وبناء على ذلك، يتم تسجيل هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في   بمعايير السيطرة المذكورة أعاله. 
 هذه القوائم المالية الموحدة.

 

 الزميلة للبنك:  ةفيما يلي تفاصيل الشرك
 

 

 

 بلد التأسيس 

 

 

 

 طبيعة النشاط 

 ملكية 
)مباشرة وغير  

 مباشرة( 
  ديسمبر 31

 م 2022

نسبة التملك  
)مباشرة وغير 

 مباشرة(
  ديسمبر 31

 م 2021
     

     شركة زميلة 

شركة الجزيرة تكافل  
 تعاوني

المملكة العربية  
  السعودية

حماية وحفظ المنتجات بما  
الشريعة  يتوافق مع 

 اإلسالمية بشكل كامل 

26.03% 26.03% 

 

 أسس اإلعداد  . 2
 

 أساس اإلعداد (أ
 

 االلتزامبيان  (1
 

  وفقاً لـ:  م2021ديسمبر   31و   م2022ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنتين المنتهيتين في 
 

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة  -
  السعودية للمراجعين والمحاسبين، و 

 .   للبنك مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس -
 

 اساس القياس والعرض (2
 

ــتمرارية وذلك وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، ف ــاس مبدأ االس يما عدا القياس بالقيمة العادلة تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أس
للمشـــــتـقات، واألدوات الـمالـية الـمدرـجة ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل ـقائـمة اـلدـخل والقيـمة الـعادـلة من خالل اـلدـخل الشـــــاـمل اآلخر 

ــتخدام طريقة وحد  بالقيم الحالية المقيدةومطلوبات التزامات منافع الموظفين  ــبة باس ــتقبلية المحتس ة االئتمان للتدفقات النقدية المس
ــافة إلى ذلك، تقيد الموجودات والمطلوبات  .المتوقعة تلك المســــجلة  مغطاة بعالقة تحوطية متعلقة بالقيمة العادلة، غير  الباإلضــ
 .المتحوط لهابالقيمة العادلة بقدر المخاطر وذلك بالتكلفة، 

 

  تم ترتيب قائمة المركز المالي الموحدة على أساس السيولة.



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

15 

 

 اإلعداد )تتمة( أساس  . 2
 

 أساس اإلعداد )تتمة( (أ
 

 العرضالوظيفية وعملة عملة ال (3
 

ما لم  يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير الســعودي، والذي يعتبر أيضــا العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصــة بالبنك.
 األرقام ألقرب ألف.يذكر خالف ذلك، تعرض المعلومات المالية باللاير السعودي وتم تقريب 

 

تقوم كل منـشأة في المجموعة بتحديد عملتها الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل منـشأة باـستخدام  
تثناء ـشركة الجزيرة لألوراق ال تلك العملة الوظيفية. مالية العملة الوظيفية لجميع الـشركات التابعة للبنك هي اللاير الـسعودي باـس

  المحدودة التي تستخدم الدوالر األمريكي كعملتها الوظيفية.
 

  أسس التوحيد (ب
 

ــركات التابعة له. ــتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك والشـ ــركات التابعة لنفس  تشـ يتم إعداد القوائم المالية للشـ
  ، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.للبنكالسنة المالية 

 

أعدت القوائم المالية الموحدة باســتخدام ســياســات محاســبية موحدة وأســاليب التقييم للمعامالت المماثلة وغيرها من األحداث في 
من قبل لتتماشــى مع تلك الســياســات المتبعة   الضــرورةية للشــركات التابعة عند  يتم تغيير الســياســات المحاســب ظروف مماثلة.

 المجموعة.
 

 الشركات التابعة (1
 

يســيطر البنك على منشــأة عندما يكون للبنك حق في الحصــول على  الشــركات التابعة هي المنشــآت التي يســيطر عليها البنك.
المنشـــــأة وـلدـيه الـقدرة على الـتأثير على تـلك العواـئد من خالل ســـــيطرـته على حقوق أو عواـئد متغيرة ـناجـمة عن ارتـباـطه بـهذه 

 ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية: المنشأة.
 
  أن يكون للمجموعة نفوذ على المنشأة؛ (أ
  أن يكون للمجموعة تعرضاً أو حقوقاً في عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطها بالمنشأة. (ب 
 ن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها. أ (ج

 
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس ـسيطرة على الـشركة المـستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تـشير 

  لسيطرة.الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر ا
 

ركات يتم توحيد   يطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد اعتباراً من تاري   انتقال التابعة اعتباراً من تاري     الـش انتقال الـس
تدرج نتائج الـشركات التابعة المـستحوذ عليها أو المـستبعدة خالل الـسنة، إن وجدت، في قائمة الدخل الموحدة  الـسيطرة من البنك.

 .كما هو مالئماعتباراً من تاري  االستحواذ أو حتى تاري  االستبعاد، 
 

 حصص غير مسيطرة (2
 

التي ال تملكها المجموعة بصـورة تمثل الحصـص غير المسـيطرة جزءاً من صـافي الدخل وصـافي موجودات الشـركات التابعة 
مباـشرة أو غير مباـشرة في ـشركاتها التابعة، ويتم عرـضها بـشكل منفـصل ـضمن قائمة الدخل الموحدة، كما تنعرض ـضمن حقوق 

يتم تحمـيل أي خســـــائر متعلـقة  الملكـية في ـقائـمة المركز الـمالي الموـحدة بشــــــكل منفصـــــل عن حقوق الملكـية في المجموـعة.
حتى لو كان ذلك يتـسبب في عجز رصـيد الحصـة غير   ،المـسيطرةـسيطرة في منـشأة تابعة على الحصـة غير بالحصـص غير الم

  يتم احتساب التغيرات في حصة البنك في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. المسيطرة.
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 أسس التوحيد )تتمة( (ب
 

 استبعاد العمليات عند التوحيد (3
 

وأي إيرادات ومصـروفات غير محققة )باسـتثناء مكاسـب وخسـائر معامالت صـرف    شـركات المجموعةتسـتبعد األرصـدة بين  
تســـتبعد الخســـائر غير المحققة بنفس  العملة األجنبية( الناتجة عن المعامالت بين المجموعة عند اعداد القوائم المالية الموحدة.

 اض في القيمة.طريقة المكاسب غير المحققة، لكن فقط في الحدود التي  ال تدل على وجود انخف
 
 ستثمار في شركة زميلةاال (4

 
يتم مبدئياً تســـجيل االســـتثمارات في الشـــركات  الشـــركات الزميلة هي الشـــركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهرياً.

الموحدة بالقيمة المحتســبة الزميلة بالتكلفة وتحتســب بعد ذلك وفقاً لطريقة حقوق الملكية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي 
 أيهما أقل. ،وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد

 
تمثل القيمة المحتـسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية التكلفة زائداً تغيرات ما بعد االقتناء في حصـة المجموعة من صـافي موجودات 

المكاسـب/ )الخسـائر( المتراكمة( على أسـاس  خر معلومات مالية متوفرة( الشـركة الزميلة )الحصـة من النتائج واالحتياطيات و 
 إن وجد. ،ناقصاً االنخفاض في القيمة

 
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضـــروري إدراج خســـارة انخفاض في القيمة إضـــافية حول 

ــركات الزميلة. ــتثمارها في الشـ ل تاري  تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضـــوعي يدل على وتحدد المجموعة في ك اسـ
وفي هذه الحالة تحتســـب المجموعة قيمة االنخفاض على أنه الفرق بين القيمة  انخفاض قيمة االســـتثمار في الشـــركة الزميلة.

دخل/)الخســارة( في الشــركة الممكن اســتردادها من الشــركة الزميلة والقيمة الدفترية وتقوم بإدراج المبلغ ضــمن "الحصــة في ال
 الزميلة" في قائمة الدخل الموحدة.

 
يمكن عكس خســارة االنخفاض في القيمة المثبتة ســابقاً بشــأن االســتثمار في شــركة زميلة من خالل قائمة الدخل الموحدة بحيث 

ــاس  ــبة على أسـ ــتثمار في قائمة المركز المالي بالقيمة المحتسـ ــص تبقى القيمة الدفترية لالسـ طريقة حقوق الملكية )قبل مخصـ
 االنخفاض في القيمة( أو بالقيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل.

 
يتم اـستبعاد األرباح والخـسائر غير المحققة من التعامالت بين المجموعة وـشركاتها الزميلة بقدر حـصة المجموعة في الـشركات 

 الزميلة.
 
 لهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ا (ج

 
الـية  يتطـلب إـعداد القوائم   ا للمـعايير اـلدولـية للتقرير الـمالي المعتـمدة في المملـكة العربـية الســـــعودـية والمـعايير الـم الموـحدة، طبقـً
لمحاـسبين، اـستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضـات للمراجعين واالهيئة الـسعودية الصـادرة عن واإلصـدارات األخرى 

كما أنه يتطلب من اإلدارة القيام بممارسة الحكم  لموجودات والمطلوبات.عنها لالمفصح  المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ 
يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضـات واألحكام بصـورة مسـتمرة وذلك على   .للمجموعةفي عملية تطبيق السـياسـات المحاسـبية  

أـساس الخبرة الـسابقة وعوامل أخرى تـشتمل على الحـصول على اـستـشارات مهنية وتوقعات لألحداث المـستقبلية التي يعتقد بأنها 
  معقولة ضمن الظروف المحيطة.

 
ــبية مختلفة في   ــادية التي تعكس قامت المجموعة بإجراء تقديرات محاســ هذه القوائم المالية بناًء على توقعات الظروف االقتصــ

حول األحداث المســتقبلية التي تعتقد المجموعة أنها معقولة في ظل هذه   م2022ديســمبر   31التوقعات واالفتراضــات كما في 
ــمنة في إعداد هذه التقديرات.  الظروف.   ا كما أن االفت هناك درجة كبيرة من األحكام المتضـ ــً ــع أيضـ ــات المعنية تخضـ راضـ

ــيطرة المجموعة.   ــكوك التي غالبًا ما تكون خارج س وعليه، من المحتمل أن تختلف األوضــاع االقتصــادية الفعلية عن تلك  للش
التوقعات نظًرا ألن األحداث المتوقعة في كثير من األحيان ال تحدث كما هو متوقع، وقد تؤثر هذه االختالفات بشــكل كبير على 

 رات المحاسبية المدرجة في هذه القوائم المالية.التقدي
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (ج

 

إن التقديرات المحاـسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والـشكوك المرتبطة بها تتعلق بـشكل أـساـسي بخـسائر االئتمان المتوقعة،  
  لالسترداد للموجودات غير المالية.مقابل المبلغ الوقياس القيمة العادلة، وتقييم 

 
ا تـعدـيل التـقديرات إذا ـكان التـعدـيل يؤثر فقط على تـلك  ة في الفترة التي يتم فيـه ات التـعديالت على التـقديرات المـحاســـــبـي يتم إثـب

وفيما يلي  الفترات المـستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات المـستقبلية.الفترة، أو في فترة التعديل أو 
 ة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:النواحي الهام

 
 ((أ) (1) (ج) 3 نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية )اإليضاح .1
 ((ب ) (1) (ج) 3 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية )اإليضاح .2
 (( 1) (ج) 3 تصنيف الموجودات المالية )اإليضاح .3
 ((1( )ج) 2 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )اإليضاح .4
 ((2( )ج)  2 قياس القيمة العادلة )اإليضاح .5
 (( 3( )ج) 2 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )اإليضاح .6
 (( 4)ج( ) 2 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها )اإليضاح .7
 ((5( )ج) 2 ضاحمخصصات المطلوبات والنفقات )اإلي .8
 ((6( )ج ) 2 االستمرارية )اإليضاحمبدأ  .9
 ((7( )ج) 2  التزامات منافع الموظفين )إيضاح .10
 (( 1( )3) استهالك وإطفاء )إيضاح .11
 ( 1) 3 المنح الحكومية )إيضاح .12
 ((8))ج(  2 أحكام حقوق الملكية مقابل التزام لصكوك الشريحة األولى/الثانية )اإليضاح .13
 )ع((( 3) اإليجار )إيضاحالتزامات عقود  .14

 
 خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية  .1

 
لجميع فئات الموجودات المالية إبداء حكماً،     9يتطلب قياس خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  
تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة وباألخص، تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند  

االئتمان. إلى   الجوهرية في مخاطر  أن تؤدي  قد تطرأ عليها ويمكن  التي  والتغيرات  العوامل  بعدد من  التقديرات  تتأثر هذه 
 مستويات مختلفة من المخصصات.

 
قدة مع عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة مخرجات نماذج مع

تتضمن عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة والتي تعتبر أحكام  باختيار المدخالت المتغيرة واعتمادها على بعضها البعض.
 وتقديرات محاسبية ما يلي:

 
 ئيسية أدناه:اختيار طريقة التقدير أو منهجية النماذج، والتي تغطي األحكام واالفتراضات الر (1

 
 نموذج تصنيف االئتمان الداخلي بالمجموعة، والذي يحدد احتمال التعثر عن السداد للدرجات الفردية.  -
الموجودات  - قياس مخصصات  وأنه يجب  االئتمان بصورة جوهرية،  ازدادت مخاطر  إذا  فيما  للتقويم  المجموعة  ضوابط 

 تقويم نوعي.  المالية لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ووفق
 تجزئة الموجودات المالية عند تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي. -
 تطوير نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المتنوعة وخيار المدخالت.  -
تخراج المدخالت االقتصادية في  اختيار تصورات االقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية واألوزان المرجحة باالحتماالت لها الس -

 نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 اختيار المدخالت لتلك النماذج، والترابط بين تلك المدخالت مثل سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية. (2
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 واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( ج( األحكام والتقديرات 
 
 العادلة لألدوات المالية   ةالقيم . 2
 

تقيس المجموـعة األدوات الـمالـية، مـثل المشـــــتـقات واألدوات الـمالـية المحتفظ بـها ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل ـقائـمة اـلدـخل والقيـمة 
كما تم اإلفـصاح عن القيم العادلة لألدوات  قائمة مركز مالي.العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر، بقيمها العادلة في تاري  كل  

 )ب(. 36)ج( واإليضاح  6المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في اإليضاح 
 

ما أو سـداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم  أصـلإن القيمة العادلة هي السـعر الذي سـيتم اسـتالمه عند بيع 
بين متعاملين في الـسوق بتاري  القياس في الـسوق الرئيـسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود الـسوق الرئيـسي، 

ــواق فائدة والتي يمكن للمجموعة الوصــول إليها في ذلك التاري . ادلة لاللتزام مخاطر عدم األداء تعكس القيمة الع في أكثر األس
 المتعلقة به.

 
يعتبر  عندما تكون األداة متاحة، تقيس المجموعة القيمة العادلة لألداة باســـتخدام أســـعار العرض في ســـوق نشـــطة لتلك األداة.

 أساس مستمر.السوق "نشطا" إذا تمت معامالت لألصل أو االلتزام بكمية وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على 
 

إذا لم يكن هناك ـسعر عرض في ـسوق نـشطة، فإن المجموعة تـستخدم طرق التقييم التي تزيد من اـستخدام المدخالت ذات الـصلة 
تتـضمن طرق التقييم المختارة جميع العوامل التي ـسيأخذها  القابلة للمالحظة وتقلل من اـستخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 وق في االعتبار عند تسعير المعاملة.المشاركون في الس
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من 
ــتخد ــتخدامه االس ــيقوم باس ــوق س ــتخدام األمثل واألفضــل لذلك األصــل أو من خالل بيعه إلى متعامل  خر في الس ام خالل االس

  األفضل واألمثل.
 

جميع الموجودات والمطلوـبات التي يتم من أجلـها قـياس القيـمة الـعادـلة أو االفصـــــاح عنـها في القوائم الـمالـية تصـــــنف في نـطاق  
 الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل:

 
 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :1لمستوى ا -

 
غير القابلة للمالحظة إما مباشرة )كاألسعار( أو  1المدخالت خالف األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى  :2المستوى  -

تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة  تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم   مباشرة )مشتقة من األسعار(
لألدوات المماثلة؛ واألسعار المدرجة لألدوات المماثلة في األسواق التي تعتبر أقل نشاطا أو غيرها من تقنيات التقييم التي 

 ق.تكون فيها جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أو غير مباشر قابلة للمالحظة من بيانات السو 
 

تشمل هذه الفئة جميع األدوات حيث تتضمن طرق التقييم المدخالت التي ال  : المدخالت غير القابلة للمالحظة 3المستوى   -
تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم   يتم مالحظتها والمدخالت غير القابلة للمالحظة والتي لها تأثير كبير على تقييم األداة.

داولة لألدوات المماثلة التي تتطلب تعديالت أو افتراضات جوهرية غير قابلة للمالحظة لتعكس  تقييمها بناء على األسعار المت
 االختالفات بين األدوات. 

 
بالنســبة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية الموحدة بشــكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا 

التســلســل الهرمي لمســتويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصــنيف )على أســاس مدخالت المســتوى األدنى  تم التحويل بين  
 الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي.

 
خصــــائص ولغرض اإلفصــــاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أســــاس طبيعة و 

 ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة.
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

19 

 
 أساس اإلعداد )تتمة(  . 2
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  (ج
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  . 3
 

الـمالـية في ـكل فترة ـقائـمة مركز ـمالي أو أكثر لتـحدـيد إذا هـناـلك مؤشـــــراً على انخـفاض يتم فحص القيم اـلدفترـية للموجودات غير  
 األصل القابل لالسترداد.مبلغ تم تقدير يفي حال وجود مثل هذا المؤشر،  القيمة.

 
ــجيل  يتم ــارة  تس ــترداد  القابلة القيمة للنقد  المحققة الوحدة أو   لألصــل الدفترية القيمة تجاوزت  إذا  القيمة في  االنخفاض  خس  .لالس

 العادلة قيمتها أو  للنقد  المحققة الوحدة أو   لألـصل  االـستعمال قيد القيمة هي  للنقد المحققة  الوحدة أو   لألـصل لالـسترداد  القابلة القيمة
 ً ــا ــم يتم الحالية،  القيمة  تقدير وعند أكبر أيهما،  البيع تكاليف ناقصــ ــتقبلية  النقدية التدفقات  خصــ  الحالية قيمتها إلى   المقدرة المســ
 .لألصل  المالزمة  والمخاطر للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق تقديرات   يعكس  والذي  الضريبة  قبل  لما  الخصم  معدل باستخدام
ــتند ً  العادلة  القيمة  تسـ ــا  القابلة الســـوق  أســـعار وجود  عدم  حال  في  أو،  للمالحظة القابلة  الســـوق  أســـعار إلى  البيع تكاليف  ناقصـ

 إلى  تســتند ثم متاحة، مماثلة لموجودات  تقديرية، أســعار وجود عدم حال في  أو  مماثلة لموجودات  التقديرية األســعار  للمالحظة،
 .المخصومة المستقبلية النقدية  التدفقات  احتسابات 

 
الموجودات زائداً احتياطي ترجمة العمالت األجنبية والشـهرة  عند بيع الشـركات التابعة، يتم إثبات الفرق بين سـعر البيع وصـافي 

 غير منخفضة القيمة في قائمة الدخل الموحدة.
 

ــائر غير محققة من  ــاس دوري ويتم االعتراف بأي خس ــتقل على أس يتم إعادة تقييم العقارات األخرى من خالل مقيم عقارات مس
  إعادة التقييم في قائمة الدخل الموحدة.

 
ــابقة في تاري  كل تقرير بحثًا عن  فيما   ــائر االنخفاض في القيمة المثبتة في الفترات الس يتعلق بالموجودات األخرى، يتم تقييم خس

ــارة قد انخفضــت أو لم تعد موجودة. ــارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغيير في  أي مؤشــرات على أن الخس يتم عكس خس
  القابل لالسترداد.التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ 

 
يتم عكس خســارة االنخفاض في القيمة فقط للحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصــل القيمة الدفترية التي كان من الممكن  

 تحديدها ناقصاً االستهالك أو االطفاء، في حال عدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة.
 
 السيطرة على الصناديق االستثمارية  تحديد  .  4
 

يتوقف تحديد ما إذا كانت المجموعة تـسيطر على مثل هذه  تقوم المجموعة بدور مدير الـصندوق لعدد من الـصناديق االـستثمارية. 
ــادية للمجموعة في   ــتثمارية عادة على تقييم إجمالي الحقوق االقتص ــناديق االس وأتعاب  منافع  )التي تتكون من أي الصــندوق الص

أنها تعمل كوكيل عن بعة لمجمو أكدت ا،  لذلكونتيجة  إدارة متوقعة(، وكذلك حقوق المـستثمرين المتعلقة باـستبعاد مدير الـصندوق.
 قم بتوحيد القوائم المالية لهذه الصناديق.تلم وعليه المستثمرين في جميع الحاالت، 

 
 المطلوبات والنفقات   مخصصات .  5
 

ا في تـحدـيد المـخاطر التي ـقد توـجد في مـثل ـهذه  تتلقى المجموـعة مـطالـبات ـقانونـية خالل دورة أعـماـله الـعادـية. تتـخذ اإلدارة أحـكامـً
يتم تـسجيل المطالبات أو اإلفـصاح عنها، حـسب االقتـضاء، في  كما تـضع مخـصـصات مناـسبة مقابل الخـسائر المحتملة. المطالبات.

 القوائم المالية الموحدة بناًء على أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية المطالبة.
 
 مبدأ االستمرارية  .  6
 

ــتمرارية، وهي على قناعة بأن  قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة   ــتمرار في العمل وفقاً لمبدأ االسـ المجموعة على االسـ
إضـافةً لذلك، ليسـت اإلدارة على دراية بأي  المجموعة والبنك لديهما الموارد الكافية لالسـتمرار في العمل في المسـتقبل المنظور.

وعليه، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على  ســتمرار.جوهري قد يلقي بظالل من الشــك حول قدرة المجموعة على اال تأكدعدم  
  أساس مبدأ االستمرارية.
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 ( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( ج
 

 التزامات منافع الموظفين  . 7
 

ــعوديالعمل  نظام المجموعة خطة منافع نهاية الخدمة )"الخطة"( لموظفيها بناًء على   تدير ــائد.  السـ يتم تقدير االلتزام للخطة   السـ
ــبة الدولي رقم   ــطة خبير اكتواري  - 19وفقًا لمعيار المحاسـ ــعودية، بواسـ منافع الموظفين كما هو معتمد في المملكة العربية السـ
تم اإلفصــاح عن االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة لتقدير التزام الخطة في نهاية الســنة في  لفة.مؤهل بناًء على افتراضــات مخت

 هذه القوائم المالية الموحدة. حول 30اإليضاح 
 
 أحكام حقوق الملكية مقابل التزام لصكوك الشريحة األولى / الثانية  .  8
 

 .األولى أحكاما هامة، ألن بعض بنود تعميم الطرح تتطلب تفســـيراً يتطلب تحديد تصـــنيف حقوق الملكية لصـــكوك الشـــريحة  
تـصنف المجموعة كجزء من حقوق الملكية الـصكوك للـشريحة األولى الـصادرة دون تواري  اـسترداد /اـستحقاق محددة )الـصكوك 

وفـقا لشـــــروط وأحـكام معيـنة   اـلدائـمة( وال تلزم المجموـعة ـبدفع األرـباح عـند وقوع ـحدث ـعدم دفع أو خـيار ـعدم دفع من قـبل البـنك
ــتها. ــاســـي أن التدابير المتاحة لحاملي الصـــكوك محدودة العدد والنطاق ويصـــعب ممارسـ يتم إثبات التكاليف  وتعني بشـــكل أسـ
 والتوزيعات المبدئية المتعلقة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن األرباح المبقاة.
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 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه:
 
  التغيرات في السياسات المحاسبية ا(  
 

تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة  
المنتهية في   للسنة  البيئة االقتصادية   .م2021ديسمبر    31السنوية  إلى  الجديدة والتفسيرات وبالنظر  المعايير  بناًء على تطبيق 

الس فإن  من  الحالية،  اعتباًرا  تنطبق  التالية  المحاسبية  والمعالجات  إلى    م2022يناير    1ياسات  أو تضيف  تعدل  أو  لتحل محل 
 .م2021السياسات المحاسبية المقابلة الواردة في القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 

 
 تأثير التغيرات في المعالجة المحاسبية (1)

 
وبناء  لتوقيت االعتراف بالرسوم المستلمة فيما يتعلق بمحفظة التمويل الخاصة بها. خالل العام، أجرت المجموعة إعادة تقييم  

على ذلك، قامت المجموعة بتحليل ما إذا كانت هناك أي رسوم تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الربح الفعال لألصل المالي المقابل  
ونتيجة  وجود التزام أداء منفصل وتكاليف عقد ذات صلة.في االعتبار عوامل مثل تقديم خدمة أو منتج متميز، و   األخذمن خالل 

الصلة. للتمويل ذي  المطفأة  للتكلفة  وفقا  تعديلها  المطلوب  الرسوم  بعض  المجموعة  هذه   لذلك، حددت  تأثير  أن  تحديد  تم  وقد 
المحددة من القيمة الدفترية    لذلك، تم تعديل الرسوم التعديالت في الفترات السابقة غير جوهري فيما يتعلق بالقوائم المالية ككل. 

 مليون لاير سعودي.  61.07 يبلغ م2022يناير  1مع مبلغ مدين مقابل إلى األرباح المبقاة كما في ، بالصافي للتمويل
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة (2)

 
أصبحت المعايير  ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد.  ،صدرت لم تقم المجموعة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت مبكرة والتي  

والتفسيرات وسارية من السنة الحالية وطبقتها المجموعة، ومع ذلك قامت اإلدارة بتقييم أن التعديالت ليس لها أثر جوهري على 
 الموحدة للمجموعة.القوائم المالية 

 

 تاريخ السريان  البيان  المعيار والتفسير والتعديل 

التعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي  

 –اإليجار’ عقود ‘(، 16)

" تمديد الوسائل 19-كوفيد

 العملية 

كوفيد لجائحة  للمؤجرين.19-ونتيجة  اإليجار  امتيازات  منح  تم  مايو   ،  في 

الدولي  م، نشر مجلس  2020 المعيار  على  تعديالً  الدولية  المحاسبة  معايير 

( والذي يقدم خياراً عمليا اختياريا للمؤجرين لتقييم ما إذا  16للتقرير المالي )

المتعلق بكوفيد  امتياز اإليجار  مارس    31في   هو تعديل لإليجار.  19-كان 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً إضافياً لتمديد تاريخ  م2021

من   العملي  ويمكن  . م2022يونيو    30إلى    م2021يونيو    30الخيار 

للمؤجرين أن يختاروا احتساب امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة في حال  

إيجار. إلى احتساب  لم تكن تعديالت  ذلك  الحاالت، سيؤدي  وفي كثير من 

المتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يقع فيها الحدث ا

 أو الشرط الذي يؤدي إلى وجود انخفاض في الدفع.

السنوية   الفترات 

أبريل   1التي تبدأ في  

أو بعد ذلك    م2021

 التاريخ
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22 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

  )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية  (أ
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(   (2)
 

والتفسير   المعيار 

 والتعديل 
 تاريخ السريان  البيان 

عدد من التعديالت على  

نطاق ضيق على  

المعيار الدولي للتقرير 

( ومعيار 3المالي )

(  16المحاسبة الدولي )

ومعيار المحاسبة 

وبعض  (  37الدولي )

التحسينات السنوية على  

المعيار الدولي للتقرير 

( والمعيار 1المالي )

الدولي للتقرير المالي  

( ومعيار المحاسبة 9)

( والمعيار 41الدولي )

الدولي للتقرير المالي  

(16 ) 

المالي ) للتقرير  الدولي  المعيار  ( "تجميع األعمال" وتحديث  3تعديالت على 

إلى مفهوم اإلطار العام للتقارير  (3الدولي للتقرير المالي )المعيار في اإلشارة 

 المالية دون أي تغيير في المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال.

( "الممتلكات واآلالت والمعدات" والتي 16) معيار المحاسبة الدولي  تعديالت  

  ت، والمعداتمنع المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت  

أثناء   انتاجها  يتم  التي  السلع  بيع  للغرض تجهيز  واي متحصالت من  األصل 

بالمتحصالت من بيع تلك البنود  تعترف المنشأة  بدالً من ذلك،   المعد من أجله.

 والتكاليف ذات الصلة في قائمة الدخل.. 

معيار   على  )المحاسبة  تعديالت  وااللتزامات 37الدولي  "المخصصات   )

والموجود تكاليف  المحتملة  أي  لتحديد  المحتملة"  على  ات  الشركة  ينبغي 

 تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد يؤدي إلى خسائر.

أدت التحسينات السنوية للقيام بعمل تعديالت بسيطة على المعيار الدولي للتقرير  

( "التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقرير المالي" والمعيار الدولي 1المالي )

ال )للتقرير  )9مالي  الدولي  المحاسبة  ومعيار  المالية"  "األدوات   )41  )

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  التي تصاحب  التوضيحية  واألمثلة  "الزراعة" 

 (: "عقود اإليجار". 16)

الفترات السنوية التي  

في   يناير    1تبدأ 

ذلك    م2022 بعد  أو 

 التاريخ. 

 
 سارية بعد المعايير المحاسبية الصادرة والتي لم تصبح  (3)

 
  1المعايير المحاسبية والتعديالت والمراجعات التالية والتي تسري في أو  بعد )"المجلس"(  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة  التي  اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات و  م.2023يناير  
 للمجموعة. 

 تاريخ السريان  البيان  المعيار والتفسير والتعديل 

تعديالت على معيار  

 - 1المحاسبة الدولي رقم 

عرض القوائم المالية  

 "تصنيف المطلوبات" 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  : "عرض  1التعديالت على نطاق ضيق على 

متداولة أو غير متداولة اعتماداً القوائم المالية" توضح أن المطلوبات تصنف إما  

 على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير.

التقرير  تاريخ  التي تقع بعد  أو األحداث  المنشأة  التصنيف بتوقعات  يتأثر  وال 

كما يوضح التعديل ما يعنيه  )على سبيل المثال، استالم التنازل أو خرق التعهد(.

 ير إلى "تسوية" االلتزام. ( عندما يش1معيار المحاسبة الدولي )

قترح فيها تغيرات على هذا  يأصدر مسودة جديدة    المجلسيرجى مالحظة أن  

 التعديل.

حتى   التأجيل  يتم 

المحاسبية   الفترات 

  1التي تبدأ ليس قبل  

 م. 2024يناير 

تعديالت ضيقة النطاق على 

( 1معيار المحاسبة الدولي )

( 2وبيان الممارسات )

المحاسبة الدولي ومعيار 

(8) 

ومساعدة   المحاسبية  السياسات  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  وتهدف 

المحاسبية  التقديرات  في  التغييرات  بين  للتفريق  المالية  القوائم  مستخدمي 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية.

الفترات السنوية التي  

في   يناير    1تبدأ 

ذلك    م2023 بعد  أو 

 التاريخ
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  التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( ا(  
 

  المعايير المحاسبية الصادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد )تتمة( (3)
 

 تاريخ السريان  البيان  المعيار والتفسير والتعديل 

تعديالت على معيار  

(: 12)الدولي المحاسبة 

الضرائب المؤجلة المتعلقة  

بالموجودات والمطلوبات  

 الناتجة عن عملية فردية. 

حول   المؤجلة  بالضريبة  االعتراف  الشركات  من  التعديالت  هذه  تتطلب 

متساوية من   مبالغ  إلى نشوء  األولي،  االعتراف  تؤدي، عند  التي  المعامالت 

 الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم. 

لفترات السنوية التي  ا

في   يناير    1تبدأ 

ذلك  2023 بعد  أو  م 

 التاريخ. 

المعيار الدولي للتقرير 

"عقود التامين"   17المالي 

 م 2021المعدل في ديسمبر 

( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  محل  المعيار  هذا  حاليا 4يحل  يسمح  الذي   )

عقود   على  المحاسبة  في  الممارسات  من  واسعة  سيقوم   التأمين.بمجموعة 

( المالي  للتقرير  الدولي  جميع  17المعيار  قبل  من  جذريا  المحاسبة  بتغيير   )

المشاركة   مزايا  مع  االستثمار  وعقود  التأمين  عقود  تصدر  التي  المنشآت 

 التقديرية. 

الفترات السنوية التي  

في   يناير    1تبدأ 

ذلك  2023 بعد  أو  م 

 التاريخ. 

تعديالت على  المعيار  

(  10رير المالي )الدولي للتق

ومعيار المحاسبة الدولي 

(28 ) 

للتطبيق   بيع ومشاركة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك  متاح 

تأجيل   / االختياري 

ألجل   النفاذ  تاريخ 

 غير مسمى 
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  أساس تاريخ التداولب( المحاسبة على 
 

صبح يتم إثبات أو استبعاد كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية مبدئياً بتاري  التداول، أي التاري  الذي ت
مالية أن يتم تسليم تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات ال فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.

 تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو األعراف السائدة في السوق. 
 

 ج( الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 
 تصنيف الموجودات المالية  .1
 

عند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي مقاساً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة  
 . قائمة الدخلالعادلة من خالل 

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 
قائمة  تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 : الدخل
 
يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية   (أ

 التعاقدية؛ و 
الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواري  محددة تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو ربح    ينتج عن  (ب 

 على أصل المبلغ القائم. 
 

 إذا لم يستوف األصل المالي كال الشرطين، فإنه يتم قياسه بالقيمة العادلة.
 

يتم إثبات دخل العموالت في قائمة الدخل   قًا بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الدخل على أساس العائد الفعلي ألدوات الدين المقاسة الح
 الموحدة.

 
 تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة إلى االنخفاض في القيمة.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
يتم قياس أداة الّدين كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كال من الشرطين التاليين وال يتم  

 تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 
 

منه عن طريق تحصيل كل من   (أ الغرض  يتحقق  والذي  أعمال  وبيع االحتفاظ باألصل ضمن نموذج  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
 الموجودات المالية؛ و 

ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواري  محددة تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو ربح على أصل   (ب 
 المبلغ القائم.

 
للمجموعة أن    يحقعند اإلثبات المبدئي الستثمارات األسهم والتي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة،   أدوات حقوق الملكية

يتم هذا االختيار   في الدخل الشامل اآلخر الموحد.في القيمة العادلة  تختار، بشكل غير قابل لإللغاء، عرض التغيرات الالحقة  
  على أساس كل استثمار على حدة. 

 
يتم  ثمارات بأدوات الدين بدايةً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة.يتم قياس االست 

الحقًا قياسها بالقيمة العادلة مع تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وإعادة 
يتم إثبات دخل االستثمارات والتمويل وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  خل الموحدة في وقت البيع.تحويلها إلى قائمة الد

 في قائمة الدخل الموحدة.
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 ج( الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( 
 
  المالية )تتمة(تصنيف الموجودات  .1
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة( الموجودات المالية 
 

الحقاً، يتم  يتم قياس االستثمارات بأدوات حقوق الملكية بدايةً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر زائد تكاليف المعاملة. 
والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة المسجلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة  قياسها بالقيمة العادلة مع المكاسب  

ال يعاد تصنيف أرباح وخسائر االستثمارات في أدوات حقوق الملكية هذه إلى قائمة الدخل الموحدة على   في االحتياطيات األخرى.
يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير  الدخل الموحدة.االطالق، وال يتم اثبات أي انخفاض في القيمة في قائمة  

 لن يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد االستثمارات. المدرجة بالقيمة العادلة.
 

ية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  عند اإلثبات المبدئي، تصنف المجموعة جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملك
  الدخل على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
يتم إثبات توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرار بأحقية المجموعة 

 زيعات األرباح بشكل صريح استعادة جزء من تكلفة االستثمار. في تسلّمها، ما لم تمثل تو 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

تنصنف كافة الموجودات المالية األخرى كموجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )على سبيل المثال: حقوق الملكية  
 للمتاجرة وأوراق الدين غير المصنفة بالتكلفة المطفأة او القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(. المحتفظ بها 

 
للمجموعة بأن تخصص، بشكل غير قابل لإللغاء، الموجودات المالية التي تفي    يحقباإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي،  

  بالمتطلبات ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، 
 ي قد ينشأ.عدم التماثل المحاسبي الذبشكل جوهري إذا كان القيام بذلك يخفض 

 
ال ينعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باستثناء الفترة التي تلي قيام المجموعة بتغيير نموذج العمل الخاص  

 بها إلدارة الموجودات المالية. 
 

اية كل فترة تقرير، مع إثبات أي المدرجة في نهبالقيمة العادلة  يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
 أرباح أو خسائر ناشئة عن القياس في قائمة الدخل الموحدة. 

 
 يتم إدراج دخل العموالت على أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل الموحدة.

 
لملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل  يتم إثبات دخل توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق ا

 الموحدة عند اإلقرار بأحقية المجموعة في تسلمها. 
 
 تقييم نموذج األعمال  (أ

 
تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله على مستوى محفظة األعمال ألن هذه 

وتشتمل المعلومات التي يتم أخذها في االعتبار   تمثل بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة.الطريقة  
 على:
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  )تتمة(تصنيف الموجودات المالية  .1

 
 تقييم نموذج األعمال )تتمة(  (أ
 

وباألخص، ما إذا كانت استراتيجية  العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. -
تعاقدي، والحفاظ على معدل ربح معين، ومطابقة فترة استحقاق الموجودات المالية مع   ح تحقيق رباإلدارة تركز على 

 فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛ 
 كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.  -
التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة المخاطر   -

 تلك المخاطر. 
كيفية تعويض مدراء األعمال، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات   -

 النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها، و 
ومع  تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب المبيعات والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. -

ذلك، ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من التقويم الشامل لكيفية تحقيق  
 لمالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.هدف المجموعة المعلن إلدارة الموجودات ا

 
يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة يمكن أن تحدث بشكل معقول دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات "أسوأ  

ية للمجموعة، فإن  وإذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد اإلثبات المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصل حالة" أو "حالة ضغط". 
المجموعة ال تقوم بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك، ولكنها تقوم بتضمين مثل تلك  

 . مستقبالً المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً 
 

تاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للم
 بيع موجودات مالية.ل و أالدخل ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية 

 
 فقط دفعات من المبلغ األصلي والربح تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد  (ب

 
"الربح" هي ثمن القيمة  ألغراض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي.

كاليف االقراض الزمنية للمال، واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة وت
 األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح. 

 
وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط  

كان األصل المالي يتضمن شروطاً تعاقديةً يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية يتضمن ذلك تقييم ما إذا   التعاقدية لألداة.  
 عند القيام بالتقييم، تأخذ المجموعة في اعتبارها ما يلي: بذلك لن يستوفي هذا الشرط. إنهالتعاقدية حيث 

 األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية، -
 مزايا الرفع،  -
 المبالغ المدفوعة مقدماً وشروط التمديد؛ -
بالتدفقات النقدية من موجودات معينة )على سبيل المثال ترتيبات األصل بدون حق المجموعة  الشروط التي تحد من مطالبة   -

 الرجوع(، 
 .، أي التعديل الدوري لمعدالت الربح الزمنية للنقودوالمزايا التي تؤدي لتعديل القيمة  -
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  تصنيف الموجودات المالية )تتمة( .1
 

 التصنيف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

الموجودات   بعض  بتصنيف  المجموعة  تقوم  قد  المبدئي،  اإلثبات  هذا  عند  كان  إذا  الدخل  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية 
 التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي، والذي قد يرتفع بخالف ذلك. 

 
 تصنيف المطلوبات المالية  .2

 
من خالل   العادلة  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  الحقاً  مقاسة  أنها  على  المالية  المطلوبات  الدخل. تصنف  المجموعة  قائمة  تصنف 

تحسب التكلفة المطفأة بعد  مطلوباتها المالية، بخالف الضمانات المالية واالئتمان المتعلق بااللتزامات، كمقاسة بالتكلفة المطفأة. 
 فعلي. األخذ بعين االعتبار أي عالوة أو خصم على أموال اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من سعر العائد ال

 
يتم، في األصل، إثبات جميع ودائع أسواق المال وودائع العمالء والتمويل ألجل والديون الثانوية وأدوات الدين األخرى المصدرة 

  بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعامالت.
 

مجموعة الن خالل قائمة الدخل أو اختيار الحقا، يتم تصنيف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، مالم يتعين قياسها بالقيمة العادلة م
تصنف المطلوبات بالقيمة  (. 9قياس التزام ما بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

  عند االثبات األولي. العادلة من خالل قائمة الدخل، في حال كانت مصنفة كمحتفظ بها للتجارة، أو أنها مشتقة أو مصنفة كذلك
 

تصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة، إن وجد، بعد االعتراف األولي، لهذه  
الشامل اآلخر  المطلوبات، وتعرض التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان بشكل منفصل في الدخل  

 وتعرض جميع التغييرات األخرى في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.
 

حتى لو تم استبعاد المطلوبات    ،الموحدةال يتم تحويل المبالغ الواردة في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة باالئتمان إلى قائمة الدخل  
  وتحقيق المبالغ.

 
واالئتمان المتعلق بااللتزامات التي تختار المجموعة قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل سوف يتم إن الضمانات المالية  

 إدراج جميع حركات القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الموحدة. 
 

 التصنيف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في أي من الظروف التالية: يجوز للمجموعة تصنيف بعض المطلوبات المالية 
 
 إذا كان يتم إدارة المطلوبات وتقييمها واإلبالغ عنها داخليًا على أساس القيمة العادلة؛ أو  (أ
 إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير عدم تطابق محاسبي الذي ينشأ بخالف ذلك.  (ب 
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 إلغاء االعتراف  .3
 

 الموجودات المالية 
 

للعميل، عندما يتم إعادة التفاوض حول الشروط واألحكام إلى  تمويل  تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية، مثل  
جديدا، مع االعتراف بالفرق على أنه ربح أو خسارة إلغاء اعتراف، إلى الحد الذي لم يتم فيه تسجيل  تمويالً  الحد الذي يصبح فيه  

ألغراض قياس خسائر االئتمان   1  المرحلةفي  المعترف به حديثا على أنه    التمويليتم تصنيف   خسارة انخفاض القيمة بالفعل.
 الجديد منشأة أو مشتراة منخفضة القيمة االئتمانية.  التمويل المتوقعة، ما لم يعتبر 

 
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو تحويل الحقوق في  

التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال تقوم استالم التدفقات النقدية  
 فيها المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال يحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.

 
لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من أصل تم استبعاده( عند إلغاء االعتراف بأصل مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية  

أي التزام جديد( و)1ومجموع كل من ) ( أي مكسب أو خسارة  2( الثمن المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصاً 
مكاسب / خسائر تم إثباتها في الدخل الشامل  إن أية   متراكمة تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراجه في الربح أو الخسارة. 

اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إثباتها في الربح أو  
توقف عن اثباتها والتي انشأتها إن أي حصة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة لل الخسارة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات.

 المجموعة او احتفظت بها يتم إثباتها كأصل أو التزام منفصل. 
 

وعند بيع موجودات إلى طرف ثالث مع مقايضة مجموع معدل العائد على الموجودات المحولة، يتم المحاسبة عن المعاملة كمعاملة  
الشراء نظراً  البيع وإعادة  المخاطر والمنافع    تمويل مضمونة مشابهة لمعامالت  المجموعة على كافة أو ما يقارب جميع  إلبقاء 

 المصاحبة لملكية هذه الموجودات.
 

وفي العمليات التي ال تقم المجموعة فيها باإلبقاء على أو تحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي مع احتفاظ  
المجموعة تستمر في إثبات األصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده  المجموعة بالسيطرة على األصل، فإن  

 بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
 

يتم التوقف عن إثبات األصل المحول   وفي بعض العمليات تبقى المجموعة على التزام خدمة األصل المالي المحول مقابل أتعاب. 
يتم إثبات األصل أو االلتزام لعقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة تزيد عن )األصل(  معايير التوقف عن اإلثبات.    إذا كان يستوفي 

 أو تقل عن )االلتزام( ألداء الخدمة.
 

 المطلوبات المالية 
 

 إلغاؤها أو انتهاء مدتها. تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية ما عند سداد االلتزامات التعاقدية أو 
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 تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية  .4

 
 الموجودات المالية 

 
 التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية.في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت  

وفي   وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية.
ب أو خسائر التوقف عن اثبات األصل  هذه الحالة، يتم التوقف عن اثبات األصل المالي األصلي، ويتم إدراج الفرق المثبت كمكاس

أي رسوم مستلمة كجزء من التعديل تحتسب   المالي ويتم إثبات األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة زائد أي تكاليف تمويل مؤهلة. 
 كالتالي:

 
ت (أ التي  والرسوم  الجديدة  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  تحديد  عند  االعتبار  في  تؤخذ  التي  تكاليف الرسوم  سداد  مثل 

 المعامالت المؤهلة في القياس األولي لألصل؛ و 
 تضمين رسوم أخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة على إلغاء االعتراف.  (ب 

 
اء قيد األصل  وفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغ

وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام أسعار الربح الفعالة األصلية   المالي.
للموجودات المالية  بالنسبة   لألصل، وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كربح أو خسارة تعديل في قائمة الدخل. 

ذات السعر المتغير، يتم تعديل سعر الربح الفعال األصلي المستخدم الحتساب ربح أو خسارة التعديل ليعكس شروط السوق الحالية  
أي تكاليف للرسوم المتكبدة ورسوم التعديل المستلمة تنعَِدل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل ويتم  في وقت التعديل.

 طفاؤها على مدار المدة المتبقية من األصل المالي المعدل. إ
 

 المطلوبات المالية 
 

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المعدلة  
يتم إثبات الفرق  وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة، بناًء على الشروط المعدلة، بالقيمة العادلة.   بشكل جوهري.

 والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.  استنفادهابين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم 
 

التزام مالي على أنه إلغاء اعتراف، عندها يعاد احتساب التكلفة المستهلكة لاللتزام بخصم التدفقات النقدية    وإذا لم يحتسب تعديل
الموحدة. الدخل  قائمة  في  ذلك  عن  الناتجين  الخسارة  أو  بالربح  االعتراف  ويتم  األصلي،  الفعلي  الفائدة  بسعر  بالنسبة   المعدلة 

لتعديل يكون جوهريا بناء على العوامل النوعية وإذا نتج عنها فرق بين القيمة الحالية  للمطلوبات المالية، تعتبر المجموعة أن ا
 المالية بنسبة عشرة بالمائة أو أكثر.  للمطلوبات المخصومة المعدلة والقيمة الدفترية األصلية 
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 المالية والمطلوبات المالية )تتمة( ج( الموجودات 
 

 االنخفاض في القيمة  .5
 

تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من  
 خالل قائمة الدخل: 

 
 الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين -
 اإليجار / اإلجارة ذمم مدينة لعقود  -
 عقود الضمانات المالية الصادرة -
 التزامات صادرة متعلقة باالئتمان  -
 أرصدة بنكية  -

 
 ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة على استثمارات األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء البنود التالية، والتي  تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسائر  

 شهًرا: 12يتم قياسها على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 
 استثمارات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في تاري  التقرير المالي، و  -
عدا مديني عقود اإليجار( التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األدوات المالية األخرى )ما   -

 األولي لها
 

 إن مخصصات الخسارة للذمم المدينة لعقود اإليجار تقاس دوماً بالمبلغ المقابل للعمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة.
 

مان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف  تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائت
 ". درجة االستثمارعليها عالمياً بـ "

 
شهر جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية   12تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  

ويشار إلى األدوات المالية التي يتم االعتراف بخسائر االئتمانية  . التقرير المالي د تاري   شهر بع  12والتي يمكن أن تحدث خالل  
لزيادة جوهرية في مخاطر   1ولم تتعرض األدوات من المرحلة  ". 1شهرا لها كأدوات مالية من "المرحلة  12المتوقعة على مدى 

 قيمة االئتمان. االئتمان منذ االعتراف األولي بها وال تعاني من انخفاض في 
 

إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث المفترضة المحتملة على  
ويشار إلى األدوات المالية التي يتم االعتراف  مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو عن الحد األقصى للفترة التعاقدية للتعرض.

األدوات  ". 2ولكنها ليست منخفضة القيمة االئتمانية كـ "أدوات مالية المرحلة    ،لها ئر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  بخسا
هي تلك التي تتعرض لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بها وال تعاني من انخفاض  2المالية من المرحلة 
 في قيمة االئتمان.

 
ولكنها منخفضة القيمة االئتمانية كـ  ، لهالى األدوات المالية التي يتم االعتراف بخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ويشار إ

 ". 3"أدوات مالية المرحلة 
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 القيمة )تتمة( في  نخفاض اال .5

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 
 والتي يتم قياسها كاآلتي: تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديراً احتماله مرجح لخسائر االئتمان.

 
المالي: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين  التقرير  الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض بتاري    -

 التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بتاري  العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. 
في تاري  التقرير المالي: تمثل الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة   الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان  -

 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
االلتزامات المتعلقة باالئتمان غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة   -

 تدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. سحب االرتباط وال
 الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. عقود الضمان المالي: -

 
 عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية، يتم استخدام معدالت الخصم التالية:

 
عن انخفاض القيمة االئتمانية ومستحقات اإلجارة: سعر الفائدة الفعلي األصلي أو األدوات المالية خالف المشتراة أو الناشئة   -

 تقريبه؛ 
 موجودات ناشئة عن انخفاض القيمة االئتمانية: سعر فائدة فعال معدل حسب االئتمان  -
 مستحقات اإلجارة: معدل الخصم المستخدم في قياس مستحقات اإلجارة -
ال - مسحوبة: معدل الربح الفعلي، أو تقريبه، الذي سيطبق على األصل المالي الناتج عن  االلتزامات المتعلقة باالئتمان غير 

 االلتزام المتعلق باالئتمان؛ و 
عقود الضمان المالي الصادرة: السعر الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الوقتية لألموال والمخاطر المتعلقة بالتدفقات  -

 النقدية. 
 

 المهيكلة الموجودات المالية  
 

إذا تم إعادة التفاوض على أحكام الموجودات المالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل المالي القائم بأصل مالي جديد بسبب 
الصعوبات المالية التي يواجها المقترض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد األصل المالي وقياس خسائر االئتمان  

 المتوقعة على النحو التالي: 
 
التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل    يؤدإذا لم   -

 المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي. 
 

د األصل المالي القائم، فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد تعتبر إن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ستؤدي إلى استبعا -
يتم ادراج هذه القيمة في حساب النواقص النقدية من األصل   كتدفقات نقدية نهائية من األصل المالي القائم في وقت إلغاء قيده.  

لتقرير المالي باستخدام معدل العائد الفعّال األصلي  المالي القائم التي تم خصمها من التاري  المتوقع لالستبعاد إلى تاري  ا
 الخاص باألصل المالي القائم.
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 االئتمانية الموجودات المالية المنخفضة القيمة 

 
، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتأكد مما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى التقرير المالي بتاري  

ويعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات   ائتماني منخفض.  
 النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

 
 من األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات القابلة للمالحظة التالية:و 

 
 صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المنصدر؛  -
 خرق في العقد مثل التعثر أو حدث مضى موعد استحقاقه؛ -
 مالئمة للمجموعة؛ إعادة جدولة التمويل أو السلفة من قبل المجموعة وفق شروط غير   -
 من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، أو  -
 اختفاء السوق النشطة للضمان بسبب الصعوبات المالية. -

 
تمويل يتم التفاوض عليه بسبب تعثر المقترض يعتبر عادةً بأنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليالً على أن مخاطر  

كما تعتبر   ستالم تدفقات نقدية تعاقدية  خذة باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض في القيمة.عدم ا
 يوماً فأكثر عمليات تمويل منخفضة القيمة. 90عمليات التمويل المقدمة لألفراد المتأخرة في السداد لمدة 

 
الديون السيادية ذي مستوي ائتماني منخفض، فإنه المجموعة تأخذ بعين االعتبار عند إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان االستثمار في  

 العوامل التالية:
 
 تقويم السوق للجدارة االئتمانية الظاهرة في عوائد الصكوك. -
 تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.  -
 الجديد.مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدين   -
 احتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعاً أو كرهاً.  -
 ليات الدعم الدولي المعمول بها لتقويم الدعم الالزم كـ "مقرض أخير" إلى تلك الدولة، باإلضافة إلى الهدف المعلن عنه في  -

ويتضمن ذك تقويم عمق تلك اآلليات، بغض النظر عن الهدف   كاالت الستخدام تلك اآلليات.  البيانات العامة للحكومات والو 
 السياسي، وتحديد فيما إذا كان هناك قدرة على استيفاء المعايير المطلوبة.

 
 الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض 

 
و المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض موجودات ذات مستوى ائتماني منخفض منذ  تمثل الموجودات المالية المشتراة أ

بالنسبة للموجودات المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض، تدرج خسائر االئتمان المتوقعة  االثبات األولي لها.
تحمل الموجودات المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني  وعليه، ال   في احتساب سعر الربح الفعال عند االعتراف األولي.

ويعادل المبلغ المعترف به كمخصص خسارة الحقا لالعتراف   المنخفض مخصص انخفاض في القيمة عند االعتراف األولي.
 لتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني منذ االعتراف األولي باألصل.لاألولي 
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 بطاقات االئتمان والتسهيالت األخرى المتجددة 

 
المكشوف وبطاقات االئتمان للشركات واألفراد،  يشمل عرض منتجات المجموعة على مجموعة متنوعة من تسهيالت السحب على  
يعتمد تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على توقعات   والتي يحق للمجموعة فيها إلغاء و / أو تقليل التسهيالت بإشعار مدته يوم واحد.

بناء   والتي يمكن أن تشمل تقليل أو إلغاء التسهيالت. المستقبلية،سلوك العمالء، واحتمالية التعثر وإجراءات التخفيف من المخاطر 
المتوقعة للتسهيالت ضمن هذه    على الخبرة السابقة وتوقعات المجموعة، فإن الفترة التي تحسب خاللها المجموعة خسائر االئتمان 

، وتنتهي بفترة استحقاق مدتها اثني عشر شهرا  3والمرحلة  2المنتجات وفقا لالستحقاق الفعلي المتبقي لتسهيالت العمالء المرحلة  
متجددة مماثلة  إن التقييم المستمر لما إذا كانت قد حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بالنسبة للتسهيالت ال . 1لعمالء المرحلة  

 يستند في المقام األول إلى معايير قائمة على التعثر. األخرى، لمنتجات اإلقراض 
 

يعتمد معدل الربح المستخدم لخصم خسائر االئتمان المتوقعة لبطاقات االئتمان على متوسط معدل الربح الفعال المتوقع تحميله خالل  
خسائر االئتمان المتوقعة، بما في ذلك تقدير الفترة المتوقعة للتعرض ومعدل  يتم حساب   الفترة المتوقعة من التعرض للتسهيالت.

 الخصم، على أساس فردي لمنتجات الشركات والتجزئة. 
 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة 
 

 النحو التالي:يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على 
 
 : تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛المطفأةالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة  -
 االلتزامات المتعلقة باالئتمان وعقود الضمان المالية: تظهر بشكل عام كمخصص.  -
تستطيع المجموعة تحديد خسائر االئتمان عندما تشتمل األداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، وال   -

المتوقعة بشأن مكونات االلتزامات المتعلقة باالئتمان بشكل مستقل من مكون االرتباط الذي تم سحبه، تقوم المجموعة بعرض 
يتم عرض  يتم عرض المبلغ المشترك كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للجزء المسحوب. مخصص مجمع لكال المكونين.

 ادة في مخصص الخسارة على إجمالي قيمة الجزء المسحوب كمخصص ضمن "مطلوبات أخرى".أي زي
سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم اثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي   -

إال أن مخصص الخسارة يتم اإلفصاح عنه وإدراجه في    ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها.
يتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة، وتدرج التغيرات بين التكلفة المطفأة   احتياطي القيمة العادلة. 

 للموجودات والقيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر. 
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 المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  الموجوداتج( 

 
 القيمة )تتمة( في  نخفاض الا .5
 

 الشطب
  

هذا هو الحال   وسندات الدين )إما جزئياً أو كلياً( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها كليا أو جزئيا.  التمويل  يتم شطب  
بشكل عام عندما تقرر المجموعة أن المقترض ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ  

وعندما يزيد المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسائر   مستوى الموجودات الفردية.يتم إجراء هذا التقييم على   الخاضعة للشطب.
 المتراكم، يتم في البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي يطبق عندئذ مقابل إجمالي القيمة الدفترية.

 
للتمويل  مينها في "مخصص انخفاض القيمة  يتم االعتراف بالمبالغ المستردة من المبالغ المشطوبة مسبقا عند استالم النقد ويتم تض

 ، بالصافي" في قائمة الدخل. والموجودات المالية األخرى
 

المبالغ   المجموعة السترداد  االمتثال إلجراءات  أجل  اإلنفاذ من  المشطوبة خاضعة ألنشطة  المالية  الموجودات  أن تظل  يمكن 
 المستحقة". 

 
 تقييم الضمانات 

 
تكون الضمانات  االئتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باستخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً.للتقليل من مخاطر  

على أشكال مختلفة، مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات  
المالية األخرى والتعزيزات االئتما المقاصة.غير  اتفاقيات  التي يتم  نية مثل  للمجموعة بشأن الضمانات  المحاسبية  السياسة  إن 

هي نفس السياسة المتبعة بموجب    9التنازل عنها إليه بموجب ترتيبات اإلقراض الخاصة به طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  
ومع ذلك، فإن القيمة   مركز المالي الموحدة مالم يتم مصادرتها،وال يتم تسجيل الضمانات في قائمة ال .39معيار المحاسبة الدولي  
ويتم تقويمها عند نشأتها كحد أدنى، ويعاد تقويمها على أساس   حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة،  على العادلة للضمانات تؤثر  

  م تقويمها يومياً.أما بعض الضمانات مثل النقدية واألوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش فيت دوري.
 

ويتم تقييم   وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة البيانات من األسواق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات.
يتم تقييم الضمانات غير المالية مثل العقار   .النماذجالموجودات المالية األخرى التي ليس لديها قيم سوقية قابلة للتحديد باستخدام  

 بناًء على بيانات مقدمة من أطراف ثالثة مثل المقيمين المهنيين أو استناداً إلى مؤشرات أسعار المنازل. 
 

 ات االعتماد والتزامات التمويل الضمانات المالية وخطاب (د
 

"الضمانات المالية" هي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق  
 مدين معين في الدفع عند موعد االستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين.

 
رسوم الخدمات المصرفية، صافي على أساس القسط الثابت على مدى فترة  يتم االعتراف بالقسط المستلم في قائمة الدخل في  

 الضمان.
 

"التزامات التمويل وخطابات االعتماد" هي التزامات ثابتة والتي بموجبها ينبغي على المجموعة، على مدى مدة االلتزامات، تقديم  
تقع هذه العقود ضمن نطاق متطلبات خسائر االئتمان  ائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقا مشابهة لعقود الضمان المالي، و 

 المتوقعة. 
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 الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات التمويل )تتمة(  (د
 

والتزامات التمويل، حيث يكون وال تسجل في قائمة المركز المالي القيمة التعاقدية االسمية للضمانات المالية وخطابات االعتماد  
 يتم تسجيل القيم االسمية لهذه األدوات مع خسائر االئتمان المتوقعة المقابلة.  التمويل المتفق على تقديمه وفقا لشروط السوق.

 
للضمانات المالية الصادرة أو خطابات االعتماد وااللتزامات لتقديم تمويل بمعدل ربح أقل من السوق بالقيمة    المبدئي يتم القياس  

يتم قياسها بمبلغ أعلى    ذلك،بعد   العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو خطابات االعتماد وااللتزام.
  رة. من المبلغ المطفأ ومبلغ مخصص الخسا

 
بالنسبة لاللتزامات المتعلقة   لم تصدر المجموعة أية ارتباطات متعلقة باالئتمان يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 . باالئتمان األخرى، تعترف المجموعة بمخصص الخسارة كمخصص بموجب "مطلوبات أخرى"

 
 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط  (ه

 
الية المشـــتقة بما في ذلك اتفاقيات األســـعار اآلجلة ومقايضـــات أســـعار العمولة الخاصـــة وخيارات ســـعر العمولة األدوات الم

لقيمة )المكتتبة والمـشتراة( يتم قياـسها مبدئيًا بقيمتها العادلة في التاري  الذي تم فيه إبرام عقد المـشتقات ويتم إعادة قياـسها الحقًا با
 الي الموـحدة. يتم إثـبات تـكاليف المـعامـلة المرتبـطة بـهذه االتـفاقـيات في ـقائـمة المركز الـمالي الموـحدة.الـعادـلة في ـقائـمة المركز المـ 

  يتم االعتراف بتكاليف المعامالت المرتبطة باالتفاقيات في قائمة الدخل الموحدة.
 

العادلة موجبة، وضــمن المطلوبات عندما تكون  تقيد كافة المشــتقات بقيمتها العادلة ضــمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة  
ــالبة. ــوق، وطرق التدفقات النقدية  القيمة العادلة ســ ــعار المتداولة في الســ ــول على القيم العادلة بالرجوع إلى األســ يتم الحصــ

 المخصومة وطرق التسعير حسبما هو مالئم.
 

 مشتقة بحسب الفئات التالية:إن معالجة التغيرات في القيمة العادلة تعتمد على تصنيف األدوات ال

 غراض المتاجرة المشتقات المقتناة أل .1
 

ــنة ويتم  ــرة في قائمة الدخل الموحدة للسـ ــتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشـ تدرج أية تغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشـ
ــتقات المقتناة ألغراض  االفصــاح عنها ضــمن صــافي دخل المتاجرة. ــتقات غير المؤهلة كما تتضــمن المش المتاجرة تلك المش

 لمحاسبة التحوط.
 
 المشتقات المدرجة في األدوات المالية األخرى  .2

 
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن المشتقات المدمجة بشكل منفصل عن  يمكن دمج المشتقات في ترتيب تعاقدي  خر )عقد رئيسي(.

 العقد الرئيسي في الحاالت التالية: 
 

 ،9العقد الرئيسي أصال في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي أال يكون  (أ
 أن تفي شروط األداة المشتقة المدمجة بتعريف األداة المشتقة إذا كانت واردة في عقد منفصل، و  (ب 
أال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية لألداة المشتقة المدمجة ارتباًطا وثيقًا بالخصائص والمخاطر االقتصادية  (ج

 عقد الرئيسي.لل
 

يتم قياس المشـتقات المدمجة المنفصـلة بالقيمة العادلة، مع إثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة ما لم 
يتم عرض المشــتقات المدمجة المنفصــلة في قائمة  تشــكل جزًءا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صــافي االســتثمار في عالقة.

 المركز المالي مع العقد الرئيسي.
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 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط )تتمة(  (ه
 

 محاسبة التحوط .3
 

محاســـبة متطلبات (، اختارت المجموعة االســـتمرار في تطبيق 9كما هو مســـموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
 (.39لمعيار المحاسبة الدولي ) التحوط

 
 تحدد المجموعة بعض المشـــتقات كأدوات تحوط في عالقات تحوط مؤهلة إلدارة التعرض لمخاطر الربح والعمالت األجنبية.

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

 لغرض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوط إلى فئتين:
تحوطات القيمة العادلة التي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام مثبت، )أو الموجودات  (أ

المطلوبات في حالة تحوط المحفظة(، أو ارتباط مؤكد غير مثبت أو جزء محدد من هذا األصل أو االلتزام أو االرتباط  أو  
  الثابت، التي تنسب إلى مخاطر معينة ويمكن أن تؤثر على صافي الربح أو الخسارة.

التي تكون منسوبة إما لخطر معين يرتبط بأصل تحوطات التدفقات النقدية التي تحوط التعرض للتقلب في التدفقات النقدية   (ب 
  أو التزام مثبت أو بمعاملة متوقعة تزداد احتماالت تنفيذها والتي سنؤثر على صافي الربح أو الخسارة المدرجة.

 
سـوية لكي تكون المشـتقات مؤهلة لمحاسـبة تغطية المخاطر، فأنه يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية، بحيث يتم ت

التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصــة بأداة تغطية المخاطر بشــكل فعال مع التغيرات المقابلة التي طرأت على 
عند بداية تغطية المخاطر، يجب  البند الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشــكل موثوق به. 

يجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند المراد تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة توثيق أهداف وإسترات
 والحقاً، يجب تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة. وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر من قبل المجموعة.

 
وقع أن تكون عالقة التحوط على درجة عالية من الفعالية على أساس منظور  في كل تاري  تقييم لمدى فاعلية التحوط، يجب ت

يتم عمل تقييم رسمي بمقارنة فعالية أداة التحوط   وتثبت أنها فعالة )فاعلية بأثر رجعي( للفترة المحددة لتأهيلها لمحاسبة التحوط. 
المنسوبة إلى مخاطر التحوط في البند المتحوط له، في بداية ونهاية كل ربع مقابل التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  

من المتوقع أن يكون التحوط ذو فاعلية عالية إذا تم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات  سنوي على أساس مستمر.
%  125% إلى  80ط لها، بأداة التحوط بمعدل  النقدية، المرتبطة بالمخاطر المتحوط منها خالل الفترة التي تم تخصيص التحو 

يتم االعتراف بعدم فعالية التحوط في قائمة الدخل ضمن "صافي   وكان من المتوقع تحقيق تلك التسوية في فترات مستقبلية.
رة عن وفي الحاالت التي يكون فيها البند المتحوط له عبا المكسب حول أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل"

معاملة متوقعة، تقوم المجموعة أيًضا بتحديد ما إذا كانت المعاملة متوقعة بشكل كبير وتقدم تعرضاً للتغيرات في التدفقات النقدية  
 التي من الممكن أن تؤثر بشكل نهائي على قائمة الدخل. 

 
  تحوطات القيمة العادلة 

 
ــتقات كأداة تحوط للتحوط عن التغير في القيمة العادلة لألصــل أو االلتزام المثبت أو االرتباط المؤكد  عندما يتم تخصــيص المش

والذي قد يكون له تأثير على قائمة الدخل الموحدة، ويتم إثبات تغيرات القيمة العادلة للمشـتقات مباشـرة في قائمة الدخل الموحدة 
ــوب إلى المخاطر الم ــائر لغير أغراض مع التغير في القيمة العادلة للبند الذي المتحوط له المنسـ ــمن أرباح / خسـ تحوط لها ضـ

  المتاجرة في قائمة الدخل الموحدة.



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

37 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط )تتمة(  (ه

 
 محاسبة التحوط )تتمة( .3

 
 تحوطات القيمة العادلة )تتمة( 

 
ــتقات كأداة تحوط للتحوط عن التغير في القيمة العادلة لألصــل أو االلتزام المثبت أو االرتباط المؤكد عندما يتم تخصــيص  المش

والذي قد يكون له تأثير على قائمة الدخل الموحدة، ويتم إثبات تغيرات القيمة العادلة للمشـتقات مباشـرة في قائمة الدخل الموحدة 
ــائر لغير أغراض مع التغير في القيمة العادلة للبند الذ ــمن أرباح / خسـ ــوب إلى المخاطر المتحوط لها ضـ ي المتحوط له المنسـ
  المتاجرة في قائمة الدخل الموحدة.

 
وبالنســـبة للبنود المغطاة المخاطر التي يتم قياســـها بالتكلفة المطفأة، وعندما تتوقف تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية 

ــبة تغطية المخاطر أو إذا تم بيعها أو تنفيذها أو إنهاؤها، فإنه يتم إطفاء الفرق بين المرتبطة بعموالت عن  الوفاء بمعايير محاســ
القيمة الدفترية للبند المغطى عند اإلنهاء والقيمة اإلســـمية على مدى الفترة المتبقية من التغطية األصـــلية، ويتم ذلك باســـتخدام 

توقف عن إثبات البند المغطى، يتم إثبات تســوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشــرة في وفي حالة ال طريقة معدل العائد الفعلي.
 قائمة الدخل الموحدة.

 
 التحوط الجزئي للقيمة العادلة -

 
عالـقة تحوط القيـمة الـعادـلة هي "التحوط الجزئي للقيـمة الـعادـلة" عـندـما يكون البـند المتحوط ـله )أو مجموـعة البنود( عـبارة عن 

تـشمل األدوات المالية التي يتم  ة أدوات.دالتزام يمكن تحديده بـشكل مميز يتم التحوط له بواـسطة أداة تحوط واحدة أو ع أـصل أو 
الشــركات والشــركات الصــغيرة ذات تمويل التحوط لها من مخاطر أســعار الفائدة في عالقة التحوط الجزئي للقيمة العادلة على 

الثابت بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر والودائع طويلة األجل الصــادرة   الســعر الثابت وأدوات الدين ذات الســعر
إذا انتهت صـالحية  يتم تقييم عالقات التحوط هذه لفعالية التحوط بأثر مسـتقبلي وبأثر رجعي على أسـاس شـهري. بسـعر ثابت.

ــتها، أو عندما لم يعد  ــبة التحوط، أو قررت المجموعة أداة التحوط أو تم بيعها أو إنهاؤها أو ممارسـ التحوط يفي بمعايير محاسـ
إذا ـكاـنت العالـقة ال تفي بمـعايير فـعالـية التحوط،  التوقف طواعـية عن عالـقة التحوط، يتم إيـقاف عالـقة التحوط ـبأثر مســـــتقبلي.

ــبة التحوط من  خر تاري  تم فيه إثبات االمتثال لفعالية التحوط. ــبة لبند إذا تم  تتوقف المجموعة عن محاســ إنهاء عالقة محاســ
مســجل بالتكلفة المطفأة، يتم إطفاء تعديل تحوط القيمة العادلة المتراكمة للقيمة الدفترية للبند المتحوط له على مدى المدة المتبقية 

وية وفي حالة التوقف عن إثبات البند المغطى، يتم إثبات تســ  من التحوط األصــلي عن طريق إعادة حســاب ســعر الفائدة الفعال.
القيمة العادلة غير المطفأة مباشــرة في قائمة الدخل.  بالنســبة لعالقات التحوط بالقيمة العادلة حيث ال يتم قياس البند المتحوط له 

ــامل   يتم إطفاء التغيرات في القيمة العادلة التي تم   اآلخر،بالتكلفة المطفأة، مثل أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــ
ــجيله ــتخدام طريقة تس ــابهة ألدوات التكلفة المطفأة باس ــبة التحوط، ويتم االطفاء بطريقة مش ا في قائمة الدخل أثناء تطبيق محاس

ومع ذلك، بما أن هذه األدوات تقاس بقيمها العادلة في قائمة المركز المالي، يتم تحويل تسويات تحوط القيمة  سعر الفائدة الفعال.
  ولم تكن هناك حاالت من هذا القبيل سواء السنة الحالية أو في سنة المقارنة. الدخل الشامل اآلخر. العادلة من قائمة الدخل إلى 

 
  التحوط الكلي للقيمة العادلة  -

 
ــعر الثابت. تحدد المجموعة البنود المتحوط لها من  تطبق المجموعة التحوط الكلي للقيمة العادلة على معدالت رهونها ذات السـ

يتم  المتجانســة بناء على أســعار الفائدة التعاقدية وتاري  االســتحقاق وخصــائص المخاطر األخرى. التمويلخالل تحديد محافظ  
 التعاقدية.تسعير بناء على تواري  إعادة التسعير المتوقعة بدال من  الإعادة وقت  لفئات  داخل المحافظ المحددة   التمويلتخصيص 

ــب   ــكل مناس ــعر فائدة متغيرة( بش ــعير الإعادة لفئات وقت يتم تحديد أدوات التحوط )دفع ثابت / تلقي مقايضــات س يتم قياس  تس
المجمعة بسـبب مخاطر  التمويلفعالية التحوط على أسـاس شـهري، من خالل مقارنة تحركات القيمة العادلة للنسـبة المحددة من 

 %.125% إلى 80يمة العادلة للمشتقات للتأكد من أنها ضمن نطاق التحوط، مقابل تحركات الق
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المتحوط لها كأـصل في تعديل محاـسبة التحوط للقيمة العادلة في قائمة  التمويليتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة المجمعة في 
)أي أن  % 125-80في حال أن اختبار فاعلية التحوط قد أوضــح أن الحركات لمجموعة معينة تقع خارج نطاق  المركز المالي.

 فعالة للفترة( ولم يتم تســجيل تعديل محاســبة التحوط للقيمة العادلة لهذا الشــهر لتلك المجموعة المحددة.عالقة التحوط لم تكن 
بغض النظر عن نتائج اختبار فعالية التحوط بأثر رجعي، في نهاية كل شــهر، من أجل تقليل عدم فعالية الســداد المبكر والتكيف 

عـند إلـغاء   ـغاء تـحدـيد عالـقات التحوط وإـعادة تـحدـيدـها كتحوـطات ـجدـيدة.مع العرضـــــات الـجدـيدة، وتقوم المجموـعة طواعـية ـبإل
وقد اختارت  التحديد، يتم إطفاء تـسويات محاـسبة تحوط القيمة العادلة على أـساس القـسط الثابت على مدى فترة التحوط األـصلية.

بور إعفاء للبنود ضــمن مجموعة معينة من من إصــالح  ي 2المجموعة البدء في االطفاء في تاري  إلغاء التحديد.  تقدم المرحلة  
ــالح  ــتراتيجية التحوط الكلي للقيمة العادلة للمجموعة، والتي يتم تعديلها نتيجة إلصــ ــكل جزءا من اســ البنود مثل تلك التي تشــ

ــة بالمجموعة بالبقاء وعدم التوقف.  يبور. ــتراتيجية التحوط الخاصـ ــمح اإلعفاءات السـ ــمن مجموعة  تسـ ومع تحول البنود ضـ
التحوط في أوـقات مختلـفة من  يبور إلى مـعدل الـعاـئد الـخالي من المـخاطر، تقوم المجموـعة بتحويلـها إلى مجموـعات فرعـية من 

 األدوات التي تعتبر معدل العائد الخالي من المخاطر مرجعا لها كمخاطر التحوط.
 

 تحوطات التدفقات النقدية 
 

والمؤهلة، فإن الجزء الخاص بالربح أو الخســارة الناجمة عن أداة التحوط الذي تم بالنســبة لتحوط التدفقات النقدية المخصــصــة  
تحديده على أنه جزء فعال يتم إثباته مباشـــرة "كاحتياطي  خر" في قائمة الدخل الشـــامل الموحدة ويكون الجزء غير الفعال، إن 

طر الـتدفـقات النـقدـية التي لـها ـتأثير على المـعامالت  ـبالنســــــبة لتغطـية مـخا وـجد، هو الجزء المثـبت بـها في ـقائـمة اـلدـخل الموـحدة.
المـستقبلية، يتم تحويل األرباح أو الخـسائر المدرجة في االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة التي يؤثر 

خســـــارة المثبـتة في اـلدـخل  ومع ذـلك، إذا توقـعت المجموـعة ـعدم اســـــترداد ـكل ال فيـها البـند المغطى على ـقائـمة اـلدـخل الموـحدة.
ــنيفها إلى قائمة الدخل كتعديل إعادة تصــنيف  ــتقبلية واحدة أو أكثر، فإنه يتم إعادة تص ــامل اآلخر أو جزء منها في فترة مس الش

 للمبلغ الذي ال يتم إثباته.  
 

أو ممارســــتها، أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاســــبة التحوط، أو لم يعد من  ،إنهائهاأو   ،بيعهاأو   ،التحوطعند انتهاء صــــالحية أداة 
 المتوقع حدوث المعاملة المتوقعة أو عند قيام البنك بإلغاء التخصــيص، عندئذ يتم التوقف عن محاســبة التحوط بأثر مســتقبلي.

ة تم إثباتها في الدخل الشــامل اآلخر من وفي ذلك الوقت، فإن أي أرباح أو خســائر متراكمة ناتجة عن أداة تحوط التدفقات النقدي
وفي الـحاالت  الفترة التي كان فيـها التحوط فـعاال، يتم تحويلـها من حقوق الملكـية إلى قائـمة الدخل عـند حدوث المـعامـلة المتوقـعة. 

ه يت إـن دـخل، ـف ة اـل ائـم ا تؤثر على ـق ا وأنـه ة المتحوط لـه ة المتوقـع امـل ا ـحدوث المـع ل التي لم يـعد من المتوقع فيـه م على الفور تحوـي
 المثبت ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة. –صافي الربح أو الخسارة المتراكم 

 
وفقًا لســياســات إدارة المخاطر، تدير المجموعة مخاطر معدل الربح للتدفقات النقدية على مســتوى المنشــأة ككل باإلضــافة إلى 

تصـنف المجموعة المقايضـات الخاصـة بمعدالت الربح كأداة  سـندات أسـعار الوكالة المتغيرة.تغير معدل العمولة الخاصـة على 
  تحوط ضد مخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن التغير في معدالت الربح الواقع حتى إعادة تسعير المقايضة.
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  تحوط التدفقات النقدية

 
تقوم المجموعة أوالً بتقييم توقع تعرضــات "صــافي التدفقات النقدية" من الموجودات والمطلوبات التي تحمل عائًدا، بما في ذلك  

أثناء  ويتم تحقيق ذلك بشكل رئيسي من خالل فجوة حساسية العائد. والمطلوبات قصيرة األجل.تمديد الموجودات قصيرة األجل  
توقع صـــافي التدفقات النقدية، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات التاريخية واتجاهات الســـوق لســـحب الودائع ومعدالت 

ــافي  ــعير. ومن ثم تقوم بمقارنة صـ ــاس   العائد وإعادة التمويل وإعادة التسـ التدفقات النقدية مع مراكز التحوط الحالية لتوفير أسـ
 للنظر فيما إذا كان ينبغي تعديل عالقة التحوط أم ال.

 
القيم االسمية لمقايضات معدالت الربح القائمة في تاري  التحليل يتم تضمينها في كل فترة من الفترات التي تكون فيها مقايضات 

ــات التدفقات النقدية المحددة.معدالت الربح قائمة لتقييم تأثير  ــات معدالت الربح القائمة على تعرضــ مع أنه لم يعد يتم   مقايضــ
ــتظل أداة تحوط للمعامالت المتبقية في  ــة معدل الربح، وسـ ــيص مقايضـ التحوط لجزء من المعاملة المتوقعة، لم يتم إلغاء تخصـ

ــلة التي لم تحدث. ــلسـ لتالية حتى فترة محددة، فلن يتم التحوط للمعامالت المتبقية ومع ذلك، إذا لم تحدث المعاملة المتوقعة ا السـ
 بعد إعادة تسعير مقايضة معدل الربح.

 
ا مدى توقع عدم الفعالية لألغراض المحاســبية. يتم احتســاب النســبة المئوية  تحدد المجموعة عالقة التحوط بطريقة تراعي أيضــً

ــبة من القيمة االســـمية للمقايضـــ  ــتلمة والمتغيرة الدفع القائمة مقســـومة على إجمالي للتعرض المتحوط منه كنسـ ات الثابتة المسـ
ويتم إثبات  يتم إثبات الجزء الفعال من الربح أو الخســـارة من أداة التحوط مبدئيًا مباشـــرةً في الدخل الشـــامل اآلخر. التعرض.

بالنسـبة لتحوطات التدفقات  ، بالصـافي".الجزء غير الفعال من الربح أو الخسـارة من أداة التحوط مباشـرة في "إيرادات التداول
النقدية التي تؤثر على المعامالت المســـتقبلية، يتم تحويل األرباح أو الخســـائر المثبتة في االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل 

 الموحدة في نفس الفترة التي تؤثر فيها معامالت التحوط على قائمة الدخل الموحدة.
 
 العمالت األجنبية  (و
 

ــائدة بتاري  إجراء تلك المعامالت. تحول ــعار الصــرف الس ــعودي بأس كما يتم  المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لللاير الس
تحويل أرصـدة الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعمالت أجنبية في نهاية السـنة )غير البنود النقدية التي تشـكل جزءاً من 

العمليات األجنبية( الســائدة بعملة أجنبية إلى اللاير الســعودي بأســعار الصــرف الســائدة بتاري   التقرير صــافي االســتثمار في  
 المالي.

 
يتم إثبات أرباح أو خســـائر صـــرف العمالت األجنبية الناشـــئة عن تســـوية المعامالت وتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية  

تدرج أرباح أو خســائر تحويل البنود غير النقدية المســجلة   لموحدة في نهاية الســنة.المقومة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل ا
ــب الموجودات  ــامل اآلخر وذلك حسـ ــوية القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو في الدخل الشـ بالقيمة العادلة كجزء من تسـ

 المالية المعنية.
 

بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية باسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة في تواري  المعامالت  يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسـة  
ــرف في تاري  تحديد القيمة  األولية. ــعار الصـ ــتخدام أسـ ــة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باسـ يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسـ
 العادلة.
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 األجنبية العمالت  ( ز
 

تخدامه عند االعتراف  باألصـل أو المصـروفات أو الدخل ذات الصـلة )أو  المبدئي عند تحديد ـسعر الصـرف الفوري الذي يتم اـس
جزء مـنه( عـند إلـغاء االعتراف ـبأصـــــل غير نـقدي أو التزام غير نـقدي متعلق ـبالثمن الـمدفوع مســـــبـقا، ـفإن ـتاري  المـعامـلة هو 

ــبقا.التاري  الذي تعترف فيه الم ــئ عن الثمن المدفوع مس ــل أو االلتزام غير النقدي الناش وفي حالة وجود   جموعة مبدئيا باألص
 دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تقوم المجموعة بتحديد تاري  المعاملة الذي تم فيه استالم أو سداد العوض مقدًما.  

 
 مقاصة األدوات المالية  (ح
 

بات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم حالي أو  تتم مقاصة الموجودات والمطلو 
عندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات  

 في  ن واحد.
 

والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي، ال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات 
 وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة. 

 
 االعتراف باإليرادات / المصروفات (ط
 
 الدخل من االستثمارات والتمويل والعائد على الودائع والمطلوبات المالية  
 
وهو المعدل الذي يخصم  دخل ومصاريف العمولة الخاصة في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي،يتم إثبات   

  بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية لألصل 
 لتزام المالي.المالي أو التكلفة المطفأة لال

 
وعند احتساب معدل العائد الفعلي لألدوات المالية، بخالف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض، تقوم المجموعة بتقدير  

بة بالنس التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية وليس خسائر االئتمان المتوقعة. 
النقدية   التدفقات  باستخدام  االئتمان  المعدل حسب  الفعلي  العائد  معدل  احتساب  يتم  ائتمانيًا،  القيمة  منخفضة  المالية  للموجودات 

 المستقبلية المقدرة بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة.
 
ستلمة والتي تعد جزًءا ال يتجزأ من معدل  يشمل حساب معدل العائد الفعلي تكاليف المعامالت والرسوم والنقاط المدفوعة أو الم 

الفعلي.   موجودات   العائد  بشراء  مباشرةً  المتعلقة  اإلضافية  التكاليف  المعامالت  تكاليف  أو أو    ،ماليةتشمل  مالية،    مطلوبات 
 أو استبعادها. ،إصدارها

 
  قياس التكلفة المطفأة 

 
المطلوبات المالية المبلغ الذي يتم به قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية  تمثل "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو   

عند اإلثبات األولي ناقًصا أصل المبلغ المسدد، زائًدا أو ناقًصا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة العائد الفعلي ألي فرق بين ذلك  
 مالية، المعدل بأي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة.المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، بالنسبة للموجودات ال

 
يمثل "مجموع القيمة الدفترية للموجودات المالية" التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديل أي مخصص لخسائر االئتمان 

 المتوقعة. 
 

مة الدفترية لألصل )عندما ال يكون عند احتساب دخل ومصاريف العمولة الخاصة، يتم تطبيق معدل العائد الفعلي على إجمالي القي
 األصل منخفض القيمة االئتمانية( أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات.
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 االعتراف باإليرادات / المصروفات )تتمة(  (ط

 
  قياس التكلفة المطفأة )تتمة( 

 
للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بعد اإلثبات األولي، يتم احتساب الدخل من االستثمارات والتمويل  لكن بالنسبة  

المالي. المطفأة لألصل  التكلفة  الفعلي على  العائد  فإن  من خالل تطبيق معدل  االئتمانية،  القيمة  لم يصبح األصل منخفض  إذا 
 ى األساس االجمالي. احتساب دخل العمولة الخاصة يعود إل

 
بالنسبة للموجودات المالية التي كانت منخفضة القيمة االئتمانية عند اإلثبات المبدئي، يتم احتساب دخل العموالت الخاصة من  

حتى    ،اإلجمالي ال يتم احتساب الربح على أساس   خالل تطبيق معدل العائد الفعلي المعّدل باالئتمان على التكلفة المطفأة لألصل.
 لو تحسنت مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل. 

 
عندما تبرم المجموعة مقايضة معدل عمولة خاصة لتغيير العمولة الخاصة من ثابتة إلى متغيرة )أو العكس(، يتم تعديل إيرادات 

 المقايضة إلى الحد الذي يعتبر فيه التحوط ساريًا.  أو مصاريف العمولة الخاصة من خالل صافي العمولة الخاصة على 
 

 دخل / )خسارة( تحويل عمالت اجنبية
 

  )و(. 3يتم إثبات دخل / )خسائر( تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / تكبدها كما هو موضح في اإليضاح 
 

 البنكية  الخدماتأتعاب  
 

البنكية التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعّال لألصل المالي أو  إن األتعاب اإليرادات والمصاريف من الخدمات  
 االلتزام المالي يتم تضمينها في معدل العمولة الفعّال. 

