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بنك الجزیرة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
م ٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنة

١٢

عام.١

"المجموعة"). بــمجتمعةإلیھا (یشار التابعةوشركاتھ("البنك") الجزیرةلبنكالمالیةالقوائممنالمالیةالقوائمھذهتتكون
تـاریخ /م  ٤٦رقمالملكيالمرسومبموجبالسعودیةالعربیةالمملكةفيمسجلةسعودیةمساھمةكشركةالجزیرةبنكتأسس
(١٣٩٥اآلخرةجمادى١٢ (١٣٩٦الشو١٦بتاریخأعمـالھممارسةالبنكبدأم).١٩٧٥یونیو٢١ھـ  أكتوبر ٩ھـ 

سجل بموجبالبنكویعمل. السعودیةالعربیةالمملكةفيالوطنيباكستانبنك فروععملیاتإلیھانتقلتأنبعدم) ١٩٧٦
البنك من خالل یعملجدة،مدینةفيالصادرم)  ١٩٧٦یولیو٢٧ھـ (١٣٩٦رجب٢٩تاریخ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣رقمتجاري

تحویل أموال فوري (٦٢وفرعاً)،  ٧٩:  م٢٠٢٠فرعا (٨١فروعھ وعددھا   تحویل أموال  ٦٢:  م٢٠٢٠مركز  مركز 
عنوانموظف).٢٬٤١٩:  م٢٠٢٠(م٢٠٢١دیسمبر  ٣١موظف كما في  ٢٤٢٠فوري) في المملكة العربیة السعودیة، و

: یليكما ھوللبنكالرئیسيالمركز

الجزیرة بنك
الشاطئ حي-) الملك(طریق  العزیزعبدالملكطریق٧٧٢٤
٣٥٥١-٢٣٥١٣جدة
٢١٤٤٢جدة، ٦٢٧٧.ب. صبص

السعودیةالعربیةالمملكة

ویھدف تجنب الفائدة)  (مبدأ  أحكام الشریعة  مع  المتوافقة  المصرفیة  أنواع الخدمات  كافة  تقدیم  إلى  منتجات البنك  تشمل 
التي یتم والمشاركة ووعد (صرف العمالت االجنبیة) والصكوك ووالتورقواإلجارة  واالستصناعوخدمات البنك المرابحة  

تداول فيالبنك حصصإدراجتمیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك.الموافقة واالشراف علیھا من قبل ھیئة رقابة شرع 
. السعودیةالعربیةبالمملكة

: الزمیلةوالشركةللبنك التابعةالشركات یليفیما

النشاط طبیعةالتأسیس بلد

(مباشرة ملكیة
) مباشرةوغیر
دیسمبر٣١

م ٢٠٢١

(مباشرة  التملكنسبة
) مباشرةوغیر
دیسمبر ٣١

م٢٠٢٠

التابعةالشركات
المالیةلألسواقالجزیرةشركة 

) كابیتال(الجزیرة 
٪١٠٠٪ ١٠٠أصولوإدارةوتمویلوساطةالسعودیة العربیةالمملكة 

واالستثمارللتطویرأمان شركة 
العقاري

الضمانات وإدارةحفظالسعودیة العربیةالمملكة 
٪١٠٠٪ ١٠٠البنك عننیابةً العقاریة

(تحت  للتأمینأمانوكالةشركة 
) أدناه(أ)  اإلیضاح- التصفیة

ألنشطةكوكیل تعملالسعودیة العربیةالمملكة 
والتأمینیةالمصرفیةالشركات

البنك عننیابةً 
١٠٠٪ ١٠٠٪

المالیة لألوراقالجزیرةشركة 
المحدودة 

والمعامالت المشتقاتتنفیذكایمان جزر 
مع یتوافقبماالمالسوقفي

الشریعةأحكام 
١٠٠٪ ١٠٠٪

ببنكاألولى الشریحة صكوك 
المحدودة الجزیرة

شھاداتإصدار علىوصي كایمان جزر 
الشریحةمنالمالرأس 

األولى 
١٠٠ ٪-

زمیلةشركة
بماالمنتجات وحفظحمایة السعودیة العربیةالمملكة تعاوني تكافلالجزیرةشركة 

٪٣٥٪ ٢٦٬٠٣الشریعة معیتوافق
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 )تتمة( عام .1
 

، تقدمت شركة أمان لوكالة التأمين )"الشركة"( بطلب لتجديد ترخيصها من البنك م2020 ديسمبر  31 الحقا للسنة المنتهية في (أ)
، م2020  المركزي السعودي )"ساما"(، ولكن تم رفض ذلك، حيث أصدرت ساما قوانين تنظم أعمال التأمين البنكي خالل مايو 

ونتيجة لذلك، حد من قدرة الشركة على القيام بأنشطة تجارية، وبالتالي  .أمين بنكي مباشرةوهو ما تطلب من البنك القيام بأعمال ت 
  م. 2021 ديسمبر 31 قررت إدارة الشركة الشروع في إجراءات التصفية وهي ال تزال قيد التنفيذ كما في

 

 اإلعداد  أسس -2
 

 اإلعداد أساس (أ
 

 االلتزام  بيان .1
 
ً م  2020 ديـسمبر  31و  م2021  ديـسمبر  31  في  المنتهيتين وللـسنتين  في  كما  للمجموعة الموحدة  المالية القوائم  إعداد تم  وفقا
  :لـ
 
  عن   الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي   للتقرير  الدوليةالمعايير   -

  و والمحاسبين، للمراجعين السعودية الهيئة
 للمصرف..     يحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساسوفقا أل -

 
 والعرض  القياس اساس .2

 
ً   وذلك االســـتمرارية مبدأ  أســـاس  على الموحدة  المالية القوائم  إعداد تم   بالقيمة  القياس  عدا  فيما  التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقا

 الشــامل  الدخل خالل من  العادلة والقيمة  الدخل  قائمة خالل من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  واألدوات للمشــتقات،  العادلة
المتحوط لها  والمطلوبات الموجودات تقيد ذلك، إلى  باإلضــــافة .الحالية  بالقيم الموظفين منافع التزامات  ومطلوبات اآلخر
 .المتحوط لها المخاطر بقدر العادلة بالقيمة وتقيد بالتكلفة، تسجل فإنها ذلك غير العادلة، بالقيمة  متعلقة تحوطية بعالقة

 
 .السيولة أساس على الموحدة المالي المركز قائمة  ترتيب تم
 
 العرضعملة والوظيفية  عملةال .3

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

ــأة كل تقوم ــأة لكل الموحدة المالية  القوائم في  المدرجة البنود قياس  ويتم الوظيفية، عملتها  بتحديد  المجموعة  في  منشــ  منشــ
 الجزيرة شـركة باسـتثناء السـعودي اللاير هي للبنك التابعة الشـركات لجميع الوظيفية العملة .الوظيفية  العملة تلك باسـتخدام
 .الوظيفية كعملتها األمريكي الدوالر تستخدم التي المحدودة المالية لألوراق
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 )تتمة(  اإلعداد أساس .2

 
  التوحيد أسس (ب
 

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

 
 األحداث من  وغيرها المماثلة  للمعامالت التقييم وأسـاليب موحدة محاسـبية سـياسـات  باسـتخدام الموحدة  المالية القوائم  أعدت

ات تعديل تم .مماثلة ظروف  في ياـس بية الـس ات مع لتتماـشى الضـرورة  عند التابعة للـشركات المحاـس ياـس  قبل من المتبعة الـس
 .المجموعة

 
 التابعة الشركات .1

 
  على  الحـصول  في حق  للبنك يكون عندما  منـشأة  على البنك  يـسيطر .البنك عليها  يـسيطر التي المنـشآت هي التابعة الـشركات

أة بهذه ارتباطه  عن ناجمة  متغيرة عوائد أو حقوق يطرته  خالل من  العوائد تلك  على  التأثير  على  القدرة  ولديه  المنـش   على  ـس
 :التالية الثالثة  المعايير تتحقق أن يجب السيطرة،  تعريف ولتحديد .المنشأة

 
  المنشأة؛ على نفوذ للمجموعة يكون أن . 1
ً  للمجموعة يكون أن . 2 ً  أو تعرضا   .بالمنشأة ارتباطها  عن ناتجة متغيرة عوائد في حقوقا
 . عوائدها حجم على للتأثير المنشأة على نفوذها استخدام على القدرة للمجموعة يكون أن . 3

 
 عندما وذلك  عدمه  من  فيها  المسـتثمر  الشـركة  على سـيطرة  تمارس كانت  إذا  فيما  للتأكد  تقويم  إعادة بإجراء المجموعة تقوم
  .الثالثة السيطرة عناصر من أكثر او واحد عنصر في تغير وجود إلى والظروف الحقائق  تشير

  
 اعتبارا التوحيد  عن  التوقف  ويتم البنك  إلى  الشـركة تلك  على السـيطرة انتقال تاريخ من  اعتبارا التابعة الشـركات  توحيد يتم
 وجدت،  إن السـنة،  خالل  المسـتبعدة أو عليها المسـتحوذ التابعة الشـركات  نتائج تدرج .البنك من السـيطرة انتقال تاريخ من
 .الحال يقتضي حسبما االستبعاد، تاريخ حتى أو االستحواذ تاريخ من اعتباراً  الموحدة الدخل قائمة في
 
 مسيطرة غير  حصص .2

 
  المجموعة  تملكها ال التي التابعة الشــركات موجودات  وصــافي  الدخل  صــافي من  جزءاً  المســيطرة غير  الحصــص  تمثل

  تُعرض  كما الموحدة،  الدخل قائمة  ـضمن منفـصل  بـشكل  عرـضها ويتم التابعة،  ـشركاتها  في  مباـشرة غير  أو  مباـشرة بـصورة
 أي تحميل يتم .المجموعة  في الملكية حقوق  عن منفصـــل  بشـــكل  الموحدة المالي  المركز قائمة  في الملكية حقوق ضـــمن
  عجز في  يتسـبب  ذلك كان لو حتى المسـيطرة غير  الحصـة  على تابعة  منشـأة في المسـيطرة  غير بالحصـص متعلقة خسـائر
 السيطرة  فقدان  إلى  تؤدي ال  والتي  ـــ  تابعة شركة  في البنك  حصة  في التغيرات احتساب يتم .المسيطرة  غير  الحصة  رصيد

  .ملكية حقوق  كمعامالت
 
 التوحيد عند  العمليات استبعاد .3

 
  العملة ـصرف  معامالت  وخـسائر  مكاـسب)باـستثناء   محققة غير  ومـصروفات  إيرادات  وأي المجموعة بين  األرـصدة  تـستبعد

الخســــائر غير المحققة بنفس  تســــتبعد .الموحدة المالية القوائم  اعداد  عند المجموعة بين  المعامالت  عن  الناتجة(  األجنبية
 تدل على وجود انخفاض في القيمة. ال  التي طريقة المكاسب غير المحققة، لكن فقط في الحدود
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 )تتمة(  اإلعداد أساس .2

 
 )تتمة( التوحيد أسس (ب
 
 زميلة شركة في االستثمار .4

 
ً  نفوذاً  المجموعة عليها تمارس التي الـشركات هي  الزميلة الـشركات ً  يتم .جوهريا تثمارات تـسجيل مبدئيا  الـشركات  في  االـس

ة ة  الزميـل التكلـف ً   ذـلك  بـعد  وتحتســـــب  ـب ا ة  وفـق ة،  حقوق  لطريـق ا  ويتم  الملكـي ائـمة  في  إدراجـه الي  المركز  ـق القيـمة  الموـحدة  الـم  ـب
ً  المحتسبة  .أقل أيهما ــ لالسترداد القابلة القيمة أو الملكية حقوق لطريقة وفقا

 
ً  المحتســــبة  القيمة  تمثل   صــــافي  من المجموعة  حصــــة في االقتناء  بعد ما  تغيرات  زائداً   التكلفة الملكية حقوق لطريقة وفقا

  معلومات  آخر أـساس  على( المتراكمة)الخـسائر(   /والمكاـسب  واالحتياطيات النتائج  من)الحـصة    الزميلة الـشركة موجودات
ً (  متوفرة مالية  .وجد إن ــ القيمة في االنخفاض ناقصا
 

ــروري من  كان  إذا ما المجموعة  تحدد الملكية، حقوق طريقة  تطبيق بعد ــارة  إدراج  الضـ ــافية القيمة في  انخفاض  خسـ   إضـ
ــتثمارها حول ــركات  في اس ــوعي دليل  أي هناك كان  إذا ما مالي تقرير تاريخ كل في  المجموعة وتحدد .الزميلة الش   موض
 الفرق  أنه  على االنخفاض قيمة  المجموعة  تحتسـب  الحالة هذه  وفي .الزميلة  الشـركة في  االسـتثمار قيمة  انخفاض  على يدل
)الخسارة(  /الدخل  في"الحصة    ضمن المبلغ بإدراج وتقوم  الدفترية والقيمة  الزميلة  الشركة من  استردادها الممكن القيمة بين
 .الموحدة الدخل قائمة في" الزميلة الشركة في
 

ً  المثبتة القيمة في االنخفاض  خســارة عكس  يمكن  الموحدة  الدخل  قائمة خالل من  زميلة شــركة  في  االســتثمار  بشــأن ســابقا
)قبل  الملكية حقوق طريقة أســـاس  على المحتســـبة بالقيمة  المالي المركز قائمة  في  لالســـتثمار  الدفترية  القيمة  تبقى  بحيث

 .أقل أيهما لالسترداد، القابلة بالقيمة أو( القيمة في االنخفاض مخصص
 
 في  المجموعة  حصـــة بقدر  الزميلة  وشـــركاتها  المجموعة بين  التعامالت من  المحققة غير والخســـائر األرباح  اســـتبعاد يتم

 .الزميلة الشركات
 
 الهامة المحاسبية واالفتراضات  والتقديرات األحكام (ج

 
 والمعايير الســـعودية العربية المملكة في المعتمدة المالي للتقرير  الدولية  للمعايير  طبقًا  المالية،  الموحدة القوائم  إعداد  يتطلب

 واالفتراضات والتقديرات  األحكام بعض  استخدام  القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات
أنه يتطلب من اإلدارة القيام بممارسة  كما .والمطلوبات للموجودات عنها المـصرح المبالغ  على تؤثر التي  الهامة المحاـسبية

. يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراـضات واألحكام بـصورة مـستمرة   جموعةللمالحكم في عملية تطبيق الـسياـسات المحاـسبية 
وذلك على أـساس الخبرة الـسابقة وعوامل أخرى تـشتمل على الحـصول على اـستشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية 

  التي يعتقد بأنها معقولة ضمن الظروف المحيطة.
 

 التي االقتصـــــادـية  الظروف  توقـعات  على  بـناءً   الـمالـية القوائم ـهذه في مختلـفة  مـحاســـــبـية  تـقديرات ـبإجراء المجموـعة ـقاـمت
 في معقولة أنها  المجموعة  تعتقد التي المـستقبلية األحداث  حول  م2021 ديـسمبر  31 في كما واالفتراـضات التوقعات  تعكس

 تخضـع المعنية  االفتراضـات  أن  كما .التقديرات  هذه  إعداد  في المتضـمنة األحكام  من  كبيرة  درجة  هناك .الظروف  هذه ظل
ا  الفعلية  االقتصـادية األوضـاع تختلف  أن المحتمل من  وعليه، .المجموعة سـيطرة خارج  تكون ما  غالبًا التي للشـكوك  أيضـً

ة  األـحداث  ألن  نظًرا  التوقـعات  تـلك  عن ان  من  كثير  في  المتوقـع ا  تـحدث  ال  األحـي د  متوقع،  هو  كـم   االختالـفات   ـهذه  تؤثر  وـق
 .المالية القوائم هذه في المدرجة المحاسبية التقديرات على  كبير بشكل
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 االئتمان  بخســائر أســاســي  بشــكل  تتعلق  بها  المرتبطة  والشــكوك التوقعات  بهذه  تتأثر  التي الهامة المحاســبية التقديرات  إن
-كوفيد جائحة تأثير مناقشــة تمت .المالية غير للموجودات لالســترداد  القابلة القيمة  وتقييم  العادلة، القيمة وقياس المتوقعة،

 .المالية القوائم هذه في المعني اإليضاح في التقديرات هذه كافة على 19
 
بية  التقديرات  على  التعديالت  إثبات يتم  تلك  على فقط  يؤثر التعديل كان  إذا التقديرات تعديل فيها  يتم  التي الفترة  في  المحاـس

ــتقبلية  الفترات أو التعديل فترة  في أو الفترة، ــتقبلية والفترات  الحالية الفترة من كل  على  يؤثر  التعديل كان  إذا  المسـ  .المسـ
 :األحكام فيها مارست التي أو واالفتراضات التقديرات اإلدارة فيها استخدمت التي الهامة النواحي يلي  وفيما
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 المالية الموجودات قيمة انخفاض خسائر .1

 
المالي    يتطلب للتقرير  الدولي  المعيار  المتوقعة بموجب  إبداء   لجميع    9قياس خسائر االئتمان  المالية  الموجودات  فئات 

حكماً، وباألخص، تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة 
 ويمكن عليها تطرأ قد التي والتغيرات العوامل من بعدد التقديرات هذه تتأثر ن.وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتما

 .المخصصات من مختلفة مستويات إلى تؤدي أن
 

  األساسية   االفتراضات   من   عدد   مع  معقدة  نماذج  مخرجات  للمجموعة   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  احتساب  عملية  تمثل
 والتي   المتوقعة  االئتمان  خسائر  نماذج  عناصر   تتضمن .البعض  بعضها  على  واعتمادها  المتغيرة  المدخالت  باختيار  المتعلقة

 :يلي ما محاسبية وتقديرات أحكام تعتبر
 
 :أدناه الرئيسية واالفتراضات األحكام تغطي والتي النماذج،  منهجية أو التقدير طريقة اختيار (1

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

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

 المتوقعة االئتمانية الخسائر نماذج في االقتصادية
 

 . االقتصادية  والمدخالت الكلي االقتصاد سيناريوهات  مثل المدخالت  تلك بين والترابط النماذج، لتلك  المدخالت اختيار (2
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 المالية  لألدوات العادلة القيمة .2
 

ــتقات مثل  المالية، األدوات  المجموعة  تقيس  والقيمة  الدخل قائمة  خالل من  العادلة بالقيمة  بها المحتفظ  المالية واألدوات  المشـ
ــامل  الدخل خالل  من  العادلة ــاح تم كما .مالي مركز قائمة كل تاريخ  في  العادلة  بقيمها اآلخر، الشــ   العادلة القيم  عن اإلفصــ

 )ب(. 35 واإليضاح)ج(  6 اإليضاح في المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية لألدوات
 
 تتم نظامية معاملة بموجب ما مطلوبات تحويل عند ـسداده أو ما أـصل بيع عند اـستالمه يتم الذي الـسعر هي  العادلة القيمة  إن
 المطلوبات تحويل أو الموجودات بيع معاملة أن  بافتراض  العادلة القيمة قياس  يحدد .القياس بتاريخ الســوق في  متعاملين بين
 :إما تتم قد
 
 خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  من. •
 خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. من. •

 
 .للمجموعة فيه التعامل متاح يكون أن يجب فائدة األكثر أو الرئيسي السوق إن
 
  أو  األصـل  تسـعير عند بالسـوق المتعاملين  يسـتخدمها التي  االفتراضـات باسـتخدام  االلتزام أو  لألصـل  العادلة القيمة قياس يتم

 .االقتصادية مصالحهم في يصب السوق في المتعاملين تصرف أن وبافتراض االلتزام،
 
  اقتصادية منافع تحقيق  على  السوق  في المتعامل  الطرف  قدرة االعتبار بعين  يأخذ  مالي  غير  ما  ألصل  العادلة  القيمة قياس  إن
 بالطريقة باـستخدامه ـسيقوم الـسوق في آخر متعامل إلى بيعه خالل  أومن األصـل  لذلك  واألفضـل  األمثل االـستخدام  خالل من

 .المثلى
 

  المتداولة السـوقية  األسـعار  على  تعتمد نشـطة أسـواق  في تداولها  يتم  التي  المالية  والمطلوبات  المالية للموجودات  العادلة القيم
عيرات أو بة .الوـسطاء  تـس تخدام طرق التقييم   بالنـس   األخرىلجميع األدوات المالية األخرى، تحدد المجموعة القيم العادلة باـس
. 

ً  مالئمة  تقويم طرق  المجموعة تســــتخدم   اســــتخدام  وزيادة  العادلة القيمة لقياس كافية  بيانات  بشــــأنها وتتوفر للظروف، وفقا
 .للمالحظة القابلة غير المدخالت استخدام وتقليل للمالحظة القابلة المدخالت

 
  ـضمن فئات في  تـصنيفها يتم الموحدة  المالية القوائم  في  عنها  االفـصاح أو  العادلة  قيمها قياس يتم التي  المالية لألدوات بالنـسبة
 (.35 اإليضاح)انظر  العادلة للقيم الهرمي الهيكل

 
 فيما بالتأكد  المجموعة  تقوم متكرر، بـشكل الموحدة المالية  القوائم في بها االعتراف يتم  التي  والمطلوبات للموجودات بالنـسبة

 المسـتوى مدخالت أسـاس)على   التصـنيف  تقويم بإعادة  وذلك  العادلة القيمة  لمسـتويات الهرمي  التسـلسـل بين التحويل تم  إذا
 .مالي تقرير فترة كل نهاية في( ككل العادلة القيمة لقياس الهامة األدنى

 
  وخصـائص  طبيعة  أسـاس  على  والمطلوبات الموجودات فئات بتحديد المجموعة قامت  العادلة، القيمة  عن  اإلفصـاح ولغرض
 .العادلة القيمة قياس لمستويات الهرمي والتسلسل  والمطلوبات الموجودات ومخاطر
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 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض  .3
 
دفترـية  القيم  فحص  يتم ة  غير  للموجودات  اـل الـي ائـمة  فترة  ـكل  في  الـم اـلك  إذا  لتـحدـيد  أكثر  أو  ـمالي  مركز  ـق   على  مؤشـــــراً   هـن

 األصل القابلة لالسترداد. قيمة  تقديرحال وجود مثل هذا المؤشر، بتم  في .القيمة انخفاض
 
 الـقابـلة  القيـمة  للنـقد  المحقـقة  الوـحدة  أو لألصـــــل  اـلدفترـية  القيـمة  تـجاوزت  إذا  القيـمة  في  االنخـفاض  خســـــارة  تســـــجـيل  يتم

 للنقد المحققة  الوحدة أو  لألـصل  االـستعمال  قيد القيمة هي  للنقد المحققة  الوحدة أو  لألـصل  لالـسترداد  القابلة القيمة .لالـسترداد
ً   العادلة  قيمتها أو ــــ  البيع تكاليف ناقصا ــ  المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات  خصم يتم  الحالية، القيمة تقدير وعند أكبر  أيهما ــ

ــتخدام  الحالية  قيمتها  إلى ــم معدل  باسـ ــريبة قبل  لما  الخصـ  للنقود الزمنية للقيمة  الحالية الســـوق تقديرات  يعكس  والذي  الضـ
تند .لألصـل  المالزمة والمخاطر ً   العادلة القيمة  تـس عار  إلى البيع  تكاليف ناقصـا   عدم حال  في أو،  للمالحظة  القابلة الـسوق أـس

ــعار وجود ــوق  أســ ــعار  للمالحظة،  القابلة الســ ــعار وجود  عدم  حال في  أو مماثلة  لموجودات  التقديرية األســ  تقديرية، أســ
 .المخصومة المستقبلية النقدية التدفقات حسابات إلى  تستند ثم متاحة، مماثلة لموجودات

 
 األجنبية العمالت ترجمة احتياطي زائداً  الموجودات  وصـــافي البيع ســـعر بين الفرق إثبات  يتم  التابعة، الشـــركات بيع عند

 .الموحدة الدخل قائمة في القيمة منخفضة غير والشهرة
 
 محققة غير خـسائر بأي  االعتراف  ويتم  دوري أـساس  على مـستقل  عقارات  مقيم  خالل من األخرى  العقارات  تقييم  إعادة يتم
  .الموحدة الدخل قائمة في التقييم إعادة من
 

 بحثًا تقرير كل تاريخ في  السابقة  الفترات  في  المثبتة  القيمة  في االنخفاض خسائر  تقييم يتم  األخرى، بالموجودات  يتعلق فيما
 هناك كان  إذا القيمة  في  االنخفاض خســارة عكس يتم .موجودة تعد لم  أو  انخفضــت  قد  الخســارة  أن  على  مؤشــرات  أي  عن

  .لالسترداد القابل المبلغ لتحديد المستخدمة التقديرات في  تغيير
 
ــارة عكس يتم ــل  الدفترية القيمة  فيه  تتجاوز ال  الذي  للحد فقط القيمة  في االنخفاض خسـ  من كان  التي  الدفترية القيمة  لألصـ

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

  على  تســيطر المجموعة كانت  إذا  ما تحديد يتوقف .االســتثمارية الصــناديق من  لعدد الصــندوق مدير بدور المجموعة تقوم
 من تتكون)التي  الصـناديق هذه  في  للمجموعة االقتصـادية  الحقوق  مجموع  تقييم  على  عادة  االسـتثمارية  الصـناديق هذه مثل
ــتثمرين  حقوق وكذلك(، متوقعة  إدارة  وأتعاب فوائد  أي ــتبعاد المتعلقة المس ــندوق مدير  باس   تبين   أعاله،  للتقييم ونتيجة .الص

 .الصناديق لهذه المالية القوائم بتوحيد يقم لم ولذا الحاالت، جميع في المستثمرين عن  كوكيل تعمل أنها للمجموعة
 
 والرسوم االلتزامات مخصصات. 5
 

 مثل في توجد  قد التي المخاطر تحديد  في أحـكاًما اإلدارة تتـخذ .الـعادية  أعـماله دورة  خالل  قانونـية مـطالـبات المجموعة تتلقى
  حسـب  عنها،  اإلفصـاح أو المطالبات  تسـجيل يتم .المحتملة الخسـائر مقابل  مناسـبة مخصـصـات تضـع  كما .المطالبات هذه

 .المطالبة لتسوية المطلوب للمبلغ تقدير أفضل على بناءً  الموحدة المالية القوائم في االقتضاء،
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 االستمرارية   مبدأ.   6
 

ً  العمل  في االسـتمرار  على المجموعة لمقدرة تقويم بإجراء المجموعة  إدارة قامت   قناعة  على وهي االسـتمرارية، لمبدأ وفقا
  على اإلدارة  ليسـت  لذلك،  إضـافةً . المنظور المسـتقبل في  العمل في لالسـتمرار  الكافية  الموارد  لديهما والبنك  المجموعة بأن

 القوائم  إـعداد تم  وعلـيه،.  االســـــتمرار  على  المجموـعة  ـقدرة حول لشـــــكا من بظالل يلقي ـقد جوهري تيقن  ـعدم ـبأي  دراـية
 . االستمرارية مبدأ أساس على الموحدة المالية

 
 التزامات منافع الموظفين  .7
 

تقدير  يتم السـائدة.  ةيالسـعودالمجموعة بتسـجيل خطة منافع نهاية الخدمة )"الخطة"( لموظفيها بناًء على أنظمة العمل  تقوم
مـنافع الموظفين كـما هو معتـمد في المملـكة العربـية الســـــعودـية،   -  19االلتزام للخـطة وفقـًا لمعـيار المـحاســــــبة اـلدولي رقم 

  التزام لتقدير المستخدمة الرئيسية االفتراضات  عن  اإلفصاح تم مؤهل بناًء على افتراـضات مختلفة. اكتواريبواـسطة خبير 
 .الموحدة المالية القوائم هذه من 29 احاإليض في السنة نهاية في الخطة

 
 الثانية /  األولى الشريحة لصكوك التزام مقابل الملكية حقوق أحكام.  8
 

 .تفـسيرا  تتطلب  الطرح  تعميم بنود  بعض  ألن هامة،تحديد تصـنيف حقوق الملكية لصـكوك الـشريحة األولى أحكاما   يتطلب
 محددة/اســتحقاق  اســترداد تواريخ  دون  الصــادرة األولى  للشــريحة الصــكوك الملكية حقوق من كجزء المجموعة تصــنف

 لـشروط وفقا البنك قبل من  دفع  عدم خيار أو  دفع  عدم حدث وقوع  عند  األرباح بدفع  المجموعة  تلزم  وال(  الدائمة)الـصكوك 
 يتم .ممارسـتها ويصـعب والنطاق العدد محدودة الصـكوك  لحاملي المتاحة التدابير  أن  أسـاسـي بشـكل  وتعني  معينة وأحكام

إثـبات التـكاليف والتوزيـعات المـبدئـية المتعلـقة بـها مـباشـــــرة في ـقائـمة التغيرات في حقوق الملكـية الموـحدة ضـــــمن األرـباح  
 .المبقاة
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20 

 
 الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص .3
 

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

  المالية   القوائم  إعداد  في  المستخدمة  تلك  مع  الموحدة  المالية  القوائم  هذه  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  تتماشى
  االقتصادية   البيئة  إلى  وبالنظر  الجديدة  المعايير  تطبيق  على  بناءً  م.2020  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  السنوية  الموحدة
 السياسات  إلى  تضيف  أو  تعدل  أو  محل  لتحل  م2021  يناير  1  من  اعتباًرا  تنطبق   التالية  المحاسبية  السياسات  فإن  الحالية،

 م. 2020 لعام السنوية الموحدة المالية القوائم  في الواردة المقابلة المحاسبية
 

 المجموعة قبل من المطبقة الجديدة والتعديالت  والتفسيرات المعايير
 
 أصبحت .بعد  التنفيذ  حيز  تدخل   لم  ولكن  صدرت  والتي  مبكرة  تعديالت  أو  تفسيرات  أو  معايير  أي  بتطبيق  المجموعة  تقم  لم

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

 

  والتفسير   المعيار
 والتعديل 

 السريان  تاريخ البيان 

 المعيار على تعديالت
  المالي للتقرير  الدولي

  الدولي والمعيار( 7)
(  4) المالي للتقرير
  المحاسبة ومعيار
( "إعادة  16) الدولي
 سعر مؤشر تشكيل
"  المرجعي الفائدة

 2  المرحلة

 بما   التشكيل،  إعادة   تنفيذ  عن   تنشأ  التي   األمور  2  المرحلة   تعديالت  تعالج
التعديالت على المرحلة    توفر .بديل  بآخر  المؤشرات  أحد   استبدال   ذلك  في
محددة   2 تحوطية  محاسبة  متطلبات  تطبيق  من  إضافية  مؤقتة  إعفاءات 

الدولي ) المحاسبة  المالي )39لمعيار  للتقرير  الدولي  ( على  9( والمعيار 
في حين أن    اآليبورعالقات التحوط المتأثرة مباشرة بإعادة تشكيل معدل  

سبتم في  السنة  لنهاية  إلزاميا  ليس  بالتطبيق 2021بر  التطبيق  يسمح  م. 
 .الموحدة  القوائم هذه حول  42 لإليضاح الرجوع يرجى المبكر.

  السنوية   الفترات
 يناير  1  في   تبدأ  التي

  ذلك   بعد  أو  م2021
 التاريخ

 على التعديالت
 للتقرير الدولي المعيار
 ‘عقود(,16) المالي

-  كوفيد –اإليجار’
19 " 

 تتخذ   وقد .للمؤجرين  اإليجار  امتيازات  منح  تم،  19-كوفيد  لجائحة  ونتيجة
  المدفوعة   اإلجازات  ذلك  في  بما  ومتنوعة،  مختلفة  أشكاال  االمتيازات  هذه

 معايير  مجلس  نشرم،  2020  مايو  28  في .اإليجار  مدفوعات  سداد  وتأجيل
 والذي (  16)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالً   الدولية  المحاسبة

 المتعلق  اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما  لتقييم  للمؤجرين  اختياريا  عمليا  خياراً   يقدم
 حساب   يختاروا  أن  للمؤجرين  ويمكن .لإليجار  تعديل  هو  19-بكوفيد

  وفي  .إيجار  تعديالت  تكن  لم  حال  في  الطريقة  بنفس  هذه  اإليجار  امتيازات
 إيجار  كمدفوعات  االمتياز  احتساب  إلى  ذلك   سيؤدي  الحاالت،  من  كثير

  إلى   يؤدي  الذي   الشرط   أو   الحدث  فيها  يقع  التي)الفترات(    الفترة  في  متغيرة
 . الدفع في انخفاض وجود

  السنوية   الفترات
 يناير  1  في   تبدأ  التي

  ذلك   بعد  أوم  2021
 التاريخ

 
 بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المحاسبية المعايير

 
يناير    1  بعد   أو مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير المحاسبية والتعديالت والمراجعات التالية والتي تسري في    أصدر 
 المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات وليس لها أي أثر جوهري على   اختارت م.2022

 
 . للمجموعة)الموحدة(  المالية القوائم
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3
 

  )تتمة( المحاسبية السياسات في التغير ( أ
 

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

 السريان  تاريخ البيان  والتعديل   والتفسير  المعيار

 المعيار على التعديالت
  المالي للتقرير  الدولي

  –اإليجار’ ‘عقود(,16)
 الوسائل تمديد" 19-كوفيد

 العملية

 مايو   في .للمؤجرين  اإليجار  امتيازات  منح  تم،  19-كوفيد  لجائحة  ونتيجة
  الدولي   المعيار  على  تعديالً   الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  نشرم،  2020
  ما   لتقييم  للمؤجرين   اختياريا  عمليا  خياراً   يقدم  والذي (  16)  المالي  للتقرير

  31  في . لإليجار  تعديل  هو  19-بكوفيد  المتعلق  اإليجار  امتياز  كان  إذا
ً   تعديالً   الدولية   المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر م،  2021  مارس  لتمديد  إضافيا
  ويمكن  م.2022  يونيو  30  إلى  م2021  يونيو  30  من  العملي  الخيار  تاريخ

 في  الطريقة  بنفس  هذه  اإليجار  امتيازات  احتساب  يختاروا  أن  للمؤجرين
  إلى  ذلك  سيؤدي  الحاالت،  من  كثير  وفي .إيجار  تعديالت  تكن  لم  حال

 يقع  التي)الفترات(    الفترة  في  متغيرة  إيجار  كمدفوعات  االمتياز  احتساب
 . الدفع في انخفاض  وجود إلى يؤدي الذي   الشرط أو الحدث فيها

 السنوية  الفترات
 1  في  تبدأ  التي

  أو م  2021  أبريل
 التاريخ  ذلك بعد

  على التعديالت  من عدد
 المعيار على ضيق نطاق

  رقم المالي للتقرير  الدولي
 المحاسبة ومعيار 3

 ومعيار 16 رقم الدولي
  37 رقم  الدولي المحاسبة

 التحسينات وبعض
 المعيار  على السنوية
  رقم المالي للتقرير  الدولي

  الدولي والمعيار 1
  9 رقم  المالي للتقرير
  الدولي المحاسبة ومعيار

  الدولي والمعيار 41
 16 رقم  المالي للتقرير

  وتحديث "  األعمال( "تجميع  3)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت
  المتطلبات   في  تغيير  أي   دون   المالية  للتقارير  العام  اإلطار  مفهوم  إلى  اإلشارة

 .األعمال لتجميع المحاسبية

)  تعديالت  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  "ا16على  واآلالت  (  لممتلكات 
والمعدات" والتي تمنع المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات 

واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء    ،  والمعداتواآلالت  
  الشركة  اعترفت  ذلك،  من  بدالً  احضار ذلك األصل للغرض المعد من أجله.

 .. الدخل قائمة في الصلة ذات والتكاليف البنود تلك  بيع من بالمتحصالت

"المخصصات  37)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت  )
  التي  التكاليف  أي  لتحديد"  المحتملة  والموجودات  المحتملة  وااللتزامات

  إلى   يؤدي  أنه  أو  معاوضة   العقد  كان  إذا   ما  لتقدير  تضمينها  الشركة  تحتاج
 ..خسائر

  الدولي   المعيار  على  بسيطة  تعديالت  بعمل  للقيام  السنوية  التحسينات  أدت
"التطبيق  1)  المالي  للتقرير "  المالي  للتقرير   الدولية  للمعايير  األولي( 

"األدوات  9)  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار  المحاسبة  ومعيار"  المالية( 
  الدولي   المعيار تصاحب  التي  التوضيحية واألمثلة( "الزراعة"  41) الدولي 
 ".اإليجار(: "عقود  16) المالي للتقرير

 السنوية  الفترات
 يناير  1  في  تبدأ  التي

  ذلك   بعد  أوم  2022
 . التاريخ

  معيار على تعديالت
  - 1 رقم  الدولي المحاسبة

  المالية القوائم عرض
 "المطلوبات"تصنيف 

: "عرض 1  المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  ضيق  نطاق  على  التعديالت
 متداولة  غير  أو  متداولة  إما  تصنف  المطلوبات  أن  توضح"  المالية  القوائم
 .التقرير فترة نهاية في الموجودة الحقوق على اعتماداً 

  التقرير  تاريخ  بعد  تقع  التي   األحداث  أو  المنشأة  بتوقعات  التصنيف  يتأثر  وال
  ما   التعديل  يوضح كما (.التعهد  خرق  أو  التنازل  استالم  المثال،  سبيل)على  
 . االلتزام"تسوية"  إلى يشير عندما( 1) الدولي المحاسبة معيار يعنيه

 السنوية  الفترات
 يناير  1  في  تبدأ  التي

 ذلك  بعد  أو  2023
 التاريخ
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3
 

  )تتمة( المحاسبية السياسات في التغير ( أ
 

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

 السريان  تاريخ البيان  والتعديل   والتفسير  المعيار

 نطاق على التعديالت
 معيار على ضيق

،  1 رقم  الدولي المحاسبة
  2 رقم الممارسة وبيان

  الدولي المحاسبة ومعيار
 8 رقم

السياسات المحاسبية ومساعدة   إفصاحاتالتعديالت إلى تحسين  وتهدف
مستخدمي القوائم المالية للتفريق بين التغييرات في التقديرات المحاسبية 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية.

 السنوية الفترات
  1  في تبدأ التي
  أوم 2023 يناير
 .التاريخ ذلك بعد

 يخطط ذلك، ومع
  لنشر المجلس
  الربع في مسودة
م  2021 من األخير
  تأجيل فيها يقترح
  إلى السريان تاريخ
 1 يتجاوز ال موعد
 . يناير

 المعيار على تعديالت
  المالي للتقرير  الدولي

  المؤجلة الضرائب(: 12)
 بالموجودات المتعلقة

  عن الناتجة والمطلوبات
 . فردية  عملية

 حول  المؤجلة بالضريبة االعتراف الشركات من  التعديالت هذه تتطلب
 متساوية مبالغ نشوء إلى  األولي، االعتراف عند تؤدي، التي المعامالت

 . للخصم  والقابلة للضريبة  الخاضعة المؤقتة الفروقات من

 السنوية  الفترات
 يناير  1  في  تبدأ  التي

  ذلك   بعد  أوم  2023
 . التاريخ

 للتقرير الدولي المعيار
"عقود   17 رقم  المالي
  معدل هو كما"" التامين

 م 2020 يونيو في

 حاليا يسمح الذي (  4) المالي للتقرير الدولي المعيار محل المعيار هذا يحل
 سيقوم . التأمين عقود  على  المحاسبة في الممارسات من واسعة بمجموعة

 جميع قبل من جذريا المحاسبة بتغيير( 17) المالي للتقرير الدولي المعيار
 المشاركة مزايا مع االستثمار وعقود التأمين عقود تصدر التي المنشآت
 ..التقديرية

 السنوية  الفترات
 يناير  1  في  تبدأ  التي

  ذلك   بعد  أوم  2023
 . التاريخ

 ضيق نطاق على تعديل
  الدولي المعيار على

(  17) المالي للتقرير
 "التأمين"عقود 

  يؤثر وال - فقط  الجديد المعيار إلى التأمين شركات بانتقال التعديل يتعلق
 (. 17) المالي للتقرير  الدولي المعيار في أخرى متطلبات أي على

( 9) المالي للتقرير الدولي والمعيار( 17) المالي للتقرير الدولي للمعيار
  تتسبب أن  يمكن التأمين، شركات لبعض  وبالنسبة .مختلفة انتقال متطلبات

 المالية الموجودات بين مؤقت محاسبي تطابق عدم  في االختالفات هذه
  قوائمها في تقدمها التي المقارنة المعلومات في التأمين عقود والتزامات

  الدولي والمعيار( 17) المالي للتقرير الدولي  المعيار تطبيق عند المالية
 . األولى للمرة( 9) المالي للتقرير

 التطابق عدم حاالت تجنب على التأمين شركات التعديل وسيساعد
 المقارنة معلومات فائدة من سيحسن وبالتالي المؤقتة، المحاسبي

 بخيار التأمين شركات تزويد طريق عن بذلك تقوم وهي .للمستثمرين
 . المالية الموجودات حول مقارنة معلومات تقديم

 السنوية  الفترات
 يناير  1  في  تبدأ  التي

  ذلك   بعد  أوم  2023
 . التاريخ
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3
 

  التداول تاريخ أساس على المحاسبة)ب( 
 
ً   المالية   الموجودات  وبيع  بشراء  المتعلقة  االعتيادية  العمليات  كافة  استبعاد  أو  إثبات  يتم   الذي   التاريخ  أي  التداول،  بتاريخ  مبدئيا

ً   المجموعة   فيه   تصبح   المالية   الموجودات  وبيع  بشراء  المتعلقة  االعتيادية  العمليات  تتطلب .لألداة  التعاقدية  األحكام  في   طرفا
 .السوق في السائدة األعراف أو األنظمة عليها تنص زمنية فترة خالل الموجودات تلك تسليم يتم أن
 

 المالية والمطلوبات المالية الموجودات)ج( 
 

 المالية الموجودات تصنيف . 1
 

ً   المالي  األصل  تصنيف  يتم  األولي،  االعتراف  عند   أو   اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  القيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  مقاسا
 . الخسارة  أو  الربح  خالل من العادلة  القيمة

 
 المطفأة  بالتكلفة المالية الموجودات

 
  خالل   من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  غير  تكون  وأن  التاليين  الشرطين  استيفاء  حالة  في  المطفأة  بالتكلفة  المالية  الموجودات  تقاس
 : الخسارة  أو الربح

 
  التدفقات   تحصيل  أجل  من  بالموجودات  االحتفاظ  إلى  يهدف  الذي  األعمال  نموذج  ضمن  بالموجودات  االحتفاظ  يتم -

 و  التعاقدية؛ النقدية
  المبلغ  من  دفعات  فقط  تمثل  نقدية  تدفقات  محددة،  تواريخ  في   المالية،  للموجودات  التعاقدية  الشروط  عن   ينشأ  أن -

 .القائم األصلي المبلغ  على  والعمولة األصلي
 
 . العادلة  بالقيمة قياسه يتم فإنه الشرطين، كال المالي األصل يستوف لم إذا
 
 قائمة   في  العموالت  دخل  إثبات   يتم .المطفأة  بالتكلفة  الحقًا  المقاسة  الدين  ألدوات  الفعلي  العائد  أساس  على  الدخل  إثبات  يتم

 . الموحدة  الدخل
 

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

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات
 

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كال من الشرطين التاليين وال يتم  الّدين أداةقياس  يتم
 تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 

 
  التعاقدية  النقدية التدفقات من كل تحصيل طريق عن منه الغرض يتحقق والذي أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ -

 و المالية؛ الموجودات عوبي
  األصلي   المبلغ  من  دفعات  فقط  تمثل  نقدية  تدفقات  محددة،  تواريخ  في   المالية،   للموجودات  التعاقدية  الشروط  عن  ينشأ  أن -

 .القائم األصلي  المبلغ  على والعمولة
 

  للمجموعة   يجوز  المتاجرة،  لغرض  بها  االحتفاظ  يتم  ال  والتي  األسهم  الستثمارات  المبدئي  اإلثبات  عند الملكية  حقوق  أدوات
  على   االختيار  هذا  يتم .الموحدة  اآلخر  الشامل   الدخل   قائمة  في   الالحقة  التغيرات  عرض   لإللغاء،  قابل  غير  بشكل  تختار،   أن

  .حدة على استثمار كل أساس
 

 .المعاملة تكاليف زائد  العادلة بالقيمة اآلخر الشامل الدخل خالل  من  العادلة بالقيمة بدايةً  الدين بأدوات االستثمارات قياس يتم
  اآلخر   الشامل  الدخل  في  العادلة  القيمة  في  التغيرات  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح   تسجيل  مع  العادلة  بالقيمة  قياسها  الحقًا  يتم

 العمالت  صرف  وخسائر  وأرباح  والتمويل  االستثمارات  دخل  إثبات  يتم .البيع  وقت  في  الموحدة  الدخل  قائمة  إلى   تحويلها  وإعادة
  .الموحدة  الدخل  قائمة في األجنبية
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 )تتمة( اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالي األصل
 
  الحقاً،  .المعاملة  تكاليف  زائد  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بدايةً   الملكية  حقوق  بأدوات  االستثمارات  قياس  يتم
  اآلخر  الشامل  الدخل  في  المسجلة   العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  الناشئة  والخسائر  المكاسب  مع  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم

  قائمة   إلى   هذه  الملكية  حقوق  أدوات  في  االستثمارات  وخسائر  أرباح  تصنيف  يعاد  ال .األخرى  االحتياطيات  في  والمتراكمة
 أدوات  في  االستثمارات  قياس  يتم .الموحدة  الدخل  قائمة  في  القيمة  في  انخفاض  أي  اثبات  يتم  وال  االطالق،  على  الموحدة  الدخل
 عند  الموحدة  الدخل  قائمة  إلى  المتراكمة  الخسائر  أو  األرباح  تصنيف  إعادة  يتم  لن .العادلة  بالقيمة  المدرجة  غير  الملكية  حقوق

 . االستثمارات استبعاد
 

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

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

 .االستثمار تكلفة من جزء استعادة  صريح بشكل األرباح توزيعات تمثل لم ما تسلّمها، في المجموعة
 

 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات
 

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

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

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

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

 . المالية الموجودات إلدارة بها
 
 أو   أرباح  أي  إثبات  مع  تقرير،  فترة  كل  نهاية  في  المدرجة  الدخل   قائمة  خالل  من  العادلة   بالقيمة  المالية  الموجودات  قياس  يتم

 .الموحدة الدخل قائمة  في القياس عن ناشئة خسائر
 
 .الموحدة الدخل قائمة في  الدخل قائمة  خالل من العادلة بالقيمة المدرجة الدين أدوات على العموالت  دخل إدراج يتم
 
 قائمة   في  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق  أدوات  في  االستثمارات  على  األرباح   توزيعات  دخل  إثبات  يتم

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

 ألن األعمال محفظة مستوى على خالله من بالموجودات االحتفاظ يتم الذي األعمال نموذج  من الهدف بتقييم المجموعة تقوم
 في  أخذها  يتم  التي  المعلومات  وتشتمل .اإلدارة  إلى  المعلومات  وتقديم  األعمال  إدارة  طريقة  أفضل  بشكل  تمثل  الطريقة  هذه

 : على االعتبار
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 )تتمة(  األعمال نموذج تقييم (أ
 

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

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

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

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

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

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

 التوقعات  عن   تختلف  بطريقة   المبدئي  اإلثبات  بعد  النقدية  التدفقات  تحقيق  تم   وإذا ".ضغط"حالة    أو"  حالة"أسوأ    تصورات
 األعمال  نموذج  ضمن  بها   المحتفظ  المتبقية  المالية  الموجودات  تصنيف  بتغيير  تقوم  ال  المجموعة  فإن  للمجموعة،  األصلية

 . فصاعداً  مؤخراً  المشتراة  أو المستحدثة المالية الموجودات تقييم عند المعلومات تلك مثل بتضمين تقوم ولكنها ذلك،
 
ألغراض المتاجرة، التي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة    المقتناةقياس الموجودات المالية    يتم

من خالل قائمة الدخل حيث ال يتم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات 
 ودات المالية. النقدية التعاقدية وبيع الموج

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

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

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

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

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

 النقدية، التدفقات وتوقيت مبلغ  من تغير التي المحتملة األحداث -
 المالي،  الرفع ميزات -
ً  المدفوعة المبالغ -  التمديد؛ وشروط مقدما
 بدون   األصل  ترتيبات  المثال  سبيل)على    معينة  موجودات  من  النقدية  بالتدفقات  البنك  مطالبة  من  تحد  التي  الشروط -

 (،الرجوع حق
 . الربح لمعدالت الدوري التعديل أي للوقت، المالية القيمة ثمن لتعديل تؤدي التي والمزايا -
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 الدخل  قائمة خالل من العادلة بالقيمة التصنيف

 
  هذا  كان  إذا   الدخل   قائمة  خالل  من   العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  بعض  بتصنيف  المجموعة  تقوم  قد  المبدئي،  اإلثبات  عند

 .ذلك بخالف يرتفع قد  والذي المحاسبي، التطابق عدم  من كبير بشكل يقلل أو يلغي التصنيف
 

 المالية المطلوبات تصنيف .2
 

ً   مقاسة  أنها  على  المالية  المطلوبات  تصنف المجموعة    تصنف .الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  الحقا
  المطفأة  التكلفة  تحسب المالية، بخالف الضمانات المالية واالئتمان المتعلق بااللتزامات، كمقاسة بالتكلفة المطفأة.  مطلوباتها

 . الفعلي  العائد  سعر  من  يتجزأ  ال  جزءاً   تعتبر  التي  والتكاليف  اإلصدار  أموال  على  خصم  أو  عالوة  أي  االعتبار  بعين  األخذ  بعد
 

  األخرى   الدين  وأدوات  الثانوية  والديون  ألجل  والتمويل  العمالء  وودائع  المال  أسواق  ودائع  جميع  إثبات  األصل،   في  يتم،
ً  العادلة بالقيمة المصدرة   .المعامالت تكاليف ناقصا

 
  اختيار   أو  الدخل   قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتعين  مالم  المطفأة،  بالتكلفة  المالية  المطلوبات  تصنيف  يتم  الحقا،

  تصنف  (.9)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  لمتطلبات  وفقًا  الدخل   قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ما   التزام  قياس  ما  مجموعة
 كذلك   مصنفة  أو  مشتقة  أنها  أو  للتجارة،  بها  كمحتفظ  مصنفة  كانت  حال  في  الدخل،  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المطلوبات

  .األولي االثبات عند
 

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

 ع التغييرات األخرى في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة. اآلخر وتعرض جمي
 
يتم تحويل المبالغ الواردة في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة باالئتمان إلى قائمة الدخل الموحدة حتى لو تم استبعاد المطلوبات    ال

  وتحقيق المبالغ. 
 

  سوف   الدخل  قائمة خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  المجموعة  تختار  التي  بااللتزامات  المتعلق  واالئتمان  المالية  الضمانات  إن
 .الموحدة  الدخل قائمة في  لها العادلة القيمة حركات جميع إدراج يتم
 

 الدخل  قائمة خالل من العادلة بالقيمة التصنيف
 

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

 المالية الموجودات
 

 بهذه   الخاصة  النقدية  بالتدفقات  المتعلقة  التعاقدية  الحقوق  انتهاء  عند  المالية  الموجودات  إثبات  عن  بالتوقف  المجموعة  تقوم
  المخاطر   جميع  يقارب  ما  تحويل  بموجبها  يتم  ما  معاملة  بموجب  النقدية  التدفقات  استالم  حقوق  تحويل  عند   أو  الموجودات

  األصل   لملكية  المصاحبة  والمنافع  المخاطر  جميع  بإبقاء  وال  بتحويل  المجموعة  تقم  لم  إذا  أو  األصل،  لملكية  المصاحبة  والمنافع
 . المالي األصل  على بالسيطرة باالحتفاظ وال المالي

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

ً  اقتناؤه تم جديد أصل  أي ذلك في)بما  المستلم الثمن( 1) من كل ومجموع( استبعاده  مكسب أي( 2)و( جديد التزام أي ناقصا
  إثباتها  تم خسائر/  مكاسب أية  إن .الخسارة أو  الربح في إدراجه يتم اآلخر، الشامل الدخل في إدراجها تم  متراكمة خسارة أو
  اآلخر،   الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  الملكية  حقوق  في  باالستثمارات  يتعلق  فيما  اآلخر  الشامل  الدخل  في
  المؤهلة المحولة المالية الموجودات  في حصة أي إن .األدوات هذه إثبات عن التوقف عند الخسارة أو الربح في إثباتها يتم ال

 . منفصل التزام أو كأصل إثباتها يتم بها احتفظت او المجموعة  انشأتها والتي اثباتها عن  للتوقف
 

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

 
  مع   المالي األصل  لملكية  المصاحبة  والمنافع  المخاطر  جميع  تحويل  أو  على  باإلبقاء  فيها المجموعة  تقم  ال  التي  العمليات  وفي

  والذي  به،  المستمر  ارتباطها  بقدر   المحول األصل  إثبات  في  تستمر  المجموعة  فإن   األصل،   على   بالسيطرة  المجموعة  احتفاظ
 . المحولة الموجودات قيمة في للتغيرات تعرضه بقدر تحديده يتم
 

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

 . الخدمة ألداء)االلتزام(  عن تقل أو)األصل(   عن
 

 المالية المطلوبات
 

 . مدتها انتهاء أو إلغاؤها أو التعاقدية االلتزامات سداد عند ما المالية المطلوبات إثبات عن بالتوقف المجموعة تقوم
 

 المالية  والمطلوبات المالية الموجودات على تعديالت .4
 

 المالية الموجودات
 

 بصورة  مختلفة  المعدل  لألصل  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  فيما  بتقييم  المجموعة  تقوم  ما،  مالي  أصل  شروط  تعديل  حالة  في
  األصلي   المالي   األصل   من النقدية  للتدفقات  التعاقدية  الحقوق  اعتبار  يتم  جوهرياً،  مختلفة  النقدية  التدفقات  كانت  وإذا  .جوهرية

  التوقف خسائر أو كمكاسب  المثبت الفرق إدراج ويتم األصلي، المالي األصل اثبات عن التوقف يتم الحالة، هذه وفي .منتهية
  مستلمة   رسوم  أي  .مؤهلة  تمويل   تكاليف  أي   زائد  العادلة  بالقيمة  الجديد  المالي  األصل  إثبات  ويتم  المالي  األصل  اثبات  عن

 :كالتالي تحتسب التعديل من كجزء
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 )تتمة( المالية الموجودات
 
 تكاليف  سداد  تمثل  التي  والرسوم  الجديدة  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  تحديد  عند  االعتبار  في  تؤخذ  التي  الرسوم  تدرج  -

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

  قيد  إلغاء  إلى  يؤدي  ال  التعديل  فإن   جوهرياً،  تختلف  ال  المطفأة  بالتكلفة   المدرج المعدل لألصل  النقدية   التدفقات  كانت  إذا  وفيما
 الناتج  المبلغ  وإثبات  المالي،  لألصل  الدفترية  القيمة  مجموع  احتساب  بإعادة  المجموعة  قوم  الحالة،   هذه  وفي .المالي   األصل

حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات    وفي .الخسارة  أو  الربح  في  تعديل  خسارة  أو  كربح  الدفترية   القيمة  مجموع  تعديل  عن
القيمة.  وفي حاالت أخرى، يتم   يواجههامالية   الخسائر سوياً مع خسائر االنخفاض في  المكاسب أو  المتمول، يتم عرض 

 عرضها كدخل من االستثمارات والتمويل. 
 

 المالية المطلوبات
 

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

ح  والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في الرب  استنفاذهاإثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم  
 أو الخسارة. 

 
  التدفقات  بخصم  لاللتزام   المستهلكة  التكلفة  احتساب  يعاد  عندها  اعتراف،  إلغاء  أنه   على   مالي  التزام  تعديل  يحتسب  لم  وإذا

 .الموحدة الدخل قائمة في  ذلك عن  الناتجين الخسارة أو بالربح االعتراف ويتم األصلي، الفعلي الفائدة بسعر المعدلة النقدية
 

 القيمة انخفاض .5
 

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

 
 دين،  سندات تعتبر التي المالية الموجودات -
 اإلجارة/  اإليجار لعقود مدينة ذمم -
 و  الصادرة، المالي  الضمان  عقود -
 باالئتمان متعلقة صادرة التزامات -
 البنك أرصدة -

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

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

 : شهًرا 12  مدى على المتوقعة االئتمان خسائر أساس على قياسها يتم والتي
 

 ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و  مخاطرالدين التي تبين بأن لها  سندات -
االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ    مخاطرالمالية األخرى )ما عدا مديني عقود اإليجار( التي لم تزداد    األدوات -

 االثبات األولي لها 
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ً  تقاس اإليجار لعقود المدينة للذمم الخسارة مخصصات إن  .المتوقعة االئتمان لخسائر الزمني للعمر المقابل بالمبلغ دوما
 

لها    تعتبر الدين  سندات  بأن  الدرجة    مخاطرالمجموعة  لها  االئتمان  مخاطر  تصنيف  درجة  تعادل  عندما  منخفضة  ائتمان 
 ".درجة االستثمار المتعارف عليها عالمياً بـ " 

 
االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة   مخاطرشهر جزء من    12الئتمان المتوقعة على مدى  خسائر ا  تمثل

  االعتراف  يتم  التي  المالية  األدوات   إلى   ويشار شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية.  12المالية والتي يمكن أن تحدث خالل  
  1تتعرض األدوات من المرحلة    ولم  ".1"المرحلة    من  مالية  كأدوات  لها   شهرا  12  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  بخسائر

 االئتمان منذ االعتراف األولي بها وال تعاني من انخفاض في قيمة االئتمان. مخاطرلزيادة جوهرية في 
 
  المحتملة   المفترضة  ثاألحدا  جميع   عن  تنتج  التي  المتوقعة  االئتمان   خسائر  هي  العمر  مدى  على   المتوقعة  االئتمان  خسائر  إن

 يتم  التي  المالية  األدوات  إلى  ويشار .للتعرض  التعاقدية  للفترة  األقصى  الحد  عن  أو  المالية  لألداة  المتوقع  العمر  مدى  على
  المرحلة   مالية"أدوات    كـ  االئتمانية  القيمة  منخفضة  ليست  ولكنها   لها  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  بخسائر  االعتراف

االئتمان منذ االعتراف األولي بها وال   مخاطرهي تلك التي تتعرض لزيادة جوهرية في    2المالية من المرحلة    األدوات ".2
 تعاني من انخفاض في قيمة االئتمان.

 
 االئتمانية  القيمة  منخفضة  ولكنها   لها  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  بخسائر  االعتراف  يتم  التي  المالية  األدوات  إلى  ويشار

 ". 3 المرحلة  مالية"أدوات  كـ
 

 المتوقعة االئتمان خسائر قياس
 

 :التالي النحو على قياسها ويتم االئتمان، لخسائر  مرجح احتماله تقديراً  المتوقعة االئتمان خسائر تمثل
 

)أي    النقدي  للعجز  الحالية   بالقيمة:  المالية   القوائم  إعداد  بتاريخ  منخفض  غير  ائتماني  مستوى  ذات  المالية  الموجودات -
 (.استالمها  المجموعة تتوقع التي النقدية والتدفقات العقد بتاريخ للمنشأة المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق

 الدفترية  القيمة  مجموع  بين  الفرق : المالية القوائم  إعداد بتاريخ منخفض ائتماني مستوى ذات المالية الموجودات -
 .المستقبلية النقدية للتدفقات  يةالحال والقيمة

  للمجموعة   المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  بالقيمة:  المسحوبة  غير  باالئتمان  المتعلقة  االلتزامات -
 . استالمها المجموعة تتوقع التي النقدية والتدفقات االرتباط سحب حالة  في

ً  العقد لحامل دفعها المتوقع الدفعات : المالي  الضمان  عقود -  . استردادها  المجموعة تتوقع مبالغ أية  ناقصا
 

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

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

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

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

 .النقدية بالتدفقات
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 المهيكلة المالية الموجودات
 

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

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

 األصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي. 
 

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

  العائد   معدل  باستخدام  المالي  التقرير  تاريخ  إلى  لالستبعاد  المتوقع  التاريخ  من  خصمها تم  التي  القائم  المالي  األصل  من
 . القائم المالي باألصل الخاص   األصلي الفعّال

 
 االئتمانية  القيمة المنخفضة المالية الموجودات

 
 المطفأة   بالتكلفة   المسجلة  المالية  الموجودات  كانت  إذا  مما  للتأكد  تقييم  بإجراء  المجموعة   تقوم  مالية،   قائمة  كل  إعداد   بتاريخ

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

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

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

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

عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية آخذة باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض في    مخاطر
ً  90 لمدة السداد في المتأخرة  لألفراد المقدمة التمويل عمليات وتعتبر .القيمة  .القيمة منخفضة تمويل عمليات فأكثر يوما

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

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

في البيانات العامة للحكومات والوكاالت الستخدام تلك اآلليات. ويتضمن ذك تقويم عمق تلك اآلليات، بغض النظر عن  
 ذا كان هناك قدرة على استيفاء المعايير المطلوبة.الهدف السياسي، وتحديد فيما إ
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3
 

 )تتمة( المالية والمطلوبات المالية الموجودات  ج.
 

 )تتمة( القيمة في االنخفاض . 6
 

 الموحدة المالي المركز قائمة في المتوقعة االئتمان خسائر مخصص عرض
 

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

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

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

  ويتم   الخسائر،  مخصص  عن  اإلفصاح  يتم .لها  العادلة  القيمة  بمثابة  تعتبر  الموجودات  لهذه  الدفترية  القيمة  ألن   المالي
 بين  التغيرات وتدرج  الموحدة، الدخل قائمة في القيمة في االنخفاض خسائر اثبات  يتم . العادلة القيمة احتياطي في اثباته

 .اآلخر الشامل  الدخل في لها  العادلة والقيمة للموجودات المطفأة التكلفة
 

 الشطب
  

ً )إما    الدين  وسندات  القروض  شطب  يتم ً   أو  جزئيا  الموجودات   تخضع  تزال  ال .الستردادها  معقولة  توقعات  وجود  عدم  عند(  كليا
 المراد   المبلغ  يزيد  وعندما .المستحقة  المبالغ  استرداد  بشأن  المجموعة  إلجراءات  امتثاالً   التعزيز  ألنشطة  المشطوبة  المالية
  مجموع   مقابل  عندئذ  يطبق  الذي  المخصص   إلى  كإضافة   الفرق  اعتبار  البداية   في   يتم  المتراكم،  الخسائر   مخصص   عن   شطبه
 .االئتمانية الخسائر   مصاريف إلى الحقة استردادات أية وتقيد . الدفترية القيمة
 

 تقييم الضمانات
 

ذلك ممكناً. تكون   باستخدام الضمانات، حيثما كان  المجموعة  تقوم  المالية،  الموجودات  االئتمان على  للتقليل من مخاطر 
المدينة  والذمم  والعقارات  االعتماد/الضمانات  وخطابات  المالية  واألوراق  النقدية  مثل  مختلفة،  أشكال  على  الضمانات 

التعزيزات االئتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. إن السياسة المحاسبية للمجموعة  والمخزون والموجودات غير المالية األخرى و
هي   9بشأن الضمانات التي يتم التنازل عنها إليه بموجب ترتيبات اإلقراض الخاصة به طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

مانات في قائمة المركز المالي الموحدة مالم  . وال يتم تسجيل الض39نفس السياسة المتبعة بموجب معيار المحاسبة الدولي  
يتم مصادرتها، ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، ويتم تقويمها عند  

تطلبات نشأتها كحد أدنى، ويعاد تقويمها على أساس دوري. أما بعض الضمانات مثل النقدية واألوراق المالية المتعلقة بم
 الهامش فيتم تقويمها يومياً. 