 
بما في ذلك أتعاب خدمة الحسابات وأتعاب إدارة االستثمارات وعمولة   –ويتم إثبات أتعابد اإليرادات األخرى من الخدمات البنكية  

إذا لم يكن من المتوقع أن ينتج عن التزام  عند تأدية الخدمات ذات العالقة.  –المشتركة    التمويلوأتعاب اإليداع وأتعاب  المبيعات  
متعلق باالئتمان سحب تحت حساب القرض، فإن أتعاب التزام متعلق باالئتمان تدرج على أساس طريقة القسط الثابت على مدى 

 فترة االلتزام. 
 

خرى حول الخدمات البنكية المتعلقة بصورة أساسية بالمعاملة وأتعاب الخدمة والتي يتم احتسابها كمصروف  أتعاب المصاريف األ
 عند استالم الخدمة.

 
 تقديم خدمات

 
 ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات األخرى.  تقدم المجموعة العديد من الخدمات لعمالئها.

 
للمجموعة أنه يجب إثبات اإليرادات من مختلف الخدمات المتعلقة بتداول األسهم وإدارة الصناديق وتمويل الشركات والخدمات  تبين  

أما بالنسبة للخدمات   االستشارية والتحويالت والخدمات البنكية األخرى بتاري  تقديم الخدمات أي عند الوفاء بالتزامات األداء.
  ت االئتمان، يقوم البنك بإثبات اإليرادات على مدى الفترة الزمنية.  المجانية المتعلقة ببطاقا

 
 
 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

42 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 االعتراف باإليرادات / المصروفات )تتمة(  (ط
 

 برنامج والء العمالء 
 

"نقاط المكافآت"( والذي يسمح لحملة لدى البنك برنامج والء العمالء )نقاط المكافآت/ األميال الجوية ويشار إليها فيما يلي بـ  
يقوم البنك بتخصيص جزء من سعر المعاملة لنقاط المكافآت   البطاقات من اكتساب نقاط يمكن استردادها من بعض منافذ البيع.
ت ويحمل  يتم تأجيل مبلغ اإليرادات الموزع إلى نقاط المكافآ الممنوحة ألصحاب البطاقات، بناًء على سعر البيع المستقل المحدد.

 على قائمة الدخل الموحدة عند استرداد النقاط.
 

إن المبلغ التراكمي اللتزامات العقد المتعلقة بنقاط المكافآت غير المستردة يتم تسويته على مدى الزمن على أساس الخبرة الفعلية  
 والتوجهات الحالية المتعلقة بعملية االسترداد.

 
 دخل / )خسارة( المتاجرة، صافي

 
بها   المحتفظ  المتداولة  غير  بالمشتقات  الدخل  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  األخرى  المالية  األدوات  من  الدخل  يتعلق صافي 
ألغراض إدارة المخاطر والتي ال تشكل جزًءا من عالقات التحوط المؤهلة والموجودات المالية والمطلوبات المالية المحددة بالقيمة  

 الدخل وكذلك الموجودات غير المتداولة التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  العادلة من خالل قائمة
 يشتمل البند على تغيرات القيمة العادلة والعمولة الخاصة وتوزيعات األرباح وفروقات صرف العمالت األجنبية.

 
 دخل من توزيعات األرباح 

 
تنعكس توزيعات األرباح كعنصر من عناصر صافي إيرادات المتاجرة،   د االقرار بأحقية استالمها.يتم إثبات توزيعات األرباح عن

وصافي اإليرادات من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اإليرادات التشغيلية األخرى بناء على التصنيف 
 األساسي ألداة حقوق الملكية. 

 
ح على أدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تمثل بوضوح يتم عرض توزيعات األربا

 استردادا لجزء من تكلفة االستثمار المعروضة في الدخل الشامل اآلخر. 
 
 المنحة الحكومية  (ي
 

با معقول  تأكيد  وجود  حالة  في  بالدخل  المتعلقة  الحكومية  المنحة  بإثبات  المجموعة  بالشروط  تقوم  المجموعة  والتزام  ستالمها 
تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة   المرتبطة بالمنحة.

 األدوات المالية.    –  9يتم اثبات الوديعة بأقل من المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي   بالدخل.
تقاس المنفعة بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة الدفترية األولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقاً 

لمعيار المحاسبة الدولي   ، والمتحصالت المستلمة.  9للتقرير المالي    للمعيار الدولي  يتم   .  (20)يتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً 
اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل الموحدة وفق أسس منتظمة على مدى الفترة التي تقوم فيها المجموعة بإثبات التكاليف  

وفي   ال يتم إثبات دخل المنحة إال عندما تكون المجموعة هي المستفيد النهائي. مصاريف.ذات العالقة التي سيتم التعويض عنها ك
 الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، تقوم المجموعة فقط بتسجيل المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة. 
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 البيع وإعادة الشراء  اتفاقيات (ك
 

يستمر إثبات الموجودات المباعة بارتباط متزامن إلعادة الشراء في تاري  مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء( في قائمة المركز  
لصلة  المالي الموحدة حيث تحتفظ المجموعة بشكل كبير بجميع مخاطر ومنافع الملكية ويتم قياسها وفقًا للسياسات المحاسبية ذات ا

باالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة،  
يتم التعامل مع المعامالت كاقتراضات مضمونة ويتم إدراج مطلوبات الطرف المقابل والمبالغ المقبوضة بموجب   أيهما ينطبق.

ويتم اعتبار الفرق بين   " أو "ودائع العمالء"، حسب االقتضاء.والمؤسسات المالية األخرىأرصدة للبنوك  ضمن "هذه االتفاقيات  
العائد  أساس معدل  الشراء على  إعادة  اتفاقية  فترة  ويستحق على مدى  البيع كمصروف عموالت خاصة  وإعادة  الشراء  سعر 

  الفعلي.
 

إعادة الشراء العكسي( في قائمة    )اتفاقيةلتزام إلعادة بيعها في تاري  مستقبلي محدد  ال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود ا
ن المبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقيات يتم  إ المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة.

" أو "مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو  اظهارها ضمن )"نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، ويستحق على مدى فترة  "التمويل"( حسبما هو مالئم.

 اتفاقية إعادة الشراء العكسية باستخدام معدل العائد الفعلي. 
 
 حيازتها عقارات أخرى وموجودات معاد   (ل
 

المستحقة.   التمويل  لعمليات  سداداً  العقارات  على بعض  باالستحواذ  العادية،  أعمالها  دورة  المجموعة، خالل  هذه  تقوم  تعتبر 
القيمة   أو  المستحق  للتمويل  المتوقع تحقيقها  القيمة  إدراجها بصافي  البيع، ويتم مبدئياً  العقارات كموجودات محتفظ بها لغرض 

يتم إثبات إيرادات  ال يتم احتساب استهالك على هذه العقارات. لعقارات المعنية، أيهما أقل، ناقصاً تكاليف البيع. العادلة الحالية ل
 اإليجار من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة. 

 
تجة عن إعادة التقييم أو ويتم إثبات أي خسائر غير محققة نا بعد اإلثبات المبدئي، يتم إعادة تقييم هذه العقارات على أساس دوري.

كما أن أي ربح إعادة تقييم  الخسائر أو األرباح المحققة الناتجة عن االستبعاد واإليرادات من اإليجار في قائمة الدخل الموحدة.
ائمة الدخل الحق في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع هذه الموجودات إلی الحد الذي ال يتجاوز االنخفاض التراكمي يتم إثباته في ق

 يتم إثبات مكاسب أو خسائر االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة. الموحدة.
 
 الممتلكات والمعدات  ( م
 

االستهالك / االطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. التغييرات في  تنقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً 
عدات يتم احتسابها من خالل تغيير المدة أو طريقة احتساب االستهالك، حسبما يقتضي العمر االنتاجي المتوقع للممتلكات والم

يتم رسملة المصاريف الالحقة وذلك فقط عندما يكون من   الحال، ويتم التعامل معها على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية.
يتم إثبات عمليات اإلصالح والصيانة المستمرة   المجموعة.   المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للمصاريف إلى 

  كمصاريف عند تكبدها. 
 

يتم استهالك / إطفاء تكلفة الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار  المملوكة ال تستهلك.  ي األراض
 اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي: 

 
 سنة  33 المباني 

 سنة أو على فترة اإليجار، أيهما أقل  24إلى  10 تحسينات على عقار مستأجر  
 سنوات 10إلى  4 السيارات و األثاث والمعدات 

 سنوات 10إلى  4 برمجيات حاسب  لي ومشاريع التشغيل اآللي 
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 الممتلكات والمعدات )تتمة(  ( م
 

مراجعة القيمة المتبقية وطرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية للموجودات ويتم تعديلها، إذا كان ذلك مالئماً، في نهاية كل فترة  تتم 
 مالية.

 
الدفترية القيمة  مع  االستبعاد  متحصالت  بمقارنة  االستبعاد  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تحديد  الدخل   ،يتم  قائمة  في  وتدرج 

 الموحدة.
 
مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود أي انخفاض في القيمة وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى    يتـم

إلى قيمتها القابلة لالسترداد، في حالة زيادة  عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فوراً 
 القيمة القابلة لالسترداد المقدرة له. القيمة الدفترية لألصل عن 

 
  رأس المال  (ن
 

تظهر التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى إصدار األسهم الجديدة أو الخيارات في حقوق   تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.
 الملكية كخصم من المتحصالت، صافية من الضريبة. 

 
للبنك، على سبيل المثال نتيجة إلعادة شراء األسهم أو خطة دفع على أساس األسهم، يتم عندما يشتري البنك أدوات حقوق ملكية  

خصم الثمن المدفوع، بما في ذلك أي تكاليف إضافية تعود لها مباشرة )بعد خصم ضرائب الدخل(، من حقوق الملكية العائدة إلى  
عندما يعاد إصدار األسهم العادية الحقا، يدرج أي اعتبار يتم  مالكي البنك كأسهم خزانة حتى يتم إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها.

استالمه، بعد خصم أي تكاليف معامالت إضافية تعود لها مباشرة واآلثار الضريبية ذات الصلة في حقوق الملكية العائدة إلى 
 ك. نمالكي الب

 
 . الملكية المساهم فيها حقوقيتم اإلفصاح عن األسهم التي يملكها البنك كأسهم خزانة ويتم خصمها من 

 
 الودائع وسندات الدين الصادرة والمطلوبات الثانوية  (س
 

لى  عندما تحدد المجموعة التزاًما ماليًا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، فإن قيمة التغيير في القيمة العادلة لاللتزام العائد إ
وعند اإلثبات األولي  ل اآلخر الموحد كاحتياطي ائتماني لاللتزام.التغيرات في مخاطره االئتمانية يتم عرضها في الدخل الشام 

لاللتزام المالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام والمتعلق بمخاطر االئتمان في الدخل  
يتم إجراء هذا التقييم باستخدام تحليل االنحدار  لخسارة. الشامل اآلخر من شأنه إيجاد أو  زيادة عدم التماثل المحاسبي في الربح أو ا

 لمقارنة:
 
 التغيرات المتوقعة في القيمة العادلة لاللتزام المتعلق بالتغيرات في مخاطر االئتمان، مع  (أ
 أثر التغيرات المتوقعة في القيمة العادلة لألدوات ذات الصلة على الربح أو الخسارة.  (ب 
 
 المخصصات  (ع
 

عندما يكون باإلمكان تقدير التزام قائم نظامي أو ضمني بشكل  (  المخصصات )باستثناء مخصصات خسائر االئتمان يتم إثبات  
موثوق به من قبل المجموعة ناتج عن أحداث ماضية ومن المرجح أن يكون هناك حاجة إلى تدفق موارد، تمثل الفوائد االقتصادية 

 من أجل سداد هذا االلتزام. 
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 المحاسبة على عقود اإليجار  (ف

 
 إذا كانت المجموعة هي المستأجر  .1
 

 أصل حق استخدام / التزامات عقود اإليجار 
يكون   عند اإلثبات األولي، يجب على المجموعة عند نشأة العقد تحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.

يتم   ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة مقابل عوض.العقد عقد إيجار أو  
 تحديد السيطرة في حالة تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام هذه الموجودات. 

 
 موجودات حق االستخدام 

 االستخدام في تاري  بدء عقد اإليجار )تاري  توافر األصل حق استعمال الموجودات(.تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق  
إعادة قياس  تعدل بحسب أي  استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة، و أي  تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا  يتم  

االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف    تتضمن تكلفة الموجودات حق التزامات اإليجار لتعديالت عقود اإليجار.
العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. المدفوعة في أو قبل تاري  بداية  المتكبدة ودفعات اإليجار  لم تكن   المباشرة األولية   ما 

يتم استهالك الموجودات حق    المجموعة متيقنة بصورة معقولة من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار،
يتم تحديد األعمار  االستخدام على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أيهما أقصر.

تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في  اإلنتاجية المقدرة ألصول حق االستخدام وفق نفس األساس الممتلكات والمعدات.
 مة.القي
 

 د اإليجار    قالتزامات ع
قاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تشتمل   في بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار المن

يجار المتغيرة التي دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإل
تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر الممارسة   تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.

لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار  
يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف   ي المجموعة الحق في انهاء عقد اإليجار.تعط

 في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. 
 

بها بتاري  بدء اإليجار نظراً  عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص  
بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ازدياد  ألن معدل الربح الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة.

ر إذا كان هناك تعديل  إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجا الفائدة وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات.
 شراء األصل المعني. بأو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في جوهر  دفعات اإليجار  الثابتة  أو وجود تغيٍر في التقييم الخاص 

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 

قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة )أي عقود اإليجار  تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار  
كما تقوم بتطبيق استثناء االعتراف  شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاري  بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12التي تبلغ مدتها  

يتم إدراج  ت مكتبية والتي تنعتبر منخفضة القيمة. بعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار لمعدا
القسط   القيمة كمصروف على أساس  الموجودات منخفضة  المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار  دفعات اإليجار 

 الثابت على مدى فترة اإليجار.
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 إذا كانت المجموعة هي المؤجر  .2
 

المقتناة بموجب ترتيب عقد إيجار إسالمي  الموجودات  الموجودات بموجب عقد إيجار تمويلي، بما في ذلك  عندما يتم تحويل 
فرق بين يتم إثبات ال )إجارة(، يتم إثبات القيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار كذمم مدينة ويفصح عنها ضمن "التمويل، صافي".

يتم إثبات إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار  الذمم المدينة والقيمة الحالية لها كإيرادات تمويلية غير مكتسبة.  مجموع
 باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تظهر معدل عائد دوري ثابت.

 
ويتم إثبات إيرادات عقد  مالية الموحدة كممتلكات ومعدات.يتم تضمين الموجودات الخاضعة لعقود اإليجار التشغيلية في القوائم ال

 اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت )أو المناسب( على مدى فترة اإليجار. 
 

 نقد وما في حكمه  (ص
 

المتاحة، واألرصدة لدى لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشمل "النقد وما في حكمه" األوراق النقدية والعمالت المعدنية  
البنك المركزي السعودي، باستثناء الودائع النظامية، واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها األصلية  

قائمة  في حكمه بالتكلفة المطفأة في  يقيد النقد وما ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر تغيرات غير هامة في قيمتها العادلة. 
 المركز المالي. 

 
 منافع موظفين  (ق
 

  خطة المنافع المحددة غير الممولة
 

 يتطلب تكوين مخصص حول منافع نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل السعودي على أساس طول فترة خدمة الموظف. 
 

)"االلتزامات"( لكل برنامج عن طريق تقدير يحتسب صافي التزامات المجموعة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة غير الممولة  
مبلغ المكافأة التي يستحقها الموظفون في المستقبل مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة حيث يتم خصم المكافأة لتحديد قيمتها  

كة عالية الجودة كما  إن معدل الخصم المستخدم هو عائد السوق على سندات الشر  الحالية وأي تكاليف خدمة سابقة غير مدرجة. 
يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطط   في تاري  التقرير المالي والتي لها تواري  استحقاق تقارب مدة التزامات المجموعة.

 المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزام للمجموعة. 
 

محددة على القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة كما تم تعديله ألي تكلفة خدمة سابقة لم يتم إثباتها بعد وأي يشتمل التزام المنافع ال
 يتم تضمين االلتزام ضمن "المطلوبات األخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة.  أرباح/ خسائر اكتوارية غير مثبتة.

 
  منافع قصيرة األجل

 
  ين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم، ويتم احتسابها كمصروف عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة.يتم قياس منافع الموظف

 
يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده بموجب المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة األرباح إذا كان لدى المجموعة 

بلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية تقدير االلتزام بشكل التزام قانوني أو متوقع حالي لسداد هذا الم
 موثوق به.
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 زكاة وضريبة دخل  ( ر
 

 ضريبة الدخل 
 

الخاضع للضريبة بناًء على يمثل  مصروف ضريبة الدخل  أو الدائنة للفترة الضريبة المستحقة الدفع على دخل الفترة الحالية  
معدل ضريبة الدخل السائد والمعدل حسب التغيرات في أصول والتزامات الضريبة المؤجلة العائدة إلى الفروقات المؤقتة وخسائر  

 الضريبة غير المستخدمة. 
 

في نهاية فترة إعداد التقرير يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية المحملة على أساس األنظمة الضريبية الصادرة والسارية المفعول  
تقوم اإلدارة بشكل دوري   في البلدان التي يعمل فيها البنك وشركاته التابعة والزميلة وتحقق فيها دخل خاضع للضريبة.  المالي  
م بتجنيب  وتقو  .بشأن الحاالت التي تخضع فيعا األنظمة الضريبية المتبعة للتفسيرالمتخذة في اإلقرارات الضريبية   المواقفبتقييم  

 المخصصات، حسبما هو مالئم، على أساس المبالغ المتوقع سدادها للسلطات الضريبية.
 

  هذه الربوط.فيها عمل يتم تسجيل التسويات الناشئة من الربوط النهائية لضريبة الدخل في الفترة التي يتم 
 

 ضريبة االستقطاع 
 

ن مقابل الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة وفقًا لألنظمة الضريبية تخصم ضريبة االستقطاع من الدفعات للموردين غير المقيمي 
 المطبقة في المملكة العربية السعودية وتدفع شهرياً مباشرة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

 
 ضريبة القيمة المضافة 

 
  األبكر من:ضريبة المخرجات المتعلقة باإليرادات مستحقة الدفع للسلطات الضريبية في أي وقت 

 
  )أ( تحصيل الذمم المدينة من العمالء

 )ب( تقديم الخدمات للعمالء. 
 

يمكن استرداد  مدخالت  ضريبة القيمة المضافة  بشكل عام  مقابل  ضريبة القيمة المضافة عند استالم فاتورة ضريبة القيمة 
المضافة على أسا المضافة.  القيمة  الهيئات الضريبية بتسوية ضريبة  المتعلقة   س الصافي.تسمح  القيمة المضافة  تدرج ضريبة 

ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل كأصل أو  المجموع  بالمبيعات / الخدمات والمشتريات في قائمة المركز المالي على أساس  
للذمم   التزام. المتوقعة  االئتمان  مقابل خسائر  تكوين مخصص  القيم  المدينة،في حال  في  االنخفاض  مقابل يتم تسجل خسائر  ة 

  مبلغ المدين بما فيها ضريبة القيمة المضافة.مجموع 
 

 يتم تحميل ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد في قائمة الدخل كمصروف. 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة 
 

بين   ما  الناشئة  المؤقتة  الفروقات  على  االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الدخل  ضريبة  إعداد  للموجودات يتم  الدفترية  القيم 
يتم تحديد مبلغ ضريبة الدخل المؤجلة بناًء على   والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية.

ول  الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضريبة السائدة أو السارية المفع
يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط بمقدار احتمالية توافر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة ويمكن  في تاري  التقرير المالي.  

 يتم خفض أصل الضريبة المؤجلة بمقدار احتمالية عدم تحقق المنافع الضريبية ذات الصلة.  االستفادة من القيود الدائنة للضريبة.
 

بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية المتعلقة باالستثمارات المؤقتة  لفروقات  لدات ومطلوبات الضريبة المؤجلة  ال يتم إثبات موجو 
في عمليات أجنبية في الحاالت التي يمكن فيها للمجموعة السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال  

 تقبل المنظور. يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة في المس
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 )تتمة(  زكاة وضريبة دخلر(  

 
لتسوية موجودات   المؤجلة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم  الضريبة  الضريبة  ومطلوبات  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات 

مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عندما  تتم   الحالية، وأن أرصدة الضريبة المؤجلة تتعلق بنفس السلطة الضريبية.
بيع  أو  الصافي  أساس  على  الحالية  الضريبة  ومطلوبات  موجودات  تسوية  إما  وتنوي  تسويتها،  في  نظامي  حق  للمنشأة  يكون 

 الموجودات وسداد المطلوبات في  ن واحد.
 

نت تتعلق ببنود يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر أو في  يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو الخسارة، إال إذا كا
 وفي هذه الحالة، يتم إثبات الضريبة أيًضا. حقوق الملكية مباشرة.

 

 الزكاة 
 

 يتم تحميل الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(.

 ب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة. ال يتم احتسا
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 بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( . 3
 

 الموجودات المحتفظ بها كأمانةف( 
 

بالمجموعة، وبالتالي  ال يتم اعتبار الموجودات المحتفظ بها لدى المجموعة، بصفتها وصية أو مؤتمنة عليها، كموجودات خاصة 
 ال تدرج ضمن القوائم المالية الموحدة.

 
للمجموعة.  الموحدة  المالية  القوائم  في  االستثمار  إدارة  لصناديق  المالية  القوائم  إدراج  يتم  مع   لم  المعامالت  االفصاح عن  يتم 

العالقة.  ذات  الجهات  مع  معامالت  بموجب  هذه   الصناديق  في  المجموعة  حصة  ضمن  إن  مدرجة  وجدت،  إن  الصناديق، 
 االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
 منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )غير قائمة على الفائدة( ص( 

 
عتمدة من قبل هيئة الرقابة  يقدم البنك لعمالئه منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )غير قائمة على الفائدة(، م

 الشرعية، على النحو التالي: 
 

تم شراؤه أو االستحواذ عليه في األساس من  موجودات  هي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها البنك إلى العميل سلعة أو    المرابحة
 يتكون سعر البيع من التكلفة باإلضافة إلى هامش ربح متفق عليه. قبل البنك بناء على وعد صادر من العميل بشرائه. 

 
ستأجر(،  هي عبارة عن اتفاقية يكون بموجبها البنك بمثابة مؤجر ألصل يقوم بشرائه أو إنشائه وفقًا لطلب العميل )الم  اإلجارة

يمكن أن تنتهي بنقل ملكية األصل المؤجر     والتي وذلك بناًء على وعد العميل باستئجار األصل نظير إيجار متفق عليه لمدة محددة  
 إلى المستأجر. 

 
ذ هي عبارة عن اتفاقية بين البنك والعميل للمشاركة في بعض المشاريع االستثمارية أو تملك عقار معين تنتهي باستحوا  المشاركة 

 يتم تقاسم الربح أو الخسارة وفقًا لشروط االتفاقية. العميل على الملكية بالكامل.
 

ويقوم العميل ببيع تلك السلعة فورا   هو شكل من أشكال المرابحة يقوم بموجبه البنك بشراء سلعة ما وبيعها للعميل.    التورق 
 واستخدام العائد لتلبية متطلباته التمويلية. 

 
 هو اتفاق يوافق بموجبه العميل على الدخول في صفقة تجارية أو سلسلة صفقات تجارية مقابل عمولة،  العمالت االجنبيةوعد  

 حيث يقوم أحد األطراف )الواعد( بتقديم تعهد أحادي الجانب لطرف ثان )الَموعنود(. 
 

عبارة عن اتفاقية بين البنك وعميل يبيع بموجبها البنك للعميل أصالً مطوراً وفقًا للمواصفات المتفق عليها نظير سعر    االستصناع
 متفق عليه.

 
 هي أدوات إسالمية تمثل حصة ملكية فردية متناسبة في أصل والحق المقابل في تدفقات الدخل الناتجة عن هذا األصل.   الصكوك 

 
المحاسبة عن جميع الدولية    يتم  المعايير  باستخدام  الفائدة(  القائمة على  الشريعة اإلسالمية )غير  أحكام  المتوافقة مع  المنتجات 

 للتقرير المالي وبما يتفق مع السياسات المحاسبية الموضحة في هذه القوائم المالية الموحدة. 
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 النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي .4

 م 2022 
الرياالت  بآالف 

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 969,993 860,484 نقد في الصندوق
 104,995 729,726 إيداع وكالة لدى البنك المركزي السعودي

  ───────  ─────── 
 1,074,988 1,590,210 (29نقد وما في حكمه )االيضاح 

 4,311,883 4,653,011 وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي
  ───────  ─────── 

 5,386,871 6,243,221 المجموع
 ═══ ════ ═══ ════ 

من نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية  7وفقاً للمادة 
تحتسب على  والتي  لدى البنك المركزي السعودي بنسب مئوية محددة من ودائعها عند الطلب والودائع ألجل وغيرها من الودائع  

البنك المركزي السعودي  إن الوديعة النظامية لدى   (.35الشهري في نهاية كل فترة تقرير مالي )انظر اإليضاح رقم  أساس المتوسط  
 . في حكمهالبنك اليومية وبناًء عليه فهي ال تشكل جزءاً من النقد وما عمليات ليست متاحة لتمويل 

 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي .5
 م 2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 648,157 728,827  حسابات جارية
 16,891 56,822 إيداعات سوق المال

 - 907,631 إعادة الشراء العكسي 
  ───────  ────── 
 1,693,280 665,048 

 ( 1,546) ( 4,477) ( أدناه(ب ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح )
  ──────  ────── 

 663,502 1,688,803 المجموع
  ══════  ══════ 

 

تمثل إيداعات سوق المال وإعادة الشراء العكسي األموال المودعة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية )غير قائمة على فائدة( على النحو  
 التالي.

 
 م 2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 م 2021
الرياالت بآالف 

 السعودية
   

 16,891 56,822 مرابحة السلع -إيداعات سوق المال 
 - 907,631 الوعد  -إعادة الشراء العكسي 

  ──────  ────── 
 964,453 16,891 
  ══════  ══════ 
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 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي )تتمة( .5
 

التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى لتوضيح أهميتها يوضح الجدول التالي  أ(  
 للتغيرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة. 

 

  م2022  

 
الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
 شهرا   12مدى 

خسائر ائتمان  
متوقعة غير 
منخفضة القيمة  
االئتمانية على 

 العمر الزمني مدى 

خسائر ائتمان  
متوقعة منخفضة 
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر  

 المجموع  الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 665,048 3,216 - 661,832 م2022يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
 شهر  12

3,216 - (3,216 ) - 

 899,888 - - 899,888 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

موجودات مالية أنلغي إثباتها خالل الفترة باستثناء  
 المشطوبات 

 
(7,164 ) 

 
- 

 
- 

 
(7,164 ) 

 8,187 - - 8,187 التغيرات في الربح المستحق 

 127,321 - - 127,321 الحركات األخرى 

 1,693,280 - - 1,693,280 م 2022ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في 

  م2021  

 
الخسائر 
االئتمانية  

المتوقعة على  
 شهراً  12مدى 

خسائر ائتمان 
متوقعة غير 

منخفضة القيمة 
االئتمانية على  

 مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة  
القيمة االئتمانية  

العمر  على مدى 
 المجموع  الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

  م2021يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في 
279,628 

 
146,181 

 
2,664 

 
428,473 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
 شهر  12

146,181 (146,181) - - 

 168,087 - - 168,087 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

موجودات مالية أنلغي إثباتها خالل الفترة باستثناء  
 المشطوبات 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 16 - - 16 التغيرات في الربح المستحق 

 68,472 552 - 67,920 الحركات األخرى 

 665,048 3,216 - 661,832 م 2021ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 

 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص خسائر األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى:  ( ب
 

   م2022  

 
الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
 شهرا   12مدى 

خسائر ائتمان  
متوقعة غير 
منخفضة القيمة  
االئتمانية على 
 مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمان  
متوقعة منخفضة 
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر  

 المجموع  الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1,546 - - 1,546 م2022يناير  1مخصص الخسارة كما في 

 1,078 - - 1,078 لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 1,908 - - 1,908 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 موجودات مالية أنلغي إثباتها  
  (55 ) 

 
- 

 
- (55 ) 

 4,477 - - 4,477 م2022ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

52 

 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى )تتمة( .5
 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى )تتمة(: فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص خسائر  ( ب
   م2021  

 
الخسائر 
االئتمانية  

المتوقعة على  
 شهراً  12مدى 

خسائر ائتمان 
متوقعة غير 
منخفضة القيمة 
االئتمانية على  
 مدى العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة  
القيمة االئتمانية  
على مدى العمر  

 المجموع  الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 2,335 - 901 1,434 م2021يناير  1مخصص الخسارة كما في 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
 شهر  12

901 (901) - - 

 (970) - - (970) لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 181 - - 181 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 موجودات مالية أنلغي إثباتها
  - - - - 

 1,546 - - 1,546 م2021ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 

 

راجع   تتم إدارة جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى من قبل وكاالت تصنيف ائتماني خارجية حسنة السمعة.  
 لجودة االئتمان للتعرض القائم حسب فئة التصنيف.  2-32اإليضاح 

 

 االستثمارات، بالصافي .6
 

 االستثمارات على النحو التالي:، تم تصنيف م2022ديسمبر  31كما في  (أ
 

 م 2022 
 بآالف الرياالت السعودية 

 المجموع  دولية  محلية  

    
    ( القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 1

 1,155,641 1,129,785 25,856 صناديق االستثمار     
 5,093 - 5,093 متداولة  - أسهم     
 30,949 1,129,785 1,160,734 

    القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( 2
 48,714 - 48,714 متداولة - أسهم     
 5,236 1,093 4,143 غير متداولة - أسهم     
 2,079,290 201,317 1,877,973 أسهم - استثمارات صكوك     
 8,072,243 - 8,072,243 دين - استثمارات صكوك     

 10,003,073 202,410 10,205,483 
 ( 6,457) - ( 6,457) مخصص االنخفاض في القيمة    
 9,996,616 202,410 10,199,026 

    ( التكلفة المطفأة 3
 19,766,370 - 19,766,370 استثمارات صكوك    

 3,520,943 - 3,520,943 سندات وكالة بسعر متغير    

 23,287,313 - 23,287,313 
 ( 13,020) - ( 13,020) مخصص االنخفاض في القيمة   

 23,274,293 - 23,274,293 
 34,634,053 1,332,195 33,301,858 المجموع

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

53 

 

  االستثمارات، بالصافي )تتمة( . 6
 

 ، تم تصنيف االستثمارات على النحو التالي )تتمة(:م2021ديسمبر  31كما في  (أ
 

 م 2021 
 السعودية بآالف الرياالت 

 المجموع  دولية  محلية  

    
    ( القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 1

 262,443 59,688 202,755 صناديق االستثمار     
 4,349 -  4,349 متداولة  - أسهم     
 207,104 59,688 266,792 

    ( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 2
 4,885 742 4,143 غير متداولة - أسهم     
 4,058,901 135,548 3,923,353 استثمارات صكوك    

 3,927,496 136,290 4,063,786 
 (425) (130) (295) مخصص االنخفاض في القيمة    
 3,927,201 136,160 4,063,361 

    ( التكلفة المطفأة 3
 22,205,575 -  22,205,575 استثمارات صكوك    
 4,904,263 -  4,904,263 سندات وكالة بسعر متغير    

 27,109,838  - 27,109,838 
 (6,186) -  (6,186) مخصص االنخفاض في القيمة   

 27,103,652  - 27,103,652 
 31,433,805 195,848 31,237,957 المجموع

 

 كمتداولة وغير متداولة:، تخسارة االئتمان المتوقعة ذات الصلة، إن وجدمن صافي فيما يلي مكونات االستثمارات  ( ب
 

 م 2021 م2022 

 متداولة 
بآالف الرياالت  
 السعودية

 غير متداولة
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 المجموع
بآالف الرياالت  
 السعودية

 متداولة
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 غير متداولة
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 

 المجموع 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 23,801,693 5,713,593 18,088,100 25,368,350 5,154,602 20,213,748 بمعدل ثابت  -استثمارات صكوك 
 2,456,490 550,710 1,905,780 2,451,807 1,276,238 1,175,569 بمعدل متغير  -استثمارات صكوك 

 4,903,945 - 4,903,945 3,519,922 - 3,519,922 سندات وكالة بسعر متغير 
 - - - 2,079,290 1,379,653 699,637 معدل ثابت  -أسهم -استثمارات صكوك 

 9,234 4,885 4,349 59,043 5,236 53,807 أسهم 
 262,443 17,155 245,288 1,155,641 1,084,072 71,569 صناديق االستثمار 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 31,433,805 6,286,343 25,147,462 34,634,053 8,899,801 25,734,252 مجموع االستثمارات 

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

 

 غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة: والخسائرفيما يلي تحليالً لألرباح  ( ج
 م 2021 م2022 

 

 القيمة الدفترية 
بآالف الرياالت  
 السعودية

إجمالي األرباح    
 غير المحققة 

بآالف الرياالت  
 السعودية

إجمالي الخسائر  
 غير المحققة 

الرياالت  بآالف 
 السعودية

 القيمة العادلة 
بآالف الرياالت  
 السعودية

 القيمة الدفترية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

إجمالي األرباح    
 غير المحققة 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

إجمالي     
الخسائر غير  

 المحققة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 القيمة العادلة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
استثمارات  
 22,199,707 19,198,221 ( 594,001) 37,851 19,754,371 الصكوك

 

650,094 
 

(44,428)  22,805,373 
سندات وكالة  
 4,904,254 - 309 4,903,945 3,615,376 - 95,454 3,519,922  بسعر متغير 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────  ─────  ────── 
 27,709,627 ( 44,428) 650,403 27,103,652 22,813,597 ( 594,001) 133,305 23,274,293  المجموع

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



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

54 

 

  االستثمارات، بالصافي )تتمة( .6
 

 فيما يلي تحليل استثمارات المجموعة حسب طبيعة الطرف المقابل: ( د

 

 م 2022
الرياالت  بآالف 

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 30,675,943 30,315,900  حكومية وشبه حكومية 
 186,106 2,238,676  شركات

 571,756 2,079,477 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 ─────── ─────── 

 31,433,805 34,634,053  المجموع
 ═══════ ═══════ 

 

 ولكنها غير متداولة بنشاط.   ،مختلفةفي أسواق  متداولة )ج((  6بعض استثمارات الصكوك )مفصح عنها في اإليضاح إن 
 

)أ(( مع استثمارات أساسية    6يتم تصنيف الصناديق االستثمارية المشتركة الكائنة في المملكة العربية السعودية )مفصح عنها في إيضاح  
 السعودية ضمن فئة "دولية". خارج المملكة العربية 

 

مليون لاير سعودي(، وهي    375: م2021مليون لاير سعودي ) 4,975تشتمل استثمارات الصكوك وسندات وكالة بسعر متغير بمبلغ 
:  م2021مليون لاير سعودي )  4,953بلغت القيمة السوقية لهذه االستثمارات مبلغ   مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك أخرى. 

 مليون لاير سعودي(.  406.99
 

 فيما يلي تحليالً للتغينرات في مخصص خسارة سندات الدين المقتناة بالتكلفة المطفأة: ( ه
 

  م 2022  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
 شهرا   12مدى 

خسائر ائتمان  
متوقعة غير  
منخفضة القيمة  
االئتمانية على  
مدى العمر  
 الزمني 

خسائر ائتمان  
متوقعة  

منخفضة القيمة  
االئتمانية على  
مدى العمر  
 المجموع  الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 6,186 - - 6,186 م 2022يناير   1مخصص الخسارة كما في 

 2,216 - - 2,216 لخسارة  مخصص اصافي إعادة قياس 
 6,002 - - 6,002 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها  

 ( 1,384) - - ( 1,384) أنلغي إثباتهاموجودات مالية 
 13,020 - - 13,020 م 2022ديسمبر   31مخصص الخسارة كما في 

 

  م 2021  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
 شهراً  12مدى 

خسائر ائتمان 
متوقعة غير  
منخفضة القيمة  
االئتمانية على  
مدى العمر  
 الزمني

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة  

االئتمانية القيمة 
على مدى العمر  

 المجموع  الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 6,498 - - 6,498 م 2021يناير  1مخصص الخسارة كما في 

 (637) - - (637) لخسارةمخصص اإعادة قياس صافي 
 340 - - 340 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها  

 ( 15) - - ( 15)  موجودات مالية أنلغي إثباتها
 6,186 - - 6,186 م2021ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

55 

 

  االستثمارات، بالصافي )تتمة( . 6
 

 فيما يلي تحليالً للتغينرات في مخصص الخسارة سندات الدين المقيدة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ( و
 

  م 2022  

 
الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
  12مدى 
 شهرا  

خسائر ائتمان  
متوقعة غير  
منخفضة القيمة  
االئتمانية على  
مدى العمر  
 الزمني 

خسائر ائتمان  
متوقعة  

منخفضة القيمة  
االئتمانية على  
مدى العمر  
 المجموع  الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 425 - - 425 م 2022يناير   1مخصص الخسارة كما في 
 679 - - 679 لخسارةمخصص اإعادة قياس صافي 

 5,354 - - 5,354 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها  
 ( 1) - - ( 1) موجودات مالية أنلغي إثباتها
 6,457 - - 6,457 م 2022ديسمبر   31مخصص الخسارة كما في 

 

 

  م 2021  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
 شهراً  12مدى 

خسائر ائتمان 
متوقعة غير  
منخفضة القيمة  
االئتمانية على  
مدى العمر  
 الزمني

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة  
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر  

 المجموع  الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 - - - - م 2021يناير  1مخصص الخسارة كما في 
 425 - - 425 لخسارةمخصص اإعادة قياس صافي 

 - - - - موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها  
 - - - -  موجودات مالية أنلغي إثباتها
 425 - - 425 م2021ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

56 

 
 تمويل، صافي .7

 

 تشمل القروض والسلف لألفراد لالحتياجات الشخصية.  :أفراد 
 

 تشمل القروض والسلف إلى شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم والمؤسسات الفردية.  : شركات
 

 تشمل القروض والسلف للموظفين.  :أخرى
 

 يتألف التمويل، صافي مما يلي:  (أ
 بآالف الرياالت السعوديــــــة  

 المجموع أخرى  تجارية  أفراد  بطاقات ائتمان  
      م2022

      

 72,076,710 298,490 40,953,561 30,057,394 767,265 تمويل عامل 
 1,240,944 7,411 866,744 304,654 62,135 التمويل غير العامل 

  ───────  ───────  ───────  ──────  ─────── 
 73,317,654 305,901 41,820,305 30,362,048 829,400 إجمالي التمويل

 

 ( 2,718,645) (4,123) ( 2,412,039) ( 220,761) (81,722) مخصص االنخفاض في القيمة 
  ──────  ──────  ───────  ──────  ─────── 

 70,599,009 301,778 39,408,266 30,141,287 747,678  التمويل، صافي
  ══════  ══════ ════ ═══  ══════ ════ ═══ 

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 المجموع أخرى  تجارية  أفراد  بطاقات ائتمان  
      م 2021

      

 63,693,358 336,836 34,844,008 27,826,969 685,545 تمويل عامل 
 1,379,115 - 1,054,322 264,663 60,130 التمويل غير العامل 

  ───────  ───────  ───────  ──────  ─────── 
 65,072,473 336,836 35,898,330 28,091,632 745,675 إجمالي التمويل

 

 ( 2,637,997) ( 556) ( 2,346,248) ( 225,570) ( 65,623) مخصص االنخفاض في القيمة 
  ──────  ──────  ───────  ──────  ─────── 

 62,434,476 336,280 33,552,082 27,866,062 680,052 التمويل، صافي
  ══════  ══════  ══════  ══════ ═════ ══ 

 

بالصافي المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق باتفاقيات المرابحة واإلجارة واالستصناع والمشاركة  يمثل التمويل، 
 كما يلي:  الشريعة االسالمية يتضمن أعاله األرصدة المتوافقة مع  والتورق.

 
 بآالف الرياالت السعوديــــــة  

 المجموع أخرى  تجارية  أفراد  بطاقات ائتمان  
      م2022

      

 35,500,180 - 34,670,780 - 829,400 تورق
 29,973,791 - 4,578,309 25,395,482 - مرابحة 

 5,827,824 - 870,098 4,957,726 - اإلجارة 
 305,901 305,901 - - - قرض حسن

 1,709,958 - 1,701,118 8,840 - أخرى 
  ───────  ───────  ───────  ──────  ─────── 

 73,317,654 305,901 41,820,305 30,362,048 829,400 إجمالي التمويل
 ( 2,718,645) (4,123) ( 2,412,039) ( 220,761) (81,722) مخصص االنخفاض في القيمة 

  ──────  ──────  ───────  ──────  ─────── 
 70,599,009 301,778 39,408,266 30,141,287 747,678 التمويل، صافي

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

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

57 

 

 تمويل، صافي )تتمة(  . 7
 

 بآالف الرياالت السعوديــــــة  

 المجموع  أخرى  تجارية أفراد  بطاقات ائتمان 
      م 2021

      

 30,192,015 - 29,446,340 - 745,675 تورق
 26,429,937 - 4,203,082 22,226,855 - مرابحة 
 6,909,764 - 1,054,967 5,854,797 - اإلجارة 

 336,836 336,836 - - - قرض حسن
 1,203,921 - 1,193,941 9,980 - أخرى 

  ──────  ───────  ───────  ──────  ─────── 
 65,072,473 336,836 35,898,330 28,091,632 745,675 إجمالي التمويل

 ( 2,637,997) ( 556) ( 2,346,248) ( 225,570) ( 65,623) مخصص االنخفاض في القيمة 
  ────── ──── ───  ───────  ──────  ─────── 

 62,434,476 336,280 33,552,082 27,866,062 680,052  التمويل، صافي
  ══════ ══ ═════ ════ ═══  ══════ ════ ═══ 

 
الدفترية للتمويل للمساعدة في توضيح أهميتها للتغيرات في مخصص  يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة   ( ب

 الخسارة. 
  م2022  

 

الخسائر االئتمانية  
 12المتوقعة على مدى 

 شهرا  

خسائر ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     تمويل 

 65,072,473 3,802,553 3,429,865 57,840,055 م2022يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في 
مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على  

 - ( 135,247) ( 125,628) 260,875 شهر  12مدى 
خسارة ائتمان متوقعة غير مبالغ محولة إلى 

 - ( 128,313) 555,916 ( 427,603) منخفضة القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني    
خسارة ائتمان متوقعة منخفضة مبالغ محولة إلى 

 - 424,159 ( 282,519) ( 141,640) القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني
 ( 139,937) (54,436) ( 225,745) 140,244 حركات أخرى 

 21,134,032 13,652 55,880 21,064,500 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 
 ( 12,753,888) ( 104,549) ( 567,555) ( 12,081,784) موجودات مالية تم استبعادها 
 312,209 - - 312,209 التغير في الربح المستحق 

 ( 307,235) ( 307,235) - - ات مشطوب
ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 73,317,654 3,510,584 2,840,214 66,966,856 م2022

 
  م 2021  

 

الخسائر االئتمانية 
 12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

خسائر ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى 
 المجموع  العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     تمويل 

 56,154,208 3,120,958 4,292,092 48,741,158 م 2021يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في 
مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على  

 - ( 5,484) ( 1,015,410) 1,020,894 شهر  12مدى 
خسارة ائتمان متوقعة غير مبالغ محولة إلى 

 - ( 10,040) 1,446,853 ( 1,436,813) منخفضة القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني    
خسارة ائتمان متوقعة منخفضة مبالغ محولة إلى 

 - 1,080,884 ( 850,657) ( 230,227) القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني
 ( 807,956) ( 17,360) ( 261,504) ( 529,092) حركات أخرى 

 17,869,438 75,178 95,715 17,698,545 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 
 ( 7,946,980) ( 282,404) ( 277,224) ( 7,387,352) موجودات مالية تم استبعادها 
 ( 37,058) - - ( 37,058) التغير في الربح المستحق 

 ( 159,179) ( 159,179) - - مشطوبات 
ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 65,072,473 3,802,553 3,429,865 57,840,055 م 2021
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

58 

 

 تمويل، صافي )تتمة( .7
 

 فيما يلي تحليل التغير في خسارة االئتمان المتوقعة للتمويل:  ( ج
 

  م2022  

 

الخسائر االئتمانية  
 12المتوقعة على مدى 

 شهرا  

خسائر ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     تمويل 

 2,637,997 2,244,449 222,807 170,741 م2022يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على  
 - (14,112) (1,788) 15,900 شهر  12مدى 

خسارة ائتمان متوقعة غير مبالغ محولة إلى 
منخفضة القيمة االئتمانية على مدى العمر  

 - (64,322) 66,999 (2,677) الزمني

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة مبالغ محولة إلى 
 - 7,176 (5,800) (1,376) القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني

 457,715 328,323 98,665 30,727 لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 78,397 6,688 1,352 70,357 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 148,229) (36,806) (76,392) (35,031) موجودات مالية تم استبعادها 

 ( 307,235) ( 307,235) - - مشطوبات 

ديسمبر  31خسارة ائتمان متوقعة كما في 
 م2022

248,641 305,843 2,164,161 2,718,645 

 

 
  م 2021  

 

الخسائر االئتمانية 
 12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

ائتمان متوقعة خسائر 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى 
 المجموع  العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     تمويل 

 2,192,997 1,559,218 298,170 335,609 م 2021يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على  
 - ( 2,749) ( 10,909) 13,658 شهر  12مدى 

خسارة ائتمان متوقعة غير مبالغ محولة إلى 
منخفضة القيمة االئتمانية على مدى العمر  

 - ( 4,093) 13,969 ( 9,876) الزمني

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة مبالغ محولة إلى 
 - 128,894 ( 127,549) ( 1,345) القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني

 586,886 704,892 65,769 ( 183,775) لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 94,626 37,473 1,567 55,586 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 77,333) ( 20,007) ( 18,210) ( 39,116) موجودات مالية تم استبعادها 

 ( 159,179) ( 159,179) - - مشطوبات 

ديسمبر   31خسارة ائتمان متوقعة كما في 
 2,637,997 2,244,449 222,807 170,741 م 2021

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

59 

 

 تمويل، صافي )تتمة(  . 7
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة لكل فئة من األدوات المالية:  ( د
 

  م2022  

 

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

خسائر ائتمان 
متوقعة غير 

منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة  
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 المجموع الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     بطاقات ائتمان 

 65,623 39,084 1,656 24,883 م2022يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
 - (879) (645) 1,524 شهر 12

خسارة ائتمان متوقعة غير مبالغ محولة إلى 
 - (70) 369 (299) منخفضة القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة مبالغ محولة إلى 
 - 948 (485) (463) القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني

 15,677 21,455 170 (5,948) لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 10,680 785 835 9,060 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 (7,875) (3,958) (421) (3,496) موجودات مالية تم استبعادها 

 (2,383) (2,383) - - مشطوبات 

 

 81,722 54,982 1,479 25,261 م2022ديسمبر  31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 

 
  م 2021  

 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

خسائر ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني 

ائتمان متوقعة خسائر 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى 
 المجموع  العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     بطاقات ائتمان 

 63,908 36,192 1,661 26,055 م 2021يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على  
 - ( 951) ( 595) 1,546 شهر  12مدى 

خسارة ائتمان متوقعة غير مبالغ محولة إلى 
منخفضة القيمة االئتمانية على مدى العمر  

 - ( 95) 484 ( 389) الزمني    

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة مبالغ محولة إلى 
 - 1,049 ( 445) ( 604) القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني

 914 7,839 240 ( 7,165) لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 12,426 1,542 813 10,071 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 9,827) ( 4,694) ( 502) ( 4,631) موجودات مالية تم استبعادها 

 ( 1,798) ( 1,798) - - مشطوبات 

 

 65,623 39,084 1,656 24,883 م 2021ديسمبر   31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

60 

 

 تمويل، صافي )تتمة(  . 7
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة لكل فئة من األدوات المالية )تتمة(:  ( د
 

  م2022  

 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

خسائر ائتمان 
متوقعة غير منخفضة  
القيمة االئتمانية على  
 مدى العمر الزمني 

متوقعة خسائر ائتمان 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     قروض عمالء 

 225,570 158,282 1,620 65,668 م2022يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على  
 - (3,691) (400) 4,091 شهر  12مدى 

خسارة ائتمان متوقعة غير مبالغ محولة إلى 
منخفضة القيمة االئتمانية على مدى العمر  

 - (1,176) 1,494 (318) الزمني

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة مبالغ محولة إلى 
 - 527 (375) (152) القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمني

 20,904 49,499 (658) (27,937) لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 31,467 3,319 502 27,646 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 (19,496) (3,163) (469) (15,864) موجودات مالية تم استبعادها 

 (37,684) (37,684) - - مشطوبات 

ديسمبر  31خسارة ائتمان متوقعة كما في 
 220,761 165,913 1,714 53,134 م2022

 

 
  م 2021  

 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

خسائر ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة 

القيمة االئتمانية على 
 المجموع  مدى العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     قروض عمالء 

 211,871 77,845 2,184 131,842 م 2021يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
 - ( 1,798) ( 546) 2,344 شهر 12

إلى خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة   محول
 - ( 3,998) 4,303 ( 305) االئتمانية على مدى العمر الزمني 

إلى خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة  محول
 - 710 ( 372) ( 338) االئتمانية على مدى العمر الزمني 

 29,297 102,172 ( 3,541) ( 69,334) لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 37,075 4,347 620 32,108 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 46,901) ( 15,224) ( 1,028) ( 30,649) موجودات مالية تم استبعادها 

 ( 5,772) ( 5,772) - - مشطوبات 

 225,570 158,282 1,620 65,668 م 2021ديسمبر   31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

61 

 

 )تتمة( تمويل، صافي   . 7
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة لكل فئة من األدوات المالية )تتمة(:  ( د
 

  م2022  

 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

خسائر ائتمان 
متوقعة غير 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة  
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 المجموع الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

     قروض تجارية 

 2,346,248 2,047,083 219,531 79,634 م2022يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 - (9,542) (743) 10,285 شهر  12مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى  
 - (63,076) 65,129 (2,053) االئتمانية على مدى العمر الزمني  

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى 
 - 5,690 (4,940) (750) االئتمانية على مدى العمر الزمني 

 417,269 253,397 99,120 64,752 لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 36,198 2,584 14 33,600 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 120,789) (29,685) (75,502) (15,602) موجودات مالية تم استبعادها 

 ( 266,887) ( 266,887) - - مشطوبات 

 2,412,039 1,939,564 302,609 169,866 م2022ديسمبر  31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 
  م 2021  

 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

خسائر ائتمان 
متوقعة غير 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى 
 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة 

االئتمانية على القيمة  
 المجموع  مدى العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

     قروض تجارية 

 1,917,218 1,445,181 294,325 177,712 م 2021يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 - - ( 9,768) 9,768 شهر  12مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى  
 االئتمانية على مدى العمر الزمني   

 

(9,182 ) 

 

9,182 

 

- 

 

- 

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى 
 االئتمانية على مدى العمر الزمني 

(403 ) (126,732 ) 127,135 - 

 556,119 594,881 69,070 ( 107,832) لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 45,125 31,584 134 13,407 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 20,605) ( 89) ( 16,680) ( 3,836) موجودات مالية تم استبعادها 

 ( 151,609) ( 151,609) - - مشطوبات 

 2,346,248 2,047,083 219,531 79,634 م 2021ديسمبر   31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

62 

 

 تمويل، صافي )تتمة(  . 7
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة لكل فئة من األدوات المالية )تتمة(:  ( د
 

  م2022  

 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

خسائر ائتمان 
متوقعة غير 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة  
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 المجموع الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     أخرى 

 556 - - 556 م2022يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 
خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى 

 - - 7 (7) االئتمانية على مدى العمر الزمني 
خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى 

 - 11 - (11) االئتمانية على مدى العمر الزمني 
 3,865 3,972 33 (140) لخسارة مخصص اصافي إعادة قياس 

 52 - 1 51 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 
 (69) - - (69) موجودات مالية تم استبعادها 

 (281) (281) - - مشطوبات 
 

 4,123 3,702 41 380 م2022ديسمبر  31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 
 

  م 2021  

 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

خسائر ائتمان 
متوقعة غير 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى 
 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة 

القيمة االئتمانية على 
 المجموع  مدى العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     أخرى 

 - - -  - م 2021يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 
 556 - - 556 لخسارة  مخصص اصافي إعادة قياس 

 - - -  - موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 
 - - -  - موجودات مالية تم استبعادها 

 - - -  - مشطوبات 
 

 556 - - 556 م 2021ديسمبر   31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

63 

 

 تمويل، صافي )تتمة(  . 7
 

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة:  ( ه
 

  بآالف الرياالت السعوديــــــة 

 م2022 بطاقات ائتمان  أفراد  تجارية  أخرى  المجموع
      

2,637,997 556 2,346,248 225,570 65,623 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحية كما 

 م 2022يناير  1في 
 للسنةمخصص انخفاض القيمة  18,482 105,845 441,211 6,575 572,113

 ديون معدومة تم شطبها خالل السنة   ( 2,383) ( 37,684) ( 266,887) ( 281) ( 307,235)
 عكس / استرداد مبالغ تم تكوين مخصصات لها سابقاً  - ( 72,970) ( 108,533) ( 2,727) ( 184,230)

──── ──  ─────  ──────  ──────  ──────  

 الرصيد في نهاية السنة  81,722 220,761 2,412,039 4,123 2,718,645
══ ════  ═════  ══════  ══════  ══════  

 
  بآالف الرياالت السعودية 

 م2021 بطاقات ائتمان  أفراد  تجارية  أخرى  المجموع
      

2,192,997 - 1,917,218 211,871 63,908 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحية كما في  

 م 2021يناير  1
 مخصص انخفاض القيمة للسنة 3,513 119,763 641,064 556 764,896

 ديون معدومة تم شطبها خالل السنة  ( 1,798) ( 5,772) ( 151,609) - ( 159,179)
 تكوين مخصصات لها سابقاً عكس / استرداد مبالغ تم  - ( 100,461) ( 60,425) - ( 160,886)

 مخصص عكس - 169 - - 169
─── ───  ─────  ──────  ──────  ──────  

 الرصيد في نهاية السنة  65,623 225,570 2,346,248 556 2,637,997
═══ ═══  ═════  ══════  ══════  ══════  

 

والتي ال تزال خاضعة    م2022ديسمبر    31بلغت القيمة التعاقدية القائمة على الموجودات المالية، التي تم شطبها خالل السنة المنتهية في  
 مليون لاير سعودي(.  147.06: م2021مليون لاير سعودي ) 271.43لإلجراءات التنفيذية، 

 

 المالية األخرى للسنة في قائمة الدخل الموحدة على: يشتمل صافي تكلفة انخفاض القيمة للتمويل والموجودات  ( و
 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 764,896 572,113 مخصص انخفاض القيمة للتمويل للسنة
ً تم تكوين مخصص لها مبالغ  (استرداد) / )عكس(  ( 160,886) ( 184,230) سابقا

 ً  (15,771) ( 115,883) )استردادات( من ديون مشطوبة سابقا
ات من البنوك  المطلوـب ا يتعلق ـب ة فيـم اض في القيـم ل / )عكس( االنخـف ــافي محـم صـــ

 (789) 2,931 والمؤسسات المالية األخرى
ــارة االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق  ــص االنخفاض في القيمة على الخسـ ــافي مخصـ صـ

 113 12,866 باالستثمارات
ــافي )عكس( /   ــارة االئتمانية   تحميلصــ ــص االنخفاض في القيمة على الخســ مخصــ

 37,003 ( 1,482) المتوقعة فيما يتعلق بالتمويل غير الممول واالرتباطات المتعلقة باالئتمان
 ────── ────── 

 624,566 286,315 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية األخرى، صافي
 ══════ ══════ 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تمويل، صافي )تتمة(  . 7
 

 فيما يلي بيان تركز مخاطر القطاع االقتصادي للتمويل ومخصص االنخفاض في القيمة:  ( ز
 

 م 2022
 

 
 

 العاملة 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 

 
 

 غير العاملة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

مخصص االنخفاض  
 في القيمة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 

 
 

 التمويل، صافي 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 5,201,318 ( 14,440) - 5,215,758 حكومية وشبه حكومية 
 1.804.093 ( 16.204) - 1,820,297  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 73,857 ( 79) - 73,936 الزراعة وصيد األسماك 
 3,436,637 ( 891,312) 199,219 4,128,730 التصنيع 
 36,832 ( 91) 25 36,898 وماء وغاز وخدمات صحية كهرباء 

 1,748,146 ( 507,617) 163,656 2,092,107 البناء واإلنشاءات 
 12,398,462 ( 625,428) 375,610 12,648,280 تجارة 

 629,879 ( 672) - 630,551  نقل واتصاالت 
 1,935,588 ( 110,975) 13,044 2,033,519 الخدمات 
 30,888,965 ( 302,483) 366,789 30,824,659 استهالكية وبطاقات ائتمان قروض 

 1,653,477 ( 275) - 1,653,752 تداول االسهم 
 10.791.755 ( 249069) 122,601 10,918,223 أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 70,599,009 ( 2,718,645) 1,240,944 72,076,710 المجموع 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 م 2021

 

 

 

 العاملة 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 

 
 

 غير العاملة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

مخصص  
االنخفاض في  

 القيمة 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 

 
 

 التمويل، صافي 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 5,084,999 ( 14,803) - 5,099,802 حكومية وشبه حكومية 
 1,258,197 ( 7,479) - 1,265,676  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 73,100 ( 55) - 73,155 الزراعة وصيد األسماك 
 4,032,659  (741,545) 175,895 4,598,309 التصنيع 

 120,763 ( 221) - 120,984 كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية 
 1,769,447 ( 489,261) 140,614 2,118,094 البناء واإلنشاءات 

 10,404,079  (743,288) 521,554 10,625,813 تجارة 
 405,610 ( 1,760) - 407,370  نقل واتصاالت

 1,577,696  (154,227) 82,514 1,649,409 الخدمات 
 28,546,114 ( 291,193) 324,793 28,512,514 قروض استهالكية وبطاقات ائتمان 

 1,917,785 - - 1,917,785 تداول االسهم 
 7,244,027  (194,165) 133,745 7,304,447 أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 62,434,476 ( 2,637,997) 1,379,115 63,693,358 المجموع 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تمويل، صافي )تتمة( .7
 

 عقارات أخرى  ( ح
 

 م 2022 
الرياالت  بآالف 

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 474,421 554,656 الرصيد في بداية السنة
 82,845 944 إضافات خالل السنة

 (2,610) ( 6,061) استبعادات خالل السنة
 ────── ────── 

 554,656 549,539 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
 (46,913) ( 43,754) " أدناه((طمحققة )إيضاح  "مخصص خسائر إعادة تقييم غير 

 ────── ────── 
 507,743 505,785 صافي الرصيد في نهاية السنة

 ══════ ══════ 
 

انخفاض القيمة فيما يتعلق بالخسائر غير المحققة على بعض الممتلكات التي استحوذ عليها البنك في السنوات    مخصصيمثل ذلك   ( ط
تم احتساب المبلغ على أساس عمليات إعادة التقييم التي أجراها المقيمون العقاريون   عمالء التمويل.من  المطالبات    مقابل السابقة  

  ذات صلة. ممتلكاتمليون لاير سعودي نتيجة لبيع  3,16بمبلغ خسارة  تم تكبدخالل السنة الحالية،  المستقلون.
 

 الموجودات األخرى .8
 م 2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 186,923 140,284 سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
 165,656 18,544 مقابل األدوات الماليةودائع هامشية 

 206,810 127,294 الذمم المدينة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
 291,147 30,913 سلف مقابل شراء استثمارات

 - 99,855 إدارة النقد شركة النقد المحتفظ به لدى 
 170,807 164,149 أخرى

 ─────── ────── 
 1,021,343 581,039 المجموع

 ═══════ ══════ 
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 استثمار في شركة زميلة .9

 
 شركة الجزيرة تكافل تعاوني.   ملكية( من  %26,03: م2021ديسمبر  31% )26,03تمتلك المجموعة نسبة 

 
تنمثل الحصة في اجمالي الدخل الشامل في شركة زميلة حصة المجموعة في اجمالي الدخل الشامل لشركة الجزيرة تكافل تعاوني بناًء  

الجزيرة تكافل تعاوني  إن شركة   .م2022سبتمبر    30على أحدث معلومات مالية متاحة من الجزيرة تكافل تعاوني للفترة المنتهية في  
مبلغ   م2022ديسمبر    31القيمة السوقية لالستثمار في الجزيرة تكافل تعاوني كما في  تبلغ  )تداول( و  ةالسعودي   ية سوق المالالمدرجة في  
 مليون لاير سعودي(.  286,87: م2021مليون لاير سعودي ) 210.43

 

  أدى ، أكملت شركة الجزيرة تكافل تعاوني دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهو ما  م2021خالل  
تم تسويتها والتي  مليون لاير سعودي    317.95وقد تحدد سعر الشراء لهذا الدمج بـ   لتخفيض المساهمة الفعلية لمجموعة بنك الجزيرة.

  لاير   26.35بشركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بسعر    مليون سهم جديد  12.07بإصدار  
وقد تم التعامل مع هذا التخفيض في مساهمة مجموعة بنك الجزيرة كاستبعاد وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم   للسهم.  سعودي

مليون لاير سعودي    39.4قدره  وقد أدى ذلك إلى االعتراف بمكسب   والمشاريع المشتركة"."االستثمارات في الشركات الزميلة    -  28
 .م2021ديسمبر  31والذي تم عرضه في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 

 

لمنتهية في ذلك  ديسمبر وللسنة ا  31الجزيرة تكافل تعاوني كما في    شركة  يلخص الجدول التالي أحدث المعلومات المالية المتاحة عن
 التاري :

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 2,820,593 2,543,420 مجموع الموجودات
 ═══════ ══════ 

 ( 2,009,762) ( 1,705,083) مجموع المطلوبات
 ═══════ ══════ 

 811,243 837,095 إجمالي حقوق المساهمين
 ═══════ ══════ 

 % 26.03 % 26.03 نسبة ملكية المجموعة
 ═══════ ══════ 

 211,143 217,871 القيمة الدفترية لالستثمار
 ═══════ ══════ 
   

 25,667 26,994 إجمالي الربح للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 ═══════ ══════ 

 8,010 7,026  حصة المجموعة من الربح للسنة
 ═══════ ══════ 
 

 يوضح الجدول التالي الحركة في االستثمار في شركة زميلة خالل السنة: 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 164,136 211,143  الرصيد في بداية السنة
 39,390 - مكسب من استبعاد شركة زميلة

 8,010 7,026 وضريبة الدخلالحصة في الربح للسنة قبل الزكاة 
 (393) ( 298) الحصة في الزكاة وضريبة الدخل

 ───── ───── 
 211,143 217,871 الرصيد في نهاية السنة

 ═════ ═════ 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي .10
 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 704,052 647,922 صافي )ايضاح أ( -ممتلكات ومعدات 
 326,810 249,782 موجودات حق االستخدام، صافي )إيضاح )ب((

 125,518 168,670 موجودات غير ملموسة )إيضاح )ج((
 ─────── ─────── 

 1,156,380 1,066,374 المجموع
 ═══════ ═══════ 

 

 أ( ممتلكات ومعدات، صافي
 

 

 

 

 ومباني أرض 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

تحسينات على  
 المأجور 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

األثاث والمعدات  
 والسيارات 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

األعمال  
الرأسمالية تحت  

 التنفيذ
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

 

 المجموع 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
      

      التكلفة 

 1,578,188 92,461 621,096 556,799 307,832 م 2021يناير  1
 106,861 93,494 6,116 1,150 6,101 إضافات خالل السنة 
 - ( 85,138) 4,392 9,265 71,481 تحويل خالل السنة 

 ( 49,899) - ( 8,854) ( 41,045) - استبعادات خالل السنة 
 ───── ───── ───── ───── ─────── 

 1,635,150 100,817 622,750 526,169 385,414 م2022يناير  1كما في 
      

 113,359 80,565 20,069 6,357 6,368 إضافات خالل السنة 
 - ( 30,219) 6,428 23,791 - تحويل خالل السنة 

 ( 126,524) ( 5,108) ( 9,754) ( 11,355) ( 100,307) استبعادات خالل السنة 
 ───── ───── ───── ───── ─────── 

 1,621,985 146,055 639,493 544,962 291,475 م2022ديسمبر  31كما في 
 ───── ───── ───── ───── ─────── 
      

 
       ستهالك متراكمإ 

      

 913,990 - 541,581 367,369 5,040 م 2021يناير  1
 58,894 - 29,929 27,530 1,435 المخصص المحمل للسنة  
 ( 41,786) - ( 8,067) ( 33,719) - استبعادات  
 ───── ───── ───── ───── ───── 
 931,098 - 563,443 361,180 6,475 م2022يناير  1كما في  
 58,832 - 27,811 28,595 2,426 المخصص المحمل للسنة  
 ( 15,983) - ( 9,195) ( 6,788) - استبعادات  
 115 - 92 14 10 تحويالت / تعديالت  

 ───── ───── ───── ───── ───── 
 974,063 - 582,151 383,001 8,911 م2022ديسمبر  31كما في  
 ───── ───── ───── ───── ───── 
 

      صافي القيمة الدفترية  

 647,922 146,055 57,342 161,961 282,564 م2022ديسمبر  31كما في  
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 704,052 100,817 59,307 164,989 378,939 م2021ديسمبر  31كما في 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي )تتمة( .10
 

 ب( موجودات حق االستخدام، صافي
 

 

 أرض ومباني 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

  معدات مكتبية
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 سيارات 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 المجموع 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     

     التكلفة 

 550,731 1,232 7,103 542,396 م 2021يناير  1
 61,655 - - 61,655 إضافات خالل السنة 

 ───── ───── ───── ───── 
 612,386 1,232 7,103 604,051 م2022يناير  1كما في 

     

 14,198 309 - 13,889 إضافات خالل السنة 
 ───── ───── ───── ───── 

 626,584 1,541 7,103 617,940 م2022ديسمبر  31كما في 
 ───── ───── ───── ───── 
     

     استهالك متراكم 

 196,615 1,048 4,482 191,085 م 2021يناير  1
 88,961 145 1,493 87,323 المخصص المحمل للسنة 

 ───── ───── ───── ───── 
 285,576 1,193 5,975 278,408 م2022يناير  1كما في 

     

 91,226 156 1,022 90,048 المخصص المحمل للسنة 
 ───── ───── ───── ───── 

 376,802 1,349 6,997 368,456 م2022ديسمبر  31كما في 
 ───── ───── ───── ───── 
 

     صافي القيمة الدفترية 

 249,782 192 106 249,484 م2022ديسمبر  31كما في 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 326,810 39 1,128 325,643 م2021ديسمبر  31كما في 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

المالك، وسيتم  منتتألف أغلبية موجودات حق االـستخدام من فروع مـستأجرة ومواقع الصراف اآللي التي استأجرتها المجموعة بشروط مختلفة 
ــليمها إلى  ــاس الموافقة المتبادلة.المالك  إخالؤها وتس ــؤولة عن صــيانة هذه الموجودات  إن  ما لم يتم التمديد لفترة أخرى على أس المجموعة مس

ــراء هذه الموجودات. ينها خالل فترة اإليجار.وتأم ــراء كجزء من عقود اإليجار لشـ ويحق للمجموعة  ليس لدى المجموعة أي خيار إلعادة الشـ
 إنهاء بعض هذه العقود عن طريق تقديم إشعار مسبق، وقد يطلب منها في بعض الحاالت دفع جزء من المدفوعات التعاقدية المتبقية كغرامة.

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي )تتمة( .10
 

 ج( موجودات غير ملموسة
 

 
 

 برامج حاسب آلي 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 
 أعمال تحت التنفيذ  

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 

 المجموع 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
    التكلفة

 382,163 33,455 348,708 م 2021يناير  1
 39,849 37,637 2,212 إضافات خالل السنة 

 - (14,756) 14,756 تحويل خالل السنة  
 (758) (758) - استبعادات

 ───── ───── ───── 
 421,254 55,578 365,676 م2022يناير   1كما في 

    

 90,578 85,517 5,061 إضافات خالل السنة 
 - ( 25,311) 25,311 تحويل خالل السنة 

 - - - استبعادات
 ───── ───── ───── 

 511,832 115,784 396,048 م 2022ديسمبر    31كما في 
 ═════ ═════ ═════ 
 

    اإلطفاء المتراكم: 

 244,868 - 244,868 م 2021يناير  1
 50,868 - 50,868 المخصص المحمل للسنة 

 - - - استبعادات
 ───── ───── ───── 

 295,736 - 295,736 م2022يناير   1كما في 
    

 47,533 - 47,533 المخصص المحمل للسنة 
 - - - استبعادات

 ( 107) - ( 107) تحويالت / تعديالت 
 ───── ───── ───── 

 343,162 - 343,162 م 2022ديسمبر    31كما في 
 ───── ───── ───── 

    صافي القيمة الدفترية 

 168,670 115,784 52,886 م 2022ديسمبر    31كما في 
 ═════ ═════ ═════ 

 125,518 55,578 69,940 م2021ديسمبر  31كما في 
 ═════ ═════ ═════ 
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 الشريعة االسالمية مشتقات متوافقة مع أحكام  . 11
 

التالية ألغراض المتاجرة والتحوط    الشريعة االسالميةفي سياق نشاطها المعتاد، تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة من أحكام  
 االستراتيجي: 

 

 طبيعة/نوع المشتقات المحتفظ بها 11-1
 

 المقايضات ( أ
 

بالنسبة لمقايضات أسعار الربح، تقوم  األطراف المتعاقدة   تمثل المقايضات ارتباطات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. 
وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولة   عادة بتبادل دفعات الربح بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ.

 بين العمالت يتم تبادل دفعات األصل والعموالت الثابتة والمتغيرة بعمالت مختلفة. 
 

 العمالت االجنبية( خيارات )وعد ( ب
 

خيارات الصرف األجنبي هي معامالت يوافق بموجبها العميل بالدخول في إحدى الصفقات أو سلسلة من الصفقات مقابل دفع  
 عمولة، حيث يقوم أحد األطراف )الواعد( بإعطاء تعهد من طرف واحد إلى الطرف الثاني )الموعود(. 

 

تقوم المجموعة بالدخول في الخيار على أساس محفظة المخاطر   ة من الوعود.قد يكون الخيار وعد من طرف واحد أو مجموع
 الخاصة بالعميل، حيث يقوم العميل بعمل وعد بشراء أو بيع أو )شراء وبيع( عملة مع أو بدون شروط بقصد التحوط لمخاطره.

 

 الغرض من المشتقات 11-2
 

 محتفظ بها ألغراض المتاجرة أ( 
 

تتضمن أنشطة   المجموعة في تداول المشتقات في المبيعات أو تعزيز المراكز أو الترجيح بين األفضليات. تتعلق معظم أنشطة  
ويشمل تعزيز المراكز   المبيعات تقديم منتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية.

ويتعلق   ح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو مؤشرات األسعار. إدارة مراكز مخاطر السوق مع توقع الحصول على أربا
 الترجيح بتحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة. 

 

 مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط ب( 
 

ألغراض التحوط كي تخفف من تعرضها لمخاطر تذبذب    الشريعة االسالميةتستخدم المجموعة مشتقات متوافقة مع أحكام  
  أسعار العمولة والصرف األجنبي.

 

كجزء من عملية إدارة المخاطر تتم إدارة تعرض المجموعة للتقلبات   اعتمدت المجموعة نظاماً شامالً لقياس وإدارة المخاطر.
الصرف األجنبي وأسعار العمولة للحد من تعرضها لمخاطر أسعار الصرف األجنبي وأسعار العمولة إلى مستويات   في أسعار

 مقبولة على النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة طبقاً للدليل الذي أصدره البنك المركزي السعودي. 
 

تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر  كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض  
 وهذا يتحقق عموماً من خالل التحوط لمعامالت محددة.  العملة والربح.

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الغرض من المشتقات )تتمة( 11-2
 

 مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط )تتمة( ب( 
 

 التدفقات النقدية تحوطات 
 

تقلبات التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات والمطلوبات وتحمل مخاطر أسعار ربح.إن    المجموعة معرضة لمخاطر 

فيما يلي الجدول الذي   تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة كأدوات تحوط للتحوط من مخاطر أسعار الربح.
ومتى  (  األرباح مدفوعات    /بوضات  ق)مديسمبر، الفترات التي يتوقع فيها حدوث التدفقات النقدية المتحوط لها    31يوضح كما في  

 يتوقع أن يؤثر ذلك على قائمة الدخل الموحدة: 
 

 م 2022
 بآالف الرياالت السعودية 

خالل سنة  
 سنوات  5أكثر من  سنوات  5-3 سنوات  3-1 واحدة 

     
 - - 43,928 37,092 التدفقات النقدية الواردة )موجودات( 
 ( 265,447) ( 338,935) ( 473,453) ( 250,496) التدفقات النقدية الصادرة )مطلوبات( 

 ────── ────── ─────── ─────── 
 ( 265,447) ( 338,935) ( 429,525) ( 213,404) صافي التدفقات النقدية 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 
 م 2021

 بآالف الرياالت السعودية 
خالل سنة  
 سنوات  5أكثر من  سنوات  5-3 سنوات  3-1 واحدة 

     
 42,677 48,913 48,906 24,382 التدفقات النقدية الواردة )موجودات( 
 ( 2,495,717) ( 417,349) ( 408,579) ( 183,559) التدفقات النقدية الصادرة )مطلوبات( 

 ────── ────── ─────── ─────── 
 ( 2,453,040) ( 368,436) ( 359,673) ( 159,177) صافي التدفقات النقدية 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

ً إطفاء    /حول استبعاد  تحوطات التدفقات النقدية  )خسائر(    /أنعيد تصنيف مكاسب   قائمة  في  ،  عالقة التحوط التي توقفت مسبقا
 الدخل الموحدة خالل السنة كما يلي: 

 

 
 م 2022

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 13,538 85,247 الدخل من االستثمارات والتمويل  
 (1,438) ( 5,130) العائد من الودائع والمطلوبات المالية 

 ────── ────── 
نقدية تم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل  صافي مكاسب من تحوطات تدفقات  

 12,100 80,117  الموحدة
 ══════ ══════ 
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الغرض من المشتقات )تتمة( 11-2
 

 مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط )تتمة( ب( 
 م 2022 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021

الرياالت  بآالف 

 السعودية 

   

 ( 158,638) ( 106,891) الرصيد في بداية السنة 

أرباح من التغير في القيمة العادلة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية، صافي  

 )الجزء الفعال( 
260,243 63,847 

 (12,100) ( 80,117) أرباح ملغاة من حقوق الملكية ومحولة إلى قائمة الدخل الموحدة 

 ────── ────── 

 ( 106,891) 73,235 الرصيد في نهاية السنة 

 ══════ ══════ 

 

مليون لاير سعودي(    63.85:  م2021مليون لاير سعودي )  260.24  بمبلغمكسب القيمة العادلة حول تحوطات التدفقات النقدية  يشمل  
: خسارة  م2021مليون لاير سعودي )  291.19بمبلغ  صافي المكسب غير المحقق  على  في قائمة الدخل الشامل الموحدة  المتضمن  

: صافي مكسب محقق  م2021)  سعودي   مليون لاير  30.94  بمبلغمليون لاير سعودي( وخسارة محققة    28.64  بمبلغغير محققة  
 عند إنهاء عالقة التحوط.   مليون لاير سعودي(  92,49بمبلغ 

 

 بعض مقايضات أسعار العمولة الخاصة المستخدمة في تحوطات التدفقات النقدية،أنهت المجموعة ، الحالية والسابقة وات خالل السن 

 إال أن تصنيف المكاسب / )الخسائر( سيستمر تصنيفه في قائمة الدخل الموحدة لكون البنود المتحوط لها ذات العالقة ما زالت قائمة.

المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، سيتم إعادة تصنيف المكاسب / )الخسائر( في  طبقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير  
عندما تؤثر  ، أي  قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود المتحوط لها على قائمة الدخل الموحدة

ألداة المالية / عناصر  ا تاري  استحقاق  من  المتبقية  الفترة  هي على  التي  ولموحدة  على قائمة الدخل االربح  مدفوعات    / مقبوضات  
 التحوط. 

 

  الشريعة االسالميةتفاصيل المشتقات المتوافقة مع أحكام  11-3
 

إلى قيمها   للمجموعة إضافةً  المشتقة  المالية  العادلة الموجبة والسالبة لألدوات  القيم  التالي  الجدول  المبالغ   األسمية.يلخص  تمثل  ال 
وبالتالي   التي توفر مؤشًرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، بالضرورة حجم التدفقات النقدية المستقبلية المعنية. االسمية،

عادلة االيجابية  بالقيمة الالتي هي بشكل عام محدودة  فإن القيم األسمية ال تنعتبر مؤشراً على تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان و
 لألدوات المشتقة، وال توفر أيضاً مؤشراً على مخاطر السوق: 

 م2022  
 بآالف الرياالت السعودية

  القيم االسمية حتى تاريخ االستحقاق     

 

 

القيمة العادلة  
 الموجبة 

القيمة العادلة  
 سنوات 5-1 شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالغ اإلسمية السالبة 

 5أكثر من 
 المعدل الشهري  سنوات

         

مقتناة  ألغراض 
         المتاجرة:

 74,264 63,239 515,514 - - 578,753 6,505 6,505 الخيارات 
 2,382,573 - 187,500 2,837,982 1,047,076 4,072,558 3,624 13,146 مقايضات العمالت 

 253,536 - - - 4,932 4,932 63 6 عمالت  جلة 
مقايضات أسعار  

 3,480,014 1,791,072 3,402,200 8,571 10,000 5,211,843 132,886 137,157 الربح 
مقايضات أسعار  

 1,875,000 - 1,875,000 - - 1,875,000 7,635 411 للعملة  الربح
 

مقتناة لتحوطات 
         التدفقات النقدية:

مقايضات أسعار  
 - 93,750 5,087,500 48,293 155,417 الربح 

 
3,393,750 

 
1,600,000 3,442,865 

  ─────  ───── ──── ── ─── ─── ── ──── ───── ─ ─── ─── ──── ── 
 11,508,252 3,454,311 9,373,964 2,846,553 1,155,758 16,830,586 199,006 312,642 المجموع

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



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية

  القيم االسمية حتى تاري  االستحقاق     

          
 
 

القيمة العادلة  
 الموجبة 

القيمة العادلة  
 سنوات 5-1 شهرا 12-3 أشهر  3خالل  المبالغ اإلسمية  السالبة 

 5أكثر من 
 المعدل الشهري  سنوات

         
مقتناة  ألغراض 
         المتاجرة:

 2,762 33,143 - - - 33,143 335 333 الخيارات 
 461,870  - 562,500 84,975  647,475 2,384 1,464 مقايضات العمالت 

 131,280 - - - 18,048 18,048 61 27 عمالت  جلة 
 996,912 200,000 31,429 200,000 - 431,429 4,998 4,998 الربحمقايضات أسعار 
 الربحمقايضات أسعار 

 1,093,750 - 1,875,000 - - 1,875,000 13,208 411 للعملة 
 

مقتناة لتحوطات التدفقات  
         النقدية: 

 3,192,292 1,671,875 750,000 360,000 468,750 3,250,625 206,323 4,825 مقايضات أسعار الربح
  ─────  ───── ─── ───  ─────  ─────  ─────  ───── ─── ─── 

 5,878,866 1,905,018 2,656,429 1,122,500 571,773 6,255,720 227,309  12,058  المجموع
  ═════  ═════ ══ ════  ═════  ═════  ═════  ═════ ══ ════ 

 

الربح مستحق القبض بمبلغ  القيمة العادلة السالبة(    /ة العادلة الموجبة  )القيمتتضمن مقايضات معدالت الربح المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  
مليون لاير سعودي    36.15بمبلغ  لاير سعودي( والعموالت المستحقة الدائنة  مليون    1.75:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  34.70

القيمة    /)القيمة العادلة الموجبة  تتضمن مقايضات معدالت الربح لتحوطات التدفقات النقدية   مليون لاير سعودي(.   1.80:  م2021ديسمبر    31)
مليون لاير سعودي( والمبالغ مستحقة    4.83:  م2021ديسمبر    31دي )مليون لاير سعو   32.68مستحق القبض بمبلغ  العادلة السالبة( الربح  

 .   على التوالي ،مليون لاير سعودي( 19.12: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 29.54 بمبلغالدفع 
 

 جميع المنتجات المشتقة في الجدول أعاله متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 
 

  لم تكن هناك أي حالة لعدم الفعالية في تحوطات التدفقات النقدية. م2021ديسمبر  31و م2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

 . العادلة مخاطرها، وطبيعة المخاطر المغطاة، وأداة تغطية المخاطر وقيمتهاالمغطى يعكس الجدول أدناه ملخصاً بالبنود والمحافظ 
 

  مخاطرها  ى المغطوصف البنود 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 م 2022

قيمة بدء  
 المخاطر  التحوط 

 أداة التحوط 
 

القيمة العادلة  
 الموجبة 

القيمة العادلة  
 السالبة 

      
 16,107 - الربحمقايضات أسعار  تدفقات نقدية  1,000,000 استثمارات بمعدل متغير 

 2,644 122,735 الربحمقايضات أسعار  نقدية تدفقات  4,087,500 ودائع بمعدل متغير
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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  مخاطرها ىوصف البنود المغط
 ( بآالف الرياالت السعودية )
 

 م 2021

قيمة بدء  
 المخاطر  التحوط 

 التحوط أداة 
 

القيمة العادلة  
 الموجبة 

القيمة العادلة  
 السالبة 

      
 15,613 - الربحمقايضات أسعار  تدفقات نقدية  1,100,000  استثمارات بمعدل متغير

 171,589 - الربحمقايضات أسعار  تدفقات نقدية  2,150,625 ودائع بمعدل متغير
 

الدولية، قام البنك بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة تحت مسمى شركة الجزيرة لألوراق المالية المحدودة  بناًء على التغيرات في بعض القوانين  
توقيع تم  ،  لهذا الغرض وينوي البنك تحويل جميع مشتقات مقايضات معدل الربح المستخدمة في التحوط أو المتاجرة إلى هذه المنشأة الخاصة.