 
أما   المحتفظ بها كضمانات.  المالية  الموجودات  لتقييم  النشطة  البيانات من األسواق  المجموعة  المستطاع، تستخدم  وبقدر 

ير المالية  الموجودات المالية األخرى التي ال يمكن تحديد قيمتها السوقية فيتم تقويمها باستخدام النماذج. يتم تقييم الضمانات غ
 مثل العقار بناًء على بيانات مقدمة من أطراف ثالثة مثل المقيمين المهنيين أو استناداً إلى مؤشرات أسعار المنازل. 
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( . ج
 

 )تتمة( القيمة في االنخفاض .6
 

 القروض والتزامات المالية الضمانات (ج
 

  بسبب  المتكبدة  الخسائر  عن  الضمان  حامل  لتعويض  محددة  مبالغ  دفع  المجموعة  من  تتطلب  عقود  هي"  المالية"الضمانات  
ً   االستحقاق  موعد  عند  الدفع  في  معين  مدين  إخفاق   ارتباطات   فهي"  باالئتمان  متعلقة"ارتباطات    أما .الدين  أداة  لشروط  وفقا
ً  محددة وأحكام شروط بموجب االئتمان لمنح مؤكدة  . مسبقا

 
ً   السوق  في  السائدة  المعدالت  عن  يقل  ربح  بمعدل  التمويل   لمنح  االرتباطات  أو  الصادرة  المالية   الضمانات  قياس  يتم  مبدئيا

 أو  هذا  المطفأ  بالمبلغ  الحقًا  وتقاس .االرتباط  أو  الضمان  عمر  مدى  على  المبدئية  العادلة  القيمة  إطفاء  ويتم  العادلة  بالقيمة
  .أعلى أيهما الخسارة، مخصص مبلغ

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

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

 التحوط ومحاسبة المشتقة  المالية األدوات (د
 

المالية المشـتقة بما في ذلك اتفاقيات األسـعار اآلجلة ومقايضـات أسـعار العمولة الخاصـة وخيارات سـعر العمولة  األدوات
)المكتتبة والمشـتراة( يتم قياسـها مبدئيًا بقيمتها العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد المشـتقات ويتم إعادة قياسـها الحقًا  

ة المركز ائـم ة في ـق ادـل ة الـع القيـم ة المركز   ـب ائـم ات في ـق اقـي ذه االتـف ة المرتبـطة بـه امـل اليف المـع ات تـك الي الموـحدة. يتم إثـب الـم
  .الموحدة الدخل قائمة في  باالتفاقيات المرتبطة المعامالت بتكاليف االعتراف يتم المالي الموحدة. 

 
ــتقات  كافة  تقيد ــمن  العادلة  بقيمتها المش ــمن موجبة،  لةالعاد القيمة  تكون عندما  وذلك الموجودات  ض  عندما المطلوبات وض

 التدفقات وطرق الســوق،  في  المتداولة األســعار  إلى  بالرجوع  العادلة القيم  على  الحصــول  يتم .ســالبة  العادلة القيمة تكون
 .مالئم هو حسبما التسعير وطرق المخصومة النقدية

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

 المشتقات المقتناة إلغراض المتاجرة  .1
 

تدرج أية تغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشـــتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشـــرة في قائمة الدخل الموحدة للســـنة 
عنها ضــمن صــافي دخل المتاجرة. كما تتضــمن المشــتقات المقتناة ألغراض المتاجرة تلك المشــتقات غير ويتم االفصــاح  

 المؤهلة لمحاسبة التحوط.
 
 المشتقات المدرجة في األدوات المالية األخرى  .2

 
ل منفصل يمكن دمج المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر )عقد رئيسي(. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن المشتقات المدمجة بشك

 عن العقد الرئيسي في الحاالت التالية:

 ، 9أال يكون العقد الرئيسي أصال في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 أن تفي شروط األداة المشتقة المدمجة بتعريف األداة المشتقة إذا كانت واردة في عقد منفصل، و  •

ا • المشتقة  لألداة  االقتصادية  والمخاطر  الخصائص  ترتبط  والمخاطر أال  بالخصائص  وثيقًا  ارتباًطا  لمدمجة 
 االقتصادية للعقد الرئيسي.

 
يتم قياس المشــتقات المدمجة المنفصــلة بالقيمة العادلة، مع إثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة 

 ما لم تشكل جزًءا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي االستثمار في عالقة 
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3

   
 )تتمة( المخاطر تغطية ومحاسبة المشتقة  المالية األدوات (د

 
 التحوط  محاسبة .3
 

ة  تحـدد ات  بعض  المجموـع أدوات  المشـــــتـق ات  في  تحوط  ـك ة  تحوط  عالـق  والعمالت  الربح  لمخـاطر  التعرض  إلدارة  مؤهـل
  .محددة بمعايير تفي التي للمعامالت التحوط محاسبة المجموعة تطبق المخاطر، إدارة أجل من .األجنبية

 
 :فئتين إلى التحوط تصنيف يتم التحوط، محاسبة لغرض

)أو    تحوطات (أ) مثبت،  التزام  أو  ألصل  العادلة  القيمة  في  التغيرات  لمخاطر  التعرض  تغطي  التي  العادلة  القيمة 
الموجودات أو المطلوبات في حالة تحوط المحفظة(، أو ارتباط مؤكد غير مثبت أو جزء محدد من هذا األصل أو  

  ثر على صافي الربح أو الخسارة. معينة ويمكن أن تؤ مخاطرااللتزام أو االرتباط الثابت، التي تنسب إلى 
التدفقات النقدية التي تحوط التعرض للتقلب في التدفقات النقدية التي تكون منسوبة إما لخطر معين يرتبط   تحوطات (ب)

الخسارة   أو  الربح  على صافي  سنؤثر  والتي  تنفيذها  احتماالت  تزداد  متوقعة  بمعاملة  أو  مثبت  التزام  أو  بأصل 
  المدرجة. 

 
 فترة خالل  عالية  فعالية ذات  المخاطر  تغطية تكون بأن  يتوقع  فأنه المخاطر، تغطية لمحاســـبة  مؤهلة  المشـــتقات تكون لكي

ــوية يتم  بحيث التغطية، ــة  النقدية التدفقات أو  العادلة القيمة  في  التغيرات تسـ ــكل  المخاطر  تغطية بأداة  الخاصـ  مع فعال بشـ
ة  التغيرات ابـل ة  التغيرات  ـهذه  تكون  أن  ويـجب  مـخاطره،  تغطـية  تـمت  اـلذي  البـند  على  طرأت  التي  المـق  بشــــــكل  للقـياس  ـقابـل

 تغطـية  أداة  تـحدـيد  ذـلك  في  بـما المـخاطر  إدارة  وإســـــتراتيجـية أـهداف  توثيق  يـجب  المـخاطر،  تغطـية  ـبداـية  عـند .ـبه  موثوق
 .المجموـعة  قـبل  من  المـخاطر  تغطـية  فـعالـية  ـمدى  تقويم  وطريـقة  المغـطاة  المـخاطر  وطبيـعة  تغطيـته  المراد  والبـند  المـخاطر
 .مستمرة بصورة المخاطر تغطية فعالية مدى  تقييم  يجب والحقاً،

 
في كل تاريخ تقييم لمدى فاعلية التحوط، يجب توقع أن تكون عالقة التحوط على درجة عالية من الفعالية على أساس  

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

ية عالية إذا تم تسوية التغيرات في بداية ونهاية كل ربع سنوي على أساس مستمر. من المتوقع أن يكون التحوط ذو فاعل
بأداة   لها،  التحوط  تم تخصيص  التي  الفترة  منها خالل  المتحوط  بالمخاطر  المرتبطة  النقدية،  التدفقات  أو  العادلة  القيمة 

فعالية  125% إلى  80التحوط بمعدل   يتم االعتراف بعدم  فترات مستقبلية.  التسوية في  تلك  المتوقع تحقيق  % وكان من 
في قائمة الدخل ضمن "صافي المكسب حول أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل" وفي الحاالت التحوط  

التي يكون فيها البند المتحوط له عبارة عن معاملة متوقعة، يقوم البنك أيًضا بتحديد ما إذا كانت المعاملة متوقعة بشكل 
 التي من الممكن أن تؤثر بشكل نهائي على قائمة الدخل.  كبير وتقدم تعرضاً للتغيرات في التدفقات النقدية

 
 تحوطات القيمة العادلة 

 
ــل أو االلتزام المثبت أو االرتباط  ــتقات كأداة تحوط للتحوط عن التغير في القيمة العادلة لألصـ ــيص المشـ عندما يتم تخصـ

ــرة في قائمة المؤكد والذي قد يكون له تأثير على قائمة الدخل الموحدة، ويتم إثبات تغيرا ــتقات مباشـ ت القيمة العادلة للمشـ
اـلدـخل الموـحدة مع التغير في القيـمة الـعادـلة للبـند اـلذي المتحوط ـله المنســـــوب إلى المـخاطر المتحوط لـها ضـــــمن أرـباح / 

 خسائر لغير أغراض المتاجرة في قائمة الدخل الموحدة.  
 

ــبة للبنود المغطاة المخاطر التي يتم قياســــها بالتك لفة المطفأة، وعندما تتوقف تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات وبالنســ
المالية المرتبطة بعموالت عن الوفاء بمعايير محاســبة تغطية المخاطر أو إذا تم بيعها أو تنفيذها أو إنهاؤها، فإنه يتم إطفاء 

ــمية على مدى ال ــلية، ويتم  الفرق بين القيمة الدفترية للبند المغطى عند اإلنهاء والقيمة اإلسـ فترة المتبقية من التغطية األصـ
ذلك باســـتخدام طريقة معدل العائد الفعلي. وفي حالة التوقف عن إثبات البند المغطى، يتم إثبات تســـوية القيمة العادلة غير 

 المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
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 )تتمة( التحوط محاسبة .3
 
 النقدية التدفقات تحوطات

 
  الذي التحوط  أداة  عن  الناجمة الخـسارة أو بالربح  الخاص الجزء  فإن  والمؤهلة،  المخـصـصة  النقدية التدفقات لتحوط  بالنـسبة

 غير  الجزء  ويكون الموحدة الشـــــامل  الدخل  قائـمة  في" آخر"كاحتـياطي    مـباشـــــرة  إثـباته يتم فـعال جزء أنه  على  تـحديده تم
الـتدفـقات النـقدـية التي لـها ـتأثير  مـخاطرلتغطـية   ـبالنســــــبة .الموـحدة  اـلدـخل  ـقائـمة في  بـها  المثـبت الجزء هو وـجد، إن  الفـعال،

ائر المدرجة في االحتياطيات األ تقبلية، يتم تحويل األرباح أو الخـس خرى إلى قائمة الدخل الموحدة في على المعامالت المـس
ذـلك، إذا توقـعت المجموـعة ـعدم اســـــترداد ـكل   ومع نفس الفترة التي يؤثر فيـها البـند المغطى على ـقائـمة اـلدـخل الموـحدة.

الخسـارة المثبتة في الدخل الشـامل اآلخر أو جزء منها في فترة مسـتقبلية واحدة أو أكثر، فإنه يتم إعادة تصـنيفها إلى قائمة 
 خل كتعديل إعادة تصنيف للمبلغ الذي ال يتم إثباته.  الد
 

عند انتهاء صـــالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهائها أو ممارســـتها، أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاســـبة التحوط، أو لم يعد من 
ذ يتم التوقف عن مـحاســــــبة دـئ إلـغاء التخصـــــيص، عـن ام البـنك ـب د قـي ة المتوقـعة أو عـن أثر   المتوقع ـحدوث المـعامـل التحوط ـب

ــائر متراكمة ناتجة عن أداة تحوط التدفقات النقدية تم إثباتها في الدخل   ــتقبلي. وفي ذلك الوقت، فإن أي أرباح أو خســ مســ
ــامل اآلخر من الفترة التي كان فيها التحوط فعاال، يتم تحويلها من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل عند حدوث المعاملة  الشــ

ت التي لم يـعد من المتوقع فيـها ـحدوث المـعامـلة المتوقـعة المتحوط لـها وأنـها تؤثر على ـقائـمة اـلدـخل،  المتوقـعة. وفي الـحاال
المثبت ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الدخل    –فإنه يتم على الفور تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكم 

 الموحدة.
 

وفقًا لســياســات إدارة المخاطر، تدير المجموعة مخاطر معدل الربح للتدفقات النقدية على مســتوى المنشــأة ككل باإلضــافة  
إلى تغير معدل العمولة الخاصــة على ســندات أســعار الوكالة المتغيرة. تصــنف المجموعة المقايضــات الخاصــة بمعدالت 

 اتجة عن التغير في معدالت الربح الواقع حتى إعادة تسعير المقايضة.  الربح كأداة تحوط ضد مخاطر التدفقات النقدية الن
 

تقوم المجموعة أوالً بتقييم توقع تعرضـات "صـافي التدفقات النقدية" من الموجودات والمطلوبات التي تحمل عائًدا، بما في 
كل ر ية  ذلك تمديد الموجودات قصـيرة األجل والمطلوبات قصـيرة األجل. ويتم تحقيق ذلك بـش اـس ي من خالل فجوة حـس ئيـس

العائد. أثناء توقع صـــافي التدفقات النقدية، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات التاريخية واتجاهات الســـوق لســـحب 
ــافي التدفقات النقدية مع مراكز التحوط  ــعير. ومن ثم تقوم بمقارنة صـ الودائع ومعدالت العائد وإعادة التمويل وإعادة التسـ

 فير أساس للنظر فيما إذا كان ينبغي تعديل عالقة التحوط أم ال.الحالية لتو
 

ــمينها في كل فترة من الفترات التي تكون فيها  القيم ــات معدالت الربح القائمة في تاريخ التحليل يتم تضـ ــمية لمقايضـ االسـ
 أنه مع قات النقدية المحددة.التدف تعرضاتمقايضات معدالت الربح قائمة لتقييم تأثير مقايضات معدالت الربح القائمة على  

 للمعامالت تحوط أداة وـستظل الربح، معدل  مقايضـة تخصـيص إلغاء يتم  لم المتوقعة، المعاملة  من لجزء التحوط يتم  يعد  لم
 التحوط  يتم  فلن محددة، فترة حتى  التالية المتوقعة المعاملة تحدث  لم  إذا ذلك، ومع .تحدث لم  التي  الســــلســــلة  في  المتبقية

 .الربح معدل مقايضة تسعير إعادة  بعد المتبقية  للمعامالت
 

ا  تراعي بطريقة التحوط  عالقة  المجموعة تحدد  النســبة احتســاب يتم .المحاســبية  لألغراض الفعالية  عدم  توقع  مدى أيضــً
  على  مقسـومة القائمة  الدفع  والمتغيرة المسـتلمة الثابتة للمقايضـات  االسـمية  القيمة من  كنسـبة منه المتحوط للتعرض المئوية
 .اآلخر  الشـامل  الدخل في مباشـرةً   مبدئيًا التحوط أداة  من الخسـارة  أو  الربح من  الفعال الجزء إثبات  يتم .التعرض  مجموع

 بالنســبة ".بالصــافي التداول،"إيرادات   في  مباشــرة التحوط  أداة من الخســارة أو  الربح  من الفعال  غير الجزء إثبات  ويتم
ــتقبلية،  المعامالت  على  تؤثر  التي النقدية  التدفقات  لتحوطات ــائر أو األرباح  تحويل يتم المسـ   االحتياطيات   في المثبتة الخسـ
 .الموحدة الدخل قائمة على التحوط معامالت فيها تؤثر التي الفترة نفس في الموحدة الدخل قائمة إلى األخرى

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021 ديسمبر 31 في  المنتهية  للسنة

35 

 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر )تتمة( (د

 
 محاسبة التحوط )تتمة( .3

 
 (1 المرحلةم )تعديالت 2019 سبتمبر في الصادر الربح سعر مؤشر هيكلة إعادة

 
  المرحلة  تعديالت  في  االســتثناءات بعض تطبق المجموعة فإن آيبور،تأثرت عالقة التحوط بشــكل مباشــر بإعادة هيكلة   إذا
إذا كانت  آيبورالمجموعة أن عالقة التحوط تتأثر مباـشرة بإعادة هيكلة  وترى .العام  بالتحوط  الخاـصة  المحاـسبة  لـسياـسة  1

 خاضعة لعدم التيقن التالي الناتج عن إعادة الهيكلة:
 

تحوط، بغض النظر عما إذا كان السعر محددا تعاقديا؛   مخاطرالخاضع إلعادة الهيكلة تصنف على أنها    الربح •
 و/أو

 .مؤكد غير التحوط  أداة أو التحوطي للبند الربح سعر مؤشر أساس على النقدية التدفقات مبلغ أو •
 

ق بتوقـيت ومبلغ الـتدفـقات النـقدـية على أســـــاس موجوداً فيـما يتعل  آيبورال يكون ـعدم التيقن الـناتج عن إـعادة هيكـلة    عـندـما
مؤشــــر ســــعر الربح للبند التحوطي أو أداة التحوط أو عند توقف عالقة التحوط، وتتوقف المجموعة عن تطبيق تعديالت 

 ذات الصلة. 1المرحلة 
 

ــابقا، تســتمر المجم ومع ــتقبلية محددة س وعة في افتراض أن  ذلك، عند تحديد ما إذا كان من غير المتوقع وقوع معاملة مس
 .1وفقا لإلعفاء في المرحلة  آيبورهيكلة  ألعادةالتدفقات النقدية لمؤشر سعر الربح التحوطية لن تتغير نتيجة 

 
ــلت ــمبر    31المجموعة إلى أنه كما في   توصــ فيما يتعلق   آيبورم، لم يكن هناك عدم تيقن متعلق بإعادة هيكلة 2021ديســ

 بعالقات التحوط الخاصة بها.
 

 (2 المرحلةم )تعديالت  2020 أغسطس في الصادر الربح سعر مؤشر هيكلة  إعادة
 

وـبالـتالي لم    آيبور،يتغير أســـــاس تـحدـيد الـتدفـقات النـقدـية التـعاـقدـية للبـند التحوطي أو أداة التحوط نتيـجة إـعادة هيكـلة   وعـندـما
ــأن التدفقات النقدية للبند التحوطي أو أداة التحوط، تقوم المجموعة بتعديل توثيق التحوط لتلك  يعد هناك عدم تيقن ناتج بشــ

ــنيف تعديل  يتم  الغرض،  لهذا .آيبورالتغيرات( التي يتطلبها إعادة هيكلة  العالقة التحوطية لتعكس التغير )  فقط التحوط  تص
 :التالية التغييرات من أكثر أو بواحد للقيام

 

 لها؛ التحوط تم مخاطرة  باعتباره بديل سعر مؤشر تحديد •

  التحوط   يتم  التي العادلة  القيمة  أو  النقدية  التدفقات من  المحدد  الجزء  وصف  ذلك  في   بما  له،  المتحوط  البند  وصف •
 لها؛

 أو  التحوط؛ أداة وصف تحديث •

 . التحوط لفعالية المنشأة  تقييم كيفية وصف تحديث •
 

 :التالية الشروط استيفاء حال في فقط التحوط أداة وصف  بتعديل المجموعة تقوم

باستخدام نهج خالف تغيير األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة    آيبورتغيير يقتضيه إعادة هيكلة    عمل •
 التحوط؛

 و األصلية؛  التحوط ألداة التعاقدية النقدية التدفقات لتحديد األساس تغيير اقتصاديا يعادل •

 . األصلية التحوط بأداة االعتراف إلغاء يتم ال •
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر )تتمة( (د
 

 محاسبة التحوط )تتمة( .3
 

 ( )تتمة(2 المرحلةم )تعديالت  2020 أغسطس في الصادر الربح سعر مؤشر هيكلة  إعادة
 

المجموـعة بتـعدـيل التوثيق الرســـــمي للتحوط بنـهاـية فترة التقرير التي يتم خاللـها إجراء التغيير المطلوب عن طريق   ـقاـمت
 الرسمية  التحوط وثائق  في التعديالت  هذه  تشكل ال التحوط أو بند التحوط أو أداة التحوط.  مخاطرعلى    اآليبورإعادة هيكلة  

 .الجديدة طالتحو عالقة تحديد أو التحوط عالقة توقف
 

الـمذكورة أعاله، ـفإن    آيبورتم عـمل تغييرات ـباإلضـــــاـفة إلى التغييرات المـعادـلة اقتصـــــادـيا التي يتطلبـها إـعادة هيكـلة   وإذا
بية التحوطية. تؤدي إلى توقف العالقة المحاـس تأخذ في االعتبار فيما إذا كانت هذه التغييرات اإلضـافية ـس   وإذا المجموعة ـس

ـضافية عن توقف العالقة المحاـسبية التحوطية، فإن المجموعة تعدل وثائق التحوط الرـسمية للتغييرات لم تنتج التغييرات اإل
 كما هو محدد أعاله. آيبورالتي يتطلبها إعادة هيكلة 

 
يتغير مؤشـر سـعر الربح الذي اسـتندت عليه التدفقات النقدية المسـتقبلية المتحوط لها على النحو المطلوب في إعادة   عندما
 احتياطي أن  المجموعة ترى  لها،  متحوط  مســـتقبلية نقدية  تدفقات وقوع المتوقع من  كان  إذا ما  تحديد بغرض آيبور،هيكلة 
 التدفقات  إليه  ـستـستند  الذي  البديل المؤـشر ـسعر  إلى  يـستند تلك التحوط  القةلع اآلخر  الـشامل  الدخل  في به المعترف التحوط
 .لها المتحوط المستقبلية النقدية

 
 األجنبية  العمالت (ه
 

  كما  .المعامالت تلك  إجراء  بتاريخ  الســائدة  الصــرف بأســعار  الســعودي لللاير األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت تحول
يتم تحويل أرصــدة الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعمالت أجنبية في نهاية الســنة )غير البنود النقدية التي تشــكل  

  بتاريخ جزءاً من ـصافي االـستثمار في العمليات األجنبية( الـسائدة بعملة أجنبية إلى اللاير الـسعودي بأـسعار الـصرف السائدة 
 المالي. التقرير

 
 النقدية والمطلوبات الموجودات  وتحويل  المعامالت تـسوية  عن  الناـشئة  األجنبية العمالت  ـصرف خـسائر أو رباحأ  إثبات يتم

 النـقدية غير البنود  تحويل خســـــائر  أو  أرباح تدرج .الســــــنة  نـهاية  في الموحدة الدخل قائـمة  في  األجنبـية  بالعمالت المقومة
 حســب وذلك اآلخر  الشــامل  الدخل في  أو الموحدة  الدخل  قائمة في  العادلة القيمة تســوية من كجزء  العادلة بالقيمة  المســجلة

 .المعنية المالية الموجودات
 
ــة  النقدية غير البنود  تحويل يتم ــتخدام أجنبية وبعملة التاريخية بالتكلفة  المقاسـ ــعار باسـ ــرف  أسـ ــائدة  الصـ  تواريخ في  السـ

 تاريخ في  الصــرف أســعار باســتخدام أجنبية  بعملة  العادلة  بالقيمة  المقاســة النقدية  غير البنود  تحويل يتم .األولية  المعامالت
 .العادلة القيمة تحديد

 
 مقاصة األدوات المالية  (و
 

تتم مقاصــة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صــافيها في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم 
ــافي، أو بيع الموجودات حالي أو عندما يكون لدى   ــاس الصــ ــوية الموجودات مع المطلوبات على أســ المجموعة نية لتســ

 وتسديد المطلوبات في آن واحد.
 

ال يتم إجراء مقاصــة بين اإليرادات والمصــاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يســمح به أي معيار أو تفســير 
 المحاسبية للمجموعة.محاسبي، وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات 
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3

 
 المصروفات/   باإليرادات االعتراف (ز

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

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

 
  المجموعة   تقوم  المنخفض،  االئتماني  المستوى  ذات  الموجودات  بخالف  المالية،  لألدوات  الفعلي  العائد  معدل  احتساب  وعند
 .المتوقعة  االئتمان  خسائر  وليس  المالية   لألداة   التعاقدية  الشروط  كافة   االعتبار  بعين  األخذ  بعد  المستقبلية  النقدية  التدفقات  بتقدير
  التدفقات  باستخدام  االئتمان  حسب   المعدل  الفعلي  العائد  معدل  احتساب  يتم  ائتمانيًا،  القيمة  منخفضة  المالية  للموجودات  بالنسبة
 .المتوقعة االئتمان خسائر ذلك في بما المقدرة المستقبلية النقدية

 
  معدل   من  يتجزأ  ال  جزًءا   تعد  والتي  المستلمة  أو  المدفوعة  والنقاط  والرسوم  المعامالت  تكاليف  الفعلي  العائد  معدل  حساب  يشمل
  إصدارها   أو  مالية  مطلوبات  أو  مالية  موجودات  بشراء  مباشرةً   المتعلقة  اإلضافية   التكاليف  المعامالت  تكاليف  تشمل . الفعلي  العائد

 .استبعادها أو
 
  المطفأة التكلفة قياس
 
 المالية   المطلوبات  أو  المالية  الموجودات  قياس  به  يتم  الذي  المبلغ  المالية  المطلوبات  أو  المالية  للموجودات"  المطفأة"التكلفة    تمثل
  بين   فرق  ألي  الفعلي  العائد  طريقة  باستخدام  المتراكم  اإلطفاء  ناقًصا  أو  زائًدا   المسدد،   المبلغ  أصل   ناقًصا  األولي  اإلثبات  عند
 . متوقعة ائتمانية خسارة مخصص بأي المعدل المالية، للموجودات بالنسبة االستحقاق، ومبلغ األولي المبلغ ذلك
 
 االئتمان لخسائر مخصص أي تعديل قبل المالية للموجودات  المطفأة التكلفة" المالية للموجودات الدفترية القيمة مجموع"   يمثل

 .المتوقعة
 
)عندما   لألصل  الدفترية   القيمة  مجموع  على   الفعلي   العائد  معدل  تطبيق  يتم  الخاصة،   العمولة  ومصاريف   دخل  احتساب  عند 
 . للمطلوبات المطفأة التكلفة إلى أو( االئتمانية القيمة منخفض األصل يكون ال
 

 والتمويل   االستثمارات  من  الدخل   احتساب  يتم  األولي،  اإلثبات  بعد  االئتمانية  قيمتها  انخفضت  التي  المالية  للموجودات  بالنسبة  لكن
  فإن   االئتمانية،  القيمة  منخفض  األصل  يصبح  لم   إذا  . المالي  لألصل   المطفأة  التكلفة  على   الفعلي  العائد  معدل  تطبيق  خالل  من

 .مجموعال األساس  إلى يعود الخاصة العمولة دخل احتساب
 

  من  الخاصة العموالت دخل احتساب يتم  المبدئي، اإلثبات عند االئتمانية القيمة منخفضة كانت التي المالية للموجودات بالنسبة
حتى   مجموعيتم احتساب الربح على أساس ال  ال .لألصل  المطفأة  التكلفة  على  باالئتمان  المعّدل  الفعلي  العائد  معدل  تطبيق  خالل

 االئتمان المتعلقة باألصل.  مخاطرلو تحسنت 
 

عندما تبرم المجموعة مقايضة معدل عمولة خاصة لتغيير العمولة الخاصة من ثابتة إلى متغيرة )أو العكس(، يتم تعديل إيرادات 
 اصة من خالل صافي العمولة الخاصة على المقايضة إلى الحد الذي يعتبر فيه التحوط ساريًا.أو مصاريف العمولة الخ

 
 دخل / )خسارة( تحويل عمالت اجنبية

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

 البنكية الخدمات أتعاب
 
  أو  المالي   لألصل   الفعّال  العمولة  معدل   من  يتجزأ  ال   جزءاً   تعتبر  التي  البنكية  الخدمات من  والمصاريف  اإليرادات  األتعاب إن

 . الفعّال العمولة معدل في تضمينها يتم المالي  االلتزام
 

  االستثمارات  إدارة  وأتعاب  الحسابات  خدمة  أتعاب  ذلك  في  بما  –  البنكية  الخدمات  من  األخرى  اإليرادات  أتعابد  إثبات  ويتم
  أن   المتوقع  من  يكن  لم  إذا  .العالقة   ذات  الخدمات  تأدية  عند  –  المشتركة  القروض  وأتعاب  اإليداع  وأتعاب  المبيعات  وعمولة

  القسط   طريقة  أساس  على  تدرج  باالئتمان  متعلق  التزام  أتعاب  فإن  القرض،  حساب  تحت  سحب  باالئتمان  متعلق  التزام  عن  ينتج
 . االلتزام  فترة مدى على الثابت

 
  احتسابها   يتم  والتي  الخدمة  وأتعاب  بالمعاملة  أساسية  بصورة  المتعلقة  البنكية  الخدمات  حول  األخرى  المصاريف  أتعاب

 . الخدمة  استالم عند كمصروف
 

 خدمات  تقديم
 

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

 الشركات   وتمويل  الصناديق  وإدارة  األسهم  بتداول  المتعلقة  الخدمات  مختلف  من  اإليرادات  إثبات  يجب  أنه   للمجموعة  تبين
  بالنسبة   أما .األداء  بالتزامات  الوفاء  عند   أي   الخدمات  تقديم  بتاريخ  األخرى  البنكية  والخدمات  والتحويالت  االستشارية  والخدمات
  .الزمنية الفترة  مدى على اإليرادات بإثبات البنك يقوم االئتمان، ببطاقات المتعلقة المجانية للخدمات

 
 العمالء  والء برنامج

 
 لحملة   يسمح  والذي"(  المكافآت"نقاط    بـ  يلي  فيما  إليها  ويشار  الجوية  األميال  /المكافآت)نقاط    العمالء  والء  برنامج  البنك  لدى

 المكافآت   لنقاط  المعاملة  سعر  من  جزء  بتخصيص  البنك  يقوم .البيع  منافذ  بعض  من  استردادها  يمكن  نقاط  اكتساب  من  البطاقات
 المكافآت   نقاط  إلى   الموزع  اإليرادات  مبلغ  تأجيل   يتم .المحدد  المستقل  البيع  سعر  على   بناءً   البطاقات،  ألصحاب  الممنوحة

 . النقاط استرداد  عند الموحدة  الدخل قائمة على ويحمل
 
 الخبرة   أساس  على  الزمن   مدى   على   تسويته  يتم  المستردة  غير  المكافآت  بنقاط  المتعلقة  العقد  اللتزامات  التراكمي  المبلغ  إن

 . االسترداد بعملية المتعلقة الحالية والتوجهات الفعلية
 

 المتاجرة، صافيدخل / )خسارة( 
 

يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالمشتقات غير المتداولة المحتفظ بها 
ألغراض إدارة المخاطر والتي ال تشكل جزًءا من عالقات التحوط المؤهلة والموجودات المالية والمطلوبات المالية المحددة 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وكذلك الموجودات غير المتداولة التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل  
 قائمة الدخل. يشتمل البند على تغيرات القيمة العادلة والعمولة الخاصة وتوزيعات األرباح وفروقات صرف العمالت األجنبية. 

 
 دخل من توزيعات األرباح 

 
  يتم إثبات توزيعات األرباح عند االقرار بأحقية استالمها.

 
 المنحة الحكومية  (1
 

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

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

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

التكاليف ذات العالقة التي سيتم التعويض عنها كمصاريف. ال يتم إثبات دخل المنحة إال عندما تكون المجموعة هي المستفيد 
النهائي. وفي 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  إتفاقيات (ح
 

إثبات الموجودات المباعة بارتباط متزامن إلعادة الشـراء في تاريخ مسـتقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشـراء( في قائمة   يسـتمر
ــكل كبير بجميع   ــات   مخاطرالمركز المالي الموحدة حيث تحتفظ المجموعة بشــ ــياســ ــها وفقًا للســ ومنافع الملكية ويتم قياســ

ــتثمارات المحتفظ ب ــلة باالســ ــبية ذات الصــ ها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل  المحاســ
مضـمونة ويتم إدراج مطلوبات الطرف    كاقتراضـاتالتعامل مع المعامالت  يتم الـشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة، أيهما ينطبق.

المركزي السـعودي" ضـمن "المطلوب إلى  المقابل والمبالغ المقبوضـة بموجب هذه االتفاقيات ضـمن "االقتراض النقدي للبنك 
البنوك والمؤســـســـات المالية األخرى" و "المطلوبات للبنوك والمؤســـســـات المالية األخرى" أو "ودائع العمالء"، حســـب 

اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كمصروف عموالت خاصة ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة    ويتم االقتضاء.
  أساس معدل العائد الفعلي.  الشراء على

 
إعادة الـشراء العكـسي( في   اتفاقيةيتم إظهار الموجودات المـشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مـستقبلي محدد )  ال

  ـهذه  بموـجب المســـــتلـمة المـبالغ  ن ـقائـمة المركز الـمالي الموـحدة لـعدم انتـقال الســـــيطرة على تـلك الموجودات إلى المجموـعة.
  والمؤســســات  البنوك من"مطلوب    أو" الســعودي العربي النقد مؤســســة  لدى  وأرصــدة)"نقدية   ضــمن اظهارها يتم  تفاقياتاال

  خاصــة،  عموالت كدخل البيع  وإعادة  الشــراء ســعر بين  الفرق اعتبار  ويتم .مالئم هو حســبما"التمويل"(   أو" األخرى  المالية
 .الفعلي العائد معدل باستخدام العكسية الشراء إعادة اتفاقية فترة مدى على  ويستحق

 
 عقارات أخرى وموجودات معاد حيازتها  (ط
 

تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باالســتحواذ على بعض العقارات ســداداً لعمليات التمويل المســتحقة. تعتبر هذه 
إدراجها بصـافي القيمة المتوقع تحقيقها للتمويل المسـتحق أو القيمة العقارات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع، ويتم مبدئياً  

ــتهالك على هذه العقارات. يتم إثبات  ــاب اســ ــاً تكاليف البيع. ال يتم احتســ العادلة الحالية للعقارات المعنية، أيهما أقل، ناقصــ
 إيرادات اإليجار من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة.

 
ــائر غير محققة ناتجة عن إعادة  بعد اإلثبات المبد ــاس دوري. ويتم إثبات أي خســ ئي، يتم إعادة تقييم هذه العقارات على أســ

التقييم أو الخـسائر أو األرباح المحققة الناتجة عن االـستبعاد واإليرادات من اإليجار في قائمة الدخل الموحدة. كما أن أي ربح 
اليف بيع هذه الموجودات إلی الحد الذي ال يتجاوز االنخفاض التراكمي يتم إثباته إعادة تقييم الحق في القيمة العادلة ناقصـاً تك

 في قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات مكاسب أو خسائر االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
 
 الممتلكات والمعدات (1
 

تُقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقـصاً االـستهالك / االطفاء المتراكم وخـسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. التغييرات في  
العمر االنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات يتم احتسابها من خالل تغيير المدة أو طريقة احتساب االستهالك، حسبما يقتضي 

ا على أنها تغيرات في التقديرات المحاســبية. يتم رســملة المصــاريف الالحقة وذلك فقط عندما يكون الحال، ويتم التعامل معه
من المحتمل تدفق المنافع االقتـصادية المـستقبلية المـصاحبة للمـصاريف إلى المجموعة. يتم إثبات عمليات اإلـصالح والـصيانة  

 المستمرة كمصاريف عند تكبدها. 
 

ك. يتم استهالك / إطفاء تكلفة الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار  األراض المملوكة ال تستهل
 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   األثاث والمعدات السيارات 

 سنوات 10إلى  4 برمجيات حاسب آلي ومشاريع التشغيل اآللي
 

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

 
نة متحصـالت االسـتبعاد مع القيمة الدفترية. وتدرج في قائمة الدخل  يتم تحديد األرباح والخسـائر الناتجة عن االسـتبعاد بمقار

 الموحدة.
 

يتـــــم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود أي انخفاض في القيمة وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف  
للموجودات فوراً إلى قيمتها القابلة لالســترداد، في حالة  إلى عدم إمكانية اســترداد القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية  
 زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة له.
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  المال رأس (ي
 

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

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

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

 حقوق   في   الصلة   ذات  الضريبية  واآلثار  مباشرة  لها  تعود  إضافية  معامالت  تكاليف  أي  خصم  بعد  استالمه،  يتم  اعتبار  أي
 . البك  مالكي إلى العائدة الملكية

 
 .المساهمة األسهم من خصمها ويتم خزانة كأسهم البنك يملكها التي األسهم عن اإلفصاح يتم

 
 الثانوية  والمطلوبات  الصادرة الدين وسندات الودائع (ك
 
  العائد   لاللتزام  العادلة  القيمة  في  التغيير  قيمة  فإن  الدخل،  قائمة   خالل  من   العادلة  بالقيمة  ماليًا  التزاًما  المجموعة  تحدد  عندما 
اإلثبات   وعند .لاللتزام  ائتماني  كاحتياطي  الموحد  اآلخر  الشامل  الدخل  في  عرضها  يتم  االئتمانية  مخاطره  في  التغيرات  إلى

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

 : لمقارنة االنحدار تحليل
 

 االئتمان، مع  مخاطرالمتوقعة في القيمة العادلة لاللتزام المتعلق بالتغيرات في  التغيرات •

 . الخسارة  أو الربح على   الصلة  ذات لألدوات  العادلة  القيمة في المتوقعة التغيرات أثر •
 
 المخصصات  (ل
 
 نظامي  قائم  التزام  تقدير  باإلمكان   يكون  عندما(  واالستثمارات   االئتمان  خسائر  مخصصات)باستثناء   المخصصات  إثبات  يتم 
  موارد،   تدفق  إلى  حاجة  هناك  يكون  أن   المرجح   ومن  ماضية  أحداث  عن   ناتج  المجموعة  قبل  من  به  موثوق  بشكل  ضمني  أو

 . االلتزام هذا  سداد  أجل  من االقتصادية الفوائد تمثل
 
 اإليجار  عقود على المحاسبة (م
 

 المستأجر هي المجموعة كانت إذا (1
 

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

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

 موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات(.  

الموجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة  يتم قياس  
والتكاليف   المسجلة  اإليجار  التزامات عقود  قيمة  االستخدام  الموجودات حق  تكلفة  تتضمن  اإليجار.  قياس اللتزامات عقود 

و قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة  المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أ
متيقنة بصورة معقولة من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك الموجودات حق االستخدام  

أيهما أقصر. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية   على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ
 المقدرة ألصول حق االستخدام وفق نفس األساس الممتلكات والمعدات. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. 
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3

 
 )تتمة( اإليجار عقود عن المحاسبة (م

 
 )تتمة( المستأجر هي المجموعة كانت إذا (1
 

 عقد اإليجار     التزام
 .اإليجار  مدة  طوال  اإليجار  لدفعات  الحالية  بالقيمة  الُمقاسة  اإليجار  التزامات  بإدراج  المجموعة  تقوم  اإليجار،  عقد  بداية  في

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

 ً  فيما   العقد  بإنهاء  المتصلة  الغرامات  ودفعات  المجموعة  تمارسه  أن  بقوة  المتوقع  من  الذي  الشراء  لخيار  الممارسة  سعر  أيضا
 على   تعتمد  ال  التي  المتغيرة   اإليجار  دفعات   إثبات  يتم .اإليجار  عقد  انهاء  في  الحق  المجموعة  تعطي  اإليجار  شروط  كانت  إذا

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

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

إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان    إضافة .اإليجارات  دفع  عند  المبلغ  وانخفاض  الفائدة  ازدياد
تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر    أيهناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار )  

 اص بشراء األصل المعني.أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغيٍر في التقويم الخ
 

 القيمة منخفضة األصول إيجار وعقود األجل قصيرة اإليجار عقود
  عقود )أي    الخاصة  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  على  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  إثبات  من  اإلعفاء   بتطبيق  المجموعة  تقوم

 استثناء  بتطبيق  تقوم  كما (.الشراء   خيار  تتضمن  وال  اإليجار  بدء  تاريخ   من  اعتباًرا  أقل   أو  شهًرا  12  مدتها  تبلغ  التي  اإليجار
 منخفضة   تُعتبر  والتي  مكتبية  لمعدات  إيجار  عقود  من  لديها  ما  على  القيمة  المنخفضة  للموجودات  اإليجار  بعقود  االعتراف

 كمصروف  القيمة  منخفضة  الموجودات  إيجار  وعقود  األجل  قصيرة  اإليجار  بعقود  المتعلقة  اإليجار  دفعات  إدراج  يتم .القيمة
 .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط  أساس على
 
 المؤجر هي المجموعة كانت إذا (2
 

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

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

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

 .اإليجار فترة مدى على( المناسب)أو  الثابت القسط أساس  على  التشغيلي اإليجار عقد
 
 النقد وما في حكمه (ن

 
لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشمل "النقد وما في حكمه" األوراق النقدية والعمالت المعدنية المتاحة، واألرصدة لدى  

و األخرى  المالية  والمؤسسات  البنوك  لدى  واألرصدة  النظامية،  الودائع  باستثناء  السعودي،  المركزي  استحقاقها البنك  فترة 
 األصلية ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر تغيرات غير هامة في قيمتها العادلة. 
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 موظفين  منافع (س
 

  الممولة غير المحددة المنافع خطة
 

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

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

  الشركة   سندات   على  السوق  عائد  هو  المستخدم  الخصم   معدل  إن  . مدرجة  غير  سابقة  خدمة   تكاليف  وأي   الحالية   قيمتها  لتحديد
 تقديم   تكلفة   تحديد  يتم .المجموعة  التزامات  مدة  تقارب  استحقاق  تواريخ  لها  والتي  المالي   التقرير  تاريخ  في  كما  الجودة  عالية

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

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

 
  األجل قصيرة منافع

 
 ذات  الخدمة  تقديم  يتم  عندما  كمصروف  احتسابها  ويتم  مخصوم،  غير  أساس  على  األجل  قصيرة  الموظفين  منافع  قياس  يتم

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

  تقدير   وإمكانية  الموظفين،  قبل   من  المقدمة  السابقة  للخدمات  نتيجة  المبلغ  هذا   لسداد   حالي  متوقع  أو   قانوني  التزام  المجموعة
 . به موثوق بشكل االلتزام

 
 دخل  وضريبة زكاة (ع

 
 الدخل  ضريبة

 
ضريبة الدخل  أو الدائنة للفترة الضريبة المستحقة الدفع على دخل الفترة الحالية الخاضع للضريبة بناًء على   مصروف  يمثل

المؤقتة  الفروقات  إلى  المؤجلة العائدة  التغيرات في أصول والتزامات الضريبة  السائد والمعدل حسب  الدخل  معدل ضريبة 
 وخسائر الضريبة غير المستخدمة. 

 
  القوائم   إعداد  بتاريخ  المفعول  والسارية   الصادرة  الضريبية  األنظمة  أساس  على  المحملة  الحالية  الدخل  بةضري  احتساب  يتم

ً  اإلدارة تقوم .للضريبة خاضع دخل فيها وتحقق  والزميلة التابعة وشركاته البنك فيها  يعمل التي البلدان في المالية  بتقييم دوريا
  بتجنيب  وتقوم .للتفسير  المتبعة  الضريبية  األنظمة  فيها  تخضع  التي   الحاالت  بشأن  الضريبية  اإلقرارات  في   المتخذة  المواقف

 .الضريبية للسلطات سدادها المتوقع المبالغ  أساس على مالئم، هو حسبما المخصصات،
 
  .لربوطاالنهائية لضريبة الدخل في الفترة التي يتم االنتهاء في هذه  الربوطتسجيل التسويات الناشئة من  يتم
 

 ضريبة االستقطاع 
 

لألنظمة   وفقًا  المشتراة  والبضاعة  المقدمة  الخدمات  مقابل  المقيمين  غير  للموردين  الدفعات  من  االستقطاع  تخصم ضريبة 
 الضريبية المطبقة في المملكة العربية السعودية وتدفع شهرياً مباشرة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3

 
 )تتمة(  الدخل وضريبة الزكاة (ع

 
 المضافة القيمة ضريبة

 
  من:  األبكرالمخرجات المتعلقة باإليرادات مستحقة الدفع للسلطات الضريبية في أي وقت  ضريبة 
 
  العمالء  من المدينة الذمم تحصيل)أ(  
 .للعمالء الخدمات تقديم)ب(  
 

ضريبة القيمة المضافة  بشكل عام  مقابل  ضريبة القيمة المضافة عند استالم فاتورة ضريبة القيمة    مدخالت  استرداد يمكن
 المتعلقة  المضافة القيمة ضريبة تدرج .الصافي  أساس على المضافة  القيمة ضريبة بتسوية الضريبية الهيئات تسمح المضافة.
  أو  كأصل  منفصل  بشكل  عنها اإلفصاح  ويتم  مجموعال  أساس على   المالي   المركز  مةقائ في  والمشتريات  الخدمات/    بالمبيعات

يتم تسجل خسائر االنخفاض في القيمة مقابل    ،  المدينةحال تكوين مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة للذمم    في .التزام
  مبلغ المدين بما فيها ضريبة القيمة المضافة.  مجموع

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

 
  "الدخل ضريبة معالجة حول التيقن"عدم  المالي  للتقرير الدولية المعايير تفسير لجنة  عن الصادر( 23) التفسير

 
  الدولي   المحاسبة  معيار  تطبيق  على  يؤثر  تيقن  عدم  الضريبة  معالجة  تتضمن  عندما  الدخل  ضرائب  عن  المحاسبة  التفسير  يعالج

(.  12)  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  خارج  تقع  التي  الرسوم  أو  الضرائب  على  التفسير  هذا  يطبق  وال "،الدخل( "ضرائب  12)
 يتناول .المؤكدة  غير  الضريبية  بالمعالجات  المتعلقة  والغرامات  بالعمولة  المتعلقة  المتطلبات  على  محدد  بشكل  يشتمل  ال  أنه  كما

 :يلي ما تحديًدا التفسير
 

  .;منفصل بشكل فيها المشكوك الضريبة معالجات تعتبر المنشأة كانت إذا فيما •

 .;الضريبية الهيئات بواسطة الضريبة معالجات بفحص تقوم المنشأة بأن •

  المستخدمة   غير  الضريبية  والخسائر  الضريبية  واألوعية(  الضريبية)الخسارة    للضريبة  الخاضع   الربح   المنشأة  تحدد  كيف •
 .;الضريبة ومعدالت المستخدم غير الضريبي واالئتمان

  .والظروف  الوقائع في التغيرات االعتبار بعين المنشأة فيها تأخذ التي الكيفية •
 

ً   أو  حدة  على  مؤكدة  غير  ضريبية  معالجة  كل   في  النظر الواجب  من   كان  إذا  فيما  تقرر  أن   المنشأة  على  يجب   معالجة   مع  سويا
 الطريقة التي يتوقع بموجبها حل عدم التأكد هذا بشكل أفضل.    واستخدام .أكثر أو واحدة مؤكدة غير ضريبية

 
  .الضريبية المعالجات من التأكد عدم تحديد عند الهامة األحكام بتطبيق المجموعة قامت

 
ً المجموعة في اعتبارها فيما إذا لديها أي مراكز ضريبية غير مؤكدة    أخذت  التي تتعلق  بأسعار التحويل.  تلك   وخصوصا

  تلك   الضريبية  الهيئات  تواجه  وقد  التحويل  بأسعار  تتعلق  خصومات  التابعة  والشركات  للبنك  الضريبية  االقرارات  تتضمن
 المعالجات   قبول  المحتمل  من  أنه  التحويل،  وتسعير  الضريبي  االلتزام  دراسة  على   بناءً   المجموعة،  تبين . الضريبة  المعالجات
  المالية  القوائم على   أثر أي  للتفسير يوجد ال .الضريبية الهيئات قبل  من( التابعة بالشركات المتعلقة  تلك ذلك في)بما  الضريبية
 . للمجموعة الموحدة
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص .3

 
 وضريبة الدخل )تتمة(  الزكاة (ع
 

 المؤجلة  الدخل ضريبة
 
  للموجودات   الدفترية  القيم  بين  ما  الناشئة  المؤقتة  الفروقات  على   االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة   الدخل   ضريبة  إعداد   يتم

 بناءً   المؤجلة  الدخل  ضريبة  مبلغ  تحديد  يتم .الضريبية  لألغراض  المستخدمة  والمبالغ  المالي  التقرير  ألغراض  والمطلوبات
  السارية   أو  السائدة  الضريبة  معدالت  باستخدام  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  تسوية  أو  لتحقق  المتوقعة  الطريقة  على

  خاضعة  مستقبلية  أرباح  توافر  احتمالية  بمقدار  فقط  المؤجلة  الضريبة  أصل  إدراج  يتم .المالي  التقرير  تاريخ  في  المفعول
 المنافع  تحقق  عدم  احتمالية  بمقدار  المؤجلة   الضريبة  أصل  خفض  يتم . للضريبة  الدائنة  القيود  من  االستفادة  ويمكن  للضريبة
 . الصلة ذات الضريبية

 
  المتعلقة   الضريبية  واألسس  الدفترية  القيمة  بين  الفروقات  لكافة   المؤجلة  الضريبة  ومطلوبات  موجودات  إثبات  يتم  ال

  المؤقتة،  الفروقات  قيد  عكس  توقيت  على  السيطرة  للمجموعة  فيها  يمكن  التي  الحاالت  في  أجنبية  عمليات  في  باالستثمارات
 .المنظور المستقبل في  المؤقتة الفروقات قيد عكس يتم أال المحتمل من وأنه

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

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

 .واحد آن في المطلوبات وسداد الموجودات بيع أو الصافي أساس
 
  في   أو  اآلخر  الشامل  الدخل في  إثباتها  يتم  ببنود تتعلق كانت  إذا   إال  الخسارة،  أو  الربح  في  والمؤجلة  الحالية  الضريبة  إثبات  يتم

 . أيًضا الضريبة إثبات يتم الحالة، هذه وفي .مباشرة الملكية حقوق
 

 الزكاة 
 

ً   للزكاة  المجموعة  تخضع  .الموحدة  الدخل   قائمة  على   الزكاة  تحميل  يتم )"الهيئة"(.  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  ألنظمة  وفقا
 . بالزكاة تتعلق مؤجلة ضريبة احتساب يتم ال وبالتالي دخل كضريبة الزكاة احتساب يتم ال

 
 كأمانة بها المحتفظ الموجودات (ف

 
  وبالتالي  بالمجموعة،   خاصة  كموجودات  عليها،  مؤتمنة  أو  وصية  بصفتها  المجموعة،  لدى  بها  المحتفظ  الموجودات  اعتبار  يتم  ال
 .الموحدة المالية  القوائم ضمن تدرج ال
 
  مع   المعامالت  عن  االفصاح  يتم .للمجموعة   الموحدة  المالية  القوائم  في  االستثمار  إدارة  لصناديق  المالية   القوائم  إدراج  يتم  لم

  ضمن   مدرجة   وجدت،  إن   الصناديق،  هذه  في   المجموعة  حصة  إن . العالقة  ذات  الجهات  مع   معامالت  بموجب  الصناديق
 . الدخل  قائمة خالل من العادلة بقيمتها المدرجة االستثمارات
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3
 

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

 : التالي  النحو على   الشرعية،
 

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

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

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

 
ع  المشاركة تنتهي هي  تملك عقار معين  أو  االستثمارية  المشاريع  في بعض  للمشاركة  والعميل  البنك  بين  اتفاقية  بارة عن 

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

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

 
 عمولة،  مقابل  تجارية  صفقات  سلسلة  أو  تجارية  صفقة  في  الدخول  على  العميل  بموجبه  يوافق  اتفاق  هو  االجنبية  العمالت  وعد
 )الَموُعود(.  ثان لطرف الجانب أحادي تعهد بتقديم)الواعد(  األطراف أحد يقوم حيث

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

 سعر متفق عليه.
 

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

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

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

  
 

 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 1,122,892 969,993 الصندوق في نقد
 524,978 104,995 السعودي المركزي البنك لدى وكالة إيداع

  ───────  ─────── 
 1,647,870 1,074,988 (28)االيضاح  حكمه في  وما نقد

 3,600,424 4,311,883 السعودي المركزي البنك لدى  نظامية وديعة
  ───────  ─────── 

 5,248,294 5,386,871 المجموع
 ════ ═══ ═══ ════ 

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

 متاحة  ليست  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  لدى  النظامية  الوديعة  إن (.34  رقم  اإليضاح)انظر    ميالدي  شهر  كل  نهاية  في
 . يعادلها وما النقدية من جزءاً  تشكل ال فهي عليه وبناءً  اليومية - البنك لتمويل

 
 صافي األخرى، المالية والمؤسسات البنوك  لدى األرصدة .5

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 428,473 648,157  جارية  حسابات
 - 16,891 المال أسواق إيداعات

  ──────  ────── 
 665,048 428,473 

 ً  ( 2,335) ( 1,546) (أدناه)إيضاح )ب(  القيمة في االنخفاض مخصص: ناقصا
  ──────  ────── 

 426,138 663,502 المجموع
  ══════  ══════ 
 . التالي النحو على( فائدة  على قائمة)غير  اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقًا المودعة األموال  المال أسواق إيداعات تمثل

 
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 - 16,891 السلع مرابحة
 - - وكالة
  ──────  ────── 
 16,891 - 
  ══════  ══════ 

 
  لتوضيح   األخرى  المالية  والمؤسسات  البنوك  لدى  لألرصدة  الدفترية  القيمة  مجموع  في  التغيرات  التالي  الجدول  يوضح (أ

 .المحفظة لنفس الخسارة مخصص في للتغيرات أهميتها
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 )تتمة(  صافي األخرى، المالية والمؤسسات البنوك  لدى األرصدة .5

  م 2021  

 
  الخسائر
  االئتمانية
  على  المتوقعة 

 شهرا   12 مدى 

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  على االئتمانية

 الزمني  العمر مدى 

  ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
  االئتمانية القيمة 
  العمر مدى   على

 المجموع  الزمني 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

 428,473 2,664 146,181 279,628 م 2021 يناير 1 في  كما الدفترية القيمة مجموع 

  مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 شهر 12

146,181 (146,181 ) - - 

مالية أُلغي إثباتها خالل الفترة باستثناء   موجودات
 المشوطبات 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

 16 - - 16 المستحق  الربح في  التغيرات

 68,472 552 - 67,920 أخرى  حركات

 665,048 3,216 - 661,832 م2021 ديسمبر 31 في  كما الدفترية القيمة مجموع 

     

   م2020  

 
  الخسائر

  االئتمانية
  على  المتوقعة

 شهراً  12 مدى

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة

  القيمة منخفضة
  مدى على  االئتمانية

 الزمني  العمر

  ائتمان خسائر
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية القيمة
  العمر مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية الرياالت)بآالف   

 1,430,532 - 89,704 1,340,828 م 2020 يناير 1 في  كما الدفترية القيمة مجموع 

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

 

 
(354 ) 

 
354 

 
- 

 
- 

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

    

 
- 

 
(340 ) 

 
340 

 
- 

مالية أُلغي إثباتها خالل الفترة باستثناء   موجودات
 المشوطبات 

 
(1,168,291 ) 

 
- 

 
- 

 
(1,168,291 ) 

 14,662 - - 14,662 إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات

 151,570 2,324 56,463 92,783 أخرى  حركات

 428,473 2,664 146,181 279,628 م2020 ديسمبر 31 في  كما الدفترية القيمة مجموع 
 

 
 : األخرى المالية والمؤسسات البنوك  لدى  األرصدة خسائر مخصص في التغيرات تحليل يلي فيما (ب
  م  2021  

 
  الخسائر
  االئتمانية
  على  المتوقعة 

 شهرا   12 مدى 

  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
  ذات  –  العمر

  ائتماني مستوى 
 منخفض  غير

  ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
  االئتمانية القيمة 
  العمر مدى   على

 المجموع  الزمني 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

 2,335 - 901 1,434 م2021 يناير 1 في كما الخسارة مخصص

  مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 شهر 12

 
901 

 
(901 ) 

 
- 

 
- 

 ( 970) - - ( 970) الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد

 181 - - 181 إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات

 استبعادها  تم  مالية موجودات
  

- - - - 

 1,546 - - 1,546 م 2021 ديسمبر  31 في كما الخسارة مخصص
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 )تتمة( األخرى المالية والمؤسسات البنوك  لدى األرصدة .5
 

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

  م 2020  

 
  الخسائر

  االئتمانية
  على  المتوقعة

 شهراً  12 مدى

  االئتمانية   الخسائر
  مدى على  المتوقعة

  ذات  – العمر
  ائتماني مستوى

 منخفض  غير

  ائتمان خسائر
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية القيمة
  العمر مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية الرياالت)بآالف   

 1,528 - 367 1,161 م2020 يناير 1 في كما الخسارة مخصص

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

    

(1 ) 1 - - 

 1,269 - 533 736 الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد

 50 - - 50 إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات

 استبعادها  تم  مالية موجودات
  

(512 ) - - (512 ) 

 2,335 - 901 1,434 م 2020 ديسمبر  31 في كما الخسارة مخصص

 
  حسنة  خارجية  ائتماني  تصنيف  وكاالت  قبل   من  األخرى   المالية  والمؤسسات  البنوك  لدى  لألرصدة  االئتمان  جودة  إدارة  تتم

 .التصنيف فئة حسب القائم للتعرض االئتمان لجودة 2-31 اإليضاح  راجع. السمعة
 
 االستثمارات .6

 
 :التالي النحو على االستثمارات تصنيف تم، م2021 ديسمبر 31 في أكما (أ

 
 م 2021 

 (السعوديــــــة الرياالت  بآالف )
 المجموع  دولية  محلية  

    
    الدخل  قائمة  خالل   من العادلة القيمة ( 1

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

    اآلخر  الشامل الدخل  خالل   من العادلة القيمة ( 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 

    المطفأة  التكلفة ( 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 مجموعال

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021 ديسمبر 31 في  المنتهية  للسنة

49 

 
 )تتمة(   االستثمارات .6
 

 )تتمة(: التالي النحو على االستثمارات تصنيف تمم، 2020 ديسمبر 31 في  كما (أ
 

 م 2020 
 (السعوديــــــة الرياالت  بآالف )

 مجموع ال دولية  محلية  

    
    الدخل  قائمة  خالل من العادلة  القيمة( 1

 442,344 249,020 193,324 صناديق االستثمار     
 760 - 760 متداولة  -  أسهم     
 194,084 249,020 443,104 

    اآلخر  الشامل الدخل  خالل   من العادلة القيمة ( 2
 4,932 789 4,143 متداولة غير - أسهم    
 1,113,319 - 1,113,319 استثمارات صكوك    

 1,117,462 789 1,118,251 
 - - - مخصص االنخفاض في القيمة    
 1,117,462 789 1,118,251 

    المطفأة  التكلفة ( 3
 23,436,322 - 23,436,322 استثمارات صكوك   
 4,904,294 - 4,904,294 سندات وكالة بسعر متغير   

 28,340,616 - 28,340,616 
 (6,498) - (6,498) مخصص االنخفاض في القيمة   

 28,334,118 - 28,334,118 
 29,895,473 249,809 29,645,664 مجموعال

 
 

 :متداولة وغير كمتداولة االستثمارات لمكونات تحليالً  يلي فيما (ب
 

 م 2020 م 2021 

 متداولة 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 متداولة غير
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 مجموعال
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 متداولة
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 متداولة غير
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 مجموع ال
 بآالف
  الرياالت 
 السعوديــــــة 

 
 22,368,411 5,344,338 17,024,073 23,801,693 5,713,593 18,088,100 ثابت  بمعدل - صكوك استثمارات
 2,174,732 250,467 1,924,265 2,456,490 550,710 1,905,780 متغير  بمعدل - صكوك استثمارات

 4,904,294 - 4,904,294 4,903,945 - 4,903,945 متغير  بسعر وكالة سندات
 5,692 4,932 760 9,234 4,885 4,349 أسهم 

 442,344 933 441,411 262,443 17,155 245,288 استثمارية صناديق
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 29,895,473 5,600,670 24,294,803 31,433,805 6,286,343 25,147,462 االستثمارات  مجموع
  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═════ 
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 بالتكلفة المطفأة: المقتناةغير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات  الخسائر ويلي تحليالً لألرباح   فيما (ج

 م 2020 م 2021 

 

 الدفترية  القيمة
  الرياالت بآالف

 السعودية

  األرباح مجموع
 المحققة  غير

  الرياالت بآالف
 السعودية

 الخسائر مجموع
 المحققة  غير
  الرياالت بآالف

 السعودية

 القيمة 
 العادلة 

  الرياالت بآالف
 السعودية

 الدفترية   القيمة
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  األرباح  مجموع
 المحققة  غير
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  الخسائر  مجموع
 المحققة  غير
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 العادلة  القيم
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 24,211,092 9,548 790,816 23,429,824 22,805,373  44,428 650,094 22,199,707 صكوك استثمارات
  بسعر  وكالة سندات
 4,903,945 متغير 

 
309 - 

 
4,904,254  4,904,294 - - 4,904,294 

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

 29,115,386 9,548 790,816 28,334,118 27,709,627 44,428 650,403 27,103,652  المجموع

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

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

 

 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 29,070,400 30,675,943  حكومية وشبه حكومية
 447,848 186,106  شركات

 377,225 571,756 أخرى  مالية ومؤسسات بنوك
  ───────  ─────── 

 29,895,473 31,433,805  المجموع
  ══════  ══════ 

 
 .بنشاط متداولة غير ولكنها  مختلفة أسواق  في مدرجة)ج((  6 اإليضاح  في عنها)مفصح  الصكوك استثمارات بعض
 
 استثمارات  مع)أ((    6  إيضاح  في  عنها)مفصح    السعودية  العربية  المملكة  في  الكائنة  المشتركة  االستثمارية  الصناديق  تصنيف  يتم

 "دولية".  فئة ضمن السعودية العربية المملكة خارج أساسية
 

 اتفاقيات   بموجب  مرهونة  وهي(،  سعودي  لاير  مليون   375:  م2020)  سعودي  لاير   مليون  375  مبلغ  الصكوك  استثمارات  تشتمل
  421.27م:  2020)  سعودي  لاير  مليون  406.99  مبلغ  االستثمارات  لهذه  السوقية  القيمة  بلغت.  أخرى  بنوك  مع  شراء  إعادة
 (.سعودي لاير مليون

 
 بالتكلفة المطفأة: المقتناةيلي تحليالً للتغيُرات في مخصص خسارة سندات الدين  فيما (ه

 
  م 2021  

 
  الخسائر
  االئتمانية
  على  المتوقعة 

 شهرا   12 مدى 

  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
  ذات  –  العمر
  ائتماني مستوى 
 منخفض  غير

  االئتمانية الخسائر
  على  المتوقعة 

  –  العمر مدى 
مستوى ائتماني  

 مجموع ال منخفض 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

 6,498 - - 6,498 م2021 يناير 1 في كما الخسارة مخصص

 ( 637) - - ( 637) الخسارة  مخصص قياس  إعادة صافي

 340 - - 340   إنشاؤها تم  جديدة مالية موجودات

 ( 15) - - ( 15) استبعادها  تم  مالية موجودات

 6,186 - - 6,186 م 2021 ديسمبر  31 في كما الخسارة مخصص
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 بالتكلفة المطفأة )تتمة(: المقتناةيلي تحليالً للتغيُرات في مخصص خسارة سندات الدين  فيما (ه
 

  م  2020  

 
  الخسائر
  االئتمانية
  على  المتوقعة 

 شهرا   12 مدى 

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  على االئتمانية

 الزمني  العمر مدى 

  ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
  االئتمانية القيمة 
  العمر مدى   على

 مجموع ال الزمني 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

 - - - - م2020 يناير 1 في كما الخسارة مخصص

 6,498 - - 6,498 الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد

 - - - - إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات

 - - - - استبعادها  تم  مالية موجودات

 6,498 - - 6,498 م 2020 ديسمبر  31 في كما الخسارة مخصص

 

 صافي تمويل، .7
 

 . الشخصية لالحتياجات لألفراد والسلف القروض تشمل أفراد
 

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

 . للموظفين والسلف القروض تشمل أخرى
 
 :يلي مما صافي التمويل، يتألف (أ
 

 ( السعوديــــــة الرياالت بآالف)  

 المجموع  أخرى تجارية  أفراد  ائتمان  بطاقات 
      م 2021

      
 63,693,358 336,836 34,844,008 27,826,969 685,545 عامل  تمويل

 1,379,115 - 1,054,322 264,663 60,130 العامل  غير التمويل
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

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

 62,434,476 336,280 33,552,082 27,866,062 680,052 صافي   التمويل، 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة(  يلي مما صافي التمويل، يتألف (أ
 

 
 

  
 ( السعوديــــــة الرياالت  بآالف)

 المجموع  أخرى تجارية  أفراد  ائتمان  بطاقات 
      م 2020

      
 54,912,251 371,189 27,303,432 26,542,025 695,605 عامل  تمويل

 1,241,957 - 1,017,934 168,344 55,679 العامل  غير التمويل
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 

 56,154,208 371,189 28,321,366 26,710,369 751,284 التمويل  مجموع 
 

 ( 2,192,997) - ( 1,917,218) ( 211,871) ( 63,908) القيمة   في االنخفاض مخصص
 ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 53,961,211 371,189 26,404,148 26,498,498 687,376  صافي   التمويل، 
 ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 
  واالستصناع التمويل، بالصافي المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق باتفاقيات المرابحة واإلجارة  يمثل

 .والتورقوالمشاركة 
 

 :يلي كما الشريعة مع المتوافقة األرصدة أعاله يتضمن
 

 ( السعوديــــــة الرياالت بآالف)  

 المجموع  أخرى تجارية  أفراد  ائتمان  بطاقات 
      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 - - - حسن  قرض
 1,203,921 - 1,193,941 9,980 - أخرى

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

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

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ( السعوديــــــة الرياالت بآالف)  

 المجموع  أخرى تجارية  أفراد  ائتمان  بطاقات 
      م 2020

      
 23,484,271 - 22,732,987 - 751,284 تورق 

 22,004,353 - 2,710,405 19,293,948 - مرابحة 
 8,688,722 - 1,273,794 7,414,928 - اإلجارة 
 371,189 371,189 - - - حسن  قرض
 1,605,673 - 1,604,180 1,493 - أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 56,154,208 371,189 28,321,366 26,710,369 751,284 التمويل  مجموع 