ستقوم المنشأة الخاصة بتنفيذ جميع المشتقات لدى   ،ومن ذلك الوقت وصاعداً  اصة وأحد األطراف المقابلة.اتفاقية إحالل بين البنك والمنشأة الخ 
 وفي ظل هذا التغير الذي استلزمته القوانين فإن اإلدارة تعتقد بأن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.  البنك.مع  األطراف المقابلة مع دعم تبادلي  

 

 والمؤسسات المالية األخرىالمطلوبات للبنوك  .12
 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 235,986 539,825 حسابات جارية
 5,884,986 6,713,679 (1-12ودائع سوق المال من البنوك والمؤسسات المالية األخرى )راجع إيضاح 

 289,108 4,863,183 اقتراضات اتفاقية إعادة الشراء
 ─────── ────── 

 6,410,080 12,116,687 المجموع
 ═══════ ══════ 

 

 :كما يلي الشريعة االسالمية يتضمن أعاله األرصدة المتوافقة مع 

 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 235,986 539,825 حسابات جارية
 2,189,241 2,344,076 السلعمرابحة 
 3,984,853 9,137,604 وكالة
 - 95,182 وعد

 ─────── ────── 
 6,410,080 12,116,687 المجموع

 ═══════ ══════ 
 

ــتالمها خالل    12-1 ــيد ودائع بدون أرباح تم اسـ ــمن هذا الرصـ ــعودي بإجمالي مبلغ 2020يتضـ مليار لاير    2.41م من البنك المركزي السـ
ــعودي ) ــمبر   31سـ ــتحقاق متفاوتة من أجل دعم البنك في تنفيذه لحزم    2.41:  م2021ديسـ ــعودي( بآجال اسـ   التخفيفمليار لاير سـ

  .19-مة استجابة لفيروس كوفيد التنظيمية المختلفة التي قدمتها الحكو
  

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

75 

 

 ودائع العمالء .13
 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 38,504,625 38,217,209 تحت الطلب
 983,845 730,534 ادخار

 37,057,540 44,930,750 استثمارات العمالء ألجل
 1,819,139 2,144,346 اخرى

 ─────── ─────── 
 78,365,149 86,022,839 المجموع

 ═══════ ═══════ 
 

 كما يلي: الشريعة االسالميةيتضمن أعاله ودائع العمالء المتوافقة مع 
 م 2022 

بآالف الرياالت  
  السعودية

 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 38,504,625 38,217,209 قرض -تحت الطلب 
 983,845 730,534 وكالة –ادخار 

 33,806,020 41,144,673 مرابحة –استثمارات العمالء ألجل 
 3,251,520 3,786,077 وكالة –استثمارات العمالء ألجل 

 1,819,139 2,144,346 قرض -أخرى 
 ─────── ─────── 

 78,365,149 86,022,839 المجموع
 ═══════ ═══════ 

 

األخرى   العمالء  ودائع  )  998.82تشمل  سعودي  بها    635.69:  م2021مليون لاير  المحتفظ  الهوامش  من  سعودي(  مليون لاير 
 المحتملة واالرتباطات غير القابلة لإللغاء.  لإللتزامات

 

 تشتمل ودائع العمالء أعاله على ودائع بالعمالت االجنبية كما يلي: 
 م 2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 

 م 2021
الرياالت  بآالف 

 السعودية 
 

 1,030,173 1,422,787 تحت الطلب
 3,947,355 4,116,111 استثمارات العمالء ألجل

 46,894 3,934 خرىأ
 ─────── ─────── 

 5,024,422 5,542,832 المجموع
 ═══════ ═══════ 
 

بالدوالر األمريكي   بالعمالت األجنبية مقومة بشكل أساسي  وعليه، فإن الحساسية فيما يتعلق   المرتبط باللاير السعودي.تكون الودائع 
 األجنبية ليست جوهرية.  تبمخاطر العمال 

 

 صكوك معززة لرأس المال  . 14
 

شهادة صكوك معززة لرأس المال )صكوك( بمبلغ مليون لاير سعودي لكل صك،    2.000، قام البنك بإصدار  م2021ديسمبر    8بتاري   
شهور )سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور"( ـــ ينعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق ـــ    6بمعدل توزيع أرباح على أساس  

ً نقطة أساس    155مضافاً إليه هامش   ديسمبر    8يونيو كل سنة حتى    8ديسمبر و  8كل ستة أشهر بتاري   اد في نهاية  تستحق السد، وسنويا
م أو بعد ذلك التاري  حال استيفاء  2026ديسمبر    8يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في   م وهو تاري  انتهاء تلك الصكوك.2031

عند حدوث ظروف معينة وفقا  كذلك  الصكوك    اد استرديمكن   بعض الشروط حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار المتعلقة بها.
  إن هذه الصكوك مسجلة في السوق المالية السعودية )تداول(.  للشروط المحددة في نشرة اإلصدار. 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

76 

 

 المطلوبات األخرى .15
 م 2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 461,109 504,568 ذمم دائنة
 289,275 291,810 (30يضاح االالتزامات منافع الموظفين )
 289,865 222,001 مخصومة )اإليضاح أ أدناه( -التزامات عقود اإليجار 

 408,090 329,406 (( 3)ج()20يضاح اإلالمتعلقة باالئتمان )المحتملة وااللتزامات لالرتباطات  مخصص الخسارة 
 43,153 66,730 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 9,825 10,282 برنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة )اإليضاح ب أدناه(
 433,710 473,608 أخرى )اإليضاح ج ادناه(

 ─────── ─────── 
 1,935,027 1,898,405 المجموع

 ══════ ══════ 
 

 عقود اإليجار بناًء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:  تاللتزاما فيما يلي تحليل االستحقاق  (أ
 

 م 2022 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021

بآالف الرياالت  

 السعودية 

   

 77,245 66,183 أقل من سنة 
 202,711 153,035 بين سنة إلى خمس سنوات 

 40,855 25,258 سنوات 5أكثر من 
 320,811 244,476 ديسمبر   31المخصومة في غير مجموع التزامات عقود اإليجار 

   
 289,865 222,001 ديسمبر  31عقود اإليجار المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة في   تالتزاما
 67,850 59,002 متداول 

 222,015 162,999 غير متداول
 

المساهمة في برنامج خيري لتأدية المسؤوليات االجتماعية للمجموعة تجاه المجتمع السعودي،  م، وافق مجلس اإلدارة على  2006خالل   ( ب
ولهذا الغرض، ساهمت المجموعة بمبلغ   من خالل المساهمات الخيرية في مختلف المساعي الخيرية التي تعزز المصلحة العامة للمجتمع.

تم تشكيل لجنة اجتماعية لتنسيق هذا البرنامج، تتألف من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة، ويهدف   مليون لاير سعودي لهذا البرنامج.  100
وتقديم  لإلشراف  الرقابة الشرعية للمجموعة  وهيئة  مجلس اإلدارة إلى التماس المساعدة من أعضاء مستقلين  خرين من مجتمع األعمال  

 اإلرشادات ألنشطة البرنامج.
 

مليون لاير سعودي( مستحق نتيجة اتفاقية تسوية الزكاة المبرمة مع    176.48:  م2021مليون لاير سعودي )  88.24يشمل ذلك مبلغ   ( ج
: قسطين( كما هو موضح  م2021المبلغ مستحق الدفع على قسط واحد ) إن  م.2017م إلى  2006الهيئة فيما يتعلق بالربط للسنوات من  

 . 27بشكل مفصل في اإليضاح 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

77 

 

 رأس المال .16
 

لاير    10  سعودي( بقيمةمليون لاير    820:  م2021مليون سهم )  820المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من    البنكمال    يتكون رأس
 سعودي للسهم الواحد. 

 

  مال البنك موزعة على النحو التالي: إن ملكية رأس
 م 2022 

 

 م 2021
 

 % 82.57 % 83.75 مساهمون سعوديون
 % 3.70 % 3.70 باكستان الوطنيبنك  -مساهم أجنبي 

 % 13.73 % 12.55  خرون -أجانب  ونمساهم
 

 االحتياطي النظامي .17
 

ــيس البنك، تحويل ما ال يقل عن  ــعودية وعقد تأسـ ــي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السـ ــنة إلى   %25يقتضـ ــافي دخل السـ من صـ
مليون لاير    277.27علـيه، تم تحوـيل مبلغ ـقدره   .للبـنك الـمال الـمدفوعرأس  االحتـياطي النـظامي إلى أن يســـــاوي رصـــــيد ـهذا االحتـياطي  

 غير قابل للتوزيع.النظامي إن االحتياطي  مليون لاير سعودي(. 251.52: م2021)سعودي من صافي الدخل 
 

 االحتياطيات األخرى .18
 

 م2022

تغطية مخاطر  
 التدفقات النقدية
بآالف الرياالت  

 السعودية 

احتياطي القيمة 
دين  -العادلة 

بالقيمة العادلة من  
خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

بآالف الرياالت  
 السعودية 

احتياطي القيمة 
حقوق  -العادلة 

الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 مكاسب اكتوارية 
 ( 30يضاح اإل )

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 

 المجموع 
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
      

 ( 114,552) 34,288 - ( 41,949) ( 106,891) الرصيد في بداية السنة 
  ──────  ──────  ──────  ──────  ────── 

 ( 568,640) - ( 81,637) ( 747,246) 260,243 ال الجزء الفعّ  – صافي التغير في القيمة العادلة
 2-11)اإليضاح  الموحدة  التحويل إلى قائمة الدخل  

 ( 80,117) - - - ( 80,117)  (“ب "
 8,012 8,012 - - - المكاسب االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين

  ──────  ──────  ──────  ──────  ────── 
 ( 640,745) 8,012  (81,637) ( 747,246) 180,126 صافي الحركة خالل السنة 

  ──────  ──────  ──────  ──────  ────── 
 ( 755,297) 42,300  (81,637) ( 789,195) 73,235 الرصيد في نهاية السنة 

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

 
 

 م2021

تغطية مخاطر  
 التدفقات النقدية
بآالف الرياالت  

 السعودية 

احتياطي القيمة 
دين  -العادلة 

بالقيمة العادلة من  
خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

بآالف الرياالت  
 السعودية 

القيمة احتياطي 
حقوق  -العادلة 

الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

مكاسب  
 اكتوارية 

 ( 30يضاح اإل )
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

 المجموع 
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
      

 ( 99,576)  22,502 - 36,560 (158,638) الرصيد في بداية السنة 
  ────── ─────  ──────  ──────  ────── 

 ( 14,662) - - ( 78,509) 63,847 الجزء الفعال  – صافي التغير في القيمة العادلة
 2-11)اإليضاح  الموحدة  التحويل إلى قائمة الدخل  

 ( 12,100) - - - ( 12,100) ( “ب "
 11,786 11,786 - - -  المكاسب االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين

  ───────  ──────  ──────  ──────  ────── 
 ( 14,976) 11,786 - ( 78,509) 51,747 صافي الحركة خالل السنة 

  ──────  ──────  ──────  ──────  ────── 
 (114,552) 34,288 - ( 41,949) (106,891) الرصيد في نهاية السنة 

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



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

78 

 

 صكوك الشريحة األولى .19
 

الحدود  م2021خالل   عبر  األولى  الشريحة  صكوك  )"الترتيب"(  اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافق  ترتيب  خالل  من  البنك  أصدر   ،
تم اعتماد الترتيب من قبل السلطات التنظيمية ومجلس إدارة   بالدوالر األمريكي(.  مقومة مليار لاير سعودي )  1.875  بمبلغ)"الصكوك"(،  

 البنك.
 

هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة وليس لها تواري  استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات  إن  
ومع ذلك، للبنك   لبنك ويصنف ضمن حقوق الملكية.االصكوك، حيث يشكل كل صك التزام غير مضمون ومشروط ومعزز لرأسمال  

 استدعاء الصكوك في فترة زمنية محددة وفقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك. الحق الحصري في استرداد أو 
 

ً 3.95المطبق هو  الربح  معدل  إن   المطبق على  الربح  دفع  ي و سنوات.   5كل  للتعديل  م ويخضع  2026من تاري  اإلصدار حتى    % سنويا
للبنك  يحق عدم الدفع، حيث البنك عدم الدفع أو اختيار  حدوث  إال عندكل تاري  توزيع دوري، نهاية الصكوك بصورة نصف سنوية في  

وال يعتبر عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع أحداث   )وفقا ألحكام وشروط معينة( أن يختار عدم القيام بأي توزيعات.الخاص  وفقا لتقديره  
 توزيعات مستقبلية.  تعثر وال تعتبر المبالغ التي لم تدفع كمبالغ تراكمية أو مضاعفة خالل أي

 

 وااللتزامات المحتملة االرتباطات   20
 

 الدعاوى القضائية ( أ
 

في   المجموعة.    ،م2022ديسمبر    31كما  تشير   كانت هناك دعاوى قضائية روتينية مقامة ضد  يتم رصد مخصص جوهري حيث  لم 
 جوهرية. إلى أنه من غير المرجح تكبد أي خسائر القانونية االستشارات المهنية 

 

 رأسماليةارتباطات  ( ب
 

مليون لاير    121.57م:  2021مليون لاير سعودي )  131.26رأسمالية قدرها  ارتباطات  ، كان لدى المجموعة  م2022ديسمبر    31كما في  
 سعودي( تتعلق بإنشاء فروع ومشاريع متعلقة بتقنية المعلومات. 

 

 ارتباطات والتزامات محتملة متعلقة باالئتمان  ( ج
 

  الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير أموال للعمالء عند طلبها.إن 
 

إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية، التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من  
المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان    تعتبر ن التي يحملها التمويل.الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى، تحمل نفس مخاطر االئتما

 قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية.  بشكل عام  عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة أقل بكثير واالعتمادات المستندية 
 

تسمح للطرف اآلخر بسحب األموال وفق  والتي إن االعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، 
 مضمونة عادةً بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر ائتمان أقل بصورة جوهرية.  ،شروط وأحكام خاصة

 

 تتوقع المجموعة تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من العمالء.  ات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء.  تمثل القبوالت تعهد
 

 لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل تمويل وضمانات واعتمادات مستندية.   االرتباطاتتمثل  

اال بمخاطر  يتعلق  ب وفيما  المتعلقة  مجموع    االرتباطاتئتمان  يعادل  بمبلغ  لخسارة  المجموعة  تتعرض  أن  المحتمل  فمن  االئتمان،  لمنح 
غير  االرتباط، يتوقع أن يكون أقل كثيراً من إجمالي إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فوراً  غير المستخدمة.  االرتباطات

القائمة لمنح    االرتباطات إن إجمالي   لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.  ت االرتباطاالمستخدم ألن معظم  
 المطلوب.يتم إنهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل    االرتباطات االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه  

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

79 

 

 وااللتزامات المحتملة )تتمة(  االرتباطات . 20
 

 ارتباطات والتزامات محتملة متعلقة باالئتمان )تتمة(  ( ج
 

 وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة:  االرتباطاتفيما يلي تحليالً لالستحقاقات التعاقدية لقاء  (1

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 م2022
 

 أشهر  3خــــالل 
 

 شهرا   3-12
 

 سنوات 1-5
 

 5أكثر من  
 سنوات

 

 

 المجموع

 2,819,060 - 815,310 603,638 1,400,112  اعتمادات مستندية
 5,196,958 23,050 201,724 1,368,684 3,603,500 خطابات ضمان

 439,312 - - - 439,312 قبوالت
 949,976 - 409,398 306,012 234,566 غير قابلة للنقض لمنح االئتمان ارتباطات

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 9,405,306 23,050 1,426,432 2,278,334 5,677,490 المجموع

 ( 329,406)     مخصص االنخفاض في القيمة
      ────── 

 9,075,900     صافي التعرض للمخاطر

      ══════ 

 

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 م 2021
 

 أشهر  3خــــالل 
 

 شهرا   3-12
 

 سنوات 1-5
 

 5أكثر من 
 سنوات
 

 

 المجموع

 1,492,763 - 30,000 829,865 632,898  اعتمادات مستندية
 4,645,285 23,050 201,724 1,453,665 2,966,846 خطابات ضمان

 245,223 - - - 245,223 قبوالت
 354,918 - - 354,918 - غير قابلة للنقض لمنح االئتمان  ارتباطات

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 6,738,189 23,050 231,724 2,638,448 3,844,967 المجموع

 ( 408,090)     مخصص االنخفاض في القيمة
      ────── 

 6,330,099     صافي التعرض للمخاطر

      ══════ 

 

القائم غير المستخدم من   والتي يمكن إلغاؤها بشكل أحادي في أي وقت من قبل    م2022ديسمبر    31كما في    االرتباطاتبلغ الجزء 
 مليار لاير سعودي(.  8.47: م2021مليار لاير سعودي ) 8,31المجموعة بمبلغ 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

80 

 

 وااللتزامات المحتملة )تتمة(  االرتباطات . 20
 

 ارتباطات والتزامات محتملة متعلقة باالئتمان )تتمة(  ( ج
 

المتعلقة باالئتمان وااللتزامات المحتملة للمساعدة في توضيح    لالرتباطاتيوضح الجدول التالي التغييرات في إجمالي القيمة الدفترية   (  2
 أهميتها للتغيرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة. 

 

  م2022  

 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة  غير 

االئتمانية على مدى  
 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة  
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 المجموع الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 6,738,189 570,089 68,218 6,099,882 م2022يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 - (1,558) (18,220) 19,778 شهر  12االئتمان المتوقعة على مدى مبالغ محولة إلى خسائر 
خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة االئتمانية  مبالغ محولة إلى 

 - - 103,451 ( 103,451) على مدى العمر الزمني  
خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتمانية على مبالغ محولة إلى 

 - 16,095 2,085 (18,180) الزمني مدى العمر 

 3,776,069 - 5,813 3,770,256 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 419,773) (32,436) (36,096) ( 351,241) موجودات مالية تم استبعادها خالل السنة 

 ( 689,179) (5,340) (85,116) ( 598,723) الحركات األخرى 

 9,405,306 546,850 40,135 8,818,321 م2022ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 
تمثل الحركات األخرى بصورة رئيسية التغيرات في التعرضات التي يواجهها العمالء حيث ال يوجد تغيرات في المرحلة خالل  

 السنة. 

  م 2021  

 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

خسائر ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة 
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر  

 المجموع  الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 6,156,721 480,558 138,446 5,537,717 م 2021يناير  1إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 - ( 5,642) ( 73,073) 78,715 شهر  12مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة االئتمانية  مبالغ محولة إلى 

 - - 36,249 ( 36,249) على مدى العمر الزمني 
االئتمانية على خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة مبالغ محولة إلى 

 - 147,944 ( 31,823) ( 116,121) مدى العمر الزمني 

 803,331 - 10,866 792,465 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 313,708) ( 13,375) ( 2,628) ( 297,705) موجودات مالية تم استبعادها خالل السنة 

 91,845 ( 39,396) ( 9,819) 141,060 الحركات األخرى 

 6,738,189 570,089 68,218 6,099,882 م 2021ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

81 

 

 وااللتزامات المحتملة )تتمة(  االرتباطات . 20
 

 ارتباطات والتزامات محتملة متعلقة باالئتمان )تتمة(  ( ج
 

 المتعلقة باالئتمان وهي كما يلي:المحتملة وااللتزامات  االرتباطات ( تحليل التغيرات في مخصص انخفاض قيمة 3
  م2022  

 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

خسائر ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
منخفضة  متوقعة 

القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 المجموع الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 408,090 386,368 8,153 13,569 م 2022يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 12مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 - (779) (511) 1,290 شهر 

خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى 
 - - 105 (105) االئتمانية على مدى العمر الزمني  

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى 
 - (943) 1,042 (99) االئتمانية على مدى العمر الزمني 

 19,373 22,115 (1,180) (1,562) لخسارة  مخصص اصافي إعادة قياس 
 9,471 - 11 9,460 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 
 الموجودات المالية التي ألغي اثباتها

   (840) (7,446) (22,040) (30,326) 
 (77,202) (77,202) - -  مشطوبات / تسويات

 329,406 307,519 174 21,713 م 2022ديسمبر   31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 
  م 2021  

 
الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

خسائر ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان 
متوقعة منخفضة 

القيمة االئتمانية على 
 المجموع  مدى العمر الزمني 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 371,087 336,752 6,547 27,788 م 2021يناير  1خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 12مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 شهر 

1,217 (556 ) (661 ) - 

خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى 
 االئتمانية على مدى العمر الزمني 

 
(95 ) 

 
95 

 
- 

 
- 

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة  مبالغ محولة إلى 
 االئتمانية على مدى العمر الزمني 

(4,100 ) (2,321 ) 6,421 - 

 46,197 53,015 4,265 ( 11,083) لخسارة  مخصص اصافي إعادة قياس 
 1,893 - 163 1,730 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

 ( 11,087) ( 9,159) ( 40) ( 1,888) الموجودات المالية التي ألغي اثباتها  
 408,090 386,368 8,153 13,569 م 2021ديسمبر   31خسارة ائتمان متوقعة كما في 

 

 األخرى: وااللتزامات المحتملة حسب األطراف  لالرتباطات ( فيما يلي تحليالً 4

 

 م 2022
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 204,918 6,012 حكومية وشبة حكومية  
 6,481,854 8,540,698 شركات 
 51,417 858,596 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

   

 9,405,306 6,738,189 
 ( 408,090) ( 329,406) مخصص االنخفاض في القيمة 
   

 6,330,099 9,075,900  المجموع 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

82 

 

 وااللتزامات المحتملة )تتمة(  االرتباطات . 20
 

 التزامات عقود إيجار تشغيلي د( 
 

ــغيلية غير القابلة لإللغاء، التي أبرمتها المجمو ــتقبلية بموجب عقود اإليجار التشـ عة  فيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المسـ
 - :كمستأجر

 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 4,308 5,930 أقل من سنة واحدة
 1,944 6,298 سنوات 5إلى  1
 ────── ────── 

 6,252 12,228 المجموع
 ══════ ══════ 

 

 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات  . 21
 م 2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   الدخل من االستثمارات والتمويل 

 2,266,814 2,782,377 تمويل
 749,170 753,102 بالتكلفة المطفأة استثمارات مقتناة 

 61,555 206,253 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 45,966 150,136 الشريعة االسالمية المشتقات المتوافقة مع أحكام 

 2,918 23,783 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 ─────── ─────── 

 3,126,423 3,915,651 المجموع 
 ─────── ─────── 

   العائد من الودائع والمطلوبات المالية

 269,077 957,695 ودائع العمالء
 29,031 168,464 مستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 70,543 90,106 الشريعة االسالمية المشتقات المتوافقة مع أحكام 
 27,439 82,080 المال صكوك معززة لرأس 

 12,246 9,821  تكلفة تمويل على موجودات عقود إيجار
 950 107 أخرى 

 ─────── ─────── 
 409,286 1,308,273 المجموع 

 ─────── ─────── 
 2,717,137 2,607,378 صافي التمويل وإيرادات االستثمار 

 ═══════ ═══════ 
 

  الخاصة للمجموعة تأتي من المنتجات المعتمدة من الشريعة اإلسالمية.جميع دخل ومصروفات العموالت 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

83 

 

 دخل الخدمات المصرفية، صافي .22
 م 2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

  السعودية
   إيرادات   -رسوم من خدمات بنكية  

 333,932 210,838 متاجرة في األسهم المحلية 
 318,875 360,840  بطاقات عمل
 55,790 90,488 بالصناديق االستثمارية رسوم متعلقة 

 36,596 63,067 االستثمار المصرفي والرسوم االستشارية 
 71,811 62,057 رسوم من حواالت 

 42,972 58,865 تمويل تجاري 
 51,699 45,455 متعلقة بالتمويل  رسوم

 54,259 23,514 متاجرة في األسهم العالمية 
 43,026 45,060 أخرى 

 ─────── ─────── 
 1,008,960 960,184 إجمالي األتعاب من الخدمات البنكية 

 ─────── ─────── 
   

   مصروفات -رسوم من خدمات بنكية  

 ( 191,233) ( 116,382)  أتعاب وساطة
 ( 240,712) ( 334,368)  بطاقاتالمصروفات متعلقة ب 

 (16,059) ( 15,757) االستثمارمصروفات متعلقة بصناديق 
 (13,922) ( 5,441) متاجرة في األسهم العالمية 
 (658) ( 67) مصروفات أتعاب الحواالت 
 - ( 87) مصروفات متعلقة بالتمويل 

 ─────── ─────── 
 ( 462,584) ( 472,102) إجمالي مصروفات األتعاب من الخدمات البنكية

 ────── ────── 
 546,376 488,082 المجموع 

 ══════ ══════ 
 

  صافي المكسب / )الخسارة( حول أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .23
 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 4,045 43,928  صناديق االستثمار
 965 ( 220) أسهم

 (16,623) 6,954 مشتقات
 ────── ────── 

 (11,613) 50,662 المجموع 
 ══════ ══════ 
 

 43,12حول أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تتضمن صافي المكسب غير المحقق بقيمة  )الخسارة(   / المكسب  صافي  
 سعودي(. مليون لاير  9.10: خسارة غير محققة بقيمة م2021مليون لاير سعودي )

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

84 

 

 إيرادات من توزيعات األرباح .24
 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 - 37,651  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  - استثمارات 
 804 7,303 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    - استثمارات 

 ─────── ─────── 
 804 44,954 المجموع 

 ══════ ══════ 
 

 إيرادات تشغيلية أخرى 25
 

 

 م 2022
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 1,003 1,218 من بيع عقارات أخرى مكسب 
 168 52,801 بيع ممتلكات ومعدات من مكسب 
 10,964 10,273 أخرى 

 ─────── ─────── 
 12,135 64,292 المجموع 

 ══════ ══════ 
 

 ربحية السهم .26
 

في البنك )معدل  العادية  السابقة بقسمة صافي الدخل للسنة العائد على حملة األسهم  والسنة تم احتساب الربح األساسي للسهم للسنة الحالية 
 للتكاليف المتعلقة بصكوك الشريحة األولى( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة، كما يلي: 

 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 حملة األسهم العادية الربح العائد إلى 
 )معدل لتكاليف متعلقة بصكوك الشريحة األولى( 

  

 966,761 1,031,734 الربح األساسي والمخفض للسهم 

   
 األسهم األسهم  

    المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 820,000,000 820,000,000 الربح األساسي والمخفض للسهم 

   
 1.18 1.26 الربح األساسي والمخفض للسهم )لاير سعودي( 

 

 يقوم البنك باحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم بنفس الطريقة.
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

85 

 

 الزكاة وضريبة الدخل .27
 

 

 

 م 2022
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

   الزكاة 

 138,390 167,791 للسنة الحالية      
 17 11,048 لسنة السابقة ل     

 ─────── ─────── 
 178,839 138,407 

   ضريبة الدخل 

 8,448 7,950 للسنة الحالية      
 266 778 لسنة السابقة ل     

 ─────── ─────── 
 8,728 8,714 

 ─────── ─────── 
 147,121 187,567 المجموع 

 ═══════ ═══════ 
 

 الزكوي الوضع 
 

الملكي  األمر م، توصل البنك التفاق تسوية )"االتفاق"( مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ليتماشى مع توجيهات 2018خالل 
هـ  1440ربيع الثاني  5تاري  ب  1260م( والقرار الوزاري رقم 2018نوفمبر  28هـ )الموافق 1440ربيع األول  20تاري  ب /م( 26رقم )

م مقابل دفعة كاملة ونهائية بمبلغ 2017م حتى 2006من أجل تسوية التزامات الزكاة القائمة للسنوات من  ،م(2018ديسمبر  12فق الموا)
قام البنك بدفع القسط األول بمبلغ   م.2023ديسمبر    1سنوات تنتهي في    5مليون لاير سعودي تستحق الدفع على ستة أقساط على مدى    551
م  2020م ونوفمبر  2019مليون لاير سعودي خالل نوفمبر    88.2م وأربعة أقساط بمبلغ  2018مليون لاير سعودي في ديسمبر    110

اً إلطار  م وفق2018بموجب االتفاق، اتفق كل من البنك والهيئة على تسوية الزكاة لسنة   على التوالي.  ،م2022نوفمبر  و  م 2021ونوفمبر  
في   المذكور  الوزاري.األمر  التسوية  والقرار  والمتعلقة   الملكي  والهيئة  البنك  بين  الزكوية  النزاعات  جميع  تم حل  االتفاق،  لهذا  ونتيجة 

 م.2018إضافة لذلك، تم حل جميع النزاعات الضريبية بين البنك والهيئة والمتعلقة بالسنوات حتى  م.2017م حتى 2006بالسنوات من 
 

مليون   39.3م بضريبة قيمة مضافة إضافية بمبلغ  2019م و2018م، تلقى البنك ربط إضافي لضريبة القيمة المضافة للسنتين  2020ل  خال
بمبلغ   التأخير ذات الصلة  البنك على فرض ضريبة قيمة مضافة إضافية  ا مليون لاير سعودي.   63.9لاير سعودي وغرامات  عترض 

ة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، ونتيجة لذلك أسقطت الهيئة إحدى نقاط الربط والتي نتج  وغرامات تأخير ذات صلة لدى لجن 
ً  مليون لاير سعودي.  37عنها نقص في إجمالي االلتزام بما يقارب    خر ضد القرار المقدم من قبل لجنة الفصل في    قدم البنك اعتراضا

 ستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية حول نقاط الربط المتبقي وهي في انتظار القرار.المخالفات والمنازعات الضريبية لدى اللجنة اال 

بحيث    اإلعفاء مليون لاير سعودي "قيد االعتراض" من أجل االستفادة من    39.3الحقا، ومع ذلك، قرر البنك تسوية الضريبة اإلضافية بمبلغ  
 يتم شطب غرامات التأخير ذات الصلة. 

 

، باستثناء  م2021قراراته الزكوية والضريبية إلى الهيئة وقام بدفع الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المالية حتى وبما يشمل سنة  قدم البنك إ
 المبالغ المتفق عليها كالتزام بموجب االتفاقية والتي سيتم دفعها إلى الهيئة عند استحقاقها. 

 

 توزيعات األرباح .28
 

الزكاة(    من  لاير للسهم )صافي  0.40مليون لاير سعودي أي ما يعادل    328البنك توزيعات أرباح نقدية أولية بقيمة  خالل السنة الحالية، دفع  
  لاير سعودي للسهم )صافي   0,35مليون لاير سعودي أي ما يعادل    287وتوزيعات أرباح نقدية قيمتها    م2022عن النصف األول من عام  

  0.35مليون لاير سعودي أي ما يعادل    287: توزيعات أرباح نقدية أولية بقيمة  م2021)  م2021الزكاة( عن النصف الثاني من عام    من
 مليون سهم.  820تم حساب توزيعات األرباح على أساس  .م2021الزكاة( عن النصف األول من عام  من  لاير للسهم )صافي

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

86 

 

 النقد وما في حكمه 29
 

 دفقات النقدية الموحدة مما يلي: يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة الت
 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 1,074,988 1,590,210 (4نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي  فيما عدا الوديعة النظامية )إيضاح 
يوماً أو أقل من   90أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 665,048 747,610  تاري  االقتناء
 ─────── ─────── 

 1,740,036 2,337,820 المجموع 
 ═══════ ═══════ 

 

 

 التزامات منافع الموظفين -30
 
 التزام المنافع المحددة  30-1

 

 وصف عام  (أ
 

العمل السعودي.  يتم احتساب المستحقات وفق تقويم إكتواري  لدى المجموعة برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه يتم احتسابه وفقاً لنظام  
 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم الوفاء بالتزامات سداد المنافع عند استحقاقها. 

 
 الحالية له: فيما يلي بياناً بالمبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة وحركة االلتزام خالل السنة على أساس القيمة  ( ب

 
 م 2022 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 
 279,701 289,275 التزام المنافع المحددة في بداية السنة  

 49,820 34,503 المخصص المحمل للسنة 
 5,479 6,847 تكاليف تمويل
 (33,939) ( 30,803) منافع مدفوعة 
 (11,786) ( 8,012) إعادة القياس 

 ────── ────── 
 289,275 291,810 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة 

 ══════ ══════ 
 

 مبالغ معترف بها في قائمة الدخل  ( ج
 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 34,157 34,503 تكلفة خدمة حالية 
 15,663 - تكلفة خدمة سابقة 

 ─────── ─────── 
 34,503 49,820 
 ══════ ══════ 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 التزام المنافع المحددة )تتمة(   30-1

 
 إعادة قياس المبالغ المثبتة في الدخل الشامل اآلخر الموحد د( 

 
 

 م 2022
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 الخبرة التغير في افتراضات 
 

12,034 
 
(6,434) 

 (5,352) ( 20,046) التغير في االفتراضات المالية 
 ────── ────── 
 (8,012 ) (11,786) 
 ══════ ══════ 

 
  تضمنت االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة في تقدير التزام المنافع المحددة ما يلي:هـ( 

 م 2021 م 2022 

ً  %2.50 % 4.22 معدل الخصم   سنويا
ً  %2.25 % 3.00 المعدل المتوقع لزيادة الرواتب في المستقبل  سنويا

ً  %8 سنويا   %8 معدالت السحب   سنويا
 سنة 7.61 سنة  7.12 متوسط المدة 

 سنة  60 سنة  60 سن التقاعد العادي 
 

  المحددة بسبب التغيرات في االفتراضات الرئيسية مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:يوضح الجدول أدناه حساسية التزام المنافع و( 

 م 2022  
 بآالف الرياالت السعوديــــــة  

التغير في   

 االفتراضات 
زيادة في  

 االفتراضات 
 نقص في  

 االفتراضات 

 21,930 ( 19,369) %1 معدل الخصم 
 ( 21,089) 23,499 %1 المستقبلالمعدل المتوقع لزيادة الرواتب في 

 2,301 ( 2,048) % 10 معدالت السحب 
 

 م 2021  
 بآالف الرياالت السعوديــــــة   

 
التغير في 

 االفتراضات 
زيادة في  

 االفتراضات 
 نقص في  

 االفتراضات 

 23,378 (20,487) %1 معدل الخصم 
 (22,040) 24,720 %1 المعدل المتوقع لزيادة الرواتب في المستقبل

 3,389 (3,040) % 10 معدالت السحب 
 

المحددة ألنه من غير المحتمل أن يحدث تغيير في  المنافع  قد ال يكون تحليل الحساسية المعروض أعاله ممثال للتغيير الفعلي في التزام
 بعض االفتراضات مترابطة. حيث أن االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض 

 
 فيما يلي تحليال لتاري  االستحقاق المتوقع اللتزام المنافع المحددة غير المخصومة فيما يتعلق بخطة مكافأة نهاية الخدمة: ز(  

 
 السعوديــــــة بآالف الرياالت 

  المجموع سنوات  5أكثر من  سنوات 5-2 سنوات 2-1 أقل من سنة  

 407,888 268,706 79,571 27,181 32,430 م2022ديسمبر  31

 354,427 227,216 70,601 25,371 31,239 م 2021ديسمبر  31
 

مليون لاير سعودي( وتشمل تكلفة الخدمة والعمولة    39.77:  م2021مليون لاير سعودي )  44.63تبلغ المساهمة المتوقعة للسنة المقبلة    ح( 
 الخاصة. 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 التزام المساهمة المحددة    30-2
 

بلغ مجموع مبلغ  للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فيما يتعلق بموظفيها السعوديين.تقدم المجموعة مساهمات لخطة منافع التقاعد المحددة  
 مليون لاير سعودي(.  44.77: م2021مليون لاير سعودي ) 47.31المصاريف خالل السنة فيما يتعلق بهذه الخطة 

 
 

 قطاعات األعمال   . 31
 

الداخلية عن مكونات المجموعة التي يتم فحصها بانتظام من المسئول األول عن اتخاذ القرارات  تم تحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير  
 )الرئيس التنفيذي( وذلك لتوزيع موارد قطاعات األعمال وقياس مدى أدائها.

 

 وتتركز كافة عمليات المجموعة داخل المملكة العربية السعودية. 
 

األعمال وفق   قطاعات  بين  ما  التعامالت  االعتيادية.تتم  التجارية  واألحكام  المرتبطة   الشروط  الخارجية  الجهات  من  اإليرادات  قياس  يتم 
تشتمل موجودات ومطلوبات القطاعات   ول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل الموحدة.ؤبالمس

 على موجودات ومطلوبات تشغيلية. 
 

 رة، تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية: ألغراض تقارير اإلدا
 

 قطاع األفراد 
 ودائع ومنتجات ائتمانية واستثمارية موجهة لألفراد. 

 

 قطاع الشركات 
 قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمالء من المؤسسات. 

 

 الخزينة 
  . وخدمات المتاجرة، والخزينةقطاع الخزينة يتضمن أسواق المال، والصرف األجنبي، 

 

 قطاع الوساطة وإدارة األصول 
 توفر خدمات وساطة للعمالء لتداول األسهم )يشتمل هذا القطاع على أنشطة "الجزيرة كابيتال" وهي شركة تابعة للبنك(. 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 قطاعات األعمال )تتمة(    . 31
 

 أخرى
 تتضمن القطاعات األخرى االستثمار في شركة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف مستبعدة ومكاسب من بيع عقارات أخرى. 

 

 فيما يلي بيان بمجموع موجودات ومطلوبات المجموعة وايراداتها من العمليات وصافي إيرادات السنة من القطاع التشغيلي: 
 

 

 م2022
 

 قطاع األفراد
 

 الخزينة  قطاع الشركات 
قطاع الوساطة  
 أخرى  وإدارة األصول

 

 المجموع
       

 115,848,797 217,790 2,803,871 43,412,881 33,694,784 35,719,471 مجموع الموجودات 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 

 102,239,756 (81) 1,573,588 16,253,828 35,339,718 49,072,703 مجموع المطلوبات 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
       

 3,495,310 ( 283,677) 340,530 814,893 807,534 1,816,030 مجموع  الدخل التشغيلي 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
       

       منها: 

 2,607,378 (20,446) 56,938 499,053 691,459 1,380,374 صافي التمويل وإيرادات االستثمار  -
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 488,082 (44,743) 249,986 4,029 65,459 213,351 رسوم من خدمات بنكية، صافي -
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
       
أدوات    منصافي )الخسارة( / المكسب  -

مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
 50,662 - 26,876 26,291 (506) (1,999)  الدخل

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 ( 2,205,681) 2,098 ( 190,774) ( 189,575) ( 473,788) ( 1,353,642)  مجموع مصروفات التشغيل

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

       منها: 

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل  -
 ( 286,315) - - (15,346) ( 222,838) (48,131) والموجودات المالية األخرى، صافي

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 - - - - - - انخفاض القيمة للعقارات األخرى  -
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 ( 197,591) - (10,301) (17,836) (20,317) ( 149,137) استهالك وإطفاء  

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 7,026 6,022 1,004 - - - صافي دخل شركة زميلة حصة من 

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

صافي الدخل / )الخسارة( قبل الزكاة  
 1,296,655 ( 275,557) 150,760 625,318 333,746 462,388  وضريبة الدخل

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

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

90 

 

 )تابع( األعمال  قطاعات  31
 

 

 م 2021
 

 قطاع األفراد
 

 الخزينة  قطاع الشركات 

 

 قطاع الوساطة  
 أخرى  وإدارة األصول

 

 

 المجموع 
       

 102,827,321 210,391 2,577,924 36,691,354 28,579,132 34,768,520 مجموع الموجودات 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 

 88,932,250 ( 752) 1,474,930 10,506,992 27,578,632 49,372,448 مجموع المطلوبات 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
       

 3,547,165 ( 218,490) 311,223 861,750 680,043 1,912,639 مجموع الدخل التشغيلي 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
       

       منها: 

 2,717,137 ( 7,491) 43,721 580,944 601,392 1,498,571 صافي التمويل وإيرادات االستثمار  -
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 
 رسوم من خدمات بنكية، صافي -

 

261,882 
 

53,123 
 

341 
 

258,371 
 

(27,341 ) 
 

546,376 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
       
صافي )الخسارة( / المكسب حول   -

أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 ( 11,613) ( 1,344) 6,354 ( 1,475) ( 5,154) ( 9,994)   قائمة الدخل

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 ( 2,441,368) 3,364 ( 177,629) ( 140,859) ( 984,484) ( 1,141,760)   مجموع مصروفات التشغيل

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

       منها: 

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل  -
 ( 624,566) - - ( 113) ( 620,121) ( 4,332) والموجودات المالية األخرى، صافي

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 ( 46,913) - - - ( 46,913) - انخفاض القيمة للعقارات األخرى  -
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 
 ( 198,723) - ( 11,595) ( 16,072) ( 29,929) ( 141,127) استهالك وإطفاء  
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 

 8,010 6,866 1,144 - - - حصة من صافي دخل شركة زميلة 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 

صافي الدخل / )الخسارة( قبل الزكاة  
 1,153,197 ( 168,870) 134,738 720,891 ( 304,441) 770,879  وضريبة الدخل

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

 

 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

91 

 

 قطاعات األعمال )تتمة(  . 31
 

 فيما يلي تحليالً لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: (أ
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

      

 

 

 م 2022
 

 قطاع األفراد 
 

 قطاع الشركات 
قطاع الوساطة  
 وإدارة األصول 

 

 

 الخزينة 

 

 

 المجموع 
      

 103,627,891 32,973,837 1,694,712 33,141,522 35,817,820  الموجودات
 7,358,615 - - 7,358,615 - ارتباطات والتزامات محتملة 

 789,045 789,045 - - - مشتقات 

 
 ( الرياالت السعوديةبآالف  ) 

      

 

 

 م 2021
 

 قطاع األفراد 
 

 قطاع الشركات 

قطاع الوساطة  
 وإدارة األصول 

 

 

 الخزينة 

 

 

 المجموع 

      

 94,260,106 31,831,714 1,945,957 28,026,271 32,456,164  الموجودات
 5,707,874 - - 5,707,874 - ارتباطات والتزامات محتملة 

 129,841 129,841 - - - مشتقات 

 

تشتمل مخاطر االئتمان على القيمة الدفترية للموجودات الموحدة باستثناء النقد والممتلكات والمعدات والعقارات األخرى استثمارات في  
االئتماني لالرتباطات  باإلضافة إلى ذلك، يتم أيضاً إدراج المعادل   حقوق الملكية والصناديق االستثمارية وبعض الموجودات األخرى.

  والمطلوبات المحتملة والمشتقات في التعرض لمخاطر االئتمان.
 

 

 إدارة المخاطر المالية  . 32
 
 مخاطر االئتمان    32-1

 
المس  اإلدارة هو  المخاطر،ؤمجلس  إدارة  استراتيجيات ومبادئ  الشاملة واعتماد  المخاطر  إدارة  لجنة   ول عن  لية  بتعيين  المجلس  قام 

 ولية مراقبة إدارة المخاطر الشاملة داخل البنك. ؤ المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، التي تتولى مس
 

المسؤولية الكاملة عن تطوير استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر والسياسات والحدود  التابعة لمجلس اإلدارة    لجنة المخاطر لدى  
  الموضوعة. 

 
اإلدارة هي المسؤولة عن اإلشراف على قرارات إدارة المخاطر ومراقبة مستويات المخاطر ومراجعة  لجنة المخاطر التابعة لمجلس  

تم تفويض لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لتصعيد أي مسألة تتعلق   تقارير إدارة المخاطر/ لوحات المعلومات على أساس منتظم. 
 مام مجلس إدارة البنك.بإدارة المخاطر إلى مجلس اإلدارة والتي تسترعي اهت 

 
تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان، والتي تتمثل في خطورة عدم تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته الخاصة بأداة مالية  

وأنشطة    تنشأ مخاطر االئتمان بشكل رئيسي عن أنشطة التمويل التي تؤدي إلى تمويل مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية.
 توجد أيضاً مخاطر ائتمان لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي، مثل التزامات متعلقة بالقروض.  استثمار.

 
أدوات تصنيف داخلية، باستخدام  السداد من قبل األطراف األخرى  التعثر عن  احتمالية  بتقييم  المجموعة  المجموعة   تقوم  كما تستخدم 

 ت تصنيف خارجية كبرى، عند توفرها. التصنيفات الصادرة من وكاال 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(    31-1

 
تسعى المجموعة الى التحكم في مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية، ووضع حدود للمعامالت مع أطراف محددة،  

تنصمم سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد المخاطر،   األطراف األخرى بصورة مستمرة.وتقويم المالءة االئتمانية لهذه  
ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها.  يتم مراقبة التعرض الفعلي مقابل الحدود الموضحة يومياً.  باإلضافة  

المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطته التجارية عن طريق الدخول في اتفاقيات  إلى مراقبة حدود االئتمان، تقوم  
كما تقوم المجموعة أحياناً بإقفال   تسوية رئيسية وترتيبات ضمان مع األطراف المقابلة في الظروف المناسبة، والحد من مدة التعرض.

بهدف   أخرى  التنازل عنها ألطراف  أو  االئتمان.المعامالت  مخاطر  المحتملة   تقليل  التكلفة  بالمشتقات  المتعلقة  االئتمان  مخاطر  تمثل 
الستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتها. ولمراقبة مستوى مخاطر االئتمان التي  لت للمجموعة،  

 واألساليب المتبعة بشأن تقييم عمليات اإلقراض الخاصة به.  تقوم المجموعة بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق 
 

تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عندما ينخرط عدٌد من األطراف المقابلة في أعمال مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو التي  
بال الوفاء  قدرتها على  تأثر على  تتسبب في  قد  اقتصادية متشابهة والتي  التغيرات  لديها سمات  التعاقدية بصورة مماثلة بسبب  تزاماتها 

  االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. 
  

 يشير التركيز في مخاطر االئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية معينة. 
 