 
 ( 2,192,997) - ( 1,917,218) ( 211,871) ( 63,908) القيمة   في االنخفاض مخصص

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 53,961,211 371,189 26,404,148 26,498,498 687,376  صافي   التمويل، 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 مخصص   في  للتغيرات  أهميتها  توضيح  في  للمساعدة  للتمويل   الدفترية  القيمة  مجموع  في  التغيرات  التالي  الجدول  يوضح (ب
 . الخسارة

 

  م 2021  

 

  االئتمانية الخسائر
  على  المتوقعة 

 شهرا   12 مدى 

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
  االئتمانية القيمة 
  العمر مدى   على

 المجموع  الزمني 

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     تمويل 
 56,154,208 3,120,958 4,292,092 48,741,158 م 2021 يناير 1 في  كما الدفترية القيمة مجموع 

  على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 شهر 12 مدى

1,020,894 (1,015,410 ) (5,484 ) - 

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

 
(1,436,813 ) 

 
1,446,853 

 
(10,040 ) 

- 

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

 
(230,227 ) 

 
(850,657 ) 

 
1,080,884 

- 

 ( 807,956) ( 17,360) ( 261,504) ( 529,092) أخرى  حركات
 17,869,438 75,178 95,715 17,698,545 تم إنشاؤها   جديدة مالية موجودات
 ( 7,946,980) ( 282,404) ( 277,224) ( 7,387,352) استبعادها  تم  مالية موجودات

 ( 37,058) - - ( 37,058) المستحق  الربح  في التغير
 ( 159,179) ( 159,179) - - مشطوبات 
  ديسمبر 31 في  كما الدفترية القيمة مجموع 
 م 2021

57,840,055 3,429,865 3,802,553 65,072,473 
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 مخصص   في  للتغيرات  أهميتها  توضيح  في  للمساعدة  للتمويل   الدفترية  القيمة  مجموع  في  التغيرات  التالي  الجدول  يوضح (ب
 )تتمة(

 
  م 2020  

 

  االئتمانية   الخسائر
  على  المتوقعة

 شهراً  12 مدى

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 المجموع  الزمني  العمر

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     تمويل 
 50,669,286 3,080,292 3,862,170 43,726,824 م 2020 يناير 1 في  كما الدفترية القيمة مجموع 

  مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 - ( 40,581) ( 129,404) 169,985 شهر 12

  القيمة منخفضة  غير متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 - ( 6,807) 773,027 ( 766,220) الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 - 367,777 ( 120,730) ( 247,047) الزمني  العمر مدى على  االئتمانية
 1,152,212 172,914 ( 21,522) 1,000,820 أخرى  حركات

 8,457,011 6,240 53,188 8,397,583 تم إنشاؤها   جديدة مالية موجودات
 ( 3,986,313) ( 323,931) ( 124,637) ( 3,537,745) استبعادها  تم  مالية موجودات

 ( 3,042) - - ( 3,042) المستحق  الربح  في التغير
 ( 134,946) ( 134,946) - - مشطوبات 

 56,154,208 3,120,958 4,292,092 48,741,158 م2020 ديسمبر 31 في  كما الدفترية القيمة مجموع 

 

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

  م 2021  

 

  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
 شهرا   12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع  الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     تمويل 
 2,192,997 1,559,218 298,170 335,609 م 2021  يناير 1 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
  على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ

 شهر 12 مدى
13,658 (10,909 ) (2,749 ) - 

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

(9,876 ) 13,969 (4,093 ) - 

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

(1,345 ) (127,549 ) 128,894 - 

 586,886 704,892 65,769 ( 183,775) المخصص  لخسارة القياس  إعادة صافي
 94,626 37,473 1,567 55,586 تم إنشاؤها   جديدة مالية موجودات
 ( 77,333) ( 20,007) ( 18,210) ( 39,116) استبعادها  تم  مالية موجودات
 ( 159,179) ( 159,179) - - مشطوبات 

 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
 م 2021

170,741 222,807 2,244,449 2,637,997 
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 )تتمة(: للتمويل المتوقعة االئتمان خسارة في التغير تحليل يلي فيما( ج 
 

  م 2020  

 

  االئتمانية   الخسائر
  مدى على  المتوقعة
 شهراً  12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  ائتمان خسائر
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية القيمة
  العمر مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     تمويل 
 1,009,167 743,600 94,820 170,747 م 2020  يناير 1 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
  مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 - ( 15,462) ( 2,988) 18,450 شهر 12

  القيمة منخفضة  غير متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 - ( 2,395) 7,717 ( 5,322) الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 - 6,415 ( 3,692) ( 2,723) الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

 1,308,997 982,111 202,732 124,154 الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد
 50,058 3,415 1,352 45,291 إنشاؤها تم   جديدة مالية موجودات

 ( 40,279) ( 23,520) ( 1,771) ( 14,988) استبعادها  تم  مالية موجودات
 ( 134,946) ( 134,946) - - مشطوبات 

 2,192,997 1,559,218 298,170 335,609 م2020 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة

 

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

  م 2021  

 

  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
 شهرا   12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  على االئتمانية

 الزمني  العمر مدى 

  ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
  االئتمانية القيمة 
  العمر مدى   على

 المجموع  الزمني 

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     ائتمان  بطاقات
 63,908 36,192 1,661 26,055 م 2021  يناير 1 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
  مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 شهر 12

1,546 (595 ) (951 ) - 

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

(389 ) 484 (95 ) - 

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

(604 ) (445 ) 1,049 - 

 914 7,839 240 ( 7,165) الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد
 12,426 1,542 813 10,071 إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات
 ( 9,827) ( 4,694) ( 502) ( 4,631) استبعادها  تم  مالية موجودات
 ( 1,798) ( 1,798) - - مشطوبات 

 
 م2021 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة

24,883 1,656 39,084 65,623 

 
  



 بنك الجزيرة 
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 )تتمة( صافي تمويل، .7
 

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

  م 2020  

 

  االئتمانية   الخسائر
  مدى على  المتوقعة
 شهراً  12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  ائتمان خسائر
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية القيمة
  العمر مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     ائتمان  بطاقات
 57,779 31,436 1,834 24,509 م 2020  يناير 1 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
  12 مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ

 - ( 1,293) ( 684) 1,977 شهر
  القيمة منخفضة  غير متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل

 - ( 124) 462 ( 338) الزمني  العمر مدى على  االئتمانية
  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل

 - 1,174 ( 577) ( 597) الزمني  العمر مدى على  االئتمانية
 2,151 7,899 150 ( 5,898) الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد

 13,135 2,036 958 10,141 إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات
 ( 8,041) ( 3,820) ( 482) ( 3,739) استبعادها  تم  مالية موجودات
 ( 1,116) ( 1,116) - - مشطوبات 

 63,908 36,192 1,661 26,055 م2020 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة

 
 

  م 2021  

 

  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
 شهرا   12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  على االئتمانية

 الزمني  العمر مدى 

  ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
  االئتمانية القيمة 
  العمر مدى   على

 المجموع  الزمني 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

     استهالكية  قروض

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

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

- 

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

 
- 

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

- 

 29,297 102,172 ( 3,541) ( 69,334) الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد

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

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

 
(46,901 ) 

 ( 5,772) ( 5,772) - - مشطوبات 

 225,570 158,282 1,620 65,668 م2021 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
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 )تتمة( صافي تمويل، .7
 

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

  م 2020  

 

  االئتمانية   الخسائر
  مدى على  المتوقعة
 شهراً  12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  ائتمان خسائر
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية القيمة
  العمر مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     استهالكية  قروض
 155,928 68,220 1,290 86,418 م 2020  يناير 1 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
  12 مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ

 شهر
14,010 (560 ) (13,450 ) - 

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

(571 ) 2,368 (1,797 ) - 

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

(243 ) (150 ) 393 - 

 54,650 34,608 ( 814) 20,856 الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد
 18,513 1,379 254 16,880 شراؤها  أو إنشاؤها تم  جديدة مالية موجودات
 ( 11,888) ( 6,176) ( 204) ( 5,508) استبعادها  تم  مالية موجودات
 ( 5,332) ( 5,332) - - مشطوبات 

 211,871 77,845 2,184 131,842 م2020 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة

 
 

  

  م 2021  

 

  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
 شهرا   12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  على االئتمانية

 الزمني  العمر مدى 

  ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
  االئتمانية القيمة 
  العمر مدى   على

 المجموع  الزمني 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

     تجارية  قروض

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

  12 مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 شهر

9,768 (9,768 ) - - 

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

 
(9,182 ) 

 
9,182 

 
- 

 
- 

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

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

 556,119 594,881 69,070 ( 107,832) المخصص  لخسارة القياس  إعادة صافي

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

 ( 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 م2021 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
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 )تتمة( صافي تمويل، .7
 

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

  م 2020  

 

  االئتمانية   الخسائر
  مدى على  المتوقعة
 شهراً  12

  ائتمان خسائر
غير   متوقعة

منخفضة القيمة  
  مدى على االئتمانية 
 الزمني   العمر

  ائتمان خسائر
منخفضة   متوقعة

القيمة االئتمانية  
  العمر مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     تجارية  قروض
 795,460 643,944 91,696 59,820 م 2020  يناير 1 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
  12 مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 شهر

2,463 (1,744 ) (719 ) - 

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

    

(4,413 ) 4,887 (474 ) - 

  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

(1,883 ) (2,965 ) 4,848 - 

 1,252,196 939,604 203,396 109,196 الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد
 18,410 - 140 18,270 إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات
 ( 20,350) ( 13,524) ( 1,085) ( 5,741) استبعادها  تم  مالية موجودات
 ( 128,498) ( 128,498) - - مشطوبات 

  1,917,218   1,445,181   294,325   177,712  م2020 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة

 
 :القيمة في االنخفاض مخصص في الحركة يلي فيما( هـ

 
  ( السعوديــــــة الرياالت  بآالف)                        

 م 2021 ائتمان  بطاقات أفراد  تجارية  أخرى مجموع ال
      

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

 م2021 يناير 1 في
 للسنة  القيمة  انخفاض  مخصص 3,513 119,763 641,064 556 764,896

 السنة  خالل شطبها تم معدومة ديون ( 1,798) ( 5,772) ( 151,609) - ( 159,179)

(160,886 ) - (60,425 ) (100,461 ) - 
  لها  مخصصات تكوين تم مبالغ استرداد/  عكس
 سابقا 

 عكس  مخصص - 169 - - 169
────── ────── ─────── ─────── ───────  
 السنة  نهاية في  الرصيد 65,623 225,570 2,346,248 556 2,637,997
══════ ══════ ══════ ══════ ══════  

 
 

  ( السعوديــــــة الرياالت  بآالف)  ¤

 م 2020 ائتمان  بطاقات أفراد  تجارية  أخرى مجموع ال
      

1,009,167 - 795,460 155,928 57,779 
  كما االفتتاحية المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص

 م2020 يناير 1 في
 للسنة  القيمة  انخفاض  مخصص 7,245 105,753 1,298,056 - 1,411,054

 السنة  خالل شطبها تم معدومة ديون ( 1,116) ( 5,332) ( 128,498) - ( 134,946)

(92,278 ) - (47,800 ) (44,478 ) - 
  لها  مخصصات تكوين تم مبالغ استرداد/  عكس
 سابقا 

───── ────── ────── ────── ──────  
 السنة  نهاية في  الرصيد 63,908 211,871 1,917,218 - 2,192,997

═════ ══════ ══════ ══════ ══════  

 
  تزال   ال  والتي  م2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة  خالل  شطبها  تم  التي  المالية،  الموجودات  على   القائمة  التعاقدية  القيمة  بلغت

  (.سعودي لاير مليون 128.42م: 2020) سعودي لاير مليون 147.06 التنفيذية،  لإلجراءات خاضعة
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 )تتمة( صافي تمويل، .7

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

 
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعودية
   

 1,411,054 764,896 للسنة للتمويل القيمة انخفاض مخصص
 ( 92,278) ( 160,886) سابقا  قيمتها انخفضت مبالغ استرداد(/  عكس)

ً )المبالغ   ( 27,936) ( 15,771) المستردة( من الديون المشطوبة سابقا
ــافي  من  بالمطلوبات  يتعلق فيما القيمة في االنخفاض  مخصـــص محمل)عكس( /   صـ
 األخرى المالية  والمؤسسات البنوك

 
(789 ) 

 
807 

ــافي ــص  ص ــارة  على القيمة  في  االنخفاض مخص   يتعلق   فيما  المتوقعة  االئتمانية  الخس
 باالستثمارات

113 6,498 

  واالرتباطات   الممول غير  بالتمويل  يتعلق فيما القيمة  في  االنخفاض مخصـص  صـافي
 باالئتمان المتعلقة

37,003 277,598 

  ───────  ─────── 
 1,575,743 624,566 صافي األخرى، المالية والموجودات التمويل قيمة في االنخفاض مخصص

  ══════  ══════ 
 

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

 م 2021
 

 
 العاملة 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 العاملة  غير
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

  مخصص
 القيمة  انخفاض 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 تمويل،
 صافي 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 5,084,999 ( 14,803) - 5,099,802 حكومية  وشبه  حكومية
 1,258,197 ( 7,479) - 1,265,676   أخرى مالية ومؤسسات بنوك

 73,100 ( 55) - 73,155 األسماك  وصيد  الزراعة
 4,032,659 (  741,545) 175,895 4,598,309 تصنيع 
 120,763 ( 221) - 120,984 صحية  وخدمات وغاز وماء كهرباء

 1,769,447 ( 489,261) 140,614 2,118,094 واإلنشاءات  البناء
 10,404,079 (  743,288) 521,554 10,625,813 تجارة 

 405,610 ( 1,760) - 407,370   واتصاالت نقل
 1,577,696 (  154,227) 82,514 1,649,409 الخدمات 
 28,546,114 ( 291,193) 324,793 28,512,514 ائتمان  وبطاقات استهالكية قروض

 1,917,785 - - 1,917,785 االسهم  تداول
 7,244,027 (  194,165) 133,745 7,304,447 أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 62,434,476 ( 2,637,997) 1,379,115 63,693,358 المجموع 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( صافي التمويل، .7

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

  م 2020
 العاملة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 

 
 غير العاملة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 

مخصص  
 انخفاض القيمة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 

 تمويل،
   صافي

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 3,139,515 ( 17,682) - 3,157,197 حكومية وشبه حكومية 

 1,854,437 ( 15,393) - 1,869,830 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  
 54,742 ( 80) - 54,822 الزراعة وصيد األسماك 

 4,258,676 ( 565,727) 174,777 4,649,626 تصنيع 
 644,134 ( 392,797) 68,713 968,218 البناء واإلنشاءات 

 10,296,930 ( 500,531) 619,853  10,177,608 تجارة 
 136,121 ( 894) - 137,015 نقل واتصاالت  

 1,399,363 ( 137,758) 134,086 1,403,035 الخدمات 
 27,185,874 ( 275,779) 224,023 27,237,630 قروض استهالكية وبطاقات ائتمان 

 1,152,572 - - 1,152,572 تداول االسهم 
 3,838,847 ( 286,356) 20,505 4,104,698 أخرى

 ─────── ────── ────── ────── 
 53,961,211 ( 2,192,997) 1,241,957  54,912,251 المجموع 

 ═══════ ══════ ══════ ═══════ 

 
 أخرى عقارات (ح

 
  

 
 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
    

 468,992 474,421  السنة بداية في الرصيد
 6,190 82,845  السنة خالل إضافات

 ( 761) ( 2,610)  خالل السنة  استبعادات
   ──────  ───── 

 474,421 554,656  السنة نهاية في الرصيد  مجموع
 - ( 46,913)  (أدناه" أ"   إيضاح) محققة غير تقييم إعادة خسائر مخصص

   ──────  ───── 
 474,421 507,743  السنة نهاية في الرصيد صافي

    ══════  ═════ 
 
  التي  الممتلـكات  بعض  على الـحالـية  الســــــنة خالل المحقـقة غير  ـبالخســـــائر  يتعلق  فيـما القيـمة  انخـفاض  محـمل  ذـلك  يمـثل (1

 عمليات أسـاس  على المبلغ احتسـاب تم. التمويل عمالء ضـد المطالبات لتلبية  السـابقة السـنوات في البنك عليها اسـتحوذ
 .المستقلون العقاريون المقيمون أجراها التي التقييم إعادة
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 زميلة شركة في استثمار .8

 .  تعاوني تكافل  الجزيرة شركة حصص من( %35م:  2021 ديسمبر 31% )26,03 نسبة المجموعة تمتلك
 

  تكافل   الجزيرة  لشركة  الشامل  الدخل  مجموع  في  المجموعة  حصة   زميلة  شركة   في   الشامل  الدخل  مجموع  في   الحصة   تُمثل
 الجزيرة م.  2021  سبتمبر  30  في  المنتهية  للفترة  تعاوني  تكافل  الجزيرة  من  متاحة  مالية  معلومات  أحدث  على  بناءً   تعاوني
  31  في  كما  تعاوني  تكافل  الجزيرة  في  لالستثمار  السوقية  والقيمة)تداول(    السعودي   المال  سوق  في  مدرجة  تعاوني  تكافل

 (.سعودي لاير مليون 309,92م:  2020) سعودي لاير مليون 286.87 هي م 2021 ديسمبر
 

السعودية للتكافل مع شركة الجزيرة تكافل   سوليدرتيالسنة الحالية، أكملت شركة الجزيرة تكافل تعاوني دمج شركة    خالل
مليون    317.95تحدد سعر الشراء لهذا الدمج بـ    وقدتعاوني وهو ما يؤدي لتخفيض المساهمة الفعلية لمجموعة بنك الجزيرة.  

إلى مساهمي شركة    مليون  12.07لاير سعودي تم تسويتها بإصدار    سوليدرتي سهم جديد بشركة الجزيرة تكافل تعاوني 
  وفقا   كاستبعاد  الجزيرة  بنك  مجموعة  مساهمة  في  التخفيض  هذا  مع  التعامل  تم  وقدلاير للسهم.    26.35السعودية للتكافل بسعر  

  إلى   ذلك  أدى  وقد".  المشتركة  والمشاريع  الزميلة   الشركات  في"االستثمارات    -   28  رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  لمتطلبات
 . الموحدة  الدخل قائمة في  عرضه  تم والذي سعودي لاير مليون 39.4 قيمته بمكسب االعتراف

 
 في   المنتهية  وللسنة  ديسمبر  31  في  كما  تعاوني  تكافل  الجزيرة  عن  المتاحة  المالية  المعلومات  أحدث  التالي  الجدول  يلخص

 : التاريخ ذلك
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 1,848,003 2,820,593 الموجودات  مجموع
 ═══ ═══ ═════ ═ 

 (1,379,091) ( 2,009,762) المطلوبات  مجموع
 ═══ ═══ ═══ ═══ 

 468,961 811,243 المساهمين  حقوق  مجموع
 ═══ ═══ ═══ ═══ 

 % 35 %26.03 المجموعة ملكية نسبة
 ═══ ═══ ════ ══ 

 164,136 211,143 لالستثمار الدفترية القيمة
 
 

═══ ═══ ═══ ═══ 

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 46,510 25,667 الدخل وضريبة الزكاة قبل للسنة الربح  مجموع
 ═══ ═══ ═══ ═══ 

 16,279 8,010  للسنة الربح من المجموعة حصة
 ════ ══ ═══ ═══ 
 

 : السنة خالل زميلة شركة في االستثمار في  الحركة   التالي الجدول  يوضح
 
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 148,332 164,136  السنة بداية في الرصيد
 - 39,390 زميلة شركة استبعاد من  مكسب
 16,279 8,010 الدخل وضريبة الزكاة قبل للسنة الربح في الحصة
 ( 475) ( 393) الدخل وضريبة زكاة حصة

 ── ────  ───── 
 164,136 211,143 السنة نهاية في الرصيد

 ════ ══ ═══ ═══ 
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 صافي والمعدات، الممتلكات .9

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 664,198 704,052 (أ)ايضاح  صافي -  ومعدات  ممتلكات
 354,116 326,810 )إيضاح )ب(( صافي االستخدام، حق موجودات
 137,295 125,518 )إيضاح )ج(( ملموسة غير موجودات

  ───────  ─────── 
 1,155,609 1,156,380 المجموع

  ══════  ══════ 
 صافي ومعدات، ممتلكات)أ( 

 

 

 

 
 ومباني  أرض
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 
  على تحسينات
 المأجور 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  والمعدات  األثاث
 والسيارات 

  الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 المال  رأس
  رأسمالية أعمال
 التنفيذ  تحت
 التنفيذ  قيد

  الرياالت بآالف
 السعودية 

 
 

 المجموع 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
      

      التكلفة 
 1,450,831 60,630 600,333 548,742 241,126 م2020 يناير 1 في كما

 148,142 135,797 9,479 2,866 - السنة   خالل إضافات
 - ( 103,848) 24,024 13,118 66,706 السنة  خالل تحويل

 ( 20,785) ( 118) ( 12,740) ( 7,927) - خالل السنة  استبعادات
 ───── ───── ───── ───── ───── 

 1,578,188 92,461 621,096 556,799 307,832 م 2021 يناير  1
      

 106,861 93,494 6,116 1,150 6,101 السنة   خالل إضافات
 - ( 85,138) 4,392 9,265 71,481 السنة  خالل تحويل

 ( 49,899) - ( 8,854) ( 41,045) - خالل السنة  استبعادات
 ───── ───── ───── ───── ───── 

 1,635,150 100,817 622,750 526,169 385,414 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
 ───── ───── ───── ───── ───── 
      

 

        متراكم ستهالكا
      

 868,405 - 516,286 347,079 5,040 م2020 يناير 1 في كما
 64,719 - 37,379 27,340 - للسنة  المخصص
 ( 19,134) - ( 12,084) ( 7,050) - استبعادات 

 ───── ───── ───── ───── ───── 
 913,990 - 541,581 367,369 5,040 م 2021 يناير 1

 58,894 - 29,929 27,530 1,435 للسنة  المحمل
 ( 41,786) - ( 8,067) ( 33,719) - استبعادات 

 ───── ───── ───── ───── ───── 
 931,098 - 563,443 361,180 6,475 م2021 ديسمبر 31 في كما
 ───── ───── ───── ───── ───── 
 

      الدفترية  القيمة  صافي
 704,052 100,817 59,307 164,989 378,939 م2021 ديسمبر 31 في  كما
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 664,198 92,461 79,515 189,430 302,792 م2020 ديسمبر 31 في كما
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 )تتمة( صافي والمعدات، الممتلكات .9
 

 الصافي االستخدام، حق موجودات( ب

 ومباني  أرض  
  الرياالت آالفب

 السعوديــــــة

   مكتبية معدات 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 
 سيارات 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 
 المجموع 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة
     

     التكلفة
 516,353 1,232 7,103 508,018 م 2020 يناير 1 في كما

 34,378 - - 34,378 السنة  خالل إضافات 
 ───── ───── ───── ───── 
 550,731 1,232 7,103 542,396 م 2021 يناير  1
     

 61,655 - - 61,655 السنة  خالل إضافات 
 ───── ───── ───── ───── 
 612,386 1,232 7,103 604,051 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
 ───── ───── ───── ───── 
     

     متراكم  استهالك
 96,696 587 2,345 93,764 م 2020 يناير 1 في كما

 99,919 461 2,137 97,321 للسنة  المحمل
 ───── ───── ───── ───── 
 196,615 1,048 4,482 191,085 م 2021 يناير  1
     
 88,961 145 1,493 87,323 للسنة  محملال
 ───── ───── ───── ───── 
 285,576 1,193 5,975 278,408 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
 ───── ───── ───── ───── 
 

     الدفترية  القيمة  صافي
 326,810 39 1,128 325,643 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
 ═════ ═════ ═════ ═════ 
 354,116 184 2,621 351,311 م2020ديسمبر   31كما في   
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
ــتخدام حق الموجودات  أغلبية تتألف ــتأجرة فروع من االس ــراف ومواقع  مس ــتأجرتها التي اآللي  الص ــروط المجموعة اس  بش

ــيتم المالك،  عن مختلفة ــليمها إخالؤها وســ ــاس  على  أخرى لفترة التمديد يتم لم ما  المالكين  إلى  وتســ .  المتبادلة   الموافقة أســ
ــؤولة  المجموعة ــيانة  عن مس ــراء إلعادة خيار  أي  المجموعة  لدى ليس. اإليجار فترة خالل  وتأمينها  الموجودات هذه  ص   الش

ــراء اإليجار عقود من كجزء ــعار تقديم طريق عن  العقود هذه  بعض إنهاء  للمجموعة  ويحق.  الموجودات هذه  لش ــبق، إش  مس
 .كغرامة المتبقية التعاقدية المدفوعات من جزء دفع الحاالت بعض في  منها يطلب وقد
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 )تتمة( صافي والمعدات، الممتلكات .9

 ملموسة غير موجودات( ج

 آلي  حاسب  برامج 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

  قيد بضاعة 
 التصنيع 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 
 المجموع 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة
    

    التكلفة
 352,816 47,229 305,587 م 2020 يناير 1 في كما

 37,787 37,776 11 السنة  خالل إضافات 
 - (48,696) 48,696 السنة  خالل   تحويل

 (5,586) - (5,586) استبعادات
 (2,854) (2,854) - مشطوبات 

 ───── ───── ───── 
 382,163 33,455 348,708 م 2021 يناير  1

    
 39,849 37,637 2,212 السنة  خالل إضافات 
 - ( 14,756) 14,756 السنة  خالل   تحويل

 ( 758) ( 758) - استبعادات
    مشطوبات 

 ───── ───── ───── 
 421,254 55,578 365,676 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
 ═════ ═════ ═════ 

 
 

 آلي  حاسب  برامج
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  قيد بضاعة 
 التصنيع 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 
 المجموع 

  الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

    
    : المتراكم اإلطفاء 

 200,629 - 200,629 م 2020 يناير 1 في كما
 49,808 - 49,808 للسنة  المحمل

 (5,569)  (5,569) استبعادات
 ───── ───── ───── 
 244,868 - 244,868 م 2021 يناير  1
    

 50,868 - 50,868 للسنة  المحمل
 - - - استبعادات

 ───── ───── ───── 
 295,736 - 295,736 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
 ───── ───── ───── 

    الدفترية  القيمة  صافي
 125,518 55,578 69,940 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
 ═════ ═════ ═════ 
 137,295 33,455 103,840 م2020 ديسمبر  31 في كما
 ═════ ═════ ═════ 

 

 األخرى الموجودات .10

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

ً  مدفوعة ومبالغ سلف  142,416 186,923 أخرى مدينة وذمم مقدما
 152,531 165,656 ودائع تأمين مقابل أدوات مالية

 187,780 206,810 المضافة القيمة بضريبة المتعلقة المدينة الذمم
 - 291,147 استثمارات شراء مقابل سلف

 145,641 170,807 أخرى
  ───────  ─────── 

 628,368 1,021,343 المجموع
  ══════  ══════   
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 الشريعة أحكام مع متوافقة مشتقات .11

 
 والتحوط  المتاجرة  ألغراض  التالية  الشريعة  أحكام  من  المشتقة  المالية  األدوات  المجموعة  تستخدم  المعتاد،  نشاطها   سياق  في

 : االستراتيجي
 
 بها  المحتفظ المشتقاتنوع /طبيعة  11-1
 
 المقايضات (أ

 
الربح،    بالنسبة.  بأخرى  النقدية  التدفقات  من  مجموعة  لتبادل  ارتباطات  المقايضات  تمثل أسعار     تقوملمقايضات 

  وبالنسبةالمتعاقدة عادة بتبادل دفعات الربح بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ.    األطراف
 .مختلفة بعمالت والمتغيرة الثابتة والعموالت األصل دفعات تبادل يتم العمالت بين العمولة أسعار لمقايضات

 
 (االجنبية العمالت)وعد   خيارات (ب

 
 الصفقات  من  سلسلة  أو  الصفقات  إحدى  في  بالدخول  العميل  بموجبها  يوافق  معامالت  هي  األجنبي  الصرف  خيارات

 )الموعود(. الثاني الطرف  إلى  واحد طرف من تعهد بإعطاء)الواعد(  األطراف أحد  يقوم حيث عمولة، دفع مقابل
 
  محفظة  أساس  على  الخيار  في  بالدخول  المجموعة  تقوم.  الوعود  من  مجموعة  أو  واحد  طرف  من  وعد  الخيار  يكون  قد

  شروط  بدون   أو  مع   عملة (  وبيع)شراء    أو  بيع  أو  بشراء  وعد   بعمل  العميل  يقوم  حيث  بالعميل،  الخاصة   المخاطر
 .لمخاطره التحوط بقصد

 
 المشتقات من الغرض  11-2

 
 المتاجرة ألغراض بها  محتفظ ( أ

 
.  األفضليات  بين  الترجيح   أو   المراكز  تعزيز  أو  المبيعات   في  المشتقات  تداول  في  المجموعة  أنشطة  معظم  تتعلق

. والمستقبلية  الحالية  المخاطر  تخفيض  أو  تعديل  أو  تحويل  من  لتمكينهم  للعمالء  منتجات  تقديم  المبيعات  أنشطة  تتضمن
جابية في األسعار السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإلي  مخاطرتعزيز المراكز إدارة مراكز    ويشمل

 المنتجات   أو  األسواق  بين  الصرف  أسعار  في  الفروقات  من  واالستفادة  بتحديد  الترجيح  ويتعلقأو مؤشرات األسعار.  
 . المختلفة

 
 التحوط ألغراض بها  محتفظ مشتقات ( ب

 
 تذبذب  لمخاطر  تعرضها  من  تخفف  كي  التحوط  ألغراض   الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  مشتقات  المجموعة  تستخدم
 . األجنبي والصرف العمولة أسعار

 
ً   المجموعة  اعتمدت   المجموعة   تعرض  إدارة  تتم  المخاطر  إدارة  عملية  من   كجزء.  المخاطر  وإدارة  لقياس  شامالً   نظاما
  وأسعار   األجنبي  الصرف  أسعار  لمخاطر  تعرضها  من  للحد  العمولة  وأسعار  األجنبي  الصرف  أسعار  في  للتقلبات
ً   اإلدارة  مجلس  يحدده  الذي  النحو  على   مقبولة  مستويات  إلى   العمولة  . السعودي  المركزي  البنك  أصدره   الذي  للدليل  طبقا

 
 تعرضها   لتقليل  وذلك  المخاطر  تغطية  ألغراض  المشتقات  المجموعة  تستخدم  ومطلوباتها،من إدارة موجوداتها    كجزء

ً  يتحقق وهذا. والربح  العملة لمخاطر  .محددة لمعامالت التحوط خالل من عموما
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 )تتمة( المشتقات 11

 
 )تتمة( المشتقات من الغرض  11-2
 
 )تتمة(  التحوط ألغراض بها  محتفظ مشتقات ( ب

 
 النقدية  التدفقات  تحوطات 

 
النقدية المستقبلية من الموجودات والمطلوبات وتحمل    المجموعة أسعار    مخاطرمعرضة لمخاطر تقلبات التدفقات 

أسعار الربح    مخاطرالمجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة كأدوات تحوط للتحوط من    تستخدمربح متغيرة.  
 المتحوط   النقدية  التدفقات  حدوث  فيها  وقعيت  التي  الفترات  ديسمبر،  31  في  كما  يوضح  الذي  الجدول  يلي  فيماالخاصة.  

 :الموحدة الدخل قائمة على ذلك يؤثر أن يتوقع ومتى لها
 

 م 2021
 سنوات  5-3 سنوات  3-1 واحدة  سنة   خالل السعوديــــــة  الرياالت بآالف

   5 من أكثر
   سنوات

     
 42,677 48,913 48,906 24,382 )موجودات(  الواردة النقدية  التدفقات
 ( 2,495,717) ( 417,349) ( 408,579) ( 183,559) )المطلوبات(  الصادرة النقدية  التدفقات

 ────── ────── ────── ────── 
 ( 2,453,040) ( 368,436) ( 359,673) ( 159,177) النقدية  التدفقات صافي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

 م 2020
 السعوديــــــة   الرياالت بآالف

 
 سنوات  5-3 سنوات  3-1 واحدة خالل سنة 

  5 من أكثر
   سنوات

     
 12,997 78,662 86,008 45,098 )موجودات(  الواردة النقدية  التدفقات
 ( 1,696,744) ( 259,944) ( 211,514) ( 93,697) )المطلوبات(  الصادرة النقدية  التدفقات

 ────── ────── ────── ────── 
 ( 1,683,747) ( 181,282) ( 125,506) ( 48,599) النقدية  التدفقات صافي
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 : يلي كما السنة خالل الموحدة  الدخل قائمة في النقدية التدفقات تحوطات مكاسب تصنيف أُعيد
 

 
 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

2020 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
  

 1,652 13,538 والتمويل االستثمارات من  الدخل
 ( 1,563) ( 1,438) المالية والمطلوبات الودائع من العائد

  ──────  ────── 
  الدخل  قائمة  في  تصنيفها  إعادة  تم  نقدية  تدفقات  تحوطات  من  مكاسب  صافي

 89 12,100  الموحدة
  ══════  ══════ 
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021 ديسمبر 31 في  المنتهية  للسنة

67 

 
 )تتمة( المشتقات 11

 
 )تتمة( المشتقات من الغرض  11-2
 
 )تتمة(  التحوط ألغراض بها  محتفظ مشتقات( ب
 

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 ( 110,411) ( 158,638) السنة  بداية في الرصيد
)خسائر(    أرباح  حقوق  في  مباشرة  بها  المعترف  العادلة  القيمة  في  التغير  من/ 

 ( الفعال)الجزء  صافي  الملكية،
 

63,847 
 
(48,138 ) 

 (89) ( 12,100) الموحدة  الدخل قائمة إلى ومحولة الملكية حقوق من ملغاة أرباح
  ──────  ────── 

 ( 158,638) ( 106,891) السنة  نهاية في الرصيد
  ══════  ══════ 

  بقيمة   محققة  غير  خسارةم:  2020)  سعودي  لاير  مليون  63.85  بقيمة  النقدية  التدفقات  تحوطات  حول  العادلة  القيمة  مكسب
 لاير   مليون  28.64  بقيمة  المحققة  غير  الخسارة  لصافي  الموحدة  الشامل  الدخل  قائمة  في(  سعودي  لاير  مليون  48.14
  لاير   مليون  92.49  بقيمة  محقق  ومكسب(  سعودي  لاير  مليون  48.14  بقيمة  محققة  غير   خسارةم:  2020)  سعودي

 (. شيء الم: 2020)
 

التدفقات    الحاليةت  السنوا  خالل تحوطات  في  المستخدمة  الخاصة  العمولة  أسعار  مقايضات  بعض  البنك  باع  والسابقة، 
 ذات   لها  المتحوط  البنود  لكون   الموحدة  الدخل   قائمة  في  تصنيفه  سيستمر/ )الخسائر(    المكاسب   تصنيف  أن  إالالنقدية،  
ً .  قائمة  زالت  ما  العالقة    إعادة   سيتم  السعودية،  العربية  المملكة  في   المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية   المعايير  لمتطلبات  طبقا

  المتحوط بالبنود المتعلقة النقدية التدفقات فيها تؤثر التي الفترة في الموحدة الدخل قائمة في/ )الخسائر(  المكاسب  تصنيف
 . الموحدة الدخل قائمة على لها
 

تمثل   ال.  األسمية  قيمها  إلى   إضافةً   للمجموعة  المشتقة  المالية  لألدوات والسالبة  الموجبة  العادلة  القيم  التالي الجدول  يلخص
التي توفر مؤشًرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، بالضرورة حجم التدفقات النقدية المستقبلية   ،  االسميةالمبالغ  

العادلة    وبالتاليالمعنية.   بالقيمة  والمحددة  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  على تعرض  تُعتبر مؤشراً  األسمية ال  القيم  فإن 
 السوق: مخاطرؤشراً على االيجابية لألدوات المشتقة، وال توفر أيضاً م

 
  

 م2021  
 السعوديــــــة الرياالت بآالف

  االستحقاق  تاريخ حتى االسمية القيم    

          
 
 

  العادلة القيمة
 الموجبة 

 العادلة  القيمة
 أشهر 3 خالل اإلسمية المبالغ السلبية

3-12 
 شهرا  

1-5 
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 الشهري  المعدل
 

         
         ألغراض المتاجرة:   مقتناة

 2,762 33,143 - - - 33,143 335 333 الخيارات 

 461,870  - 562,500 84,975 647,475 2,384 1,464 العمالت  مقايضات

 131,280 - - - 18,048 18,048 61 27 اآلجلة  األجنبي الصرف عقود

 العمولة  أسعار  مقايضات
 

4,998 4,998 431,429 - 200,000 31,429 200,000 996,912 

  العمولة  أسعار  مقايضات
 1,093,750 - 1,875,000 - - 1,875,000 13,208 411 للعملة 

 

لتحوطات التدفقات   مقتناة
         النقدية: 

 3,192,292 1,671,875 750,000 360,000 468,750 3,250,625 206,323 4,825 العمولة  أسعار  مقايضات

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

 5,878,866 1,905,018 2,656,429 1,122,500 571,773 6,255,720 227,309 12,058 المجموع

  ══════  ══════  ══════  ═════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
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  )تتمة(  المشتقات  11
 

 )تتمة( المشتقات من الغرض 11-2
 
 )تتمة( التحوط ألغراض بها محتفظ مشتقات( ب
 

 

 

 القيم   تسوية  المتوقع  من.  العائد  منحنى  في  الهبوط  إلى  رئيسي  بشكل  الخاصة  العمولة  أسعار  لمقايضات  السلبية  العادلة  القيم  تعود
 م(. 2044 أبريلم: 2020 ديسمبر  31م )2044 ابريل شهر قبل  أو في المقايضات لهذه  العادلة

 
 ديسمبر   31)  سعودي  لاير  مليون  1.75  بمبلغ  القبض  مستحق  الربح  المتاجرة  ألغراض  بها  المحتفظ  الربح  معدالت  مقايضات  تتضمن
 1.47م:  2020  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون  1.80  بقيمة  الدائنة  المستحقة  والعموالت(  سعودي  لاير  مليون  1.47م:  2020
مليون لاير سعودي   4.83مقايضات معدالت الربح لتحوطات التدفقات النقدية مستحق القبض بمبلغ    تتضمن(.  سعودي  لاير  مليون

م:  2020ديسمبر    31يون لاير سعودي )مل  19.12مليون لاير سعودي( والمبالغ مستحقة الدفع بقيمة    5.04م:  2020ديسمبر    31)
 مليون لاير سعودي(.    18.46

 
 .اإلسالمية  الشريعة مع متوافقة أعاله الجدول في المشتقة المنتجات جميع

 
 م لم تكن هناك أي حالة لعدم الفعالية في تحوطات التدفقات النقدية.  2020ديسمبر    31و  م2021ديسمبر    31السنة المنتهية في    خالل

 
ً  أدناه الجدول يعكس  .وقيمتها المخاطر تغطية وأداة المغطاة، المخاطر وطبيعة مخاطرها، المغطاة والمحافظ بالبنود ملخصا

 
   مخاطرها   المغطاة البنود وصف
 ( السعوديـــة الرياالت)بآالف 

 
 م 2021

  بدء عند القيمة 
 التغطية  أداة المخاطر  التغطية 

  القيمة 
  العادلة
 الموجبة 

  العادلة  القيمة 
 السالبة 

      

 15,613 - العمولة  أسعار  مقايضات نقدية   تدفقات 1,100,000   متغيرة  بمعدالت استثمارات
 171,589 - العمولة  أسعار  مقايضات نقدية   تدفقات 2,150,625 متغير  بمعدل  ودائع

 
 

  

 م2020 
 السعوديــــــة الرياالت بآالف

  االستحقاق  تاريخ حتى االسمية القيم    

         
 
 

  العادلة القيمة
 الموجبة 

 العادلة  القيمة
 أشهر 3 خالل اإلسمية المبالغ السلبية

3-12 
 شهرا  

1-5 
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 الشهري  المعدل
 

         
         ألغراض المتاجرة:   مقتناة

 282,581 - - - 265,106 265,106 40 3,780 العمالت  مقايضات

 200,388 - - - 5,681 5,681 40 8 اآلجلة  األجنبي الصرف عقود

 العمولة  أسعار  مقايضات
 

18,792 18,792 1,254,753 - 1,004,277 250,476 - 1,409,685 

 533,333 - - - - - - - مهيكلة  ودائع
 

لتحوطات التدفقات   مقتناة
         النقدية: 

 3,550,625 1,771,875 1,778,750 - - 3,550,625 284,623 112,644 العمولة  أسعار  مقايضات

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

 5,976,612 1,771,875 2,029,226 1,004,277 270,787 5,076,165 303,495 135,224 المجموع

  ══════  ══════  ══════  ═════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
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  المشتقات )تتمة( 11
 

 الغرض من المشتقات )تتمة(  11-2
 

 ب( مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط )تتمة(
 
 

   مخاطرها المغطاة البنود  وصف
 ( السعوديـــة الرياالت)بآالف  

 
 م 2020

  بدء  عند القيمة
 المخاطر  التغطية 

 التغطية   أداة
 

  القيمة
  العادلة
 الموجبة 

  العادلة القيمة
 السالبة 

      

 - 107,605 العمولة  أسعار  مقايضات نقدية   تدفقات 1,400,000   متغيرة  بمعدالت استثمارات
 266,160 - العمولة  أسعار  مقايضات نقدية   تدفقات 2,150,625 متغير  بمعدل  ودائع

 

 لألوراق  الجزيرة  شركة  مسمى  تحت  خاصة  أغراض  ذات  منشأة  بتأسيس  البنك  قام  الدولية،  القوانين  بعض  في  التغيرات  على  بناءً 
 المنشأة   هذه  إلى  المتاجرة  أو  التحوط  في  المستخدمة  الربح  معدل  مقايضات   مشتقات  جميع   تحويل  البنك   وينوي  المحدودة  المالية

ً .  الخاصة  الوقت   ذلك   ومن.  المقابلة  األطراف  وأحد  الخاصة  والمنشأة  البنك  بين  إحالل   اتفاقية  توقيع  جرى  الصدد،  بهذا  ومبدئيا
 التغير  هذا  ظل  وفي.  والبنك  المنشأة  بين  تبادلي  دعم  مع  المقابلة  األطراف  لدى  المشتقات  جميع  بتنفيذ  الخاصة  المنشأة  ستقوم  وصاعداً 

 . لةفاع تظل سوف التحوط عالقات بأن تعتقد اإلدارة  فإن القوانين استلزمته  الذي
 

 األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك المطلوبات .12
 

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 177,278 235,986 جارية  حسابات
 8,063,770 5,884,986 (1-12 إيضاح)راجع  األخرى المالية والمؤسسات البنوك من المال سوق ودائع

 289,148 289,108 اتفاقية إعادة الشراء اقتراضات
  ───────  ─────── 

 8,530,196 6,410,080 المجموع
  ═══════  ═══════ 

 
 :يلي كما الشريعة مع المتوافقة األرصدة أعاله يتضمن

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعودية
   

 177,278 235,986 جارية  حسابات
 3,157,189 2,189,241 السلع مرابحة

   5,195,729 3,984,853 وكالة
  ───────  ─────── 

 8,530,196 6,410,080 المجموع
 ═══ ════ ══ ═════ 

 
  2.41مبلغ    مجموعم من البنك المركزي الســعودي ب2020هذا الرصــيد ودائع بدون أرباح تم اســتالمها خالل    يتضــمن  12-1

مليار لاير سعودي( بآجال استحقاق متفاوتة من أجل دعم البنك في تنفيذه    4.19م:  2020ديسمبر    31مليار لاير سعودي )
 (. 41)راجع ايضاح  19- كوفيدجابة لفيروس لحزم اإلغاثة التنظيمية المختلفة التي قدمتها الحكومة است

  
ــتثاراتلذلك، تضــمن إيرادات المجموعة من   ونتيجة ــنة المنتهية في   االس ــمبر    31والتمويل للس م القيمة العادلة  2021ديس
 .أرباح بدون الودائع عن الناتجة( سعودي لاير مليون 80.72م: 2020مليون لاير سعودي ) 59.69البالغة 
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 العمالء ودائع .13

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 37,411,390 38,504,625 الطلب  تحت
 284,182 983,845 ادخار

 28,543,641 37,057,540 ألجل العمالء  استثمارات
 1,764,399 1,819,139 أخرى

  ───────  ─────── 
 68,003,612 78,365,149 المجموع

  ═══════  ═══════ 
 

 : يلي كما الشريعة مع المتوافقة العمالء ودائع أعاله يتضمن
 م 2021 

 الرياالت بآالف
   السعوديــــــة

 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 37,411,390 38,504,625 قرض - الطلب  تحت
 284,182 983,845 وكالة – ادخار

 26,298,819 33,806,020 مرابحة – ألجل العمالء  استثمارات
 2,244,822 3,251,520 وكالة – ألجل العمالء  استثمارات

 1,764,399 1,819,139 قرض - أخرى
  ───────  ─────── 

 68,003,612 78,365,149 المجموع
  ═══════  ═══════ 

 
 المحتفظ  الهوامش  من(  سعودي  لاير  مليون  710.15م:  2020)  سعودي  لاير  مليون  635.69  األخرى  العمالء  ودائع  تشمل

 .لإللغاء القابلة غير واالرتباطات المحتملة للمطلوبات بها
 

 :يلي  كما االجنبية بالعمالت ودائع  على أعاله العمالء ودائع تشتمل
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 1,717,463 1,030,173 الطلب  تحت
 1,954,892 3,947,355 ألجل العمالء  استثمارات

 90,389 46,894 أخرى
  ───────  ─────── 

 3,762,744 5,024,422 المجموع
  ═══════  ═══════ 
 

  فيما   الحساسية  فإن  وعليه،.  السعودي  باللاير  المرتبط  األمريكي  بالدوالر  أساسي  بشكل  مقومة  األجنبية  بالعمالت  الودائع  تكون
 .جوهرية ليست األجنبية العملة بمخاطر يتعلق

 
 المال  لرأس معززة صكوك .14

 
م  2021  مايو  9  في  البنك  قام  الشروط،  لبعض  ووفقا  الصلة  ذات  المقدم  التعميم  في  المذكورة  للشروط  ووفقا  الحالية،  السنة  خالل

  2,000  بإصدار  البنك  قام م،  2016  يونيو  2  بتاريخ.  المال  لرأس  المعززة  الصكوك  شهادات  تسوية   استدعاء  في   حقه  بممارسة
  الفائدة)سعر    شهور  6  أساس  على  أرباح   توزيع  بمعدل  صك،  لكل  سعودي  لاير  مليون  بمبلغ  المال  لرأس  معززة  صكوك  شهادة

ــ   مسبق  بشكل  سنوي  نصف   بشكل  يُعدل   ـــ"(  سايبور"   السعودية  البنوك  بين ً   ـ   للسنة،   أساس   نقطة   190  هامش  إليه   مضافا
  .  سنة كل من ديسمبر 2و يونيو 2 بتاريخ أشهر ستة كل المتأخرات دفع ويستحق
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 )تتمة( المال لرأس معززة صكوك .14
 

  سعودي   لاير   مليون  بمبلغ)صكوك(    المال  لرأس  معززة   صكوك  شهادة  2,000  بإصدار البنك  قامم،  2021  ديسمبر  8  بتاريخ
 سنوي  نصف  بشكل  يُعدل  ـــ"(  سايبور "   السعودية  البنوك  بين  الفائدة)سعر    شهور  6  أساس  على  أرباح  توزيع  بمعدل  صك،  لكل

ً   ـــ  مسبق  بشكل   يونيو   8و  ديسمبر  8  بتاريخ  أشهر  ستة  كل  المتأخرات  دفع  ويستحق  للسنة،  أساس  نقطة  155  هامش  إليه  مضافا
م  2026ديسمبر  8للبنك ممارسة خيار االسترداد في   يحق. الصكوك تلك انتهاء تاريخ وهوم 2031 ديسمبر 8 حتى سنة كل

  الصكوك   استرداد  يمكن.  بهاأو بعد ذلك التاريخ حال استيفاء بعض الشروط حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار المتعلقة  
 ً  السوق  في  مسجلة  الصكوك  هذه  إن.  اإلصدار  نشرة  في  الواردة  األحكام  حسب  األخرى  الشروط  بعض  استيفاء  حال  أيضا

 )تداول(.  السعودية المالية
 
 األخرى  المطلوبات .15

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 395,476 461,109 دائنة ذمم
 279,701 289,275 (29)ايضاح   الموظفين منافع التزامات
 324,902 289,865 (أدناه أ)اإليضاح  مخصومة - اإليجار عقود التزامات
 371,087 408,090 ((3)ج()20)إيضاح   باالئتمان المتعلقة وااللتزامات التعهدات الخسارة مخصص
 32,638 43,153 الدفع  مستحقة أرباح  توزيعات

 14,793 9,825 (أدناه ب)اإليضاح  الجزيرة ألهل الجزيرة  خير برنامج
 463,842 433,710 (ادناه ج)اإليضاح  أخرى

  ───────  ─────── 
 1,882,439 1,935,027 المجموع

 ════ ═══ ═══ ════ 
 

 عقود اإليجار بناًء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة: أللتزماتيلي تحليل االستحقاق  فيما (أ
 

 م2021      
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 84,614 77,245 سنة  من أقل
 217,672 202,711 سنوات خمس إلى سنة
 66,250 40,855 سنوات  خمس من أكثر

 368,536 320,811 ديسمبر 31 في المخصومة اإليجار عقود التزامات مجموع

   
 324,902 289,865 ديسمبر 31عقود اإليجار المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة في  التزمات
 72,414 67,850 متداول

 252,488 222,015 متداول غير
 

 المجتمع  تجاه  للمجموعة  االجتماعية  المسؤوليات  لتأدية  خيري  برنامج  في  المساهمة  على  اإلدارة  مجلس  وافقم،  2006  خالل ( ب
  الغرض،  ولهذا. للمجتمع  العامة  المصلحة  تعزز  التي الخيرية المساعي   مختلف في  الخيرية  المساهمات خالل  من  السعودي،

  من   تتألف  البرنامج،  هذا   لتنسيق  اجتماعية لجنة  تشكيل  تم.  البرنامج لهذا سعودي  لاير  مليون  100  بمبلغ  المجموعة  ساهمت
 األعمال  مجتمع   من  آخرين  مستقلين  أعضاء  من  المساعدة  التماس  إلى  اإلدارة  مجلس  ويهدف  اإلدارة،  مجلس  من  أعضاء  ثالثة

 .البرنامج ألنشطة اإلرشادات وتقديم الستعراض للمجموعة  الشرعية الرقابة ومؤسسة
 

 الزكاة  تسوية  اتفاقية  نتيجة مستحق(  سعودي  لاير  مليون  264.72م:  2020)  سعودي  لاير  مليون  176.48  مبلغ  ذلك  يشمل ( ج
م:  2020)  أقساط  ثالثة  على  الدفع  مستحق  المبلغم.  2017  إلىم  2006  من  للسنوات  بالربط  يتعلق  فيما  الهيئة  مع  المبرمة

 . 26 اإليضاح في مفصل بشكل موضح هو كما( أقساط ثالثة
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 المال رأس .16

 
(  سعوديمليون لاير    820م:  2020مليون سهم )  820رأسمال المصرف المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من    يتكون
 لاير سعودي للسهم الواحد.  10اسمية قدرها   بقيمة

 
 : التالي النحو على موزعة البنك رأسمال ملكية إن

 م 2021 
 

 م 2020
 

 % 80.22 %82.57 سعوديون مساهمون
 % 3.70 %3.70 الوطني  باكستان  بنك - أجنبي مساهم
 % 16.08 %13.73 آخرون - أجنبي مساهم

 
 النظامي االحتياطي .17

 
  السـنة  دخل  صـافي من  %25  عن يقل ال ما تحويل البنك،  تأسـيس  وعقد  السـعودية العربية المملكة  في  البنوك  مراقبة نظام يقتضـي

ــاوي  أن  إلى النظامي  االحتياطي  إلى ــيد يسـ مليون لاير   251.52تم تحويل مبلغ قدره   عليه،. المدفوع  المال  االحتياطي  هذا رصـ
 .للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن(. سعودي لاير مليون 8.44: م2020سعودي من صافي الدخل ) 

 
 األخرى  االحتياطيات .18

 
 م2021

  مخاطر تغطية
 التدفقات النقدية

  الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 القيمة احتياطي
 بالقيمة دين - العادلة
  خالل من العادلة
 اآلخر الشامل الدخل
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 اكتوارية  مكاسب
 ( 29)إيضاح 

  الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 
 المجموع 

  الرياالت)بآالف  
 ( السعودية

     
 ( 99,576)  22,502 36,560 ( 158,638) السنة  بداية  في  الرصيد

  ──────  ──────  ──────  ────── 
 ( 14,662) - ( 78,509) 63,847 العادلة  القيمة في  التغير صافي 
 ( 12,100) - - ( 12,100) الموحدة  الدخل قائمة إلى  محول

 11,786 11,786 - - من التزام المنافع المحددة اكتوارية مكاسب
  ──────  ──────  ──────  ────── 

 ( 14,976) 11,786 ( 78,509) 51,747 السنة  خالل الحركة صافي 
  ──────  ──────  ──────  ────── 

 ( 114,552) 34,288 ( 41,949) ( 106,891) السنة  نهاية في الرصيد
  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 
 

 م 2020
تغطية مخاطر  
 التدفقات النقدية

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

احتياطي القيمة  
دين بالقيمة   -العادلة 

العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 مكاسب اكتوارية
 (29)إيضاح 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 
 المجموع 

)بآالف الرياالت  
 السعودية( 

     
 ( 86,804) 18,099 5,508 (110,411) الرصيد في بداية السنة 

  ──────  ──────  ──────  ────── 
 ( 17,086) - 31,052 ( 48,138) صافي التغير في القيمة العادلة 

 (89) - - (89) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
 4,403 4,403 - - مكاسب اكتوارية من التزام المنافع المحددة

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ( 12,772) 4,403 31,052 ( 48,227) الحركة خالل السنة صافي 

  ──────  ──────  ──────  ────── 
 ( 99,576)  22,502 36,560 (158,638) الرصيد في نهاية السنة 

  ══════  ══════  ══════  ══════ 
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 األولى الشريحة صكوك .19

  األولى   الشريحة  صكوك)"الترتيب"(    اإلسالمية  الشريعة  مع   متوافق  ترتيب  خالل  من  البنك  أصدر  الحالية،  السنة  خالل
 التنظيمية   السلطات  قبل  من  الترتيب  اعتماد  تم(.  األمريكي   بالدوالر )سائدة    سعودي  لاير  مليار  1.875  بقيمة)"الصكوك"(،  

 . البنك إدارة ومجلس
 

  في   الصكوك  لحاملي  مقسمة  غير  ملكية  حصة  وتمثل  محددة  استرداد  تواريخ  لها  وليس  دائمة  مالية  أوراق  هي  الصكوك  وهذه
 حقوق  ضمن  ويصنف  للبنك  المال   لرأس  ومعزز  ومشروط  مضمون   غير  التزام   صك  كل  يشكل  حيث  الصكوك،  موجودات

 واألحكام  للشروط  وفقا  محددة  زمنية  فترة  في  الصكوك  استدعاء  أو  استرداد  في  الحصري  الحق  للبنك  ذلك،  ومع.  الملكية
 . الصكوك  اتفاقية في عليها المنصوص

 
 العمولة   وتدفع.  سنوات  5  كل  النظر  إلعادة  ويخضعم  2026  حتى  اإلصدار  تاريخ  من  سنويا%  3.95  هو  المطبق  العمولة  معدل

  الدفع   عدم   اختيار  أو  الدفع  عدم   عند  إال  دوري،   توزيع  تاريخ  كل  في   كمتأخرات  سنوية  نصف  بصورة  الصكوك  على   المطبقة
  عدم  يعتبر وال. توزيعات بأي القيام عدم يختار أن( معينة وشروط ألحكام)وفقا   لتقديره وفقا  للبنك يجوز حيث البنك، قبل من

 .مستقبلية  توزيعات  أي  خالل  مضاعفة  أو  تراكمية  كمبالغ  تدفع  لم   التي  المبالغ  تعتبر  وال  تعثر  أحداث   الدفع  عدم   اختيار  أو  الدفع
 

 المحتملة  وااللتزامات التعهدات 20
 

 القضائية  الدعاوى (أ
 

يتم رصد مخصص جوهري حيث  لم.  المجموعة ضد  مقامة روتينية  قضائية  دعاوى  هناك كانتم 2021 ديسمبر  31 في كما
 القانونية المهنية إلى أنه من غير المرجح تكبد أية خسائر جوهرية. االستشاراتتشير 

 
 رأسمالية التزامات (ب

 
  87.61م:  2020مليون لاير سعودي )  121.57م، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية قدرها  2021ديسمبر    31في    كما

 مليون لاير سعودي( تتعلق بإنشاء فروع ومشاريع متعلقة بتقنية المعلومات. 
 

 ارتباطات والتزامات محتملة متعلقة باالئتمان (ج
 

 وال للعمالء عند طلبها. إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير أم
 

إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية، التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم  
تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى، تحمل نفس مخاطر االئتمان التي يحملها التمويل. أما المتطلبات  

بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فتقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام الطرف  النقدية  
 الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية. 

 
إن االعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر بسحب 
األموال وفق شروط وأحكام خاصة مضمونة عادةً بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر ائتمان أقل  

 بصورة جوهرية.
 

تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. تتوقع المجموعة تقديم معظم القبوالت قبل 
 سدادها من العمالء.

 
وضمانات   تمويل  شكل  على  أساسي  بشكل  الممنوح  االئتمان  من  المستخدم  غير  الجزء  االئتمان  لمنح  االلتزامات  تمثل 
واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة  

لمستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا، يتوقع أن  االلتزامات غير ا  مجموعلخسارة بمبلغ يعادل  
أقل كثيراً من   الحفاظ على    مجموعيكون  العمالء  المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من  االلتزام غير 

لضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل با  مجموع معايير ائتمان محددة. إن  
  من هذه االلتزامات يتم إنهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب .
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 )تتمة( المحتملة وااللتزامات االرتباطات .20

 
 ارتباطات والتزامات محتملة متعلقة باالئتمان )تتمة( (ج
 
 : بالمجموعة الخاصة باالئتمان المتعلقة المحتملة وااللتزامات التعهدات لقاء التعاقدية لالستحقاقات تحليالً  يلي فيما (1
 

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
 

 م 2021
 

 3 خــــالل 
 أشهر 
 

3-12 
 شهرا  

1-5 
 سنوات 

 5 من أكثر
 سنوات 

 
 مجموع ال

 1,492,763 - 30,000 829,865 632,898   مستندية  اعتمادات
 4,645,285 23,050 201,724 1,453,665 2,966,846 ضمان  خطابات
 245,223 - - - 245,223 قبوالت

ــات ــة  غير  التزام ــابل  لمنح  للنقض  ق
 354,918 - - 354,918 -   االئتمان

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6,738,189 23,050 231,724 2,638,448 3,844,967 المجموع
 ( 408,090)     القيمة في  االنخفاض  مخصص

     ────── 
 6,330,099     للمخاطر  التعرض  صافي

     ══════ 
 

 
 ( السعودية الرياالت)بآالف   

 
 م 2020

 

 3 خــــالل 
 أشهر
 

3-12 
 شهراً 

1-5 
 سنوات 

 5 من أكثر
 سنوات 

 
 مجموع ال

 777,807 - 5,500 424,804 347,503   مستندية  اعتمادات
 4,589,950 20,600 123,337 1,110,544 3,335,469 ضمان  خطابات
 170,509 - - - 170,509 قبوالت

ــات ــة  غير  التزام ــابل   لمنح  للنقض  ق
 618,455 - 150,000 468,455 -   االئتمان

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6,156,721 20,600 278,837 2,003,803 3,853,481 المجموع
 ( 371,087)       القيمة في  االنخفاض  مخصص

     ────── 
 5,785,634     للمخاطر  التعرض  صافي

     ══════ 

 
  من   وقت  أي  في  أحادي   بشكل  إلغاؤها  يمكن  والتيم  2021  ديسمبر  31  في  كما  التعهدات  من  المستخدم  غير  القائم  الجزء  بلغ
 (.سعودي لاير مليار  3.84م:  2020) سعودي لاير مليار  8,47 بمبلغ المجموعة قبل
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 )تتمة( المحتملة وااللتزامات االرتباطات .20

 
 وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان )تتمة(  التعهدات (ج

 
القيمة الدفترية لاللتزامات المتعلقة باالئتمان وااللتزامات المحتملة للمساعدة    مجموعيوضح الجدول التالي التغييرات في   ( 2

 في توضيح أهميتها للتغيرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة. 
  م 2021  

 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهرا   12

خسائر ائتمان  
متوقعة غير  
منخفضة القيمة  
االئتمانية على  

 الزمنيمدى العمر  

خسائر ائتمان  
متوقعة منخفضة  

القيمة االئتمانية على  
 المجموع  مدى العمر الزمني

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 6,156,721 480,558 138,446 5,537,717 م 2021يناير  1القيمة الدفترية كما في  مجموع 
مبالغ محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة على  

 شهر 12مدى 
78,715 (73,073 ) (5,642 ) - 

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

 
(36,249 ) 

 
36,249 

 
- 

 
- 

تحويل إلى خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة  
 االئتمانية على مدى العمر الزمني 

 
(116,121 ) 

 
(31,823 ) 

 
147,944 

 
- 

 803,331 - 10,866 792,465 مالية جديدة منشأة أو مشتراة موجودات 

 ( 313,708) ( 13,375) ( 2,628) ( 297,705) موجودات مالية تم استبعادها خالل السنة

 91,845 ( 39,396) ( 9,819) 141,060 حركات أخرى 

ديسمبر   31القيمة الدفترية كما في  مجموع 
 م 2021

6,099,882 68,218 570,089 6,738,189 

 
تمثل الحركات األخرى بصورة رئيسية التغيرات في التعرضات التي يواجهها العمالء حيث ال يوجد تغيرات في المرحلة  

 خالل السنة. 
  م 2020  

 

  االئتمانية   الخسائر
  مدى على  المتوقعة
 شهراً  12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  على  االئتمانية

 العمر مدى
 الزمني

  ائتمان خسائر
  منخفضة متوقعة

  على  االئتمانية القيمة
 المجموع  الزمني  العمر مدى

 ( السعودية الرياالت)بآالف   

 5,357,909 465,133 166,455 4,726,321 م 2020 يناير 1 في  كما الدفترية القيمة مجموع 
  مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ
 - - ( 16,648) 16,648 شهر 12

  منخفضة  غير متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 - - 3,006 ( 3,006) الزمني العمر مدى على  االئتمانية القيمة
  القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل

 - 38,149 ( 7,889) ( 30,260) الزمني  العمر مدى على  االئتمانية
مالية أُلغي إثباتها خالل الفترة باستثناء   موجودات

 ( 292,203) ( 4,286) ( 22,191) ( 265,726) المشوطبات 

 1,184,265 36 - 1,184,229 مشتراة  أو منشأة  جديدة مالية موجودات

 ( 93,250) ( 18,474) 15,713 ( 90,489) أخرى  حركات
  ديسمبر 31 في  كما الدفترية القيمة مجموع 
 6,156,721 480,558 138,446 5,537,717 م 2020

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021 ديسمبر 31 في  المنتهية  للسنة

76 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة )تتمة( .20
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان )تتمة(ج( 
 

 :يلي كما  وهي باالئتمان المتعلقة وااللتزامات التعهدات القيمة انخفاض مخصص  في التغيرات تحليل( 3 
 

  م 2021  

 

  االئتمانية الخسائر
  على  المتوقعة 

 شهرا   12 مدى 

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  على االئتمانية

 الزمني  العمر مدى 

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع  الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     

 371,087 336,752 6,547 27,788 م 2021  يناير 1 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
 - ( 661) ( 556) 1,217 شهر 12 مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ

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

 
(95 ) 

 
95 

 
- 

 
- 

  االئتمانية القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 - 6,421 ( 2,321) ( 4,100) الزمني  العمر مدى على

 46,197 53,015 4,265 ( 11,083) الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد
 1,893 - 163 1,730  مشتراة  أو منشأة  جديدة مالية موجودات
 ( 11,087) ( 9,159) ( 40) ( 1,888)   استبعادها تم  مالية موجودات

 408,090 386,368 8,153 13,569 م2021 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة

 
  م 2020  

 

  االئتمانية   الخسائر
  مدى على  المتوقعة
 شهراً  12

  ائتمان خسائر
  غير متوقعة
  القيمة منخفضة
  على  االئتمانية

 الزمني  العمر مدى

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 المجموع  الزمني  العمر

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     

 93,489 72,257 2,602 18,630 م 2020  يناير 1 في كما متوقعة  ائتمان خسارة
 - - ( 322) 322 شهر 12 مدى على المتوقعة االئتمان  خسائر إلى  محولة مبالغ