تنويع محفظة التمويل لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء  يقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان من خالل  
كما أنها تقوم بأخذ الضمانات الالزمة حيثما يكون مالئماً.  كذلك تسعى المجموعة إلى الحصول على المزيد من   في أماكن أو عمل معين.

 للتمويل الفردي ذات العالقة.    الضمانات من األطراف األخرى حالما تتضح مؤشرات االنخفاض
 

ل  تقوم اإلدارة بمراقبة القيم السوقية للضمانات وتطالب بضمانات إضافية وفقاً لالتفاق األساسي وتراقب القيمة السوقية للضمانات المتحص
 عليها خالل فترة مراجعتها لكفاية المخصص لخسائر انخفاض القيمة. 

 
سي  بمراجعة  منتظم  بشكل  المجموعة  وأفضل  تقوم  األسواق  منتجات  في  التغيرات  لتعكس  بها  الخاصة  المخاطر  إدارة  وأنظمة  اسات 

 الممارسات المستجدة. 
 

تم تبيان تحليل االستثمارات حسب األطراف   تتعلق سندات الديون المدرجة في محفظة االستثمارات، بشكل أساسي، بمخاطر ديون سيادية. 
تم بيان المعلومات المتعلقة   . ( 7)ل حول مكونات التمويل، يرجى الرجوع إلى اإليضاح  لمزيد من التفاصي  . ( 6)األخرى في اإليضاح  

(، بينما تم بيان المعلومات المتعلقة بالتعهدات  11في اإليضاح )  الشريعة االسالميةبمخاطر االئتمان الخاصة باألدوات المشتقة المتوافقة مع  
معلومات عن الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك حسب كل قطاع  تم تقديم   (. 20وااللتزامات المحتملة في اإليضاح )
 . ( 31)من القطاعات التشغيلية في اإليضاح 
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 فيما يلي تصنيف التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة: 

 

درجة بنك 
الجزيرة  
 الداخلية 

 النطاق  البيان
احتمالية التخلف  
عن السداد  
 المنخفضة 

احتمالية التخلف  
عن السداد  
 المرتفعة 

التصنيف حسب  
المقياس الرئيسي  

 لموديز 

مقياس موديز 
الرئيسي نقطة  
منتصف احتمالية  
 التخلف عن السداد  

1A  0.010 %0.000 1 متفوق% A2 0.0109% 

2A ممتاز 

2 

0.010% 0.015% A2 0.0109% 

2B 0.023 %0.015 ممتاز% A2 0.0109% 

2C 0.035 %0.023 ممتاز% A3 0.0389% 

3A  جيد جدا 

3 

0.035% 0.053% A3 0.0389% 

3B  0.080 %0.053 جيد جدا% Baa1 0.0900% 

3C  0.120 %0.080 جيد جدا% Baa1 0.0900% 

4A  جيدة 

4 

0.120% 0.190% Baa2 0.1700% 

4B  0.280 %0.190 جيدة% Baa2 0.1700% 

4C  0.430 %0.280 جيدة% Baa3 0.4200% 

5A مقبول 

5 

0.430% 0.700% Baa3 0.4200% 

5B 1.000 %0.700 مقبول% Ba1 0.8700% 

5C 1.500 %1.000 مقبول% Ba2 1.5600% 

6A  مقبول بحذر 

6 

1.500% 2.300% Ba2 1.5600% 

6B  3.500 %2.300 مقبول بحذر، غير مصنف، ناشئ% Ba3 2.8100% 

6C  5.000 %3.500  مقبول بحذر، تحت المراقبة% B1 4.6800% 

7A  بشأنه مالحظات 

7 

5.000% 8.000% B2 7.1600% 

7B  12.000 %8.000 بشأنه مالحظات% B3 11.6200 % 

7C  100.000 %12.000 بشأنه مالحظات % Caa1 17.3816 % 

8A  100.0000 ج % 100.000 % 100.000 8 دون المستوى  –متعثر % 

9A  مشكوك في تحصيله  –متعثر 
9 

 % 100.0000 ج % 100.000 % 100.000

9B  100.0000 ج % 100.000 % 100.000 خسارة  –متعثر % 
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بالتكلفة المطفأة، وسندات صكوك المدرجة  يوضح الجدول التالي معلومات حول الجودة   يتم قياسها  االئتمانية للموجودات المالية التي 
ما لم يتم النص بشكل واضح، بالنسبة للموجودات المالية، فإن المبالغ المبينة في الجدول   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

اللتزامات متعلقة باالئتمان وعقود الضمانات المالية، فإن المبالغ في الجدول تمثل المبالغ الملتزم  وبالنسبة   تمثل اجمالي القيمة الدفترية.
 بها او المضمونة، على التوالي: 

 
 م2022ديسمبر  31 

 
الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهرا   12

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 الزمنيالعمر 

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى
    

 1,353,913 - - 1,353,913 درجة االستثمار 
 112,549 - - 112,549 درجة غير االستثمار 

 226,818 - - 226,818 غير مصنفة 

 1,693,280 - - 1,693,280 
 ( 4,477) - - ( 4,477) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 1,688,803 - - 1,688,803 القيمة الدفترية 

     
     تمويل إلى العمالء بالتكلفة المطفأة 

 66,966,856 - - 66,966,856 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 5,109,854 2,269,640 2,840,214 - تحت المالحظة 

 1,240,944 1,240,944 - - متخلفة عن السداد 

 66,966,856 2,840,214 3,510,584 73,317,654 
 ( 2,718,645) ( 2,164,161) ( 305,843) ( 248,641) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 70,599,009 1,346,423 2,534,371 66,718,215 القيمة الدفترية 

 
 م2021ديسمبر  31 

 
الخسائر االئتمانية  
  12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 السعودية( )بآالف الرياالت  
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى 
    

 575,071 - - 575,071 درجة االستثمار 
 50,043 - - 50,043 درجة غير االستثمار 

 39,934 3,216 - 36,718 غير مصنفة 

 661,832 - 3,216 665,048 
 ( 1,546) - - ( 1,546) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 663,502 3,216 - 660,286 الدفترية القيمة 

     
     تمويل إلى العمالء بالتكلفة المطفأة 

 57,840,055 - - 57,840,055 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 5,853,303 2,423,438 3,429,865 - تحت المالحظة 

 1,379,115 1,379,115 - - متخلفة عن السداد 

 57,840,055 3,429,865 3,802,553 65,072,473 
 ( 2,637,997) (2,244,449)  ( 222,807)   (170,741) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 62,434,476 1,558,104 3,207,058 57,669,314 القيمة الدفترية 
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 التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان للتمويل الممنوح للعمالء بالتكلفة المطفأة على أساس المنتج. يوضح الجدول  أ(  
 

 م2022ديسمبر  31 

 
 
 بطاقات ائتمان     

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهرا   12

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 الزمنيالعمر 

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     تمويل إلى العمالء بالتكلفة المطفأة 

 751,175 - - 751,175 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 16,090 - 16,090 - تحت المالحظة 

 62,135 62,135 - - متخلفة عن السداد 

 751,175 16,090 62,135 829,400 
 ( 81,722) ( 54,982) ( 1,479) ( 25,261) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 747,678 7,153 14,611 725,914 القيمة الدفترية 

     
 م2021ديسمبر  31  

 
 

 بطاقات ائتمان    
الخسائر االئتمانية  
  12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية(  
     تمويل إلى العمالء بالتكلفة المطفأة 

 667,449 - - 667,449 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 18,096 - 18,096 - تحت المالحظة 

 60,130 60,130 - - متخلفة عن السداد 

 667,449 18,096 60,130 745,675 
 ( 65,623) ( 39,084) ( 1,656) ( 24,883) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 680,052 21,046 16,440 642,566 القيمة الدفترية 

 
 م2022ديسمبر  31        

 
 
 قروض عمالء     

الخسائر االئتمانية  
 12المتوقعة على مدى 

 شهرا  

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 

     العمالء بالتكلفة المطفأة تمويل إلى 

 29,836,618 - - 29,836,618 مقبولة  -مخاطر منخفضة 

 220,776 - 220,776 - تحت المالحظة 
 304,654 304,654 - - متخلفة عن السداد 

 29,836,618 220,776 304,654 30,362,048 

 ( 220,761) ( 165,913) ( 1,714) ( 53,134) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 30,141,287 138,741 219,062 29,783,484 القيمة الدفترية 
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 م2021ديسمبر  31 

 
 
 قروض عمالء     

الخسائر االئتمانية  
 12المتوقعة على مدى 

 شهرا  

خسائر ائتمان متوقعة  
القيمة  غير منخفضة 

االئتمانية على مدى  
 العمر الزمني

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     تمويل إلى العمالء بالتكلفة المطفأة 

 27,612,644 - - 27,612,644 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 214,325 - 214,325 - تحت المالحظة 

 264,663 264,663 - - متخلفة عن السداد 

 27,612,644 214,325 264,663 28,091,632 
 ( 225,570)  ( 158,282)  ( 1,620) ( 65,668)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 27,866,062 106,381 212,705 27,546,976 القيمة الدفترية 

 
 م2022ديسمبر  31 

 
 

 قروض تجارية       
الخسائر االئتمانية  
 12المتوقعة على مدى 

 شهرا  

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     العمالء بالتكلفة المطفأة تمويل إلى 

 36,083,341 - - 36,083,341 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 4,870,220 2,269,640 2,600,580 - تحت المالحظة 

 866,744 866,744 - - متخلفة عن السداد 

 36,083,341 2,600,580 3,136,384 41,820,305 
 ( 2,412,039) ( 1,939,564) ( 302,609) ( 169,866) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 39,408,266 1,196,820 2,297,971 35,913,475 القيمة الدفترية 

     
 م2021ديسمبر  31 

 
 

 قروض تجارية       
الخسائر االئتمانية  
  12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 الزمني العمر 

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية(  
     تمويل إلى العمالء بالتكلفة المطفأة 

 29,223,126 - - 29,223,126 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 5,620,882 2,423,438 3,197,444 - تحت المالحظة 

 1,054,322 1,054,322 - - متخلفة عن السداد 

 29,223,126 3,197,444 3,477,760 35,898,330 
 ( 2,346,248)  (2,047,083)  (219,531)  (79,634) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 33,552,082 1,430,677 2,977,913 29,143,492 القيمة الدفترية 
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 م2022ديسمبر  31         

 
 
 أخرى    

الخسائر االئتمانية  
 12المتوقعة على مدى 

 شهرا  

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 

     تمويل إلى العمالء بالتكلفة المطفأة 

 295,722 - - 295,722 مقبولة  -مخاطر منخفضة 

 2,768 - 2,768 - تحت المالحظة 
 7,411 7,411 - - متخلفة عن السداد 

 295,722 2,768 7,411 305,901 

 ( 4,123) ( 3,702) ( 41) ( 380) المتوقعة مخصص خسائر االئتمان 
 301,778 3,709 2,727 295,342 القيمة الدفترية 

          
 م2021ديسمبر  31

 
 

 أخرى     
الخسائر االئتمانية  
  12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

متوقعة  خسائر ائتمان 
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية(  
     تمويل إلى العمالء بالتكلفة المطفأة 

 336,836 - - 336,836 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 - - - - تحت المالحظة 

 - - - - متخلفة عن السداد 

 336,836 - - 336,836 
 ( 556) - - ( 556) خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 

 336,280 - - 336,280 القيمة الدفترية 

 
 يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان الستثمارات الديون. 

 
 م2022ديسمبر  31 

 
الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهرا   12

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     سندات دين بالتكلفة المطفأة 

 23,287,313 - - 23,287,313 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 ( 13,020) - - ( 13,020) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 23,274,293 - - 23,274,293 القيمة الدفترية 

     
سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 
    

 8,072,243 - - 8,072,243 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 ( 6,457) - - ( 6,457) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 8,065,786 - - 8,065,786 القيمة الدفترية 
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 )تتمة(  يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان الستثمارات الديون.

 
 م2021ديسمبر  31 

 
الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

متوقعة  خسائر ائتمان 
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية(  
     سندات دين بالتكلفة المطفأة 

 27,109,838 - - 27,109,838 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 ( 6,186) - - ( 6,186) خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 

 27,103,652 - - 27,103,652 القيمة الدفترية 

     
سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 
    

 4,058,901 - - 4,058,901 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 ( 425) - - ( 425) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 4,058,476 - - 4,058,476 القيمة الدفترية 

     

  . المحتملة وااللتزامات لالرتباطات يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان الستثمارات 
 

 م2022ديسمبر  31 

 
الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهرا   12

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     ارتباطات والتزامات محتملة 

 8,818,321 - - 8,818,321 مقبولة  -مخاطر منخفضة 
 509,026 468,891 40,135 - تحت المالحظة 

 77,959 77,959 - - متخلفة عن السداد 

 8,818,321 40,135 546,850 9,405,306 
 ( 329,406) ( 307,519) ( 174) ( 21,713) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 9,075,900 239,331 39,961 8,796,608 القيمة الدفترية )صافي من المخصص( 

     
 م2021ديسمبر  31 

 
االئتمانية  الخسائر  

المتوقعة على  
 شهراً  12مدى 

خسائر ائتمان متوقعة  
غير منخفضة القيمة  
االئتمانية على مدى  

 العمر الزمني 

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة  

االئتمانية على مدى  
 المجموع   العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية(  
     ارتباطات والتزامات محتملة 

 6,099,882 - - 6,099,882 مقبولة  -منخفضة مخاطر 
 525,891 457,673 68,218 - تحت المالحظة 

 112,416 112,416 - - متخلفة عن السداد 

 6,099,882 68,218 570,089 6,738,189 
 ( 408,090) ( 386,368) ( 8,153) ( 13,569) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 6,330,099 183,721 60,065 6,086,313 المخصص( القيمة الدفترية )صافي من 
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المجموعة في االعتبار المعلومات المعقولة  عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ اإلنشاء األولي، تأخذ  

وهذا يتضمن المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية استناداً إلى الخبرة   والمؤيدة ذات العالقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود غير مالئمة.
 للمستقبل.  قرائيةت االسالتاريخية وتقييم الخبراء لالئتمان بما في ذلك المعلومات 

 

 ييم لتحديد ما إذا كان قد حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة: يهدف التق

 احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداة بتاري  إعداد القوائم المالية، مع  •

ها إذا كان ذلك  احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداة لنقطة من الزمن تم تقديرها عند االثبات األولي للتعرض )يتم تعديل •
 مالئًما بالتغيرات في التوقعات المتعلقة بالدفع مقدماً(.. 

 
المرحلة   تمويل ضمن  بتجميع  المجموعة  ائتماني   3والمرحلة    2والمرحلة    1تقوم  المستحدثة ذات مستوى  أو  المشتراة  والموجودات 

 منخفض، كما هو مبين أدناه: 
 

  12رة، تقوم المجموعة بإثبات مخصص بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  عندما يتم إثبات التمويالت ألول م : 1المرحلة  
 . 2أيًضا تسهيالت في حال تحسن مخاطر االئتمان وإعادة تصنيف القرض من المرحلة  1كما يتضمن تمويل المرحلة   شهًرا.

 
عندما تمويل زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، تقوم المجموعة بتسجيل مخصًصا لخسائر االئتمان المتوقعة   : 2المرحلة  
 .3أيًضا تسهيالت في حال تحسن مخاطر االئتمان وإعادة تصنيف القرض من المرحلة  2كما يتضمن تمويل المرحلة  العمر. على مدى 

 
 مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تقوم المجموعة بتسجيل  يمة ائتمانيًا.منخفض القيعتبر تمويل  : 3المرحلة 

 

إن الموجودات المشتراة أو المنشأة ذات ائتماني منخفض هي موجودات   الموجودات المشتراة أو المنشأة ذات مستوى ائتماني منخفض: 
ائتمانية منخفضة عند اإلثبات األولي.  قيمة  الموجود ذات  المنخفض  تسجل  المستوى االئتماني  المستحدثة ذات  أو  المشتراة  المالية  ات 

ويتم فقط إثبات أو   بالقيمة العادلة بتاري  االثبات األصلي، ويتم إثبات ربح الحقاً على أساس معدل العمولة الفعلي المعدل بالمخاطر.
 متوقعة. عكس خسائر االئتمان المتوقعة بقدر وجود تغير الحق في خسائر االئتمان ال

 
 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري  ( أ

 

تختلف معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري باختالف المحفظة وتتضمن تغييرات كمية في احتمالية التعثر  
االئتمان الخاص بأحد التعرضات المعينة مرتفع بشكل جوهري منذ  يعتبر خطر   والعوامل النوعية، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.

كانت احتمالية التخلف عن السداد على مدار العمر المتبقي قد زادت بشكل    -استناداً إلى النموذج الكمي للمجموعة-اإلثبات المبدئي إذا  
 أعلى من النسبة المئوية/ النطاق المحدد مسبقًا. 

 

أ جراها خبراء االئتمان لديها وبناًء على الخبرة السابقة، يمكن للمجموعة أن تحدد بأن مخاطر االئتمان قد  وباستخدام التقديرات التي 
بالكامل في التحاليل الكمية بصورة   يتم إظهار أثرها  بناًء على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه لم  ازدادت بشكل جوهري 

مخاطر االئتمان بناًء على إطار مراقبة االئتمان، بما في ذلك االنخفاض في التصنيف الداخلي    كما يتم تقييم الزيادة الجوهرية في  منتظمة.
 وعوامل االقتصاد الكلي وتخضع لتجاوزات اإلدارة. 

 

ن  وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة، ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثي
يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق من خالل عد عدد األيام التي مضت على  خر دفعة سداد   يوماً من تاري  التأخر عن السداد.

  كاملة لم يتم استالمها.
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 يتم تحديد تواري  االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي مهلة يمكن أن تكون متاحة للمقترض. 
 تراقب المجموعة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل المراجعات الدورية لتأكيد ما يلي: 

 بط القدرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل وصول التعرض إلى مرحلة التعثر،إن لدى الضوا •

 يوماً؛ و  30إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة  •

  12( "احتمالية التعثر على مدى  1لة )عدم توافر مخاطر غير مضمونة في خسائر االئتمانية المتوقعة من التحويالت بين المرح •
 ( "احتمالية التعثر على مدى العمر الزمني. 2شهرا" والمرحلة )

 

 درجات مخاطر االئتمان 
 

تصنف المجموعة كل نوع من المخاطر في نطاق درجة محددة من مخاطر االئتمان بناًء على بيانات مختلفة تتضمن في طياتها على  
يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل   مخاطر التعثر وبناًء على تقديرات تقوم على الخبرة.مؤشرات استشرافية حول  

  وتختلف هذه العوامل بناًء على طبيعة الخطر ونوعية المقترض. النوعية والكمية التي تدل على مخاطر التعثر.
 

فضت مخاطر التعثر باضطراد. على سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر  يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان كلما ازدادت أو انخ
 . 3و 2أصغر من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان  2و 1التعثر بين درجات مخاطر االئتمان 

 

 المتمول.تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان عند اإلثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة عن 

تتطلب مراقبة التعرضــات   تخضــع التعرضــات لمراقبة مســتمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضــات إلى مختلف درجات مخاطر االئتمان.
 استخدام البيانات التالية.

 

 كافة التعرضات  التعرضات المتعلقة  باألفراد  التعرضات المتعلقة بالشركات 

يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة   •
مثل القوائم المالية   –الدورية لملفات العميل 

والموازنات  المراجعة، وحسابات اإلدارة، 
.  ومن األمثلة على التقديرية، والتوقعات 

مجاالت التركيز المختلفة ما يلي: إجمالي  
هوامش الربح، ومعدالت الرفع المالية،  

اللتزام بالتعهدات،  وتغطية خدمة الدين، وا
 إدارة الجودة، والتغيرات في اإلدارة العليا. 

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية،   •
والمقاالت الصحفية أو التغيرات في درجات  

 التصنيف الخارجية. 

السندات المتداولة، وأسعار مقايضة التعثر في   •
 االئتمان للجهة المقترضة، عند توفرها.

علية والمتوقعة في  التغيرات الجوهرية الف •
المحيط السياسي والتنظيمي والتقني للمقترض  

 أو أنشطة أعماله. 

 

المعلومات التي يتم الحصول عليها  •
مثل   - داخلياً وسلوك العميل 

استخدام تسهيالت البطاقات  
 االئتمانية. 

 مقاييس المالءة •

بيانات خارجية من وكاالت ائتمان   •
مرجعية بما في ذلك درجات  
 االئتمان القياسية في القطاع. 

يشمل ذلك حاالت   – سجل السداد  •
التأخر عن السداد ومجموعة من  

المتغيرات المتعلقة بمعدالت  
 السداد. 

 استخدام الحدود االئتمانية المتاحة.  •

 طلبات ومنح االعفاء من السداد.  •

تغيرات خارجية ومتوقعة في   •
ظروف األعمال والظروف  المالية  

 واالقتصادية. 

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

101 

 
 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  . 32

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة(  – المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة    32-3
 

 تأسيس هيكل التعثر المحتمل  ( ب
 

المجموعة بتجميع معلومات األداء والتعثر  تقوم   إن درجات مخاطر االئتمان هي المدخل األولي في تحديد هيكل المخاطر للتعثر المحتمل.
يتم استخدام بعض المعلومات   حول مخاطر االئتمان التي جرى تحليلها حسب نوع المنتج والمقترض وحسب درجة مخاطر االئتمان.

  التي يتم الحصول عليها من وكاالت تصنيف ائتمان مرجعية لبعض المحافظ.
 

البيانات المجمعة وإعداد التقديرات للمخاطر المتبقية من العمر الزمني الحتمالية التعثر وكيف  تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل  
 يمكن لهذه المخاطر أن تتغير انخفاضاً أو ارتفاعاً مع مرور الوقت. 

 

ليل المتعمق لتأثير يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي وكذلك التح
بالنسبة لمعظم التعرضات، تشمل مؤشرات   بعض العوامل األخرى )مثل الخبرة المبنية على اإلمهال( على مخاطر التعثر عن السداد. 

لمخاطر  بالنسبة للتعرض ل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط واألجور الفعلية ومعدالت البطالة. االقتصاد الكلي الرئيسية ما يلي:
 في قطاعات و/ أو مناطق معينة، قد يمتد التحليل ليشمل أسعار السلع و/ أو العقارات ذات الصلة. 

 

وبناًء على مشورة مدراء مخاطر لجنة مخاطر السوق والخبراء االقتصاديين والنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية  
تصور لــ "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية المعنية، باإلضافة إلى مجموعة  والمتوقعة، تقوم المجموعة بإعداد  

تستخدم المجموعة هذه التوقعات   من سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى )انظر المناقشة أدناه حول إدراج المعلومات المستقبلية(.
 سداد. في تعديل تقديراتها الحتمال التعثر عن ال

 

 تعريف التعثر  ( ج
 

 تعتبر المجموعة بأن األصل المالي متعثراً عن السداد عند: 
 

تسييل   • مثل  إجراءات  أية  باتخاذ  المجموعة  قيام  دون  بالكامل  للمجموعة  االئتمانية  التزاماته  بسداد  المقترض  قيام  احتمال عدم 
 ؛ أو)في حال االحتفاظ بها(الضمانات 

فة بأنه تم  تعتبر الحسابات المكشو يوماً.  90المستحقة للمجموعة ألكثر من  تأخر المتمول في سداد أي من التزاماته االئتمانية   •
  تجاوز موعد استحقاقها عند خرق العميل ألي حد تم اشعاره به، أو تم اشعاره بحد يقل عن المبلغ القائم الحالي.

 
 في المؤشرات التي تكون:  المجموعة تنظر  وعند تقييم فيما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة عن السداد، 

 

 مثل أي خرق للتعهدات،  - نوعية  •

 التأخر عن السداد، وعدم سداد أي التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة، و مثل حالة  - كمية  •

 البيانات التي يتم إعدادها داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.  •
 

ودرجة أهميتها، وذلك بمرور الوقت  قد تختلف المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر في السداد  
 لتعكس التغيرات وفقًا للظروف. 
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 الموجودات المالية المعدلة   ( د

 
لتمويل ما ألسباب عدة، منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور  يمكن تعديل الشروط التعاقدية  

للعميل. المحتمل  أو  الحالي  أعيد   االئتماني  الذي  التمويل  إثبات  تعديل شروطه ويتم  تم  الذي  الحالي  التمويل  إثبات  التوقف عن  يجوز 
 لة وفقاً للسياسة المحاسبية. التفاوض بشأنه كتمويل جديد بالقيمة العاد

 

عندما يتم تعديل أحكام األصل المالي وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل المالي، فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة جوهرية في  
 مخاطر االئتمان يعكس مقارنة ما يلي: 

 

 المالي على أساس األحكام المعدلة؛ معالعمر الزمني المتبقي الحتمالية التعثر كما في تاري  التقرير  •

 العمر الزمني المتبقي الحتمالية التعثر على أساس البيانات المتاحة عند االعتراف األولي واألحكام التعاقدية األصلية.  •
 

إلمهال" لزيادة  تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل الممنوح للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية يشار إليها بـ "أنشطة ا
وطبقاً لسياسة اإلمهال بالبنك، يتم منح اإلمهال الخاص بالتمويل على أساس اختياري   فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر عن السداد. 

قولة  إذا كان المقترض متعثر حالياً في سداد ديونه أو وجود مخاطر عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المقترض قام بجميع الجهود المع
 للسداد حسب شروط التعاقد األصلية، ويتوقع أن يكون قادراً على االلتزام بالشروط المعدلة. 

 

تخضع كل من   تشتمل الشروط المعدلة عادةً على تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت سداد العمولة وتعديل شروط تعهدات التمويل.
تقوم لجنة المخاطر لدى البنك وبشكل منتظم بفحص التقارير حول أنشطة   من السداد.  عمليات تمويل األفراد وغير األفراد لسياسة االعفاء 

 اإلمهال. 
 

 . لإلثبات يقدم الجدول التالي معلومات حول الموجودات المالية التي تم تعديلها حيث لم ينتج عن التعديل إلغاء 
 
 م 2021 م 2022 

 

بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

موجودات مالية )مع مخصص الخسارة على أساس خسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة(  

   تم تعديلها خالل السنة 
 1,774,525 415,962 إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل

 ( 698,237) ( 135,670) مخصص الخسارة قبل التعديل

 1,076,288 280,292 صافي التكلفة المطفأة قبل التعديل

 -  - صافي مكسب / )خسارة( التعديل

 1,076,288 280,292 صافي التكلفة المطفأة بعد التعديل
 

الموجودات المالية التي تم تعديلها منذ اإلثبات األولي في الوقت الذي استند فيه مخصص  

   الخسارة على خسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة 
القيمة الدفترية للموجودات المالية التي تغير مخصص الخسارة الخاص بها في الفترة  مجموع 

  12من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 شهرا. 
 

78,885 
 

192,381 
 

دير احتمال التعثر عن السداد يعكس فيما إذا أدى التعديل  بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة االحتمال لدى البنك، فإن تق
تجاه إعادة جدولة مماثلة.  السابقة  البنك  المبلغ وخبرة  الربح وأصل  البنك على تحصيل  أو استعادة قدرة  وكجزء من هذه   إلى تحسين 

 التعاقدية األصلية المعدلة وينظر في المؤشرات السلوكية المختلفة. العملية، يقوم البنك بتقويم أداء السداد للجهة المقترضة مقابل الشروط 
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اإلمهال مؤشر نوعي على زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، كما أن توقع اإلمهال قد يعتبر دليالً على أن التعرض  بشكل عام، يعتبر  

يجب على العميل أن يدلل بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد خسائر   منخفض القيمة ائتمانيًا/ متعثًرا.
وجود تعثر في السداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر يتم قياسه بمبلغ مساو لمبلغ لخسائر  االئتمان قد انخفضت أو  

 شهر.  12االئتمان الموقعة على مدى 
 

 إدراج المعلومات المستقبلية  ( ه
 

وهرية في مخاطر االئتمان ألداة  بأخذ المعلومات التي تحاكي التوقعات المستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الج المجموعةتقوم 
بناًء على مشورة لجنة مخاطر السوق بالبنك، ولجنة إدارة الموجودات   ما منذ االعتراف األولي وعند قياسها لخسائر االئتمان المتوقعة. 

مجموعة بصياغة وجهة  والمطلوبات، والخبراء االقتصاديين ودراسة مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والتوقعات الخارجية، تقوم ال
نظر "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثيلية من سيناريوهات التوقعات  

األخرى. االعت  المحتملة  في  األخذ  مع  اإلضافية  االقتصادية  السيناريوهات  من  أكثر  أو  اثنين  عدد  تطوير  من  العملية  هذه  بار  تتألف 
تتضمن المعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية   االحتماالت المصاحبة لنتائج كل سيناريو.

 يين.والمالية في المملكة العربية السعودية وبعض العاملين في مجال الدراسات االقتصادية والمالية في القطاع الخاص أو المتنبئين األكاديم
 

التخطيط   مثل  أخرى  المجموعة ألغراض  قبل  من  المستخدمة  المعلومات  مع  وتتفق  احتماالً،  األكثر  النتيجة  األساسية"  "الحالة  تمثل 
وبشكل دوري، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات   تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً. االستراتيجي والموازنة.

 الصدمات شدة من أجل معايرة تحديدها ألفضل التصورات األخرى. جهد ألكثر 
 

لقد حددت المجموعة وقامت بتوثيق المحفزات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية وقامت ـ   
الكل االقتصاد  بين متغيرات  ما  العالقة  بتقدير  ـ  التاريخية  البيانات  تحليل  االئتمان.باستخدام  االئتمان وخسائر  تشتمل هذه   ي ومخاطر 

 على مجموعة من المؤشرات األساسية التالية:  م2022ديسمبر  31التصورات االقتصادية المستخدمة في 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي  •

 أسعار النفط  •

 معدالت البطالة  •

 أجور حقيقي / معدل التضخم  •
 

ــارة التعثر للمحافظ المتنوعة للموجودات المالية بناًء على تحليل  تم تطوير العالقات المتوقعة بين  ــية ومعدالت / خسـ ــرات الرئيسـ المؤشـ
قامت المجموعة باستخدام توقعات الحالة األساسية قريبة المدى أدناه في نموذج خسائر   سنة سابقة. 15إلى    10البيانات السابقة على مدى  

 لومات المحدثة المتاحة كما في تاري  التقرير:االئتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المع
 
 

 المؤشرات االقتصادية 
 

سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان  

 م2022المتوقعة لعام 
سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان 

   م2021المتوقعة لعام 

 2024 م 2023 م 2022 م 2025 2024 2023

 2,893،17 2.828،54 2.773،25 3,148،53 3,090،29 3,022،88 الناتج المحلي اإلجمالي 
 64،85 64،24 65،88 68،98 70،20 83،19 أسعار نفط برنت 
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 إدراج المعلومات المستقبلية )تتمة(هـ( 
 

 االئتمان المتوقعة وفقًا لثالثة سيناريوهات مختلفة يستخدمها البنك:يوضح الجدول أدناه أثر التغير في المؤشرات االقتصادية على خسائر 
 

 
 
 

 م 2022
مطلوب من البنوك  

  تمويل  مارات ثواالست

ارتباطات القرض  
وعقود الضمانات  

 المجموع  المالية 
 بآالف الرياالت السعوديــــــة  

     
 ً  3,072,305 329,406 2,718,945 23,954 أكثر ترجيحا

 2,935,713 313,204 2,598,866 23,643 األكثر تفاؤالً )صعوًدا( 

 3,439,534 392,496 3,022,839 24,199  األكثر تشاؤًما )هبوًطا( 
 

 
 
 

 م 2021
مطلوب من البنوك  

  تمويل ثمارات ت واالس

ارتباطات القرض  
وعقود الضمانات  

 المجموع  المالية
 السعوديــــــة بآالف الرياالت  

     
 ً  3,054,244 408,090 2,637,997 8,157  أكثر ترجيحا

 2,644,432 372,106 2,264,409 7,917 األكثر تفاؤالً )صعوًدا( 

 3,526,906 486,502 3,030,056 10,348  األكثر تشاؤًما )هبوًطا( 
 
 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة و( 

 
 لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية: تمثل المدخالت األساسية 

 
 احتمال التعثر عن السداد.  .1
 نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد.  .2
 التعرض عند التعثر عن السداد.  .3

 
المعايير لتعكس المعلومات  ويتم تعديل هذه   يتم استخراج هذه المعايير عموماً من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخلياً وبيانات تاريخية أخرى. 

 كما هو مبين أدناه.قرائية االست 
 

إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاري  معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات تصنيف  
ى بيانات تجميعية داخلياً وخارجياً تتألف من عوامل  تستند هذه النماذج اإلحصائية إل مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات.

ونوعية. الشركات   كمية  المقابلة من  بالنسبة لألطراف  التعثر  احتمالية  إلى  للوصول  ايضاً  السوق  بيانات  استخدام  يمكن  توافر،  وحيثما 
يتم   في التقدير المرتبط باحتمالية التعثر.  في حال انتقال الطرف المقابل أو التعرض بين فئات التصنيفات، سيؤدي ذلك إلى تغير الكبيرة.

 تقدير احتماليات التعثر مع االخذ باالعتبار مخاطر االستحقاقات التعاقدية ومعدالت السداد التقديرية. 
 

لتخلف عن  تقوم المجموعة بتقييم قيمة الخسارة الناتجة عن ا الخسارة من التعثر المفترض هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثراً.
البيانات للخسارة  المستمدة من  تقييم للمناهج  بناًء على حكم الخبراء والخبرة السابقة. قام المجموعة بعمل    السداد لكل نوع من األعمال 

السداد.  التخلف عن  المجموعة معايير  الناتجة عن  يستخدم  بها،  المرتبطة  والتحديات  البيانات  المفروضة على  بالقيود  يتعلق  فيما    ولكن 
  الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد، استنادا إلى توجهيات بازل وتقديرات الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد المحددة بما يتماشى 

  مع تقرير االتحاد الوطني لتجميع بيانات االئتمان.
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( ( و

 
تقوم المجموعة باستخراج "التعرض عند التعثر عن السداد" من   يمثل التعرض للمخاطر نتيجة التعثر التعرض المتوقع في حال التعثر. 

إن تعرض   لتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل وا
بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالية، يشتمل "التعرض عند التعثر   أصل مالي للمخاطر نتيجة التعثر هو إجمالي قيمته الدفترية. 

بيانات تاريخية  عن السداد" على المبلغ المسحوب والمبالغ المستقب  يتم تقديرها وفق  لية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد والتي 
بالنسبة لبعض الموجودات المالية، يحدد التعرض عند التعثر عن السداد عن طريق تقييم مجموعة من نتائج التعرضات   وتوقعات مستقبلية. 

 المحتملة في مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائية. 
 

شهر كحد أقصى بالنسبة للموجودات المالية التي لم تزداد مخاطر االئتمان  12كما تم وصفه أعاله، وشريطة استخدام احتمال التعثر لمدة 
الخاصة بها بشكل جوهري، تقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية  

حتى لو، ألغراض إدارة المخاطر،    ،االئتمان)بما في ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضة( التي يتعرض على مداها لمخاطر  القصوى  
تمتد أقصى فترة تعاقدية إلى التاري  الذي يحق للمجموعة فيه طلب سداد دفعة مقدمة أو إنهاء   قامت المجموعة بالنظر في فترة أطول. 

 و الضمان. التزام متعلق باالئتمان أ
 

بالنسبة للسحب على المكشوف وتسهيالت بطاقات االئتمان، التي تشتمل على كل من تمويل ومكون االلتزام غير المسحوب، تقوم المجموعة  
  على طلب السداد أو إلغاء   المجموعةبقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول من الفترة التعاقدية القصوى إذا لم تحد مقدرة  
ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو   االلتزام غير المسحوب، من تعرض المجموعة لخسائر االئتمان خالل فترة االخطار المتعاقد عليها.

ويمكن للمجموعة إلغاؤها فوراً، لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية   فترات سداد محددة، ويتم ادارتها على أساس جماعي. 
يتم تقدير هذه الفترة األطول   ولكن فقط عندما تصبح المجموعة على علم بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل.  ،ديةاالعتيا

االئتمان   مخاطر  من  التقليل  شأنها  من  والتي  اتخاذها  المجموعة  تتوقع  التي  االئتمان  مخاطر  إدارة  إجراءات  االعتبار  بعين  األخذ  بعد 
 إلغاء التسهيالت و/ أو تحويل الرصيد المستحق إلى تمويل بشروط سداد ثابتة.  ذه اإلجراءات تخفيض حدود االئتمان.وتشمل ه المتوقعة. 

 
 يوضح الجدول أدناه حساسية خسائر االئتمان المتوقعة تجاه العوامل الرئيسية المستخدمة عند تحديدها كما في نهاية السنة: 

 
 م 2022 االفتراضات المتأثرة 

الرياالت  بآالف 

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 

   تأثير قائمة الدخل 
   عوامل االقتصاد الكلي: 

 159,049 99,901  دوالًرا 10انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 
 318,098  199,801 دوالًرا  20انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 

 84,928  53,344 %5انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
 169,857  106,689 %10زيادة التضخم بمقدار 

 
 وعند تقييم أي مؤشر على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على: 

 ، األداةنوع  •

 تصنيف مخاطر االئتمان، •

 نوع الضمان،  •

 القيمة( القيمة لقروض الرهن العقاري لألفراد، نسبة القرض مقابل )التمويل مقابل  •

 تاري  اإلثبات األولي،  •

 المدة المتبقية حتى تاري  االستحقاق، •

 القطاع، و  •

 الموقع الجغرافي للمقترض.  •
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 االئتمان )تتمة( الزيادة الجوهرية في مخاطر  – المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة    32-3

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( ( و

 
 بشكل مالئم. متماثالً ضمن مجموعة معينة ال يزال لمراجعة منتظمة للتأكد من أن التعرضات  التجميع خضع ي 

 

بشأنها بيانات تاريخية محدودة، يتم استخدام معلومات استرشاديه خارجية لتكمل البيانات المتاحة    المجموعةبالنسبة للمحافظ التي يوجد لدى  
 إن المحافظ التي تمثل معلومات معيارية خارجية لها مدخالت مهمة في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي كما يلي:  داخلياً.

 

  
 المعلومات الخارجية المستخدمة  

  
  التعرض

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 احتمالية التخلف عن السداد 
الخسارة الناتجة عن  
 التخلف عن السداد 

مطلوبات من البنوك  
والمؤسسات المالية  

  األخرى 

 

 

1,688,803 

يتم األخذ بعين   -   اس اند بي   /  موديز/ فيتش  
االعتبار التصنيف األكثر انخفاضاً من بين 
درجة   لتقييم  بنك  لكل  التصنيفين  هذين 

 المخاطر بموجب النهج الموحد 

 
 

 ال ينطبق 

 
  أعمار القروض والسلف )متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة(  32-4

 م 2022
 )بآالف الرياالت السعودية( 

   بطاقات ائتمان   قروض عمالء  قروض تجارية  المجموع 

 يوًما  30يوم إلى  1من  15,696 1,450,690 126,294 1,592,680
  يوًما  90يوًما إلى  31من  15,595 216,053 226,417 458,065
 يوًما  180يوًما إلى  91من  - 2,121 13,736 15,857
ً  180أكثر من  - 67 842,795 842,862   يوما

────── ────── ────── ──────  
 مجموع التمويل  31,291 1,668,931 1,209,242 2,909,464
══════ ══════ ══════ ══════  

 م2021          
 )بآالف الرياالت السعودية( 

   بطاقات ائتمان  قروض عمالء  قروض تجارية  المجموع 

 يوًما  30يوم إلى  1من  17,736 753,676 33,481 804,893
  يوًما  90يوًما إلى  31من  13,972 205,214 15,803 234,989
 يوًما  180يوًما إلى  91من  - 130 60,478 60,608
ً  180أكثر من  - - 471,433 471,433   يوما

────── ────── ────── ──────  
 مجموع التمويل  31,708 959,020 581,195 1,571,923
══════ ══════ ══════ ══════  

 
  تركز مخاطر القطاع االقتصادي 32-5

 

 )ج(.  7تم اإلفصاح عن تركز مخاطر القطاع االقتصادي للتمويل ومخصص االنخفاض في القيمة المفصح عنه في اإليضاح 
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الضمانات 32-6

 

التمويل،   المجموعة، خالل دورة أعماله االعتيادية ألنشطة  الحد من مخاطر االئتمان.يقوم   باالحتفاظ بضمانات مالية كتأمين لغرض 
وتتضمن هذه الضمانات غالباً ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم حقوق ملكية محلية ودولية وعقارات  

ويل التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل المخاطر  يتم االحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل عمليات التم وموجودات ثابتة أخرى.
بالنسبة للموجودات المالية التي هي ذات مستوى ائتماني منخفض بتاري  إعداد القوائم المالية،   المتعلقة بها بصافي القيمة المخصصة لها.