  القيمة منخفضة  غير متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 - - 19 ( 19) الزمني  العمر مدى على  االئتمانية

  االئتمانية القيمة منخفضة متوقعة ائتمان خسارة إلى تحويل
 - 450 ( 189) ( 261) الزمني  العمر مدى على

 271,551 264,064 4,713 2,774 الخسائر  مخصص قياس  إعادة بعد
 7,932 18 - 7,914 مشتراة  أو منشأة  جديدة مالية موجودات
 ( 1,885) ( 37) ( 276) ( 1,572) استبعادها  تم  مالية موجودات

 371,087 336,752 6,547 27,788 م2020 ديسمبر 31 في كما متوقعة  ائتمان خسارة

 
 : األخرى( فيما يلي تحليالً للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف 2

 

 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 468,455 204,918 حكومية وشبة  حكومية 
 5,681,555 6,481,854 شركات 
 6,711 51,417 أخرى مالية  ومؤسسات  بنوك 

  ───────  ─────── 
 6,738,189 6,156,721 
 ( 371,087) ( 408,090) القيمة في االنخفاض مخصص 

  ──────  ────── 
 5,785,634 6,330,099  المجموع

  ══════  ══════ 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة )تتمة( .20

 
 تشغيلي  إيجار  عقود التزامات( د
 
يلي تحليالً ـبالـحد األدنى ـلدفـعات اإليـجار المســـــتقبلـية بموـجب عقود اإليـجار التشـــــغيلـية غير الـقابـلة لإللـغاء، التي أبرمتـها    فيـما

 -:كمستأجرالمجموعة 
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   
 4,665 4,308 واحدة سنة من أقل
 420 1,944 سنوات 5 إلى 1
  ──────  ────── 

 5,085 6,252 المجموع
  ══════  ══════ 

 

 واالستثمارات التمويل من الدخل صافي .21
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   والتمويل  االستثمارات من الدخل
 2,262,511 2,174,717 تمويل 

 806,098 749,170 بالتكلفة المطفأة   مقتناة استثمارات
 25,702 61,555 اآلخر  الشامل  الدخل خالل من العادلة  بالقيمة مدرجة استثمارات
 71,021 45,966 الشريعة أحكام مع المتوافقة المشتقات
 14,709 2,918 األخرى  المالية والمؤسسات  البنوك من مطلوبات

  ───────  ─────── 
 3,180,041 3,034,326 المجموع

  ───────  ─────── 
   المالية والمطلوبات الودائع من العائد
 491,231 269,077 العمالء ودائع

 128,243 29,031 األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة
 80,679 70,543 الشريعة أحكام مع المتوافقة المشتقات
 72,274 27,439 المال  لرأس معززة صكوك

 15,465 12,246   إيجار عقود موجودات على تمويل تكلفة
 1,813 950 أخرى 

  ───────  ─────── 
 789,705 409,286 المجموع

  ───────  ─────── 
 2,390,336 2,625,040 االستثمار  وإيرادات التمويل صافي

 ═══ ════ ════ ═══ 
 

 . اإلسالمية الشريعة من  المعتمدة المنتجات من تأتي للمجموعة الخاصة  العموالت ومصروفات دخل جميع
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 صافي  المصرفية، الخدمات دخل .22

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
 الرياالت بآالف

   السعوديــــــة
   إيرادات - بنكية خدمات من رسوم

 310,289 333,932 المحلية األسهم في متاجرة
 282,704 318,875  عمل بطاقات

 136,238 177,607 إدارة  وأتعاب قروض التزامات
 105,888 71,811 حواالت من رسوم

 49,758 55,790 متعلقة بالصناديق االستثمارية   مصاريف
 43,921 54,259 العالمية األسهم في متاجرة
 43,530 42,972 تجاري  تمويل
 22,702 36,596 االستثمارية البنكية الخدمات قطاع
 30,177 43,026 أخرى 

  ───────  ─────── 
 1,025,207 1,134,868 البنكية الخدمات من  األتعاب مجموع

  ───────  ─────── 
   

   مصروفات  - بنكية خدمات من رسوم
 (  168,217) ( 191,233)   وساطة رسوم

 (  189,928) ( 240,712)   ببطاقات متعلقة مصروفات
 ( 33,247) ( 33,811) بالتمويل  متعلقة مصروفات
 ( 11,922) ( 16,059) االستثمار  بصناديق متعلقة مصروفات

 ( 13,381) ( 13,922) العالمية األسهم في متاجرة
 ( 1,004) ( 658) الحواالت  أتعاب مصروفات

  ──────  ────── 
 ( 417,699) ( 496,395) البنكية  الخدمات من األتعاب مصروفات مجموع

  ──────  ────── 
 607,508 638,473 المجموع

  ══════  ══════ 
 
 
   الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية أدوات حول المكسب)الخسارة( /  صافي .23

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعودية
   

 9,404 4,045  االستثمار صناديق
 412 965 أسهم

 - ( 16,623) مشتقات 
  ──────  ─────── 

 9,816 ( 11,613) المجموع 
  ══════  ══════ 
 

  المحققة  غير  الخسارة   صافي  تتضمن   الدخل  قائمة   خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية   أدوات  حول  المكسب)الخسارة( /    صافي
 (.سعودي لاير مليون 9م: 2020)  سعودي لاير مليون 9,10 بقيمة
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 أخرى تشغيلية إيرادات .24
 

 
 

 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 17,034 -   تكافل أعمال تحويل من ربح
 139 1,003 أخرى  عقارات بيع من ربع
 7 168 ومعدات ممتلكات بيع من ربح

 15,230 10,965 أخرى 
  ───────  ─────── 

 32,410 12,135 المجموع
  ══════  ══════ 

 
 السهم ربحية .25

 
 البنك   في   األسهم  حملة   على   العائد  للسنة   الدخل   صافي   بقسمة  السابقة  والفترة  الحالية   للسنة   للسهم  األساسي   الربح   احتساب  تم

 :يلي كما القائمة، العادية األسهم لعدد  المرجح المتوسط  على(  األولى الشريحة بصكوك  المتعلقة للتكاليف)معدل 
 
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

  العاديين المساهمين إلى العائد الربح
 (األولى الشريحة بصكوك متعلقة لتكاليف)معدل 

  

 33,754 966,761 للسهم والمخفض األساسي الربح

   
 األسهم األسهم  

    العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
 820,000,000 820,000,000 للسهم والمخفض األساسي الربح

   
 0.04 1.18 ( سعودي)لاير   للسهم والمخفض األساسي الربح

 
 .الطريقة بنفس للسهم والمخفض األساسي الربح  باحتساب  البنك يقوم
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 الدخل  وضريبة الزكاة .26

         
 
 

 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعودية
   

   الزكاة 
 6,612 138,390 للسنة الحالية      
 ( 6,326) 17 السنة السابقة      

  ──────  ────── 
 138,407 286 

   الدخل  ضريبة
 441 8,448 للسنة الحالية      
 ( 3,286) 266 السنة السابقة      

  ──────  ────── 
 8,714 (2,845 ) 

  ──────  ────── 
 ( 2,559) 147,121 المجموع

  ══════  ══════ 
 

 الزكوي  الوضع
 

  توجيهات   مع  ليتماشى)"الهيئة"(    والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  مع)"االتفاق"(    تسوية  التفاق  البنك  توصلم،  2018  خالل
  1260  رقم  الوزاري  والقرارم(  2018  نوفمبر  28هـ )الموافق  1440  األول  ربيع  20  تاريخ/م(  26)  رقم  الملكي  المرسوم

م  2017  حتىم  2006  من  للسنوات  القائمة  الزكاة  التزامات  تسوية  أجل  منم(  2018  ديسمبر  12هـ )1440  الثاني  ربيع  5  تاريخ
 1  في  تنتهي  سنوات  5  مدى  على  أقساط  ستة  على  الدفع  تستحق  سعودي  لاير  مليون  551  بمبلغ  ونهائية  كاملة  دفعة  مقابل

  88.2  بمبلغ  أقساط  وثالثةم  2018  ديسمبر  في  سعودي  لاير  مليون  110  بمبلغ  األول  القسط  بدفع  البنك  قام م.  2023  ديسمبر
 البنك   من  كل  اتفق  االتفاق،  بموجب.  التوالي   على م  2021  ونوفمبرم  2020  ونوفمبرم  2019  نوفمبر  خالل  سعودي  لاير  مليون

ً م  2018  لسنة  الزكاة  تسوية  على  والهيئة   االتفاق،   لهذا  ونتيجة.  الوزاري  والقرار  الملكي  المرسوم  في  المذكور  التسوية  إلطار  وفقا
 م. 2017  حتىم 2006 من بالسنوات والمتعلقة والهيئة البنك بين الزكوية النزاعات جميع حل تم
 

م بضريبة قيمة مضافة إضافية بمبلغ 2019م و2018م، تلقى البنك ربط إضافي لضريبة القيمة المضافة للسنتين 2020 خالل
البنك على فرض ضريبة  عترضلاير سعودي.  مليون  63.9مليون لاير سعودي وغرامات التأخير ذات الصلة بمبلغ  39.3

ونتيجة لذلك أسقطت الهيئة إحدى نقاط الربط والتي نتج عنها نقص   قيمة مضافة إضافية وغرامات تأخير ذات صلة لدى اللجنة
  39.3  بمبلغ  اإلضافية  الضريبة  تسوية  البنك  قرر  ذلك،  ومع  الحقا،مليون لاير سعودي.    37االلتزام بما يقارب    مجموعفي  

 . الصلة ذات التأخير غرامات شطب يتم بحيث العفو من االستفادة أجل من" االعتراض"قيد  سعودي لاير مليون
 

  إضافية   ضريبة  تسوية  وتم  بالكامل  قبوله   وتمم  2018  حتىم  2015  من  للسنوات  الدخل  ضريبة  ربط  البنك  تلقىم،  2020  خالل
  لهذا   ونتيجة.  الصلة  ذات  التأخير  غرامات  من  إعفاء  على   الحصول  أجل   من  العفو  فترة  خالل  سعودي  لاير  مليون  2.6  بمبلغ

الزكوية   قدمم.  2018  حتى  بالسنوات  والمتعلقة  والهيئة  البنك  بين  الزكوية   النزاعات   جميع  حل  تم  االتفاق، إقراراته  البنك 
 المتفق   المبالغ  باستثناء  م،2020   سنةوالضريبية إلى الهيئة وقام بدفع الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المالية حتى وبما يشمل  

 . استحقاقها عند الهيئة إلى دفعها سيتم والتي االتفاقية بموجب كالتزام عليها
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 األرباح  توزيعات .27

 
  للسهم   لاير  0.35  يعادل  ما  أي  سعودي  لاير  مليون  287  بقيمة   أولية  نقدية  أرباح  توزيعات  البنك  دفع  الحالية،  السنة  خالل

 31  في  المنتهية  للسنة  للسهم  لاير  0.3  يعادل  ما  أي  سعودي  لاير  مليون  246  بقيمة  نهائية  نقدية  أرباح  توزيعاتم:  2020)
 . سهم مليون 820  أساس على  األرباح توزيعات حساب تم. الزكاة خصم  بعدم(، 2019 ديسمبر

 
بتوزيعات أرباح بقيمة  ،م2022فبراير    7مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في    وافق عالوة على ذلك ، بعد نهاية العام ،  

م، بعد خصم الزكاة. سينعكس  2021لاير سعودي للسهم عن النصف الثاني من    0.35مليون لاير سعودي أي ما يعادل    287
 . م2022ديسمبر  31تأثير ذلك في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 حكمه في وما النقد .28

 
 :يلي مما الموحدة النقدية التدفقات قائمة في المدرج حكمه في وما النقد يتكون

 
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعودية
   
 1,647,870 1,074,988 (4عدا الوديعة النظامية )إيضاح  فيما  السعوديوأرصدة لدى البنك المركزي  نقدية

ً   90 خالل تســتحق األخرى  المالية  والمؤســســات البنوك لدى  أرصــدة  من أقل  أو  يوما
   االقتناء تاريخ

 
665,048 

 
428,473 

  ───────  ─────── 
 2,076,343 1,740,036 المجموع

  ══════  ══════ 
 
 الموظفين  منافع التزامات  29
 
 المحددة  المنافع التزام 29-1
 

 عام وصف (أ
 

المجموعة برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه يتم احتسابه وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي.  يتم احتساب المستحقات   لدى
 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم الوفاء بالتزامات سداد المنافع عند استحقاقها.  إكتواريوفق تقويم 

 
ً   يلي  فيما  (ب   الحالية   القيمة  أساس  على   السنة  خالل  االلتزام  وحركة  الموحدة  المالي   المركز  قائمة  في  المدرجة   بالمبالغ  بيانا

 : له
 

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 
 273,833 279,701 السنة  بداية في المحددة المنافع  التزام 

 34,071 49,820  للسنة المحمل 
 6,547 5,479 تمويل  تكاليف
 ( 30,347) ( 33,939) مدفوعة منافع
 ( 4,403) ( 11,786) القياس إعادة

  ──────  ────── 
 279,701 289,275 السنة نهاية في  المحددة المنافع التزام

  ══════  ══════ 
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 )تتمة(  الموظفين منافع التزامات .29

 
 )تتمة(  المحددة المنافع التزام 29-1
 

 الدخل قائمة في بها معترف مبالغ (ج
 م 2021 

 الرياالت بآالف
 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 34,071 34,157 حالية  خدمة تكلفة
 - 15,663 السابقة الخدمة تكلفة
  ──────  ─────── 
 49,820 34,071 
  ══════  ══════ 

 
 الموحد  اآلخر  الشامل الدخل في المثبتة المبالغ قياس إعادة (د

 
 

 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 ات في افتراضات الخبرةالتغير
 
(6,434 ) 

 
(3,835 ) 

 ( 568) ( 5,352) المالية  االفتراضات في اتالتغير
  ──────  ────── 
 (11,786 ) (4,403 ) 
  ══════  ══════ 

 
 األساسية المستخدمة في تقدير التزام المنافع المحددة ما يلي:    االكتواريةاالفتراضات  تضمنت (ه
 

 م 2020 م 2021 

ً  %2.11 سنويا   %2.50 الخصم  معدل  سنويا
ً  %2.11 سنويا   %2.25 المستقبل في الرواتب لزيادة المتوقع المعدل  سنويا

ً  %8 سنويا   %8 السحب  معدالت  سنويا
 سنة  7.79 سنة 7.61 المدة  متوسط

 سنة  60 سنة 60 العادي   التقاعد سن

  المتغيرات   كافة  ثبات  مع  الرئيسية  االفتراضات  في   التغيرات  بسبب  المحددة  المنافع  التزام  حساسية  أدناه  الجدول  يوضح (و
 :  األخرى

 م 2021  

 السعوديــــــة  الرياالت بآالف  

 االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزيادة االفتراضات  في التغير 

 23,378 ( 20,487) %1 الخصم  معدل

 ( 22,040) 24,720 %1 المستقبل في  الرواتب  لزيادة المتوقع  المعدل

 3,389 ( 3,040) % 10 السحب  معدالت

 

 م 2020  

 السعوديــــــة   الرياالت بآالف  

 االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزيادة  االفتراضات   في التغير 

 22,260 ( 19,446) %1 الخصم  معدل

 ( 20,872) 23,473 %1 المستقبل في  الرواتب  لزيادة المتوقع  المعدل

 3,537 ( 3,180) % 10 السحب  معدالت
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 )تتمة(   الموظفين منافع  التزامات  29.

 
 )تتمة( المحددة  المنافع التزام 29-1

 : الخدمة نهاية مكافأة بخطة يتعلق فيما المخصومة غير  المحددة المنافع اللتزام المتوقع االستحقاق  لتاريخ تحليال يلي فيما (ز
 

 السعوديــــــة  الرياالت بآالف
 

   مجموعال سنوات  5 من أكثر سنوات  5-2 سنوات  2-1 سنة   من  أقل 

 354,427 227,216 70,601 25,371 31,239 م2021 ديسمبر 31

 330,640 203,202 67,364 23,492 36,582 م2020 ديسمبر 31

      

 تكلفة   وتشمل(  سعودي  لاير  مليون  36.48:  م2020)  سعودي   لاير  مليون  39.77  المقبلة  للسنة  المتوقعة  المساهمة  تبلغ (ح
 . الخاصة والعمولة الخدمة

 
 المحددة المساهمة التزام 29-2

 
.  السعوديين  بموظفيها  يتعلق  فيما  االجتماعية  للتأمينات  العامة للمؤسسة  المحددة  التقاعد  منافع لخطة  مساهمات  المجموعة  تقدم 

  لاير  مليون  44.18م:  2020)  سعودي  لاير  مليون  44.77  الخطة  بهذه  يتعلق  فيما  السنة  خالل  المصاريف  مبلغ  مجموع  بلغ
 (.سعودي

 
  األعمال قطاعات .30

 
األول   المسئولتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة التي يتم فحصها بانتظام من    تم

 عن اتخاذ القرارات )الرئيس التنفيذي( وذلك لتوزيع موارد قطاعات األعمال وقياس مدى أدائها. 
 

 . السعودية العربية المملكة داخل المجموعة عمليات كافة وتتركز
 
  الخارجية   الجهات  من  اإليرادات  قياس  يتم.  االعتيادية  التجارية  واألحكام  الشروط  وفق  األعمال  قطاعات  بين  ما   التعامالت  تتم

 موجودات   تشتمل.  الموحدة  الدخل   قائمة  في  الواردة  تلك  مع  تتفق   بطريقة  القرار  صانع  العمليات  عن  األول  بالمسئول  المرتبطة
 . تشغيلية ومطلوبات موجودات على القطاعات ومطلوبات

 
 : التالية الرئيسية األعمال قطاعات إلى المجموعة تنظيم تم اإلدارة، تقارير ألغراض

 
 األفراد  قطاع
 . لألفراد موجهة واستثمارية ائتمانية ومنتجات ودائع
 

 الشركات  قطاع
 .المؤسسات من والعمالء الحجم، والمتوسطة الصغيرة الشركات للشركات، أخرى ائتمانية ومنتجات وودائع قروض

 
 الخزينة 

 .  والخزينة المتاجرة وخدمات األجنبي، والصرف المال، أسواق يتضمن الخزينة قطاع
 

 األصول وإدارة الوساطة قطاع
 (.للبنك تابعة شركة وهي" كابيتال"الجزيرة  أنشطة على القطاع هذا)يشتمل  األسهم لتداول للعمالء وساطة خدمات توفر
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 األعمال )تتمة(    قطاعات .30

 
 أخرى 

 . أخرى  عقارات  بيع  من  ومكاسب  مستبعدة  ومصاريف  داخلية  وإيرادات  زميلة  شركة   في  االستثمار  األخرى  القطاعات  تتضمن
 

 :التشغيلي القطاع من السنة إيرادات وصافي العمليات من وايراداتها المجموعة ومطلوبات موجودات بمجموع بيان يلي فيما
 

 
 م 2021

 
 األفراد  قطاع

 
 الخزينة  الشركات  قطاع

 
  الوساطة  قطاع
 أخرى األصول  وإدارة

 
 

 المجموع 
       

 102,827,321 210,391 2,577,924 36,691,354 28,579,132 34,768,520 الموجودات  مجموع
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 

 88,932,250 ( 752) 1,474,930 10,506,992 27,578,632 49,372,448 المطلوبات  مجموع
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
       

 3,547,165 ( 218,490) 311,223 861,750 680,043 1,912,639 مجموع الدخل التشغيلي 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 

       :منها
 2,625,040 ( 7,491) 41,903 580,944 556,586 1,453,098 االستثمار وإيرادات التمويل صافي -
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 638,473 ( 27,341) 260,189 341 97,929 307,355 صافي  بنكية،  خدمات من رسوم -
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
صافي )الخسارة( / المكسب حول   -

أدوات مالية بالقيمة العادلة من  
 خالل قائمة الدخل    

 
(9,994 ) 

 
(5,154 ) 

 
(1,475 ) 

 
6,354 

 
(1,344 ) 

 
(11,613 ) 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 ( 2,441,368) 3,364 ( 177,629) ( 140,859) ( 984,484) ( 1,141,760)  مصروفات التشغيل مجموع 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
       :منها

  قيمة  في االنخفاض مخصص -
  المالية والموجودات التمويل

 ( 4,332) صافي   األخرى، 

 
 
(620,121 ) (113 ) - - (624,566 ) 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 ( 46,913) - - - ( 46,913) - األخرى   للعقارات  القيمة  انخفاض -
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 ( 198,723) - ( 11,595) ( 16,072) ( 29,929) ( 141,127) وإطفاء  استهالك 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 8,010 6,866 1,144 - - - زميلة  شركة دخل صافي من حصة

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
  الزكاة قبل / )الخسارة(  الدخل صافي

 770,879 الدخل   وضريبة
 
(304,441 ) 720,891 134,738 (168,870 ) 1,153,197 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
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 م 2020

 
 األفراد   قطاع

 
 الخزينة  الشركات   قطاع

 
  الوساطة  قطاع
 أخرى األصول  وإدارة

 
 

 المجموع 
       

 92,088,874 163,051 1,745,053 36,150,152 23,467,253 30,563,365 الموجودات  مجموع
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 

 80,724,375 ( 1,085) 835,414 13,435,001 24,398,194 42,056,851 المطلوبات  مجموع
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
       

 3,287,119 ( 340,996) 281,953 1,052,908 605,297 1,687,957 التشغيلي   الدخل مجموع
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 

       :منها
 2,390,336 ( 70,137) 40,158 802,941 498,728 1,118,646 االستثمار وإيرادات التمويل صافي -
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 607,508 ( 32,770) 233,540 ( 496) 87,188 320,046 صافي  بنكية،  خدمات من رسوم -
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
  مالية أدوات حول  المكسب صافي -

  قائمة خالل من العادلة بالقيمة
 الدخل 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9,816 

 
- 

 
9,816 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 ( 3,272,203) ( 36,315) ( 140,855) ( 324,045) ( 1,679,980) ( 1,091,008)   التشغيل  مصروفات مجموع

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
       :منها

  قيمة  في االنخفاض مخصص -
  المالية والموجودات التمويل

 ( 108,652) صافي   األخرى، 

 
 
(1,460,593 ) (6,498 ) - - (1,575,743 ) 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 ( 214,446) ( 8,907) ( 13,450) ( 41,467) ( 19,071) ( 131,551) وإطفاء  استهالك 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 16,279 13,953 2,326 - - - زميلة  شركة دخل صافي من حصة

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
 / )الخسارة( الدخل صافي

 596,949 الدخل   وضريبة الزكاة خسارة 
 
(1,074,683 ) 728,863 143,424 (363,358 ) 31,195 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═════ ═══════ 
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 )تتمة( األعمال قطاعات .30
 
 :التشغيلية القطاعات من قطاع لكل المجموعة لها تتعرض التي  االئتمان لمخاطر تحليالً  يلي فيما (أ
 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

      

 
 م 2021

 
 األفراد  قطاع

 
 الشركات  قطاع

  الوساطة  قطاع
 األصول  وإدارة

 
 الخزينة 

 
 المجموع 

      
 94,260,106 31,831,714 1,945,957 28,026,271 32,456,164   الموجودات 

 5,707,874 - - 5,707,874 - المحتملة   وااللتزامات التعهدات 
 129,841 129,841    مشتقات 

 
 ( السعودية الرياالت)بآالف   

      

 
 م 2020

 
 األفراد   قطاع

 
 الشركات   قطاع

  الوساطة  قطاع
 األصول  وإدارة

 
 الخزينة 

 
 المجموع 

      
 83,834,786  29,718,554 1,173,523 22,916,419 30,026,290   الموجودات 

 5,318,054 - - 5,318,054 - المحتملة   وااللتزامات التعهدات 
 234,482 234,482 - - - مشتقات 

 
األخرى    مخاطر  تشتمل والعقارات  والمعدات  والممتلكات  النقد  باستثناء  الموحدة  للموجودات  الدفترية  القيمة  على  االئتمان 

إلى ذلك، يتم أيضاً إدراج المعادل    باإلضافة استثمارات في حقوق الملكية والصناديق االستثمارية وبعض الموجودات األخرى.  
 لمشتقات في التعرض لمخاطر االئتمان.  االئتماني لالرتباطات والمطلوبات المحتملة وا

 
 المالية  المخاطر إدارة .31
 
 االئتمان  مخاطر 31-1
 

 بتعيين  المجلس قامعن آلية إدارة المخاطر الشاملة واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر،  المسئولاإلدارة هو  مجلس
 .البنك داخل الشاملة المخاطر إدارة مراقبة  مسئولية تتولى التي اإلدارة، لمجلس التابعة المخاطر لجنة

 
  والحدود   والسياسات  واألطر  المبادئ  وتطبيق  المخاطر  استراتيجية  تطوير  عن   الكاملة   بالمسؤولية  المخاطر   لجنة   تضطلع

 .  الموضوعة
 

  المخاطر   مستويات  ومراقبة  المخاطر   إدارة  قرارات  على  اإلشراف  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  لمجلس  التابعة  المخاطر  لجنة
 اإلدارة   لمجلس  التابعة  المخاطر  لجنة  تفويض  تم.  منتظم  أساس  على  المعلومات  لوحات  /المخاطر  إدارة  تقارير  ومراجعة
 .البنك إدارة مجلس اهتمام تسترعي والتي اإلدارة مجلس إلى المخاطر بإدارة تتعلق مسألة أي لتصعيد

 
  الخاصة   بالتزاماته  الوفاء   من   ما  طرف   تمكن  عدم  خطورة  في   تتمثل  والتي  االئتمان،  لمخاطر  التعرض   بإدارة   المجموعة  تقوم
االئتمان بشكل رئيسي عن أنشطة التمويل التي تؤدي   مخاطر  تنشأ .  مالية  لخسائر  اآلخر  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما   مالية  بأداة

التزامات متعلقة ائت  مخاطرأيضاً    توجدإلى تمويل وأنشطة استثمار.   المالي، مثل  قائمة المركز  المالية خارج  مان لألدوات 
 بالقروض.

 
  تستخدم   كما  داخلية،   تصنيف  أدوات  باستخدام  األخرى   األطراف  قبل  من  السداد   عن  التعثر  احتمالية  بتقييم  المجموعة  تقوم

 . توفرها عند كبرى، خارجية تصنيف وكاالت من الصادرة التصنيفات المجموعة
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 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة .31
 
 االئتمان )تتمة(  مخاطر 31-1
 

االئتمانية، ووضع حدود للمعامالت مع أطراف    التعرضاتاالئتمان من خالل مراقبة    مخاطرالمجموعة الى التحكم في    تسعى
  بالمجموعة  الخاصة المخاطر إدارة سياسات تُصمممحددة، وتقويم المالءة االئتمانية لهذه األطراف األخرى بصورة مستمرة. 

 الحدود  قابلم الفعلي التعرض مراقبة  يتم.  بحدودها وااللتزام المخاطر ومراقبة لها المالئمة الحدود ووضع المخاطر، لتحديد
ً   الموضحة  بأنشطته   المتعلقة  االئتمان  لمخاطر   التعرض  بإدارة  المجموعة  تقوم  االئتمان،  حدود  مراقبة  إلى   باإلضافة .   يوميا
  والحد   المناسبة،  الظروف  في  المقابلة  األطراف  مع  ضمان  وترتيبات   رئيسية  تسوية  اتفاقيات  في  الدخول  طريق  عن  التجارية

االئتمان.   مخاطرتقوم المجموعة أحياناً بإقفال المعامالت أو التنازل عنها ألطراف أخرى بهدف تقليل    كما.  التعرض  مدة  من
المحتملة الستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن    مخاطر  تمثل التكلفة  المتعلقة بالمشتقات  االئتمان 

التي آلت للمجموعة، تقوم المجموعة بتقييم األطراف األخرى باستخدام االئتمان    مخاطرالوفاء بالتزاماتها. ولمراقبة مستوى  
 نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقييم عمليات اإلقراض الخاصة به. 

 
االئتمان عندما ينخرط عدٌد من األطراف المقابلة في أعمال مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية،    مخاطر  تركزات  تنشأ

أو التي لديها سمات اقتصادية متشابهة والتي قد تتسبب في تأثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بصورة مماثلة 
 ظروف األخرى.  بسبب التغيرات االقتصادية أو السياسية أو ال

  
االئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية    مخاطرالتركيز في    يشير

 معينة.
 
االئتمان من خالل تنويع محفظة التمويل لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة    مخاطرالمجموعة بإدارة    قومت

أنها تقوم بأخذ الضمانات الالزمة حيثما يكون مالئماً.  كذلك تسعى المجموعة إلى    كمافي أماكن أو عمل معين.    من العمالء
 الحصول على المزيد من الضمانات من األطراف األخرى حالما تتضح مؤشرات االنخفاض للتمويل الفردي ذات العالقة.   