 قلل فيه هذا الضمان من مخاطر االئتمان. فإن المعلومات الكمية بشأن الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي ي 
 

 فيما يلي مبلغ الضمانات المحتفظ بها كتأمين للقروض باإلضافة إلى نسبة التمويل إلى قيمة الضمان منخفضة القيمة االئتمانية:
 م 2021 م 2022

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 55,995 33,074 %50أقل من 

51 -70 % 5,682 29,532 

 877,331 830,484 % 70أكثر من 

 ────── ────── 

 962,858 869,240 المجموع 

 ══════ ══════ 

 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 32-7

 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى: 
 
 م 2021 م 2022 
بآالف الرياالت   

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   الموجودات

 663,502 1,688,803 (5خرى )اإليضاح االمالية المؤسسات البنوك والارصدة لدى 
 4,058,476 8,065,786 (6االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )اإليضاح 

 27,103,652 23,274,293 (6يضاح اإلبالتكلفة المطفأة )االستثمارات 
 62,434,476 70,599,009  (7يضاح اإلتمويل، صافي )
 165,656 18,544 (8يضاح اإلودائع تأمين مقابل أدوات مالية ) -موجودات أخرى 

 ─────── ─────── 
 94,425,762 103,646,435 مجموع الموجودات

 6,330,099 9,075,900 (20يضاح اإلمحتملة وارتباطات، بالصافي ) التزامات
 12,058 312,642 (11يضاح اإلالقيمة العادلة الموجبة ) -مشتقات 

 ─────── ─────── 
 100,767,919 113,034,977 إجمالي أقصى تعرض للمخاطر

 ═══════ ═══════ 
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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يلي   (أ واالرتباطات  فيما  المالية  والمطلوبات  المالية  للموجودات  الرئيسية  للفئات  الجغرافية  المنطقة  حسب  الجغرافي  التوزيع 
 وااللتزامات المحتملة والتعرض لمخاطر االئتمان:

 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 

 

 م 2022
المملكة العربية 

 لسعودية ا

دول مجلس  
التعاون  
الخليجي 
والشرق 
 األوسط

 

 

 أوروبا

 
أمريكا  
 الشمالية 

جنوب 
 شرق أسيا

 

 دول أخـرى

 

 

 المجموع 
        

        الموجودات المالية 
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي  

 السعودي 
  

       
 860,484 - - - - - 860,484 نقد في الصندوق    
أرصدة لدى البنك المركزي     

 5,382,737 - - - - - 5,382,737 السعودي
البنوك والمؤسسات  أرصدة لدى 

        المالية األخرى 
 726,375 45,330 22,586 229,904 162,893 38,257 227,405 حسابات جارية    
 56,703 - - - - - 56,703 إيداعات سوق المال    
 905,725 - - - - - 905,725 العكسي إعادة الشراء    

        االستثمارات
مقتناة بالقيمة العادلة من خالل    

 1,160,734 - - 1,057,415 - - 103,319 قائمة الدخل 
مدرجة قيمتها العادلة من خالل    

 10,199,026 - - - 906 201,504 9,996,616 الدخل  الشامل اآلخر 
 23,274,293 - - - - - 23,274,293 مقتناة بالتكلفة المطفأة  

        مشتقات الموجبة للالقيمة العادلة 
 157,225 - - - 50,886 49,771 56,568 مقتناة ألغراض المتاجرة   
 155,417 - - - 38,836 67,354 49,227 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية   

        التمويل، صافي 
 747,678 - - - - - 747,678 بطاقات ائتمان  
 30,141,287 - - - - - 30,141,287 قروض عمالء  
 39,408,266 93,993 - - - 475,169 38,839,104 قروض تجارية  
 301,778 - - - - - 301,778 أخرى  

 217,871 - - - - - 217,871 االستثمار في شركة زميلة 
 513,567 - - - 18,544 - 495,023 الموجودات األخرى

 المجموع 
111,655,818 832,055 272,065 1,287,319 22,586 139,323 114,209,166 

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 
 م 2022

المملكة العربية 
 السعودية 

دول مجلس  
التعاون  
الخليجي 
والشرق 
 األوسط

 
 

 أوروبا

 
أمريكا  
 الشمالية 

جنوب شرق 
 أسيا

 
 دول أخـرى

 
 

 المجموع 
        

        المطلوبات المالية 
للبنوك والمؤسسات المالية   أرصدة

   األخرى   
       

 539,825 24,370 874 227 37,564 257,970 218,820 حسابات جارية 
 6,713,679 - - - - - 6,713,679 اسواق المال ودائع 

 4,863,183 - - - 291,713 - 4,571,470 اقتراضات اتفاقية إعادة الشراء 
        ودائع العمالء 
 38,217,209 116 - - 99,982 30,143 38,086,968 تحت الطلب 

 730,534 - - - - - 730,534 ادخار 
 44,930,750 - - - - - 44,930,750 استثمارات العمالء ألجل 

 2,144,346 1,494 - - - - 2,142,852 اخرى 
           القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 150,713 - - - 52,063 29,007 69,643 مقتناة ألغراض المتاجرة 
 48,293 - - - 15,297 27,094 5,902 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية 

 2,002,819 - - - - - 2,002,819 مساندةصكوك 
 1,603,249 - - - - - 1,603,249 مطلوبات أخرى 

 101,944,600 25,980 874 227 496,619 344,214 101,076,686 المجموع 

        
          اإللتزامات واإلرتباطات المحتملة 

 2,819,060 518,732 - - 241,807 40,788 2,017,733 اعتمادات مستندية 
 5,196,958 303,107 1,125 47,246 6,444 237,239 4,601,797 خطابات ضمان

 439,312 11,092 - - - 5,477 422,743 قبوالت 
التزامات لمنح االئتمان غير قابلة  

 لإللغاء 
 

943,964 
 

6,012 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
949,976 

  ─────  ──────  ────  ─────  ─────  ─────  ───── 
 7,986,237 289,516 248,251 47,246 1,125 832,931 9,405,306 
  ═════  ══════  ════  ═════  ═════  ═════  ═════ 

مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل  
 االئتماني لها( 

     

        ارتباطات والتزامات محتملة 
          

 1,409,530 259,366 - - 120,904 20,394 1,008,866 اعتمادات مستندية
 5,196,958 303,107 1,125 47,246 6,444 237,239 4,601,797 خطابات ضمان

 439,312 11,092 - - - 5,477 422,743 قبوالت
التزامات لمنح االئتمان غير قابلة  

 لإللغاء 
 

311,613 
 

1,202 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
312,815 

        مشتقات
 485,564 - - - 197,449 144,555 143,560 مقتناة ألغراض المتاجرة
 303,481 - - - 77,093 142,788 83,600 مقتناة ألغراض التحوط

  ─────  ──────  ────  ─────  ─────  ─────  ────── 
 6,572,179 551,655 401,890 47,246 1,125 573,565 8,147,660 
  ═════  ══════  ════  ═════  ═════  ═════  ═════ 
        

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )بآالف الرياالت السعودية(  

 

 

 م 2021
المملكة العربية 

 السعودية 

دول مجلس  
التعاون  
الخليجي 
والشرق 
 األوسط

 

 

 أوروبا

 

أمريكا  
 الشمالية 

جنوب شرق 
 أسيا

 

 دول أخـرى

 

 

 المجموع 
        

        الموجودات المالية 
المركزي  نقد وأرصدة لدى البنك 

 السعودي 
       

 969,993 - - - - - 969,993 نقد في الصندوق    
أرصدة لدى البنك المركزي     

 4,416,878 السعودي
- - - - - 

4,416,878 
البنوك والمؤسسات  أرصدة لدى 

  المالية األخرى
       

 646,611 33,120 18,251 391,974 114,730 61,519 27,017 حسابات جارية    
 16,891 - - - - - 16,891 إيداعات سوق المال    

        االستثمارات
مقتناة بالقيمة العادلة من خالل    

 قائمة الدخل 
260,173 - - 6,619 - - 

266,792 
قيمتها العادلة من خالل  مقتناة   

 الدخل  الشامل اآلخر 
3,925,874 136,932 555 - - - 

4,063,361 
 27,103,652 - - - - - 27,103,652 مقتناة بالتكلفة المطفأة  

        مشتقات الموجبة للالقيمة العادلة 

 7.233 - - - 421 956 5,856 مقتناة ألغراض المتاجرة   
 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية   

4,825 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 4,825 

        التمويل، صافي 
 680,052 - - - - - 680,052 بطاقات ائتمان  
 27,866,062 - - - - - 27,866,062 قروض عمالء  
 33,552,082 424,504 - - - 568,673 32,558,905 قروض تجارية  
 336,280 - - - - - 336,280 أخرى  

 211,143 - - - - - 211,143 االستثمار في شركة زميلة 
 930,003 - - - 165,656 - 764,347 الموجودات األخرى

 101,071,858 457,624 18,251 398,593 281,362 768,080 99,147,948 المجموع 

 

 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 
 م 2021

المملكة العربية 
 السعودية 

دول مجلس  
التعاون  
الخليجي 
والشرق 
 األوسط

 
 

 أوروبا

 
أمريكا  
 الشمالية 

جنوب شرق 
 أسيا

 
 دول أخـرى

 
 

 المجموع 
        

        المطلوبات المالية 
مطلوب للبنوك والمؤسسات المالية  

 األخرى   
       

 235,986 41,859 - 224 42,779 57,739 93,385 حسابات جارية 
 5,884,986 - 330,440 - - 782,175 4,772,371 ودائع اسواق المال 

 289,108 - - - 289,108 - - اتفاقية إعادة الشراء اقتراضات  
        ودائع العمالء 
 38,504,625 116 - - 21 33,750 38,470,738 تحت الطلب 

 983,845 - - - - - 983,845 ادخار 
 37,057,540 - - - - - 37,057,540 استثمارات العمالء ألجل 

 1,819,139 400 - - - - 1,818,739 اخرى 
           القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 20,986 20 - - 14,666 1,430 4,870 مقتناة ألغراض المتاجرة 
 206,323 - - - 140,378 42,577 23,368 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية 

 1,994,685 - - - - - 1,994,685 مساندةصكوك 
 1,592,822 - - - - - 1,592,822 مطلوبات أخرى 

 88,590,045 42,395 330,440 224 486,952 917,671 86,812,363 المجموع 

        
 اإللتزامات واإلرتباطات المحتملة 

    
       

 1,492,763 - - - - - 1,492,763 اعتمادات مستندية 
 4,645,285 288 1,125 34,946 11,275 139,895 4,457,756 خطابات ضمان

 245,223 - - - - - 245,223 قبوالت 
التزامات لمنح االئتمان غير قابلة  

 لإللغاء 
150,000 110,806 - - - 94,112 354,918 

  ─────  ──────  ────  ─────  ─────  ─────  ───── 
 6,345,742 250,701 11,275 34,946 1,125 94,400 6,738,189 
  ═════  ══════  ════  ═════  ═════  ═════  ═════ 

مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل  
 االئتماني لها( 

     

        ارتباطات والتزامات محتملة 
          

 746,382 - - - - - 746,382 اعتمادات مستندية
 4,645,285 288 1,125 34,946 11,275 139,895 4,457,756 خطابات ضمان

 245,223 - - - - - 245,223 قبوالت
لمنح االئتمان غير قابلة  التزامات 
 لإللغاء 

30,000 22,161 - - - 18,822 70,983 

        مشتقات
 90,223 - - - 44,692 4 45,527 مقتناة ألغراض المتاجرة
 39,618 - - - 3,846 101 35,671 مقتناة ألغراض التحوط

  ─────  ──────  ────  ─────  ─────  ─────  ────── 
 5,560,559 162,161 59,813 34,946 1,125 19,110 5,837,714 
  ═════  ══════  ════  ═════  ═════  ═════  ═════ 
        

 

  تم تصنيف بعض الصناديق االستثمارية المشتركة الدولية التي يوجد مقرها في المملكة العربية السعودية والتي تم تصنيفها ضمن فئة دولية 
 القوائم المالية الموحدة في منطقة المملكة العربية السعودية لغرض هذا اإليضاح. )أ( حول هذه   6في اإليضاح 

 

 يتم احتساب االئتمان المعادل لالرتباطات والمطلوبات المحتملة وفقًا للمنهجية المتبعة لدى البنك المركزي السعودي.
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

112 

 

 التركيز الجغرافي )تتمة(  . 33
 

 لتركزات التمويل غير العامل ومخصص االنخفاض في القيمة: فيما يلي التوزيع الجغرافي  ( ب
 غير العاملة  

 التمويل، صافي 
 مخصص انخفاض القيمة 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2022
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     

     السعودية المملكة العربية 

 65,623 81,722 60,130 62,135 بطاقات ائتمان  
 225,570 220,761 264,663 304,654 قروض عمالء  
 2,341,454 2,407,687 1,054,322 866,744 قروض تجارية  
 556 4,123 - 7,411 أخرى 

 ─────── ───── ────── ────── 

 2,633,203 2,714,293 1,379,115 1,240,944 دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط 
 2,201 4,233 - - قروض تجارية 

     دول أخرى

 2,593 119 - - قروض تجارية 
 ─────── ───── ────── ────── 
 2,637,997 2,718,645 1,379,115 1,240,944 المجموع  

 ══════ ═════ ══════ ══════ 

 

 مخاطر السوق  . 34
 

مخاطر أن أرباح المجموعة أو رأس مالها، أو قدرتها على تحقيق أهداف األعمال، سوف تتأثر سلبًا بالتغيرات في  مخاطر السوق هي  
المستوى أو تقلب أسعار السوق، مثل أسعار الربح، وهوامش االئتمان )ال تتعلق بالتغيرات في الوضع االئتماني للمدين / المصدر( وأسعار  

تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة   ألجنبية.األسهم وأسعار تحويل العمالت ا
 مع تعظيم العوائد. 

 

يتم االحتفاظ بالمحافظ التجارية بشكل رئيسي من   تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق بين المحافظ التجارية وغير التجارية.
 استثمارات األسهم والصناديق االستثمارية المشتركة التي تدار على أساس القيمة العادلة. قبل قسم الخزينة وتشمل 

 

إن لجنة سياسة مخاطر السوق هي المسؤولة عن إطار   مجلس اإلدارة حد قبول مخاطر السوق لألنشطة التجارية وغير التجارية.  يعتمد
يوضح تقرير مخاطر   إطاًرا لحد قبول مخاطر السوق المعتمد.  عمل مخاطر السوق وتحت السلطة المفوضة من مجلس اإلدارة تضع 

تتم مراجعة هذا التقرير اليومي من قبل أمين الخزنة   السوق اليومي تفاصيل تعرض المجموعة لمخاطر السوق مقابل الحدود المتفق عليها.
المخاطر. إدارة  باستخدام ورئيس  ومراقبتها  التجارية  للمحفظة  السوق  مخاطر  إدارة  وتحليل    تتم  للمخاطر  المعرضة  القيمة  منهجية 

 تتم إدارة مخاطر السوق للمحفظة غير التجارية ومراقبتها باستخدام تحليل الحساسية.  الحساسية.
 

 المحفظة التجارية – مخاطر السوق  ( أ
 

هم وصافي قيم موجودات  تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالمتاجرة بشكل رئيسي من تعرضات العمالت األجنبية والتغيرات في أسعار األس
 الصناديق االستثمارية المشتركة. 

 

التجارية. العمليات  إدارة  عند  المقبولة  المخاطر  لمستوى  حدود  بوضع  اإلدارة  مجلس  بعمليات   يقوم  المتعلقة  السوق  مخاطر  وإلدارة 
لتقييم مخاطر السوق القائمة وأيضاً لتقدير الخسائر  المتاجرة، فإن المجموعة تقوم بشكل دوري بتطبيق طريقة )القيمة المعرضة للمخاطر(  

 االقتصادية المحتملة بناًء على مجموعة من االفتراضات والتغيرات في الظروف السائدة في السوق. 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
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 المحفظة التجارية )تتمة(  – مخاطر السوق  ( أ
 

تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة  وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يتم  
تستخدم المجموعة نماذج منهجية تاريخية عند تقدير التغيرات المحتملة التي تطرأ على القيمة السوقية   وعلى مدى فترة زمنية محددة.

القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل المجموعة تمثل تقديراً وذلك باستخدام  إن طريقة " لعمليات المتاجرة بناًء على البيانات التاريخية.
إن استخدام   من الخسائر المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد.  %99مستوى ثقة قدره  

ي تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث، في  على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر الت   %99مستوى الثقة بنسبة  
  المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم.

 

تمثل "القيمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة الثقة  
كن أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه  لكن النتائج التجارية الفعلية يم المحددة.

 ال تعطي مؤشراً ذو معنى عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية. 
 

بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة  وللتغلب على القيود أعاله المتعلقة باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، تقوم المجموعة أيضاً  
ويتم إبالغ لجنة إدارة المخاطر بالبنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي   للوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية،

 تحدث خالل اختبارات الجهد لمراجعتها.
 

  فيما يلي المعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر للمجموعة.
 م 2021 م 2022 
بآالف الرياالت   

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   أسعار صرف العمالت األجنبية

 297 1,211  القيمة المعرضة للمخاطر كما في نهاية السنة
 67 157 الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر

 1,558 1,399 الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر
 415 436  المعرضة للمخاطر خالل السنةمتوسط القيمة 
 

 ( مخاطر صرف العمالت األجنبية 1
 

تقوم المجموعة   تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.
وضع مجلس اإلدارة حدوًدا   بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية.بإدارة مخاطر  ثار التقلبات في أسعار الصرف األجنبي السائدة  

 تتم مراقبة المراكز يوميًا لضمان االحتفاظ بالمراكز ضمن الحدود الموضوعة.  على المراكز حسب العملة.
 

 ديسمبر:  31ت األجنبية كما في في نهاية السنة، تعرضت المجموعة للمخاطر الجوهرية التالية في محفظتها التجارية، المقومة بالعمال
 

 
 م 2022

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 41,217 1,010,560 دوالر امريكي
 - 108,132 دوالر استرالي

 3,019 3,173 دوالر هونج كونج
 3,200 1,988 دوالر تايواني

 

يتم إجراء التحليل   ديسمبر، على مراكزها بالعمالت األجنبية. 31لمخاطر العمالت كما في  يوضح الجدول أدناه مدى تعرض المجموعة 
من أجل الحركة الممكنة المعقولة لسعر العملة مقابل اللاير السعودي مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، بما في ذلك تأثير أداة التحوط،  

جدول صافي انخفاض محتمل في قائمة الدخل الموحدة، بينما يعكس المبلغ الموجب  يعكس المبلغ السالب في ال على قائمة الدخل الموحدة.
 ال يأخذ تحليل الحساسية في الحسبان اإلجراءات التي قد تتخذها المجموعة للتخفيف من تأثير هذه التغييرات. صافي زيادة محتملة.

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 ة( المحفظة التجارية )تتم – أ( مخاطر السوق 
 

 ( مخاطر صرف العمالت األجنبية )تتمة( 1
 

 م 2021  م 2022 العملة 
 ───────────────────  ────────────────── 
 

زيادة/نقص في سعر  
 % معدل العملة بنسبة 

األثر على  
 صافي الدخل 

بآالف الرياالت  
  السعودية 

زيادة/نقص في سعر   
 % معدل العملة بنسبة 

األثر على صافي  
 الدخل 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

      

 128±  0.31±   8,691±  0.86±  دوالر امريكي
 -±  -±   8,791±  8.13±  دوالر استرالي
 237±  7.42±   141±  7.09±  دوالر تايواني

 32±  1.05±   256±  8.08±  دوالر هونج كونج
 

 أسعار األسهم ( مخاطر 2
 

تمثل مخاطر أسعار األسهم مخاطر انخفاض القيم العادلة للصناديق االستثمارية المشتركة نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشر األسهم  
 وقيمة كل سهم على حدة المشتقة من صافي قيمة الموجودات للصناديق. 

 

خالل قائمة الدخل هي أسهم حقوق الملكية المملوكة لصناديق استثمارية مشتركة  األدوات المالية المدرجة في المحفظة بالقيمة العادلة من  
تدير المجموعة المخاطر المتعلقة بصناديق االستثمار من خالل مراقبة التغيرات في صافي قيمة موجودات الصناديق   تملكها المجموعة.

لكية وصناديق االستثمارية المشتركة التي تحتفظ بها المجموعة  تدير المجموعة االستثمارات في أسهم حقوق الم االستثمارية المشتركة.
باالشتراك مع مستشارين متخصصين في مجال االستثمار وتراقب المجموعة مخاطر أسعار األسهم على أساس المحفظة لكل صندوق  

ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة   فيما يلي التأثير على قائمة الدخل الموحدة نتيجة للتغيير في القيمة العادلة  استثماري مشترك. 
 ديسمبر بسبب التغيرات المعقولة المحتملة في صافي قيمة موجودات الصندوق األساسي، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى:  31في 

 

 

 

 

 

 

 المحفظة 

 م 2021 م 2022
──────────────────── ──────────────────── 

 

الزيادة / النقص في  
 أسعار األسهم % 

التأثير على قائمة  
 الدخل الموحدة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

الزيادة / النقص في  
 أسعار األسهم % 

التأثير على قائمة  
 الدخل الموحدة 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

     

 2,750±  % 18.17±  1,419±  %11.53±  صندوق األسواق الدولية الناشئة 
 575±  % 10.35±  654±  %11.10±  صندوق الجزيرة الخليجي للدخل   

 774±  % 2.04±  2,611±  % 7.81±  صندوق الجزيرة للصكوك
 - - 2,032±  %11.53±   2الجزيرة كابيتال اتيل 

 10,191±  % 5.00±  54,321±  % 5.00±  أخرى 
 

ل قائمة  فيما يلي التأثير على قائمة الدخل الموحدة نتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خال
 بسبب التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشر السوق، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة:  م2022ديسمبر  31الدخل في 
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 المحفظة التجارية )تتمة(  – أ( مخاطر السوق 
 

 ( مخاطر أسعار األسهم )تتمة( 2
 

 

 

 

 

 مؤشر السوق 

 م 2021 م 2022
───────────────────── ────────────────────── 

الزيادة / النقص  
 في المؤشر % 

التأثير على قائمة الدخل  
 الموحدة 

 بآالف الرياالت السعودية
الزيادة / النقص  
 في المؤشر % 

 التأثير على قائمة الدخل الموحدة 
 بآالف الرياالت السعودية 

     

 1,297±  % 29.83±  363±  % 7.12±  تداول 
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية  –ب( مخاطر السوق 
 

تنشـأ مخاطر السـوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصـرفية، بشـكل أسـاسـي، عن التغيرات في معدل الربح أو أسـعار 
 تحويل العمالت األجنبية، أو أسعار األسهم.

 
 ( مخاطر أسعار الربح1
 

قامت   تذبذب أسعار الربح على التدفقات النقدية المستقبلية او القيم العادلة لألدوات المالية.تنشأ مخاطر أسعار الربح من احتمال أن يؤثر 
يتم مراقبة المراكز بشكل يومي مع تقديم   لجنة سياسات مخاطر السوق في المجموعة بوضع حدود على فجوة أسعار الربح الخاصة.

في حال وجود ظروف   مخاطر السوق للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود المعتمدة.تقارير دورية إلى اإلدارة العليا ولجنة سياسات  
 المطلوبات ورفعها إلى لجنة سياسات مخاطر السوق بصورة أكثر تكراراً.   -ضاغطة بالسوق، فإنه يتم عمل تقارير عن فجوة الموجودات  

 
ولة في أسعار العمولة الخاصة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى  يوضح الجدول التالي الحساسية الناشئة عن تأثير تغيرات محتملة ومعق

إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المتوقعة في أسعار الربح الخاصة على صافي دخل   ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.
حتفظ بها لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل ربح  التمويل واالستثمار لسنة واحدة، وذلك بناًء على الموجودات والمطلوبات المالية الم 

يتم مراقبة كافة المخاطر المتعلقة بالعمليات غير التجارية وتحليلها حسب   بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.   م2022ديسمبر   31كما في  
في الحسبان اإلجراءات التي قد تتخذها    ال يأخذ تحليل الحساسية  تركزات العملة، ويتم اإلفصاح عن الحساسية ذات الصلة بالعملة المحلية.

 المجموعة للتخفيف من تأثير هذه التغييرات.
 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

116 

 

 مخاطر السوق )تتمة(  . 34
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة(  –ب( مخاطر السوق 
 

 ( مخاطر أسعار الربح )تتمة( 1
 

 م 2021 م 2022 العملة
 ───────────────────

─── 
────────────────────── 

زيادة / نقص في   
 نقاط االساس 

حساسية دخل من  
 استثمارات وتمويل 

 الزيادة / النقص 
 في نقاط االساس 

حساسية دخل من  
 استثمارات وتمويل 

بآالف الرياالت    
 السعودية 

 بآالف الرياالت السعودية  

     

 17,747±  25±  35,165±  25±  لاير سعودي 
 1,387±  25±  1,382±  25±  أمريكي دوالر 

 4±  25±  3±  25±  روبية هندية 
 1±  25±  2±  25±  روبية باكستانية
 96±  25±  53±  25±  درهم اماراتي

 
 م 2022 

 العملة 

الزيادة في نقاط  
 األساس 

حساسية دخل من  
 استثمارات وتمويل 

 األثر على حقوق الملكية 

 المجموع 
أشهر أو   6

 سنة أو أقل  أقل 
 سنوات  1-5

 أو اقل 
  5أكثر من 
 سنوات 

 132,276± 91,297± 5,814± 11,991± 23,174± 35,165± 25± لاير سعودي 

 17,029± 7,493± 8,154± 881± 501± 1,382± 25± دوالر أمريكي

 3± - ± - ± - ± 3± 3± 25± روبية هندية 

 2± - ± - ± - ± 2± 2± 25± روبية باكستانية 

 248± 55± 140± 23± 30± 53± 25± درهم اماراتي 

 
 م 2021 

 العملة 

الزيادة في نقاط  
 األساس 

حساسية دخل من  
 استثمارات وتمويل 

 األثر على حقوق الملكية 

 المجموع 
أشهر أو   6

 سنة أو أقل  أقل 
 سنوات  1-5

 أو اقل 
 5أكثر من 
 سنوات 

 70,487± 81,933± ( 29,193)±  6,511± 11,236± 17,747± 25± لاير سعودي 
 3,334± ( 4,460)±  6,407± 1,369± 18± 1,387± 25± دوالر أمريكي
 4± - - - 4± 4± 25± روبية هندية 

 1± - - - 1± 1± 25± روبية باكستانية 
 453± 99± 258± 42± 54± 96± 25± درهم اماراتي 
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 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة(  –ب( مخاطر السوق 
 

 مخاطر أسعار الربح )تتمة( ( 1
 

 حساسية أسعار الربح الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
 

  تدير المجموعة  ثار التقلبات في معدالت الربحية السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية.
 

كما يشتمل على موجودات ومطلوبات المجموعة   الربحية التي تتعرض لها المجموعة.يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر معدالت  
تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت   المسجلة بالقيم الدفترية مصنفة حسب تواري  تجديد األسعار أو تواري  االستحقاق، أيهما يحدث أوالً.

والمطلوبات والبنود خارد قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم  الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده فجوات في قيم الموجودات  
بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواري  تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من   تجديد أسعارها في فترة محددة. تقوم المجموعة 

 خالل استراتيجيات إدارة المخاطر. 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 م 2022

 3خــــالل 
 أشهر

 
3-12 
 شهرا  

 
1-5 

 سنوات 

 
 5أكثر من 
 سعر الربح الفعال  المجموع  ال تحمل ربح  سنوات 

        الموجودات 
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي  

   السعودي
 

      
 - 860,484 860,484 - - - - نقد في الصندوق    
أرصدة لدى البنك المركزي     

 729,726 السعودي
- - - 

4,653,011 5,382,737 4.50 % 
البنوك والمؤسسات  أرصدة لدى 

        المالية األخرى 
 - 726,375 726,375 - - - - حسابات جارية    
 % 5.34 56,703 572 - - 37,420 18,711 إيداعات سوق المال    
 % 5.55 905,725 7,631 - 898,094 - - إعادة الشراء العكسي    

        االستثمارات
مقتناة بالقيمة العادلة من خالل    

 قائمة الدخل 
- - - - 

1,160,734 1,160,734 - 
مدرجة قيمتها العادلة من خالل    

 الدخل  الشامل اآلخر 
280,000 - 1,004,568 

6,688,659 2,225,799 10,199,026 3.39 % 
 % 4.02 23,274,293 212,757 7,719,733 5,778,383 4,636,152 4,927,268 مقتناة بالتكلفة المطفأة  

القيمة العادلة الموجبة لألدوات  
        المشتقة

 - 157,225 157,225 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة   
 - 155,417 155,417 - - - - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية   

        تمويل، صافي 
 % 25.35 747,678 - - - - 747,678 بطاقات ائتمان  
 % 3.89 30,141,287 101,854 15,973,926 13,638,773 313,755 112,979 قروض عمالء  
 % 5.58 39,408,266 505,943 - - 23,739,182 15,163,141 قروض تجارية  
 - 301,778 301,778 - - - - أخرى  

 - 217,871 217,871 - - - - االستثمار في شركة زميلة 
 - 505,785 505,785 - - - - عقارات أخرى، صافي 

 - 1,066,374 1,066,374 - - - - ي ومعدات، صافممتلكات 
 - 581,039 581,039 - - - - موجودات أخرى

  ───────  ───────  ─────  ──────  ──────  ────────  
  115,848,797 13,440,649 30,382,318 21,319,818 28,726,509 21,979,503 مجموع الموجودات

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

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مخاطر السوق )تتمة(  . 34
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة(  –ب( مخاطر السوق 
 

 ( مخاطر أسعار الربح )تتمة( 1
 

 قائمة المركز المالي )تتمة(حساسية أسعار الربح الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 م 2022

 3خــــالل 
 أشهر

 
3-12 
 شهرا  

 
1-5 

 سنوات 

 
 5أكثر من 
 سعر الربح الفعال  المجموع  ال تحمل ربح  سنوات 

 المطلوبات وحقوق 
 الملكية 

     

أرصدة للبنوك والمؤسسات  
        المالية األخرى 
 - 539,825 539,825 - - - - حسابات جارية 

 % 4.60 6,713,679 2,344,929 - - 500,000 3,868,750 ودائع اسواق المال 
اقتراضات اتفاقية إعادة  

 25,228 - - 288,671 4,549,284 الشراء 
 

4,863,183 5.26 % 
        ودائع العمالء 
 - 38,217,209 38,217,209 - - - - تحت الطلب 

 % 0.50 730,534 - - - - 730,534 ادخار 
 % 4.79 44,930,750 297,997 - 12,322 8,096,363 36,524,068 استثمارات العمالء ألجل 

 - 2,144,346 2,144,346 - - - - أخرى 
القيمة العادلة السالبة   

        للمشتقات
 - 150,713 150,713 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة 
مقتناة لتحوطات التدفقات  

 النقدية 
- - - - 

48,293 48,293 - 
 % 7.31 2,002,819 9,744 - - 1,993,075 - مساندةصكوك 

 - 1,898,405 1,898,405 - - - - مطلوبات أخرى 
 - 13,609,041 13,609,041 - - - - حقوق الملكية 

 ──── ─── ─ ────── ─ ─── ─── ────── ─ ──── ─── ─ ──── ────  
مجموع المطلوبات وحقوق 

  المساهمين
45,672,636 10,878,109 12,322 - 59,285,730 115,848,797  

 ═════ ═══ ══════ ═ ═════ ═ ═════ ══ ═════ ═══ ════ ════  
حساسية أسعار الربح للفجوة  
للبنود داخل قائمة المركز  

 - ( 45,845,081) 30,382,318 21,307,496 17,848,400 ( 23,693,133)  المالي الموحدة 
 

 ──── ─── ─ ────── ─ ───── ── ─ ────── ─ ──── ─── ─ ──── ────  
حساسية أسعار الربح للفجوة  
للبنود خارج قائمة المركز  

 - - 56,250 ( 1,393,750) ( 384,375) 1,721,875  المالي الموحدة
 

 ──── ───  ────── ──── ─── ────── ─ ──── ─── ─ ──── ────  
حساسية أسعار مجموع فجوة 

  ( 45,845,081) 30,438,568 19,913,746 17,464,025 ( 21,971,258)   الربح
 

  ───── ── ─ ────── ─ ──── ─── ────── ─ ──── ─── ─ ───── ───  
  أسعار الربح المتراكم

        فجوة الحساسية  
  (21,971,258 ) (4,507,233 ) 15,406,513 45,845,081 - -  

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

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مخاطر السوق )تتمة(  . 34
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة(  –ب( مخاطر السوق 
 

 ( مخاطر أسعار الربح )تتمة( 1
 

 حساسية أسعار الربح الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي )تتمة(
 

 الرياالت السعودية( )بآالف  

 
 م 2021

 3خــــالل 
 أشهر

 
3-12 
 شهرا  

 
1-5 

 سنوات 

 
 5أكثر من 
 سعر الربح الفعال  المجموع  ال تحمل ربح  سنوات 

        الموجودات 
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي  

         السعودي
 - 969,993 969,993 - - - - نقد في الصندوق    
أرصدة لدى البنك المركزي     

 %0.5 4,416,878 4,311,883 - - - 104,995 السعودي
البنوك والمؤسسات  أرصدة لدى 

        المالية األخرى 
 - 646,611 646,611 - - - - حسابات جارية    
 % 0.67 16,891 16 - - - 16,875 إيداعات سوق المال    

        االستثمارات
مقتناة بالقيمة العادلة من خالل    

 - 266,792 266,792     قائمة الدخل 
مدرجة قيمتها العادلة من خالل    

 % 2.95 4,063,361 39,983 3,814,675 208,703 - - الدخل  الشامل اآلخر 
 % 3.20 27,103,652 203,450 20,524,222 6,375,980 - - مقتناة بالتكلفة المطفأة  

        للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة 
 - 7,233 7,233 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة   
 - 4,825 4,825 - - - - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية   

        تمويل، صافي 
 % 25.12 680,052 - - - - 680,052 بطاقات ائتمان  
 % 4.08 27,866,062 112,834 11,893,717 8,927,951 4,309,987 2,621,573 قروض عمالء  
 % 2.84 33,552,082 182,755 - - 18,208,669 15,160,658 قروض تجارية  
 - 336,280 336,280 - - - - أخرى  

 - 211,143 211,143 - - - - االستثمار في شركة زميلة 
 - 507,743 507,743 - - - - عقارات أخرى، صافي 

 - 1,156,380 1,156,380 - - - - ي ومعدات، صافممتلكات 
 - 1,021,343 1,021,343 - - - - موجودات أخرى

  ───────  ─────── ──── ───  ──────  ──────  ────────  
  102,827,321 9,979,264 36,232,614 15,512,634 22,518,656 18,584,153 مجموع الموجودات

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

 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مخاطر السوق )تتمة(  . 34
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة(  –ب( مخاطر السوق 
 

 ( مخاطر أسعار الربح )تتمة( 1
 

 حساسية أسعار الربح الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي )تتمة(
 

 السعودية( )بآالف الرياالت  

 
 م 2021

 3خــــالل 
 أشهر

 
3-12 
 شهرا  

 
1-5 

 سنوات 

 
 5أكثر من 
 سعر الربح الفعال  المجموع  ال تحمل ربح  سنوات 

      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية  

        األخرى 
 - 235,986 235,986 - - - - حسابات جارية 

 % 0.66 5,884,986 2,272,611 - - - 3,612,375 ودائع اسواق المال 
 % 0.74 289,108 437 - - 288,671 - اقتراضات اتفاقية إعادة الشراء 

        ودائع العمالء 
 - 38,504,625 38,504,625 - - - - تحت الطلب 

 % 0.50 983,845 - - - - 983,845 ادخار 
 % 0.98 37,057,540 54,339 -  3,365  9,662,286 27,337,550 استثمارات العمالء ألجل 

 - 1,819,139 1,819,139 - - - - أخرى 
        القيمة العادلة السالبة  للمشتقات 

 - 20,986 20,986 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة 
 - 206,323 206,323 - - - - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية 

 % 2.45 1,994,685 3,263 - - 1,991,422 - مساندةصكوك 
 - 1,935,027 1,935,027 - - - - مطلوبات أخرى 
 - 13,895,071 13,895,071 - - - - حقوق الملكية 

  ───────  ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  
  102,827,321  58,947,807 - 3,365 11,942,379 31,933,770  الملكية مجموع المطلوبات وحقوق 

  ═══════  ══════ ═══ ════ ════ ═══  ═══════  ═══════  
حساسية أسعار الربح للفجوة للبنود  
  داخل قائمة المركز المالي الموحدة

 (13,349,617) 10,576,277 15,509,269 36,232,614 (48,968,543)  
 

 ───── ── ──── ───  ───────  ───────  ───────  ───────  
حساسية أسعار الربح للفجوة للبنود  

خارج قائمة المركز المالي  
 - - 528,125 2,050,000 (360,000) (2,218,125)   الموحدة

 

 ────── ── ──── ───  ───────  ───────  ───────  ───────  
مجموع فجوة حساسية أسعار 

  الربح
  (15,567,742) 10,216,277 17,559,269 36,760,739 (48,968,543) - 

 

  ────── ── ──── ───  ───────  ───────  ───────  ───────  
  - - 48,968,543 12,207,804 (5,351,465) (15,567,742)  أسعار الربح المتراكم 

        فجوة الحساسية  
 ════ ════ ════ ═══ ════ ═══ ════ ═══  ═══════  ══════  

 

الفعلي )العائد الفعلي( لألداة المالية هو السعر الذي تحسب بموجبه القيمة الدفترية لألداة المالية، وذلك عند استخدامه في    الربحإن سعر  
إن هذا السعر يعتبر السعر التاريخي لألداة المالية بعمولة ثابتة مسجلة بالتكلفة المطفأة، وسعر السوق   حساب القيمة الحالية لهذه األداة.

 عائم أو األداة المسجلة بالقيمة العادلة.  بمعدلألداة الحالي ل
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مخاطر السوق )تتمة(  . 34

 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة(  –ب( مخاطر السوق 
 

  ( مخاطر العملة2
 

تقوم المجموعة   األجنبي.تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف  
وضع مجلس إدارة البنك  بإدارة مخاطر  ثار التقلبات في أسعار الصرف األجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية.

  تتم مراقبة المراكز يوميًا لضمان االحتفاظ بالمراكز ضمن الحدود الموضوعة. حدوًدا على المراكز حسب العملة.
 

 ديسمبر:  31فيما يلي تحليالً بصافي التعرضات الجوهرية للمجموعة في نهاية السنة مقومة بالعمالت األجنبية التالية كما في 
 

 
 م 2022

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 طويل / )قصير( 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 طويل / )قصير( 

   

 997,718 1,181,368 دوالر أمريكي 
 154 82,482 أستراليدوالر  
 - 30,721 جنيه استرليني 
 15,026 25,578 روبية هندية 
 13,412 13,217 روبية باكستانية 
 4,246 5,155 درهم اماراتي 

 

 القصير. يشير المركز الطويل إلى أن الموجودات بالعملة األجنبية أعلى من المطلوبات بنفس العملة، وينطبق عكس ذلك على المركز 
 

يتم إجراء التحليل من   .م2021ديسمبر    31يبين الجدول التالي العمالت التي تتسبب في تعرض المجموعة لمخاطر العمالت كما في  
  أجل الحركة الممكنة المعقولة لسعر العملة مقابل اللاير السعودي مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، بما في ذلك تأثير أداة التحوط، على 

بينما يعكس المبلغ الموجب   قائمة الدخل الموحدة. يعكس المبلغ السالب في الجدول صافي انخفاض محتمل في قائمة الدخل الموحدة، 
 ال يأخذ تحليل الحساسية في الحسبان اإلجراءات التي قد تتخذها المجموعة للتخفيف من تأثير هذه التغييرات. صافي زيادة محتملة.

 
 م 2021 م 2022 العملة 
  ────────────────────────────

─── 
──────────────────────────

زيادة/نقص في    ─────
 سعر معدل  

 % بنسبة العملة 

التأثير على صافي  
 الدخل 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 التأثير على  
 حقوق الملكية 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

زيادة/نقص في  
سعر معدل 
 %العملة بنسبة 

األثر على صافي  
 الدخل 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

التأثير على  
 حقوق الملكية 
بآالف  
الرياالت  
 السعوديــــــة 

       
 499± 499± 0.05± 591± 591± 0.05± دوالر أمريكي
 - - 0.05± 41± 41± 0.05± دوالر أسترالي 
 - - 0.05± 15± 15± 0.05± جنيه استرليني 
 8± 8± 0.05± 13± 13± 0.05± روبية هندية 

روبية  
 7± 7± 0.05± - 7± 0.05± باكستانية 

 2± 2± 0.05± - 3± 0.05± درهم اماراتي 
       

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مخاطر السوق )تتمة(  . 34
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة(  –ب( مخاطر السوق 
 

  ( مخاطر أسعار األسهم3
 

 مخاطر أسعار األسهم مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة.تمثل  

قيمة  فيما يلي التأثير على حقوق ملكية المساهمين )احتياطيات أخرى( نتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بال
بسبب التغيرات المحتملة المعقولة في    م2021ديسمبر    31وكما في    م2022ديسمبر   31العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في  

 سوق التالية، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة: مؤشرات ال
 

 م 2021 م 2022 مؤشر السوق 
──────────────────── ─────────────────── 

 

الزيادة / النقص في  
 المؤشر % 

التأثير على حقوق  
المساهمين )احتياطيات  

 أخرى(  
 بآالف الرياالت السعودية  

 

الزيادة / النقص  
 في المؤشر % 

التأثير على حقوق  
المساهمين )احتياطيات  

 أخرى(  
 بآالف الرياالت السعودية 

     

 0±  % 0±  3,468±  % 7.12±  تداول 
 

 مخاطر السيولة  . 35
 

 االعتيادية.تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد الخاصة به عند استحقاقها خالل الظروف االعتيادية وغير  

تقع مخاطر السيولة عند حصول اضطرابات في األسواق أو انخفاض مستوى االئتمان مما يؤدي إلى عدم توفرها بشكل مفاجئ من بعض  
وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل لدعم الودائع األساسية، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين  مصادر التمويل. 

للنقد وما  ا السيولة، والحفاظ على رصيٍد كاٍف  توفر  المستقبلية  في حكمه  العتبار  النقدية  التدفقات  للبيع ومراقبة  القابلة  المالية  واألوراق 
 كما لدى المجموعة خطوط ائتمانية مضمونة يمكن استخدامها لتلبية احتياجات السيولة.  وفجوات السيولة بشكل يومي.

 

وطبقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحتفظ المجموعة لدى البنك المركزي السعودي بوديعة   
باإلضافة إلى الوديعة النظامية، تحتفظ المجموعة   من ودائع االدخار والودائع ألجل.  %4ومن إجمالي الودائع تحت الطلب    % 7نظامية تعادل  

تجاه الودائع، ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى    البنك% من التزامات  20اطي سيولة ال يقل عن  باحتي 
لدى المجموعة القدرة على رفع أرصدته اإلضافية عن طريق تسهيالت إعادة شراء متوفرة لدى   نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً.

من قيمة سندات دين صادرة عن الحكومة )وزارة المالية( أو البنك المركزي السعودي أو مضمونة    %95السعودي بنسبة  البنك المركزي  
 من الحكومة. 

 

تقوم خطة تمويل السيولة الطارئة بإرسال   تفظ المجموعة بخطة تمويل سيولة طارئة لتقديم التوجيه والنصح لإلدارة العليا. حإضافة لذلك، ت  
 وليات وتوضح النهج الذي يجب أن تتبعه اإلدارة في مراحل متنوعة من األزمة. ؤ ارة بشأن أي توتر ضمني، وكذلك المستحذيرات لإلد

 

 أ( تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية غير المخصومة 
 

ديسمبر    31و  م2022ديسمبر    31يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمحفظة استحقاقات المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  
التعاقدية.   م2021 المخصومة  السداد غير  التزامات  تاري  االستحقاق مضمنة في   وذلك على أساس  الربح حتى  وحيث إن مدفوعات 

تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على أساس الفترة    تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة. الجدول، فإن المبالغ اإلجمالية ال 
المتوقعة في االعتبار كما هو موضح في   الفعلية  التعاقدي مع عدم أخذ االستحقاقات  تاري  االستحقاق  إلى  التقرير  تاري   المتبقية في 

االستحقاقا )تحليل  أدناه  )ب(  المتوقعة(. اإليضاح  االستحقاقات  ألجل  والمطلوبات  للموجودات  الخاضعة   ت  السداد  المستحقة  المبالغ 
بالتسديد في التاري  المبكر    ،.إلشعارات يجب التعامل معها وكأن اشعاراتها قد أعطيت فوراً  وال تتوقع المجموعة أن يطالب العمالء 

على التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع    المطلوب من المجموعة الدفع فيه، كما إن الجدول ال يؤثر
 من قبل المجموعة وسياسة إدارة مخاطر السيولة. 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مخاطر السيولة )تتمة(  . 35
 

 تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية غير المخصومة )تتمة(  ( أ
 

 الرياالت السعودية()بآالف  

 

 أشهر 3خالل  عند الطلب 
3-12 

 شهرا  
1-5 

 سنوات
 5أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
 استحقاق محدد

 

 اإلجمالي 
 ───────  ──────  ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  المطلوبات المالية

        م2022ديسمبر  31كما في 

للبنوك والمؤسـسـات المالية أرصـدة 
   األخرى

 

      

 539,825 - - - - - 539,825 حسابات جارية
 6,806,874 - - 1,467,884 910,481 4,428,509 - ودائع اسواق المال 

 4,937,403  - - 326,762  15,435  4,595,206 - اقتراضات اتفاقية إعادة الشراء 
        ودائع العمالء

 38,217,209 - - - - - 38,217,209 تحت الطلب 
 730,534 - - - - - 730,534 ادخار 

 45,240,004 - - 13,465 8,351,087 36,875,452 - استثمارات العمالء ألجل 
 2,144,346 - - - - - 2,144,346 اخرى 

 مشتقات للالقيمة العادلة السالبة 
 

 

      

 150,713 - 36,754 74,074 1,459 38,426 - مقتناة ألغراض المتاجرة 
 48,293 - - 18,751 - 29,542 - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 3,335,293 - 2,593,734 593,328 148,231 - - مساندة صكوك 
 1,920,880 1,588,165 25,258 153,035 139,995 14,427 - مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ─────── ──── ──  ────── ──── ─── 
 104,071,374 1,588,165 2,655,746 2,647,299 9,566,688 45,981,562 41,631,914 المطلوبات غير المخصومة مجموع

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

ة  ة مع الشـــــريـع ات متوافـق  مشـــــتـق
 14,895,396 - 2,628,366 8,055,061 3,005,183 1,206,786 - االسالمية

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

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 أشهر 3خالل  عند الطلب 
3-12 

 شهرا  
1-5 

 سنوات
 5أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
 استحقاق محدد

 

 المجموع
 ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ───────  المطلوبات المالية

        م2021ديسمبر  31كما في 

للبنوك والمؤســســات المالية  أرصــدة 
  األخرى

 

      

 235,986 - - - - - 235,986 حسابات جارية
 5,886,332 - - 2,270,381 - 3,615,951 - ودائع اسواق المال 

 321,337 - 294,757 24,318 2,262 - - اقتراضات اتفاقية إعادة الشراء 
        ودائع العمالء

 38,504,625 - - - - - 38,504,625 تحت الطلب 
 983,845 - - - - - 983,845 ادخار 

 37,130,389 - - 3,562 9,719,598 27,407,229 - استثمارات العمالء ألجل 
 1,819,139 - - - - - 1,819,139 اخرى 

        القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 20,986 - 1,765 13,265 2,686 3,270 - مقتناة ألغراض المتاجرة 
 206,323 - 149,750 27,069 4,532 24,972 - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 2,497,078 - 2,248,539 198,858 49,681 - - مساندة صكوك 
 1,965,974 1,468,683 40,856  290,951 151,531  13,953 - مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────  ──────  ────── 
   89,572,014 1,468,683 2,735,667   2,828,404  9,930,290  31,065,375 41,543,595 المطلوبات غير المخصومةمجموع 

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

ات   ة مع الشـــــريعـةمشـــــتـق  متوافـق
 6,560,842 - 2,050,234  2,853,783    1,071,565 585,260  - االسالمية

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

 

المحتملة واالرتباطات المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة.  لاللتزامات( هيكل االستحقاقات التعاقدية ج ) 20يبين اإليضاح 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات    ب(
 

 الودائع تحت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاري  استحقاق محدد". ألغراض العرض فإن   لة طبقاً للموعد المتوقع من حيث االسترداد او السداد.تمالمح  وااللتزاماتيبين الجدول التالي تحليل الموجودات  
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 م2022
 

 3خــــالل 
 شهرا  

3-12 
 خالل سنة واحدة  شهرا  

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 أكثر من سنة  سنوات

 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 
 المجموع

         الموجودات
         المركزي السعودينقد وأرصدة لدى البنك 

 860,484 860,484 - - - - - - نقد في الصندوق   
 5,382,737 4,653,011 - - - 729,726 - 729,726 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي   

         البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى 
 726,375 726,375 - - - - - - حسابات جارية    
 56,703 - - - - 56,703 37,960 18,743 إيداعات سوق المال   
 905,725 - 905,725 - 905,725 - - - إعادة الشراء العكسي    

         االستثمارات
 1,160,734 1,160,734 - - - - - - مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
 10,199,026 53,950 10,052,517 6,918,659 3,133,858 92,559 87,929 4,630 مدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل  الشامل اآلخر   
 23,274,293 - 19,137,832 9,424,776 9,713,056 4,136,461 4,028,021 108,440 مقتناة بالتكلفة المطفأة   

         مشتقات الموجبة للالقيمة العادلة 
 157,225 - 110,296 56,074 54,222 46,929 4,564 42,365 مقتناة ألغراض المتاجرة   
 155,417 - 122,026 76,535 45,491 33,391 - 33,391 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية  

         التمويل، صافي
 747,678 388,971 - - - 358,707 - 358,707 بطاقات ائتمان 
 30,141,287 - 29,927,920 16,289,147 13,638,773 213,367 100,388 112,979 قروض عمالء 
 39,408,266 - 2,087,643 1,299,830 787,813 37,320,623 18,494,029 18,826,594 قروض تجارية  
 301,778 - - - - 301,778 301,778 - أخرى  

 217,871 217,871 - - - - - - استثمار في شركة زميلة
 505,785 505,785 - - - - - - عقارات أخرى، صافي

 1,066,374 1,066,374 - - - - - - ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي 
 581,039 440,755 - - - 140,284 105,213 35,071 الموجودات األخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 115,848,797 10,074,310 62,343,959 34,065,021 28,278,938 43,430,528 23,159,882 20,270,646 مجموع الموجودات

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

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الموجودات والمطلوبات )تتمة( تحليل استحقاق  ( أ
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 م2022
 أشهر 3خالل  

3-12 
 خالل سنة واحدة  شهرا  

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 أكثر من سنة  سنوات

 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 

 المجموع
         

          المطلوبات
         للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة 

 539,825 539,825 - - - - - - حسابات جارية
 6,713,679 - 1,389,238 - 1,389,238 5,324,441 900,931 4,423,510 ودائع اسواق المال 

 4,863,183 - 288,671 - 288,671 4,574,512 3,042 4,571,470 اقتراضات اتفاقية إعادة الشراء 
         ودائع العمالء
 38,217,209 38,217,209 - - - - - - تحت الطلب 

 730,534 730,534 - - - - - - ادخار 
 44,930,750 - 12,504 - 12,504 44,918,246 8,185,493 36,732,753 استثمارات العمالء ألجل 

 2,144,346 2,144,346 - - - - - - اخرى 
         مشتقات السالبة للالقيمة العادلة 

 150,713 - 110,828 36,754 74,074 39,885 1,459 38,426 مقتناة ألغراض المتاجرة 
 48,293 - 18,751 - 18,751 29,542 - 29,542 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 2,002,819 - 1,993,075 1,993,075 - 9,744 9,744 - مساندة صكوك 
 1,898,405 1,588,165 162,998 21,821 141,177 147,242 134,844 12,398 مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 102,239,756 43,220,079 3,976,065 2,051,650 1,924,415 55,043,612 9,235,513 45,808,099  مجموع المطلوبات

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

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(    ب(
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 م 2021
 أشهر 3خالل  

3-12 
 خالل سنة واحدة  شهرا  

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 أكثر من سنة  سنوات

 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 
 المجموع

         الموجودات
         نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

 969,993 969,993 - - - - - - نقد في الصندوق   
 4,416,878 4.311.883 - - - - 104.995 104.995 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي   

         مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 646,611 646,611 - - - - - - حسابات جارية    
 16,891 - - - - 16,891 - 16.891 إيداعات سوق المال   

         االستثمارات
 266,792 266,792 - - - - - - مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
 4,063,361 4,885 4.023.378 3,815,489 207.889 35.098 6.464 28.634 قيمتها العادلة من خالل الدخل  الشامل اآلخر  مقتناة  
 27,103,652 - 24.478.891 10,837,430 13.641.461 2.624.761 999.181 1.625.580 مقتناة بالتكلفة المطفأة   

         مشتقات الموجبة للالقيمة العادلة 
 7,233 - 2,278 1,763 515 4,955 3,585 1,370 مقتناة ألغراض المتاجرة   
 4,825 - - - - 4,825 - 4,825 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية  

         التمويل، صافي
 680,052 397,274 - - - 282,778 - 282,778 بطاقات ائتمان 
 27,866,062 - 27,643,488 14,901,816 12,741,672 222,574 138,408 84,166 قروض عمالء 
 33,552,082 - 2,482,554 1,518,235 964,319 31,069,528 13,081,727 17,987,801 قروض تجارية  
 336,280 - - - - 336,280 336,280 - أخرى  

 211,143 211,143 - - - - - - استثمار في شركة زميلة 
 507,743 507,743 - - - - - - عقارات أخرى، صافي

 1,156,380 1,156,380 - - - - - - ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي 
 1,021,343 866,094 - - - 155,249 74,176 81,073 الموجودات األخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 102,827,321 9.338.798 58.630.589 31,074,733 27.555.856 34.857.934 14.639.821 20.218.113 مجموع الموجودات

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

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(    ب(
 

 السعودية()بآالف الرياالت  
 

 م 2021
 أشهر 3خالل  

3-12 
 خالل سنة واحدة  شهرا  

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 أكثر من سنة  سنوات

 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 

 المجموع
         

          المطلوبات
         للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  مطلوب

 235,986 235,986 - - - - - - حسابات جارية
 5,884,986 - 2,270,381  2,270,381 3,614,605 - 3.614.605 ودائع اسواق المال 

 289,108 - 288,671 288,671 - 437 437 - اقتراضات اتفاقية إعادة الشراء 
         ودائع العمالء
 38,504,625 38,504,625 - - - - - - تحت الطلب 

 983,845 983,845 - - - - - - ادخار 
 37,057,540 - 3.439 - 3.349 37.054.101 9.682.118 27.371.983 استثمارات العمالء ألجل 

 1,819,139 1,819,139 - - - - - - اخرى 
         مشتقات السالبة للالقيمة العادلة 

 20,986 - 15,030 1,765 13,265 5,956 2,686 3,270 مقتناة ألغراض المتاجرة 
 206,323 - 176,819 149,750 27,069 29,504 4,532 24,972 التدفقات النقديةمقتناة لتحوطات 

 1,994,685 - 1,991,422 1,991,422 - 3,263 3,263 - صكوك معززة لرأس المال 
 1,935,027 1,468,683 310,254 36,267 273,987 156,090 144,772 11,318 مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 88,932,250 43,012,278 5.056.016 2,467,875 2.588.141 40.863.956 9.837.808 31.026.148  مجموع المطلوبات

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

 

 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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تالمه عند بيع  يتم اـس عر الذي ـس داده عند تحويل  أصـل  إن القيمة العادلة هي الـس ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين لتزام  إما أو ـس
الرئيسـي، أو في حالة عدم وجود السـوق الرئيسـي، في أكثر األسـواق فائدة والتي يمكن للمجموعة  في السـوق بتاري  القياس في السـوق  

 إن القيمة العادلة لاللتزام تعكس مخاطر عدم األداء. الوصول إليها في ذلك التاري .
 

 تحديد القيم العادلة والهيكل الهرمي للقيم العادلة: 
 

 واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية: تستخدم المجموعة الهيكل الهرمي في تحديد 
 

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل(  المستوى األول: 
 

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها    :2المستوى 
 مة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. الها

 

 طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.   :3المستوى 
 

 يمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة:  (أ
 

 م 2022 
 بآالف الرياالت السعودية( 

 

 المجموع  2المستوى   1المستوى   
    الموجودات المالية 

    القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 1,155,641 1,155,641 -  صناديق االستثمار  
 5,093 - 5,093 أسهم   
    

    القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 48,714 - 48,714 أسهم   
 2,133,240  2,133,240 - أسهم -صكوك    
 8,065,786 8,065,786 -  ديون -صكوك    
    

 312,642 312,642 - مشتقات

 ─────── ─────── ──────── 
 11,721,116  11,667,309 53,807 المجموع 

    

    المطلوبات المالية 

 199,006 199,006 - مشتقات

 ─────── ─────── ──────── 
 199,006 199,006 - المجموع 

 ══════ ══════ ════════ 
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 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

 )تتمة(  يمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة: (أ
 

 م 2021 
 الرياالت السعودية( بآالف 

 

 اإلجمالي  2المستوى   1المستوى   
    الموجودات المالية 

    القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 262,443 262,443 -  صناديق االستثمار  
 4,349 - 4,349 أسهم   
    

 4,058,476 4,058,476 - القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صكوك  
    

 12,058  12,058 - مشتقات

 ─────── ─────── ──────── 
 4,337,326 4,332,977 4,349 المجموع 

    

    المطلوبات المالية 

 227,309 227,309 - مشتقات

 ─────── ─────── ──────── 
 227,309 227,309 - المجموع 

 ══════ ══════ ════════ 

 

تشتمل مشتقات التداول والتحوط من المستوى   لالستثمارات المتداولة إلى االسعار المتداولة في تاري  التقرير المالي.تستند القيمة العادلة  
تم تقييم عقود تبادل العمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة باستخدام   الثاني على صرف العمالت األجنبية والخيارات ومقايضات أسعار الربح.

أما مقايضات معدل الربح، والخيارات، فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام   ة التي يتم تداولها في سوق نشطة.أسعار الصرف اآلجل 
تعتبر تأثيرات الخصم بصورة عامة غير جوهرية للمشتقات في   معدالت الربح اآلجلة المأخوذة من منحنيات العوائد القابلة للمالحظة.

  .2المستوى 
 

 تغيرات في أساليب التقييم خالل الفترة. لم يكن هناك 
 

تم تصنيف االستثمارات الجديدة المقتناة خالل السنة ضمن المستويات   خالل السنة.   2والمستوى    1لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى  
 . 3ال توجـد موجـودات مالية أو مطلوبـات ماليـة مصنفـة ضمـن المستـوى  ذات العالقة.

 
مليون لاير سعودي( بالتكلفة، وبالتالي ال يتم احتسابها    4.89:  م2021مليون لاير سعودي )  5.24ثمارات التي بلغت  يتم إدراج االست 
  بالقيمة العادلة. 
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هناك موجودات ومطلوبات مالية يتم  ليس   يمثل الجدول التالي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.  (1
 . 3و 1ين ي قياسها بالقيمة العادلة ضمن المستو

 

 2المستوى   بالتكلفة المطفأة  

   الموجودات المالية:  

 1,692,516 1,688,803  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  
 22,813,597 23,274,293 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة، صافي 

 70,428,515 70,599,009 التمويل، صافي   
 94,934,628 95,562,105 المجموع    

   
   المطلوبات المالية:  

 12,540,077 12,116,687 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 86,240,714 86,022,839 ودائع العمالء    
 2,002,819 2,002,819 صكوك معززة لرأس المال    
 100,783,610 100,142,345 المجموع    

 

 

 2المستوى   بالتكلفة المطفأة  

   الموجودات المالية:  

 663,433 663,502  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  
 27,709,627 27,103,652 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة، صافي 

 64,795,397 62,434,476 التمويل، صافي   
 93,168,457 90,201,630 المجموع    

   
   المطلوبات المالية:  

 6,875,477 6,410,080 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 78,426,210 78,365,149 ودائع العمالء    
 1,994,685 1,994,685 صكوك معززة لرأس المال    
 87,296,372 86,769,914 المجموع    

 

تم تقدير القيم   إن القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والموجودات والمطلوبات األخرى تقارب قيمها الدفترية.
عند منحنى العائد الحالي المطبق أخذاً في االعتبار مخاطر األطراف    م2022ديسمبر    31لألدوات المالية كما في    2العادلة في المستوى  

 المقابلة وأسعار السوق السائدة. 
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  أسلوب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للرصد
 

للمستوى   العادلة  القيم  قياس  في  المستخدمة  التقييم  أساليب  التالي  الجدول    31و  م2022ديسمبر    31في    3والمستوى    2يوضح 
 وكذلك المدخالت غير المالحظة المستخدمة.  م2021ديسمبر

 

 النوع 
التصنيف  
 أساليب التقييم  المحاسبي 

المدخالت الهامة  
التي ال يمكن  
 مالحظتها 

الت  العالقة بين المدخ
الهامة التي ال يمكن  

وقياس القيمة    مالحظتها
 العادلة 

 
وحدات صناديق  

استثمارية 
 مشتركة 

 
القيمة العادلة  

من خالل قائمة  
 الدخل 

 
تقارير صافي قيمة  القيمة العادلة باستخدام 
األسعار المدرجة  األصل والتي تعكس 

  لألوراق المالية األساسية. 

 ال ينطبق  ال ينطبق 

استثمار محتفظ  
به بالقيمة العادلة  
من خالل الدخل  
  - الشامل األخر 
ن  ي صكوك )الد

 وحقوق الملكية( 

 
القيمة العادلة  

من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر 

القيمة العادلة باستخدام األسعار المدرجة  
للوسيط أو تقدير القيمة الحالية بخصم  

  التدفقات
 النقدية باستخدام معدل الخصم المعدل. 

 ال ينطبق  ينطبق  ال

عقود الصرف  
جلة )وعد(  اآل

ومقايضات  
 أسعار الربح 

القيمة العادلة  
من خالل قائمة  

 الدخل 

ذات قيمة   عقود الصرف اآلجل )وعد(: 
عادلة باستخدام تقنيات افتراضية  

مخصومة تستخدم مدخالت بيانات السوق  
للعمالت األجنبية  مالحظتهاالتي يمكن 

 ومنحنيات العائد
يتم تحديد القيمة   مقايضات أسعار الربح:

العادلة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية 
باستخدام مدخالت بيانات السوق التي  

 حنيات العائد. لمن  مالحظتهايمكن 

 ال ينطبق  ال ينطبق 

أرصدة لدى  
البنوك 

والمؤسسات  
المالية  

  األخرى، 
  تمويل،

أرصدة للبنوك  
والمؤسسات  

 المالية األخرى، 
 ودائع العمالء،

استخدام مدخالت بيانات   بيانات السوق: التكلفة المطفأة 
لمنحنيات   مالحظتهاالسوق التي يمكن 

 العائد.
يتم تحديد القيمة   العادلة:أسلوب القيمة 

 العادلة لخصم التدفقات النقدية المستقبلية.
 التدفق النقدي المخصوم هو ناتج: 

 الحجم االسمي المتوقع وعالمة التدفق  •

الخصم المتراكم بمرور الوقت   •
المتبقي حتى الوقت المتوقع للتدفق  

 النقدي، بمعدل خصم. 
يتم تحديد القيمة العادلة فقط الستثمارات  

 مالء ألجل. الع

 ال ينطبق  ال ينطبق 

استثمارات  
محتفظ بها  

بالتكلفة المطفأة،  
 صافي 

القيمة العادلة باستخدام األسعار المدرجة   التكلفة المطفأة 
عند وجود أو تقدير القيمة الحالية بخصم  

النقدية باستخدام معدل الخصم   التدفقات
 المعدل. 

 ال ينطبق  ال ينطبق 
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تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب  .  تقوم المجموعة خالل دورة أعماله العادية بإجراء معامالت مع جهات ذات عالقة 
  .المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي

 

 .ديسمبر  31 المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في فيما يلي بيان األرصدة الناتجة عن هذه 

 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   شركة تابعة 

 501,480 501,480 االستثمارات
 13,937 41,128 ودائع العمالء
 1,331,550 1,409,149 البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى  

 290,658 290,854 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة 
 175,999 102,755 الذمم المدينة والموجودات األخرى 

 16,341 17,145 ذمم دائنة والمطلوبات 
 530,247 30,247 ارتباطات والتزامات محتملة 

 4,271,339 6,138,303 االسالمية  القيم االسمية لعقود قائمة متوافقة مع الشريعة
   

    المنشآت الشقيقة والزميلة ذات النفوذ الجوهري

 211,143 217,871  االستثمارات
 87,223 243,788 ودائع العمالء

 7,280 7,280 االلتزامات واالرتباطات الطارئة 
 

ــاهمين اآلخرين   ار المســـ ار موظفي اإلدارة وكـب ــاء مجلس اإلدارة وكـب أعضـــ
  الشقيقةوالشركات 

  

 441,221 395,442 تمويل
 5,341,214 7.237.109 ودائع العمالء

 6,948 26,237  االلتزامات واالرتباطات الطارئة
 

 . المصّدر للبنكمن رأس مال  %5يمثل كبار المساهمين اآلخرين حصة ملكية تتجاوز

 

 صناديق استثمارية مشتركة تحت إدارة الشركة التابعة
  

 255,823 1,118,059  االستثمارات
 519,901 114,032 ودائع العمالء
 214 214 الذمم المدينة
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 :والمصاريف والمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدةفيما يلي تحليالً باإليرادات 

 

 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 77,559 179,344 الدخل من االستثمارات والتمويل 
 180,620 301,982 العائد من الودائع والمطلوبات المالية

 2,537 1.455 إيرادات رسوم 
 9,053 9,980 مصاريف رسوم 
 - 2,244 خسارة الصرف 
 50,329 60,371  أقساط التأمين

 - -  فائض توزيعات مستلمة من شركة زميلة
 32,277 31,667 مطالبات مستلمة 

 8,134 9,088 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 3,391 2,751 إيرادات بموجب اتفاقيات خدمات مشتركة 

 - 24.335 مصروفات تشغيلية 
 37 38   استرداد مصروف إلى شركة تابعة

 6,971 6,250 استرداد مصروف إيجار 
 768 768 مصروف إيجار للفروع 
 7 15 توزيعات أرباح مدفوعة 

 99,251 - المشاركة في مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لشركة زميلة 
 20,649 - المنحة المستلمة القيمة االسمية ألسهم 

 - 530,000 شراء الصكوك 
 - 500 التعامل بالعمالت األجنبية

   

 

  :مجموع مبلغ التعويضات المدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة ولكبار موظفي اإلدارة خالل السنة كما يلي

 

 
 

 م 2022
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
 

 105,480 119.413 موظفين قصيرة األجل منافع 

 39,314 37.146 منافع إنهاء الخدمة 
 

ولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه  ؤبما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السـلطة ومسـ  األشـخاص،يقصـد بكبار موظفي اإلدارة أولئك 
 .واإلشراف على أنشطة المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
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 م 2022 

 
 فئات الموظفين 

عدد  
  الموظفين

تعويض ثابت )على  
 أساس االستحقاق(

تعويض متغير  
)على أساس  

 اإلجمالي  نقدي( 

  
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 نهم عدم ممانعة  يكبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعي 
   من البنك المركزي السعودي   

 
21 38,444 18,150 56,594 

 136,741 17,770 118,971 381 موظفون يقومون بمهام رقابية 
 106,275 16,651 89,624 227 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 616,786 98,246 518,540 2,077 موظفون  خرون
 79,269 3,218 76,051 482 موظفون بعقود خارجية 

 ────── ─────── ─────── ─────── 
 995,665 154,035 841,630 3,188 المجموع 

 ──────  ─────── ─────── 
     

   143,837  تعويض متغير )على أساس االستحقاق(
  ───────   

   23,112  منافع أخرى للموظفين 
  ───────   

   1,008,579  الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين مجموع 
  ═══════   

 
 م 2021 

 

 فئات الموظفين 

عدد  
  الموظفين

تعويض ثابت )على  
 أساس االستحقاق(

تعويض متغير  
)على أساس  

 اإلجمالي  نقدي( 

  

بآالف الرياالت  )
 (السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 نهم عدم ممانعة  يكبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعي 
   من البنك المركزي السعودي   

 

24 39,612 14,571 54,183 
 122,276 15,700 106,576 330 موظفون يقومون بمهام رقابية 

 90,321 15,458 74,863 198 بنشاطات تشتمل على مخاطرموظفون يقومون 
 596,520 76,578 519,942 2,086 موظفون  خرون

 81,143 3,360 77,783 539 موظفون بعقود خارجية 
 ────── ────── ─────── ─────── 

 944,443 125,667 818,776 3,177 المجموع 
 ──────  ─────── ─────── 
     

   137,591  متغير )على أساس االستحقاق(تعويض 

  ──────   

   20,332  منافع أخرى للموظفين 

  ──────   

   976,699  الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين مجموع 

  ══════   

والتدقيق الداخلي والمالية واالمتثال وأمين مجلس اإلدارة ومجموعات الحوكمة.   الشركاتتشمل وظائف الرقابة بشكل أساسي إدارة مخاطر 

 تشمل وظائف المخاطر بشكل أساسي أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ومجموعات الخزينة. 
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 التعويضات والمنافعفلسفة برنامج 
 

يتم إقرار مستويات الرواتب والمنافع وما يرتبط بها من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما يتخلله من أجور ومن خالل وسائل  
بموظفي  أخرى الستعالمات السوق وذلك من أجل تمكين المجموعة من البقاء على إطالع بظروف السوق المحلي واالقليمي فيما يتعلق 
 المجموعة العاملين في المملكة العربية السعودية والتي تتغاير مع مستويات األداء الدورية ولتخفيف أي مخاطر مرتبطة بها. 

 

يتكون توزيع التعويضات من خليط من الدفعات الثابتة والمتغيرة من رواتب وبدالت ومكافأة دورية ومنافع غير نقدية تتوافق مع المعايير  
 متعارف عليها في مجال الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. والقيم ال

 

ية  طبقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية والسياسات الداخلية للمجموعة، فإن منافع نهاية الخدمة للموظفين تستحق الدفع في نها
الموظف. نهاية   مدة خدمة  القائمة في  الخدمة  نهاية  منافع  م:  2020مليون لاير سعودي )  291.81مبلغ    م2021ديسمبر    31بلغت 

 مليون لاير سعودي(.  289.28
 

ينطبق برنامج التعويضات والمنافع على جميع الموظفين السعوديين العاديين )عدد الموظفين( واألجانب في البنك والشركات التابعة في  
 لنظامية والرقابية السائدة. إطار القيود ا

 

ويشمل جميع الرواتب واألجور والبدالت المتعلقة بالوظيفة / المركز الوظيفي والمنافع ذات الصلة وهو ثابت في    تعويض ثابت:  •
 عقود الموظفين ويعطى للموظف بغض النظر عن األداء. 

 

لقة باألداء وهو ليست ثابت في عقود الموظفين ويختلف  ويشمل مكافآت األداء والحوافز وغيرها من البدالت المتع  تعويض متغير: •
 من سنة إلى أخرى وذو عالقة مباشرة باألداء الناجح على مستوى الفرد والمجموعة والمؤسسة. 
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من خالل، من بين   الشركةتتم مراقبة كفاية رأس مال   .تدير المجموعة بنشاط قاعدة رأس مالها لتغطية المخاطر المتأصلة في أعمالها
تدابير أخرى، القواعد والنسب التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بما في ذلك اإلطار واإلرشادات المتعلقة بتنفيذ إصالحات  

تقيس معدالت رأس   .كزي السعوديالتي تم اعتمادها من قبل منظم البنك، البنك المر "(3  اتفاقية بازل )"  3 رأس المال بموجب بازل 
لبازل بمقارنة رأس  3  المال  المال وذلك  المؤهل مع    مدى كفاية رأس  المجموعة  المالي  الموجودات  مال  المركز  المدرجة في قائمة 

تفاظ بحد  يتطلب البنك المركزي السعودي االح .وااللتزامات والقيمة اإلسمية للمشتقات باستخدام مبلغ مرجح إلظهار مخاطرها النسبية
المرجحة بالمخاطر عند أو أعلى    الموجودات أدنى من رأس المال التنظيمي والحفاظ على نسبة من إجمالي رأس المال التنظيمي إلى  

 ( %2,5ل )بما في ذلك احتياطي المحافظة على رأس الما %10,5من
 

تم إنشاء لجان مختلفة من   المعتمدة من البنك المركزي السعودي. تقوم المجموعة بمراقبة كفاية رأسمالها باستخدام الطريقة والمعدالت  
  قبل البنك والتي تقوم أيضا بمراقبة كفاية رأس المال.

 

رقم   التعميم  األول    15وتاري     391000029731بموجب  )الموافق  1439ربيع  المرحلي  2017ديسمبر    3هـ  المدخل  بشأن   )
، قام البنك المركزي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة  9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي    والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية

 على مدى خمس سنوات.  9توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

والمعالجة التنظيمية إلجراءات الدعم االستثنائية المتعلقة بجائحة    في إطار التوجيهات المؤخرة للبنك المركزي السعودي بشأن المحاسبة 
% من مبلغ التعديل االنتقالي على الشريحة األولى من حقوق الملكية المشتركة   100، ينسمح للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى  19-كوفيد  

يجب   .2020مارس    31وائم المالية للفترة المنتهية في  القتاري   اعتباًرا من    م2021و  م2020لفترة قدرها عامين كاملين تتضمن عام  
 بعد ذلك التخلص التدريجي من المبلغ اإلضافي على أساس القسط الثابت على مدى السنوات الثالث التالية. 
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نقطة    51بمقدار    2والشريحة    1في ارتفاع نسبة رأسمال المجموعة الشريحة    ويتمثل األثر الناتج عن هذه الترتيبات االنتقالية المعدلة
  (.م2021ديسمبر  31نقطة أساس للسنة المنتهية في  73) م2022ديسمبر  31أساس للسنة المنتهية في 

 

دالت كفاية رأس المال  يبين الجدول التالي ملخصاً للموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب الركيزة األولى، ورأس المال النظامي ومع
  :3المحتسبة وفقاً إلطار عمل بازل 

 
 م 2021 م 2022 

 رأس المال المؤهل  
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 
معدل كفاية رأس  

 المال % 

 رأس المال المؤهل 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 
معدل كفاية رأس  

 المال % 
     

 %18.30 12,763,118 %14.43 12,084,910 رأس المال األساسي )الشريحة األولى( 
 - 1,875,000 - 1,875,000 رأس المال )الشريحة األولى( اإلضافي 

 %20.99 14,638,118 %16.67 13,959,910 رأس المال الشريحة األولى 
 - 2,384,970  2,547,559 (2رأس المال المساند )الشريحة 

رأس المال األساسي والمساند )الشريحة 
 %19.71 16,507,469 األولى + الشريحة الثانية( 

 

17,023,088 
 

24.41% 

 

ــنة من رأس المال واالحتياطي النظامي واالحتياطي العام  ــي للبنك كما في نهاية السـ ــاسـ ــريحة األولى من رأس المال األسـ تتكون الشـ
النظامي وفقاً لمتطلبات البنك المركزي الـسعودي وفقاً إلطار واالحتياطيات األخرى واألرباح المبقاة وبعض التعديالت على رأس المال  

والعنـصر المكون اآلخر لرأس المال النظامي هو الـشريحة الثانية والتي تتكون من ـصكوك مـساندة ـصادرة عن المجموعة   .3عمل بازل  
 ومخصصات جماعية مؤهلة.

 

تركز االـستراتيجية المالية للمجموعة   اـستراتيجية أعمال المجموعة والمركز المنافس.المركز المالي القوي هو ـشيء أـساـسي بالنـسبة الى  
 على االستقرار طويل االجل الذي يهدف الى البناء واالستثمار في األنشطة البنكية الرئيسية.

 

 تسعى المجموعة الى المحافظة على مستويات كافية لرأس المال من أجل:

 ات اعمال مستهدفة لمساندة األنشطة االستراتيجيةتحسين نمو الموجودات في قطاع •

 دعم المخاطر الكامنة ألعمال البنك. •

 القدرة على تحمل المطالب الرأسمالية تحت ظروف السوق السائدة واألحوال الضاغطة. •
 

وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة ) ي إن برامج األعمال االستراتيجية وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ) ي سي ايه ايه بي(  
هذا يؤكد على المخاطر التي تســتند الى إطار عمل وســياســة قابلية  ال ايه ايه بي( يتم اعدادها ســنويا لتغطي على األقل ثالث ســنوات.

إن ما ورد أعاله  تراتيجيتها.المخاطر لدى البنك يتم تقييمها والمحافظة على مســتويات كافية من راس المال من قبل المجموعة لدعم اســ
 يأخذ في االعتبار ما يلي:

نمو األعـمال التمويلـية واالســــتثـمارية الرئيســــية اســــتناداً الى خطط أعمال وحدات األعمال المختلفة مثل قطاع الخدمات البنكية  •
ؤسسات المالية، والخدمات  للشركات )تتضمن القطاع التجاري والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم( خدمات المعامالت الدولية والم

 البنكية لألفراد والخدمات البنكية الخاصة.

هيكل التمويل ومصادر التمويل والمطلوبات وحقوق الملكية لدعم نمو األصل مع االخذ باالعتبار الحاجة الى المحافظة على مركز  •
 .3سيولة قوي استناداً الى إرشادات إدارة السيولة وفقاً لبازل 

 طلبات رأس المال النظامية ومعدالت كفاية رأس المال.المحافظة على مت  •
 

من أجل احتســاب الموجودات المرجحة بالمخاطر، تســتخدم المجموعة األســلوب المعياري لمخاطر االئتمان ومخاطر الســوق وأســلوب  
اـسي لمخاطر العمليات. ولية تجاه التأكد من أن معدالت كفاية رأس المال تتماـشى ؤالمجموعة مـستتولى إدارة المخاطر في   المؤـشر األـس

ــعودي. ــنوي  مع الحد األدنى من متطلبات البنك المركزي الس ــاس ربع س ينطلب من المجموعة تقديم إقرارات كفاية رأس المال على أس
.إلى البنك المركزي السعودي توضح مركز كفاية رأس المال
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 م 2022 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 62,154,881 73,503,969 مخاطر االئتمان
 5,993,235 6,352,124 مخاطر التشغيل 
 1,593,934 3,883,308 مخاطر السوق 

 ─────── ─────── 
 69,742,050 83,739,401 للموجودات المرجحة بالمخاطر  –إجمالي الركيزة األولى 

 ═══════ ═══════ 
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  تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك )شركة الجزيرة لألسواق المالية "الجزيرة كابيتال"( خدمات إدارة استثمار وخدمات استشارية لعمالئها
تتضمن هذه الخدمات إدارة المحافظ على أساس اختياري وغير اختياري،   )غير محملة بالفائدة(.اإلسالمية  متوافقة مع أحكام الشريعة  

 ناديق االستثمارية بالتنسيق مع مستشاري استثمار متخصصين.   وإدارة الص
 

 توفر المجموعة خدماتها أيضاً في مجال إدارة االستثمار وغيرها من الخدمات لشركة الجزيرة تكافل تعاوني. 
 

  81.4م: 2020ي )مليار لاير سعود  83.2بلغ مجموع الموجودات التي تحتفظ بها المجموعة تحت بند خدمات الوساطة المالية مبلغ 
 مليار لاير سعودي(. 

 

مبلغ   الموجودات  إلدارة  خدماتها  إطار  في  بصفتها وكيالً  المجموعة  بها  تحتفظ  التي  الموجودات  ريـال سعودي    10.8وبلغت  مليار 
 مليار لاير سعودي(.  10.2: م2021)
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تدخل المجموعة في معامالت مع   منشآت مهيكلة والتي ال تخضع لسيطرة المجموعة.جميع المنشآت المهيكلة غير الموحدة هي كلها  
تكون الحصة في المنشأة   منشآت مهيكلة غير موحدة في سياق العمل العادي لتسهيل معامالت العمالء و / أو لفرص استثمارية محددة.

 ئد المجموعة الناشئة عن أداء المنشأة المهيكلة. المهيكلة هي مشاركة تعاقدية أو غير تعاقدية والتي تخلق تباينا في عوا 
 

 ولكن لديها حصة فيها.  ،الماليةيصف الجدول التالي أنواع المنشآت المهيكلة التي ال تقوم المجموعة بتوحيد قوائمها 
 

المنشأة   نوع 

 المهيكلة 
الحصة المحتفظ بها من   الطبيعة والغرض 

 قبل المجموعة
 إجمالي الموجودات 

 م 2022
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     

 :لتوليد صناديق عامة 

 التوزيع  أو/    و  الوحدات  تداول  من  عوائد •

 الصناديق  من الدوري

  مستثمرين   عن   نيابة  األصول  إدارة  من  رسوم •

 .آخرين
إصدار وحدات   من خالل  الصناديق  هذه  تمويل  يتم 

 للمستثمرين. 

  وحدات في االستثمار

 . الصناديق من صادرة
 

 أتعاب اإلدارة 

194,561 4,509,976 

 صناديق

 خاصة 
 لتوليد

  التوزيع  أو/    و   المال   رأس   تعظيم  من  عوائد •

 الصناديق  من الدوري

 نيابة  األصول   إدارة /    االستشارات   من  رسوم  •

 . آخرين مستثمرين عن
يتم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار وحدات /  

 أسهم للمستثمرين. 

  في االستثمارات

  صادرة أسهم/  وحدات

 .الصناديق من
 

 رسوم استشارة وإدارة 

1,639,941 542,440 
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  مخاطر   أقصى .الموحدة  غير  المهيكلة  المنشآت   في   المجموعة   بها  تحتفظ  التي  للحصص  الدفترية  بالقيم  تحليالً   التالي  الجدول   يوضح
  هذه   في  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  كاستثمارات  الحصص  هذه  تسجيل  يتم.  بها  المحتفظ   للموجودات  الدفترية  القيمة  هي  للخسارة
 .الموحدة  المالية القوائم

 
 م 2022 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 م 2021
بآالف الرياالت  

 السعودية 
    

 241,837  51,604 صناديق عامة 
 13,986  1,066,455 خاصة  صناديق

 1,118,059  255,823 

 
  مليون 49.8 قدرها  رسوم  على  المجموعة   حصلت .مهيكلة  منشأة  إنشاء  تسهل  عندما  المهيكلة  المنشأة  عن  مسؤولة  نفسها  المجموعة  تعتبر
  للمجموعة   ليس  ولكن  عنها،  مسؤولة   المجموعة   تكون  التي  المهيكلة  المنشآت   من (  سعودي   لاير  مليون  12.22:  م2021)  سعودي  لاير
 .حصص فيها
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تعمل اإلدارة حاليًا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالمجموعة وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم  
التحول بصورة منظمة. المشروع مهم من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة الداخلية والعمليات. امتثلت المجموعة  

للتحول إلى اليبور وتقدم اآلن منتجات تعتمد على سعر التمويل المضمون قصير    م2021ديسمبر    31نظامي كما في  للموعد النهائي ال
 التمويل المضمون قصير األجل اإلسالمي. وسعر التمويل المضمون قصير األجل ألجل  وسعراألجل لليلة واحدة 

 
الليبور على موجوداتها ومطلوباتها المالية من خالل اقتراضها بموجب  كما تتعرض المجموعة آلثار إصالح الدوالر األمريكي بسعر  

 اتفاقيات إعادة الشراء والتمويل ومقايضة سعر الربح المستخدمة ألغراض التحوط. 
 ال تتعرض المجموعة ألي معدالت اليبور أخرى. 

 
متد لما بعد تاري  التقرير، بما في ذلك المقايضات التي  لدى المجموعة حاليا عدد من العقود التي مرجعها هو الليبور للدوالر األمريكي وت 

 ستنتقل بموجب بروتوكوالت الجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات. يتم االفصاح عن هذه العقود ضمن الجدول أدناه. 
 

رجعها الدوالر األمريكي  وم م2022ديسمبر  31يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة في 
 .بسعر الليبور ولم تنتقل بعد إلى معيار معدل ربح بديل

 
 موجودات ومطلوبات غير مشتقة معرضة للدوالر األمريكي بسعر الليبور 

 
مبلغ القيمة الدفترية / القيمة االسمية في  

 م 2022ديسمبر   31
لم تنتقل بعد إلى معيار معدل ربح بديل كما  

 م 2022ديسمبر   31في 
 المطلوبات  الموجودات  المطلوبات  الموجودات  
 بآالف الرياالت السعودية  

     مقاسة بالتكلفة المطفأة 
  310,013  310,013 تمويل

للبنوك والمؤسسات المالية   أرصدة

 األخرى 
  

144,335 
  

144,335 
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 )تتمة(   م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

139 
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 موجودات ومطلوبات مشتقة معرضة للدوالر األمريكي بسعر الليبور 
 

 

 القيمة الدفترية )بآالف الرياالت السعودية( 
بند )بنود( في  

قائمة المركز  

 المالي 

التغيرات في  

القيمة العادلة  

المستخدمة  

لحساب عدم  

 فعالية التحوط 

االسمية  القيمة 

التي تتأثر مباشرة  

بإصالح مؤشر  

 سعر الفائدة آيبور 

 
القيمة  

 المطلوبات  الموجودات  االسمية 
مقايضات أسعار  

 1,624,510 ال ينطبق -  36,786 37,443 1,624,510 متداولة  - الربح 
       

مقايضات أسعار  

تحوط مخاطر   - الربح 

 487,500 ال شيء  ودائع العمالء، 3,829 21,295 487,500 التدفقات النقدية 
 

مليون لاير سعودي سوف    93.75أعاله، يوجد مبلغ  الربح  مليون لاير سعودي من القيمة االسمية لمقايضة أسعار    2,112،01من مبلغ  
 م. 2023تستحق قبل االستبدال المتوقع للدوالر األمريكي بسعر الليبور في الربع الثاني لسنة 

 

 المقارنة أرقام  . 43
 

كما    مجموعةالرسوم المستلمة فيما يتعلق بمحفظة تمويل البمعالجة  خالل السنة الحالية، وعمال بالتغيير في المعالجة المحاسبية لالعتراف  
(، تم إعادة تصنيف الرسوم المتعلقة بالتمويل والمصروفات العائدة مباشرة والتي تم حجزها  1)أ( )  3هو موضح تفصيال في اإليضاح  

  " إلى "الدخل من االستثمارات والتمويل".أتعاب خدمات بنكيةسبقا كرسوم من "م
 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
المفصح عنها  

 التعديل إعادة  أصال 
المبالغ المبلغ عنها بعد  

 التعديل إعادة 
    

 3,126,423 92,097 3,034,326 الدخل من االستثمارات والتمويل 
 1,008,960 ( 125,908) 1,134,868 إيرادات  –بنكية أتعاب خدمات 

 ( 462,584) 33,811 ( 496,395) مصروفات  - أتعاب خدمات بنكية 
 546,376 (92,097) 638,473 أتعاب خدمات بنكية، صافي 

 
إال انه ال يوجد تأثير لعمليات اعادة التصنيف   أعيد تصنيف بعض مبالغ السنة السابقة لتتماشى مع طريقة عرض السنة الحالية.  لذلك، إضافة  

 الموحدة. هذه على قائمة الدخل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
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 هـ(. 1444رجب  9 م )الموافق2023يناير  31تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في 
  