 
ً   إضافية  بضمانات  البوتط  للضمانات  السوقية  القيم  بمراقبة  اإلدارة  تقوم  للضمانات   السوقية  القيمة  وتراقب  األساسي  لالتفاق  وفقا

 .القيمة انخفاض لخسائر المخصص لكفاية مراجعتها فترة  خالل عليها المتحصل
 

 األسواق   منتجات  في  التغيرات  لتعكس  بها  الخاصة  المخاطر  إدارة  وأنظمة  سياسات  بمراجعة  منتظم  بشكل  المجموعة  تقوم
 .المستجدة الممارسات  وأفضل

 
  االستثمارات  تحليل  تبيان  تم.  سيادية  ديون  بمخاطر  أساسي،  بشكل  االستثمارات،  محفظة  في  المدرجة  الديون  سندات  تتعلق
  بيان   تم.  7  اإليضاح  إلى  الرجوع  يرجى  التمويل،  مكونات  حول  التفاصيل  من  لمزيد.  6  اإليضاح  في  األخرى  األطراف  حسب

 بيان  تم  بينما(،  11)  اإليضاح  في  الشريعة  مع  المتوافقة  المشتقة   باألدوات  الخاصة  االئتمان  بمخاطر  المتعلقة  المعلومات
 االئتمان  لمخاطر  األقصى   الحد  عن  معلومات  تقديم  تم(.  20)  اإليضاح  في  المحتملة  وااللتزامات  بالتعهدات  المتعلقة  المعلومات

 . 30 اإليضاح في التشغيلية القطاعات من قطاع كل حسب البنك لها يتعرض التي
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 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة .31
 
 االئتمان )تتمة(  مخاطر 31-1

 
 : للمجموعة  الداخلي االئتماني التصنيف تصنيف يلي فيما

 

بنك    درجة
الجزيرة  
 الداخلية  

 النطاق  البيان 

  احتمالية 
التخلف عن  
السداد  

 المنخفضة  

  احتمالية 
  عن   التخلف
  السداد 
 المرتفعة 

حسب   التصنيف
المقياس الرئيسي  

 لموديز 

  موديز مقياس 
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 جدا  جيد 

3 

0.035 % 0.053 % A3 0.0389 % 

3B 0.080 % 0.053 جدا  جيد % Baa1 0.0900 % 

3C 0.120 % 0.080 جدا  جيد % 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 بحذر  مقبول 

6 

1.500 % 2.300 % Ba2 1.5600 % 

6B 3.500 % 2.300 ناشئ  مصنف،  غير بحذر،  مقبول % Ba3 2.8100 % 

6C 5.000 % 3.500 المراقبة  تحت  بحذر،  مقبول % B1 4.6800 % 

7A مالحظات  بشأنه 

7 

5.000 % 8.000 % B2 7.1600 % 

7B 12.000 % 8.000 مالحظات  بشأنه % B3 11.6200 % 

7C 100.000 % 12.000 مالحظات  بشأنه % Caa1 17.3816 % 

8A 100.0000 ج % 100.000 % 100.000 8 المستوى  دون – متعثر % 

9A تحصيله  في  مشكوك – متعثر 
9 

 % 100.0000 ج % 100.000 % 100.000

9B 100.0000 ج % 100.000 % 100.000 خسارة  – متعثر % 
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 االئتمان جودة تحليل 31-2
 

  صكوك  وسندات  المطفأة،  بالتكلفة  قياسها  يتم  التي  المالية  للموجودات  االئتمانية  الجودة  حول  معلومات  التالي  الجدول  يوضح
  المبالغ   فإن المالية،  للموجودات  بالنسبة واضح، بشكل النص  يتم لم ما. اآلخر الشامل  الدخل  خالل  من العادلة  بالقيمة المدرجة 

  في   المبالغ  فإن  المالية،  الضمانات  وعقود  باالئتمان  متعلقة  اللتزامات  وبالنسبة.  الدفترية  القيمة  مجموع  تمثل  الجدول  في  المبينة
 : التوالي  على المضمونة، او بها الملتزم المبالغ تمثل الجدول

 
 م2021 ديسمبر 31         

 
  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
 شهرا   12

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
 المالية والمؤسسات  البنوك من  مطلوبات
 األخرى

    

 575,071 - - 575,071 االستثمار  درجة
 50,043 - - 50,043 االستثمار  غير درجة
 39,934 3,216 - 36,718 مصنفة  غير

 661,832 - 3,216 665,048 
 ( 1,546) - - ( 1,546) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 663,502 3,216 - 660,286 الدفترية  القيمة

     
     المطفأة  بالتكلفة العمالء إلى تمويل

 57,840,055 - - 57,840,055 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 5,853,303 2,423,438 3,429,865 - المالحظة  تحت

 1,379,115 1,379,115 - - السداد  عن متخلفة

 57,840,055 3,429,865 3,802,553 65,072,473 
 ( 2,637,997) ( 2,244,449) ( 222,807) ( 170,741) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 62,434,476 1,558,104 3,207,058 57,669,314 الدفترية  القيمة

 

 م2020 ديسمبر 31         

 

  االئتمان خسائر
  12 مدى على  المتوقعة

 شهر

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
 المالية والمؤسسات  البنوك من مطلوبات 

     األخرى 
 264,745 - 69,046 195,699 االستثمار  درجة
 64,377 - 41,803 22,574 االستثمار  غير درجة

 99,351 2,664 35,332 61,355 مصنفة  غير

 279,628 146,181 2,664 428,473 
 ( 2,335) - ( 901) ( 1,434) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 426,138 2,664 145,280 278,194 الدفترية  القيمة
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 )تتمة(  االئتمان جودة تحليل 31-2
 م2020 ديسمبر 31         

 
  االئتمانية   الخسائر

  12 مدى على  المتوقعة
 شهراً 

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     المطفأة  بالتكلفة  العمالء إلى  تمويل

 48,741,158 - - 48,741,158 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 6,171,093 1,879,001 4,292,092 - المالحظه  تحت

 1,241,957 1,241,957 - - السداد  عن متخلفة

 48,741,158 4,292,092 3,120,958 56,154,208 
 ( 2,192,997) ( 1,559,218) ( 298,170) ( 335,609) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 53,961,211 1,561,740 3,993,922 48,405,549 الدفترية  القيمة

 

 .المنتج  أساس على المطفأة بالتكلفة للعمالء الممنوح للتمويل االئتمان بجودة المتعلقة المعلومات التالي  الجدول يوضح( أ
 

 م2021 ديسمبر 31         

 
 
 بطاقات ائتمان     

  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
 شهرا   12

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     المطفأة  بالتكلفة العمالء إلى تمويل

 667,449 - - 667,449 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 18,096 - 18,096 - المالحظة  تحت

 60,130 60,130 - - السداد  عن متخلفة

 667,449 18,096 60,130 745,675 
 ( 65,623) ( 39,084) ( 1,656) ( 24,883) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 680,052 21,046 16,440 642,566 الدفترية  القيمة

     
 م2020 ديسمبر 31         

 
 

 بطاقات ائتمان    
  االئتمانية   الخسائر

  12 مدى على  المتوقعة
 شهراً 

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     المطفأة  بالتكلفة  العمالء إلى  تمويل

 678,639 - - 678,639 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 16,966 - 16,966 - المالحظة  تحت

 55,679 55,679 - - السداد  عن متخلفة

 678,639 16,966 55,679 751,284 
 ( 63,908) ( 36,192) ( 1,661) ( 26,055) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 687,376 19,487 15,305 652,584 الدفترية  القيمة
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 م2021 ديسمبر 31         

 
 
 قروض استهالكية     

  االئتمانية الخسائر
 12 مدى على  المتوقعة 

 شهرا  

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     المطفأة  بالتكلفة العمالء إلى تمويل

 27,612,644 - - 27,612,644 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 214,325 - 214,325 - المالحظة  تحت

 264,663 264,663 - - السداد  عن متخلفة

 27,612,644 214,325 264,663 28,091,632 
 ( 225,570) ( 158,282) ( 1,620) ( 65,668) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 27,866,062 106,381 212,705 27,546,976 الدفترية  القيمة

          
 م2020 ديسمبر 31

 
 

 قروض استهالكية     
  االئتمانية   الخسائر

  12 مدى على  المتوقعة
 شهراً 

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     المطفأة  بالتكلفة  العمالء إلى  تمويل

 26,235,899 - - 26,235,899 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 306,126 - 306,126 - المالحظة  تحت

 168,344 168,344 - - السداد  عن متخلفة

 26,235,899 306,126 168,344 26,710,369 
 ( 211,871) ( 77,845) ( 2,184) ( 131,842) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 26,498,498 90,499 303,942 26,104,057 الدفترية  القيمة

 
 م2021 ديسمبر 31         

 
 

 قروض تجارية       
  االئتمانية الخسائر
 12 مدى على  المتوقعة 

 شهرا  

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     المطفأة  بالتكلفة العمالء إلى تمويل

 29,223,126 - - 29,223,126 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 5,620,882 2,423,438 3,197,444 - المالحظة  تحت

 1,054,322 1,054,322 - - السداد  عن متخلفة

 29,223,126 3,197,444 3,477,760 35,898,330 
 ( 2,346,248) (  2,047,083) (  219,531) (  79,634) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 33,552,082 1,430,677 2,977,913 29,143,492 الدفترية  القيمة

 
 م2020 ديسمبر 31         

 
 

 قروض تجارية       
  االئتمانية الخسائر
 12 مدى على  المتوقعة 

 شهرا  

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     المطفأة  بالتكلفة  العمالء إلى  تمويل

 21,455,431 - - 21,455,431 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 5,848,001 1,879,002 3,968,999 - المالحظة  تحت

 1,017,934 1,017,934 - - السداد  عن متخلفة

 21,455,431 3,968,999 2,896,936 28,321,366 
 ( 1,917,218) ( 1,445,181) ( 294,325) ( 177,712) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 26,404,148 1,451,755 3,674,674 21,277,719 الدفترية  القيمة
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  .31
 
 تحليل جودة االئتمان )تتمة(  31-2

 
 . وااللتزامات  والتعهدات  الديون  الستثمارات االئتمان جودة   حول  معلومات التالي الجدول  يوضح

 
 م2021 ديسمبر 31 

 
  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
 شهرا   12

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     المطفأة  بالتكلفة دين  سندات

 27,109,838 - - 27,109,838 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 ( 6,186) - - ( 6,186) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 27,103,652 - - 27,103,652 الدفترية  القيمة

     
  الدخل خالل   من  العادلة بالقيمة دين  سندات

 اآلخر  الشامل
    

 4,058,901 - - 4,058,901 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 ( 425) - - ( 425) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 4,058,476 - - 4,058,476 الدفترية  القيمة

 
 

    

 م2020 ديسمبر 31 

 
  االئتمان خسائر
  مدى على  المتوقعة
 شهر 12

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     المطفأة   بالتكلفة دين سندات 

 28,340,616 - - 28,340,616 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 ( 6,498) - - ( 6,498) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 28,334,118 - - 28,334,118 الدفترية  القيمة

     
  الدخل خالل من العادلة بالقيمة دين سندات 

 اآلخر  الشامل
    

 1,113,319 - - 1,113,319 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 - - - - المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 1,113,319 - - 1,113,319 الدفترية  القيمة

     
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021 ديسمبر 31 في  المنتهية  للسنة

93 

 
 المالية )تتمة( إدارة المخاطر  .31
 
 تحليل جودة االئتمان )تتمة(  31-2

 
 م2021 ديسمبر 31 

 
  االئتمانية الخسائر
  مدى على  المتوقعة 
 شهرا   12

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى   على االئتمانية
 الزمني العمر

  متوقعة  ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة
  مدى   على االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 (السعودية الرياالت)بآالف  
     محتملة  والتزامات  ارتباطات

 6,099,882 - - 6,099,882 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 525,891 457,673 68,218 - المالحظة  تحت

 112,416 112,416 - - السداد  عن متخلفة

 6,099,882 68,218 570,089 6,738,189 
 ( 408,090) ( 386,368) ( 8,153) ( 13,569) المتوقعة  االئتمان خسائر  مخصص

 6,330,099 183,721 60,065 6,086,313 ( المخصص من)صافي   الدفترية القيمة 

     
 م2020 ديسمبر 31 

 
  االئتمان خسائر
  مدى على  المتوقعة
 شهر 12

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة غير

  مدى على  االئتمانية
 الزمني  العمر

  متوقعة ائتمان خسائر
  القيمة منخفضة

  مدى على  االئتمانية
 المجموع    الزمني العمر

 ( السعودية الرياالت)بآالف   
     محتملة  والتزامات ارتباطات

 5,537,717 - - 5,537,717 مقبولة  -منخفضة  مخاطر
 508,721 370,275 138,446 - المالحظة  تحت

 110,283 110,283 - - السداد  عن متخلفة

 5,537,717 138,446 480,558 6,156,721 
 ( 371,087) ( 336,752) ( 6,547) ( 27,788) المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

 5,785,634 143,806 131,899 5,509,929 ( المخصص من)صافي  الدفترية القيمة

 
 االئتمان مخاطرالزيادة الجوهرية في   –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  31-3

 
التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ اإلنشاء األولي، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات   مخاطر تحديد مدى زيادة    عند

مالئمة.   غير  جهود  أو  تكاليف  دون  والمتاحة  العالقة  ذات  والمؤيدة   الكمية  والتحليالت  المعلومات  يتضمن  وهذاالمعقولة 
 . للمستقبل االستشرافية المعلومات  ذلك في  بما ئتمانلال الخبراء وتقييم التاريخية الخبرة إلى  استناداً  والنوعية

 
 االئتمان وذلك بمقارنة:  مخاطرالتقييم لتحديد ما إذا كان قد حدثت زيادة جوهرية في  يهدف

 مع  المالية، القوائم  إعداد بتاريخ لألداة المتبقي العمر مدى على التعثر احتمال •

 إذا  تعديلها)يتم    للتعرض  األولي  االثبات  عند  تقديرها  تم   الزمن   من  لنقطة  لألداة  المتبقي  العمر  مدى  على  التعثر  احتمال •
ً  بالدفع المتعلقة التوقعات في بالتغيرات مالئًما ذلك كان  (..مقدما

 
  ائتماني  مستوى  ذات   المستحدثة  أو  المشتراة  والموجودات  3  والمرحلة   2  والمرحلة   1  المرحلة  ضمن  تمويل  بتجميع  البنك  يقوم

 : أدناه مبين  هو كما منخفض،
 

  مدى   على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  على  بناءً   مخصص  بإثبات  البنك  يقوم  مرة،  ألول  التمويالت  إثبات  يتم  عندما:  1  المرحلة
القرض من    مخاطرأيًضا تسهيالت في حال تحسن    1المرحلة    ل ـــتموي  يتضمن  كما.  شهًرا  12 االئتمان وإعادة تصنيف 

 . 2المرحلة  
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 االئتمان )تتمة(  مخاطرالزيادة الجوهرية في   –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  31-3

 
االئتمان   عندما:  2  المرحلة لخسائر  بتسجيل مخصًصا  البنك  يقوم  نشأتها،  منذ  االئتمان  مخاطر  في  زيادة جوهرية  تمويل 

االئتمان وإعادة تصنيف   مخاطرأيًضا تسهيالت في حال تحسن    2يتضمن تمويل المرحلة    كما.    العمرالمتوقعة على مدى  
 . 3القرض من المرحلة  

 
 لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.  مخصص بتسجيل لبنكا ميقوئتمانيًا. منخفض القيمة ا تمويليعتبر ال: 3  المرحلة

 
ائتماني منخفض    ذاتالموجودات المشتراة أو المنشأة ذات   إن: منخفض ائتماني مستوى ذات المنشأة أو  المشتراة الموجودات

 المستوى  ذات  المستحدثة  أو  المشتراة  المالية  الموجودات  تسجلهي موجودات ذات قيمة ائتمانية منخفضة عند اإلثبات األولي.  
ً   ربح  إثبات  ويتم  األصلي،  االثبات  بتاريخ  العادلة  بالقيمة  المنخفض  االئتماني   المعدل   الفعلي  العمولة  معدل  أساس  على  الحقا
 .المتوقعة االئتمان خسائر في الحق تغير وجود بقدر  المتوقعة االئتمان خسائر عكس أو إثبات فقط مويت. بالمخاطر

 
 االئتمان قد زادت بشكل جوهري  مخاطرما إذا كانت  تحديد (أ
 

االئتمان قد زادت بشكل جوهري باختالف المحفظة وتتضمن تغييرات كمية في   مخاطرمعايير تحديد ما إذا كانت    تختلف
المعينة   التعرضاتخطر االئتمان الخاص بأحد    يعتبراحتمالية التعثر والعوامل النوعية، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.  

كانت احتمالية التخلف عن السداد على مدار    -ك  استناداً إلى النموذج الكمي للبن-مرتفع بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي إذا  
 العمر المتبقي قد زادت بشكل أعلى من النسبة المئوية/ النطاق المحدد مسبقًا.

 
بأن    وباستخدام تحدد  أن  للمجموعة  يمكن  السابقة،  الخبرة  وبناًء على  لديها  االئتمان  أجراها خبراء  التي   مخاطر التقديرات 

ازدادت بشكل جو قد  بالكامل في  االئتمان  أثرها  إظهار  يتم  لم  بناًء على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه  هري 
االئتمان بناًء على إطار مراقبة االئتمان، بما في   مخاطريتم تقييم الزيادة الجوهرية في    كماالتحاليل الكمية بصورة منتظمة.  

 ضع لتجاوزات اإلدارة. ذلك االنخفاض في التصنيف الداخلي وعوامل االقتصاد الكلي وتخ
 

االئتمان قد حدثت   مخاطريتعلق باحتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة، ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في    وفيما
 تاريخ  أسبق  منذ  التأخر  أيام  بعد  القيام  طريق  عن  السداد  عن  التأخر  أيام  تحددبعد ثالثين يوماً من تاريخ التأخر عن السداد.  

 .  بالكامل الدفعة قيمة استالم  فيه يتم لم مضى استحقاق
 

 . المقترضة للجهة متاحة سماح فترة أي االعتبار بعين األخذ دون االستحقاق تواريخ تحدد
االئتمان من خالل المراجعات الدورية لتأكيد   مخاطرالمجموعة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في    تراقب

 ما يلي:

 االئتمان قبل وصول التعرض إلى مرحلة التعثر، مخاطرلدى الضوابط القدرة على تحديد الزيادات الجوهرية في  إن •

 و يوماً؛ 30 لمدة السداد متأخرة الموجودات فيه تصبح  ذيال الزمن نقطة مع تتفق ال الضوابط إن •

( "احتمالية التعثر على  1غير مضمونة في خسائر االئتمانية المتوقعة من التحويالت بين المرحلة )  مخاطرتوافر    عدم •
 ( "احتمالية التعثر على مدى العمر الزمني.2شهرا" والمرحلة ) 12مدى 

 
 19-كوفيد بجائحة المتعلقة االعتبارات

 البنك   مبادرات  حساب  على  أو  البنك  قبل  من  طواعية  سواء  للعمالء  مختلفة  دعم  برامج  تقديم  تم،  19-كوفيد  لتأثيرات  استجابة
تعتبر   ال(.  التفاصيل  من  لمزيد  41  إيضاح)انظر    المؤجلة  الدفعات  برنامج  بموجب  المؤهلين  العمالء  مثل  السعودي،  المركزي

االئتمان،   مخاطرالمجموعة ممارسة خيار التأجيل من قبل العميل، في حد ذاته، على أنه يؤدي إلى الزيادة الجوهرية في  
  كجزء   لكنونتيجة لذلك تم تحديد التأثير على خسائر االئتمان المتوقعة لهؤالء العمالء بناًء على المراحل الحالية الخاصة بهم.  

 بسبب اإلغالق مضاعفات  نتيجة الحالي   االقتصادي الوضع إلى   بالنظر وخاصة بالمصرف،  الخاصة  اناالئتم تقييم عملية  من
  حال   وفي.  السداد  على  وقدرتهم  المالي  مركزهم  لفهم  العمالء  من  المعلومات  من  مزيد  على  المجموعة  حصلت،  19-كوفيد
  للمخاطر،   التعرض  مراحل  ثم  ومن  للعمالء،  االئتمانية  التصنيفات  تعديل  يتم  جوهري،  تدهور  مالحظة  على  مؤشرات  وجود
 .ذلك ينطبق حيثما

 
  .  التعرضاتيطرأ أي تغيير على معايير الدعم لكافة أنواع  لم



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021 ديسمبر 31 في  المنتهية  للسنة

95 

 
 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة .31
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 االئتمان مخاطر درجات
 

االئتمان بناًء على بيانات مختلفة تتضمن في   مخاطرالمجموعة كل نوع من المخاطر في نطاق درجة محددة من    تصنف
االئتمان   مخاطرتحديد درجات    يتمطياتها على مؤشرات استشرافية حول مخاطر التعثر وبناًء على تقديرات تقوم على الخبرة.  

التعثر.   مخاطر  على  تدل  التي  والكمية  النوعية  العوامل    ونوعية   الخطر  طبيعة  على  بناءً   العوامل  هذه  وتختلفباستخدام 
تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بحيث تزيد مخاطر التعثر عن السداد بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر    تم.  المقترض

أقل من الفرق بين درجات تصنيف االئتمان    2  و  1االئتمان، مثل عندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات التصنيف  
 . 3و  2
 
ــاس المعلومات المتوفرة   مخاطردرجة    تعرضــاتالتخصــيص لكل تعرض من  تم ائتمان عند اإلثبات المبدئي وذلك على أس

االئتمان.  مخاطرإلى مختلف درجات  التعرضـــاتلمراقبة مســـتمرة، مما يؤدي إلى نقل  التعرضـــات  تخضـــععن المتمول. 
 استخدام البيانات التالية. التعرضاتمراقبة   تتطلب

 
 التعرضات  كافة باألفراد   المتعلقة  التعرضات  المتعلقة بالشركات  التعرضات 

  المراجعة   خالل المعلومات  على  الحصول يتم •
  المالية القوائم مثل – العميل  لملفات الدورية

  والموازنات اإلدارة، وحسابات  المراجعة،
 على  األمثلة  ومن.   والتوقعات التقديرية
  مجموع: يلي ما المختلفة  التركيز مجاالت 
  المالية، الرفع  ومعدالت   الربح، هوامش
  بالتعهدات، وااللتزام  الدين، خدمة   وتغطية

 . العليا اإلدارة  في  والتغيرات  الجودة، إدارة

  المرجعية، االئتمان وكاالت  من بيانات •
  درجات في   التغيرات أو  الصحفية والمقاالت
 . الخارجية التصنيف

  في التعثر  مقايضة وأسعار  المتداولة، السندات •
 .توفرها عند المقترضة، للجهة االئتمان

  في  والمتوقعة الفعلية  الجوهرية التغيرات •
  للمقترض  والتقني والتنظيمي السياسي المحيط

 . أعماله  أنشطة  أو
 

 عليها الحصول  يتم التي المعلومات •
 ً   مثل -  العميل  وسلوك داخليا

  البطاقات تسهيالت  استخدام
 . االئتمانية

 المالءة مقاييس •

  ائتمان وكاالت من خارجية  بيانات •
  درجات  ذلك  في  بما مرجعية
 . القطاع  في القياسية االئتمان

  حاالت  ذلك  يشمل –  السداد  سجل  •
  من ومجموعة  السداد  عن التأخر

  بمعدالت  المتعلقة المتغيرات
 . السداد

 . المتاحة االئتمانية الحدود  استخدام •

 . السداد من االعفاء ومنح  طلبات •

خارجية ومتوقعة في   تغيرات •
  المالية   والظروفظروف األعمال  

 واالقتصادية. 
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 االئتمان )تتمة(  مخاطرالزيادة الجوهرية في   –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  31-3
 

 السداد عن التخلف الحتمال أجل هيكل إنشاء (ب
 
المجموعة بتجميع معلومات    تقوماالئتمان هي المدخل األولي في تحديد هيكل المخاطر للتعثر المحتمل.    مخاطردرجات    إن

 بالنسبة االئتمان التي جرى تحليلها حسب نوع المنتج والمقترض وحسب درجة مخاطر االئتمان.    مخاطراألداء والتعثر حول  
ً  يتم المحافظ، لبعض  . خارجية مرجعية ائتمان وكاالت من المشتراة المعلومات استخدام أيضا

 
  الحتمالية  الزمني  العمر  من  المتبقية  للمخاطر  التقديرات  وإعداد  المجمعة  البيانات  لتحليل  إحصائية  نماذج  المجموعة  تستخدم
ً  تتغير أن المخاطر لهذه يمكن وكيف التعثر ً  أو انخفاضا  . الوقت مرور مع ارتفاعا

 
هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي وكذلك التحليل المتعمق   يتضمن

  التعرضات، لمعظم    بالنسبةالتعثر عن السداد.    مخاطر لتأثير بعض العوامل األخرى )مثل الخبرة المبنية على اإلمهال( على  
. البطالة  ومعدالت  الفعلية  واألجور   النفط  وأسعار  مجموعال  المحلي  الناتج  نمو:  يلي  ما   الرئيسية  الكلي  االقتصاد  مؤشرات   تشمل

 . الصلة ذات العقارات أو  /و السلع  أسعار ليشمل التحليل يمتد قد معينة، مناطق أو /و قطاعات في للمخاطر للتعرض بالنسبة
 

لجنة مخاطر السوق والخبراء االقتصاديين والنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات   مخاطرعلى مشورة مدراء    وبناءً 
االقتصادية  للمتغيرات  المستقبلي  لالتجاه  "الحالة األساسية"  لــ  بإعداد تصور  المجموعة  تقوم  والمتوقعة،  الفعلية  الخارجية 

المحتملة األخ التوقعات  إلى مجموعة من سيناريوهات  المعلومات المعنية، باإلضافة  إدراج  أدناه حول  المناقشة  رى )انظر 
 . السداد  عن التعثر الحتمال  تقديراتها تعديل في التوقعات هذه المجموعة تستخدمالمستقبلية(. 

 
 التعثر  تعريف (ج

 
 : عند السداد عن متعثراً  المالي  األصل بأن المجموعة تعتبر
 

عدم قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أية إجراءات مثل    احتمال •
 أو  ؛(بها االحتفاظ حالتسييل الضمانات )في 

ً   90  من  ألكثر  للمجموعة  المستحقةالمتمول في سداد أي من التزاماته االئتمانية    تأخر •  المكشوفة   الحسابات  تعتبر .  يوما
 .  الحالي   القائم  المبلغ  عن  يقل  بحد  اشعاره  تم  أو  به،  اشعاره  تم  حد  ألي  العميل  خرق  عند  استحقاقها  موعد  تجاوز  تم  هبأن

 
 في المؤشرات التي تكون: المجموعة تنظر السداد، عن متعثرة المقترضة الجهة كانت إذا فيما تقييم وعند

 

 للتعهدات، خرق أي مثل - نوعية •

 و المجموعة، إلى المصدرة الجهة لنفس أخرى التزامات  أي سداد  وعدم السداد، عن التأخر حالة مثل - كمية •

ً  إعدادها يتم التي البيانات •  . خارجية  مصادر من عليها  الحصول يتم والتي  داخليا
 

  بمرور   وذلك  أهميتها،  ودرجة  السداد  في  التعثر  حالة  في   المالية  األداة  كانت  إذا   ما  لتحديد  بالتقييم  الخاصة   المدخالت  تختلف  قد
 .للظروف وفقًا التغيرات لتعكس الوقت
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 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة .31
 
 االئتمان )تتمة(  مخاطرفي  الجوهرية الزيادة  – المتوقعة االئتمان خسائر عن الناتجة المبالغ 31-3

 
 المعدلة المالية الموجودات (د
 

  ال   أخرى  وعوامل  بالعميل  واالحتفاظ  السوق  في  الظروف   تغير   منها  عدة،  ألسباب  ما  لتمويل  التعاقدية  الشروط  تعديل  يمكن
 ويتم   شروطه   تعديل  تم  الذي  الحالي   التمويل  إثبات  عن  التوقف  يجوز.  للعميل  المحتمل  أو  الحالي   االئتماني  بالتدهور  تتعلق
ً  العادلة بالقيمة جديد كتمويل بشأنه التفاوض أعيد الذي التمويل إثبات  . المحاسبية للسياسة وفقا

 
يتم تعديل أحكام األصل المالي وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل المالي، فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة    عندما

 االئتمان يعكس مقارنة ما يلي: مخاطرجوهرية في 
 

 مع المعدلة؛ األحكام أساس  على المالي قريرالت تاريخ في كما التعثر الحتمالية المتبقي الزمني العمر •

 . األصلية التعاقدية واألحكام األولي االعتراف عند المتاحة البيانات أساس على التعثر الحتمالية المتبقي الزمني العمر •
 

المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل الممنوح للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية يشار إليها بـ "أنشطة اإلمهال"   تقوم
ً التعثر عن السداد.    مخاطرلزيادة فرص التحصيل وتقليل   لسياسة اإلمهال بالبنك، يتم منح اإلمهال الخاص بالتمويل على    وطبقا

عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المقترض    مخاطرتعثر حالياً في سداد ديونه أو وجود  أساس اختياري إذا كان المقترض م
 قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد األصلية، ويتوقع أن يكون قادراً على االلتزام بالشروط المعدلة. 

 
 تخضع. التمويل تعهدات شروط وتعديل العمولة سداد يتتوق وتغيير االستحقاق فترة تمديد على عادةً  المعدلة الشروط تشتمل

  بفحص   منتظم  وبشكل  البنك لدى  المخاطر لجنة  تقوم.  السداد  من  االعفاء  لسياسة   األفراد  وغير  األفراد  تمويل  عمليات  من  كل
 .اإلمهال أنشطة حول التقارير

 
ــص لديها كان حين  في  تعديلها تم  التي المالية  الموجودات حول  معلومات  التالي  الجدول يقدم ــارة مخصـ  متوقعة ائتمانية خسـ

ــارة يعادل بمبلغ  مقاس ــبة.  العمر مدار  على المتوقعة  االئتمانية الخس ــنة  خالل  المعدلة  المالية للموجودات  بالنس  تأجيل من الس
 .41 إيضاح راجع المؤجلة، للمدفوعات السعودي المركزي البنك برنامج بموجب التعاقدية النقدية التدفقات

 
 م 2020 م 2021 
 الرياالت بآالف 

 السعودية
  الرياالت بآالف

 السعودية
   السنة خالل  تعديلها تم مالية موجودات

 882,566 1,774,525 التعديل قبل المطفأة التكلفة
   

   األولي اإلثبات منذ  تعديلها تم التي المالية الموجودات
ــمبر  31  في  الدفترية القيمة  مجموع  مخصـــص تغير التي  المالية للموجودات  ديسـ
 السنة خالل شهر 12 لمدة قياس معدل إلى بها الخاص الخسارة

 
192,381 

 
15,017 

 
  إذا   فيما  يعكس  السداد   عن   التعثر  احتمال  تقدير  فإن  البنك،  لدى  االحتمال  سياسة   من  كجزء  المعدلة  المالية  للموجودات  بالنسبة

.  مماثلة   جدولة  إعادة   تجاه  السابقة   البنك  وخبرة  المبلغ  وأصل  الربح  تحصيل  على   البنك  قدرة  استعادة  أو   تحسين  إلى   التعديل  أدى
  في  وينظر  المعدلة  األصلية  التعاقدية  الشروط  مقابل  المقترضة  للجهة  السداد  أداء  بتقويم  البنك  يقوم  العملية،  هذه  من  وكجزء

 . المختلفة السلوكية المؤشرات
 

االئتمان، كما أن توقع اإلمهال قد يعتبر دليالً على أن    مخاطرعام، يعتبر اإلمهال مؤشر نوعي على زيادة جوهرية في    بشكل
 من  فترة  مدى  على  بالدفع  جيد   سلوك  على  ثابت  بشكل  يدلل  أن  العميل  على  يجبالتعرض منخفض القيمة ائتمانيًا/ متعثًرا.  

  الخسائر  مخصص وأن انخفض قد  التعثر احتمال أو  السداد في  تعثر وجود أو انخفضت قد  االئتمان  خسائر تعد أن  قبل الوقت
 .شهر 12  مدى على الموقعة االئتمان لخسائر لمبلغ مساو بمبلغ قياسه يتم
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 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة .31
 
 االئتمان )تتمة(  مخاطرفي  الجوهرية الزيادة  – المتوقعة االئتمان خسائر عن الناتجة المبالغ 31-3
 

 )تتمة( المعدلة المالية الموجودات (د
 

 هذه   وتتعلق.  المالي  للتقرير  الدولي   المعيار  في  الواردة  المتطلبات  بعض  من   عمليا  إعفاء  الثانية  المرحلة  تعديالت  وتوفر
  عقد   في   المرجعي  الربح   مؤشر  استبدال  عن  ناتجة  تحوط  عالقات  أو   اإليجار  وعقود  المالية   األدوات  على  بتعديالت  اإلعفاءات

 . جديد بديل مرجعي بسعر
 

إعادة هيكلة مؤشر   نتيحةحال تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألصل مالي أو التزام مالي يقاس بالتكلفة المطفأة    في
لي أو االلتزامات المالية ليعكس التغيير الذي الربح المرجعي، وعليه تقوم المجموعة بتحديث معدل الربح الفعلي لألصل الما

  إذا   الربح  معدل  معيار  إصالح  طريق  عن   التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحديد  أساس  في  تغيير  إجراء  يتطلبتتطلبه إعادة الهيكلة.  
 : التالية الشروط استوفيت

  و الهيكلة؛ إلعادة مباشرة كنتيجة ضروري التغيير يكون •

 . مباشرة التغيير يسبق الذي األساس أي السابق، األساس اقتصاديا يعادل التعاقدية النقدية التدفقات لتحديد الجديد األساس •
 

  التعاقدية   النقدية  التدفقات  تحديد  أساس  في  التغييرات  إلى  باإلضافة  مالي  التزام أو  مالي  أصل  على  التغييرات  إجراء  تم  عندما
  أو   المالي   لألصل   الفعلي  الربح  معدل  بتحديث  أوال  المجموعة  قامت  المرجعي،  الربح  مؤشر  هيكلة  إعادة   خالل  من  المطلوبة
 السياسات  المجموعة  طبقت  ذلك،  وبعد.  المرجعي  الربح  مؤشر  هيكلة  إعادة  خالل  من  المطلوب  التغيير  لتعكس  المالي  االلتزام
 . اإلضافية التغييرات على بالتعديالت المتعلقة

 
  اإليجار   التزام  قياس  إعادة  عند  الربح  معدل  في  التغير  ليعكس  المراجع   الخصم   معدل  الستخدام  استثناء  التعديالت  توفر  كما

 .المرجعي الربح مؤشر هيكلة إعادة يتطلبه الذي اإليجار تعديل بسبب
 

 المستقبلية المعلومات إدراج (ه
 

  مخاطر بأخذ المعلومات التي تحاكي التوقعات المستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في    المجموعة  تقوم
السوق بالبنك،   مخاطرعلى مشورة لجنة    بناءً االئتمان ألداة ما منذ االعتراف األولي وعند قياسها لخسائر االئتمان المتوقعة.  

والخبر والمطلوبات،  الموجودات  إدارة  والتوقعات  ولجنة  الفعلية  المعلومات  من  متنوعة  مجموعة  ودراسة  االقتصاديين  اء 
الخارجية، تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة  

األخرى.   المحتملة  التوقعات  سيناريوهات  من  تمثيلية  مجموعة    من   أكثر  أو  اثنين  عدد  تطوير  من   ليةالعم  هذه  تتألفإلى 
  المعلومات   تتضمن.  سيناريو  كل  لنتائج  المصاحبة  االحتماالت  االعتبار  في  األخذ  مع  اإلضافية  االقتصادية  السيناريوهات

 العاملين  وبعض  السعودية  العربية  المملكة  في  والمالية  الحكومية  الجهات  عن  الصادرة  االقتصادية  والتوقعات  البيانات  الخارجية
 .األكاديميين المتنبئين أو  الخاص القطاع  في والمالية  االقتصادية  الدراسات مجال في
 

 مثل  أخرى   ألغراض  المجموعة  قبل  من  المستخدمة  المعلومات  مع  وتتفق  احتماالً،  األكثر  النتيجة"  األساسية"الحالة    تمثل
ً   وأكثر  تفاؤالً   أكثر  نتائج  األخرى   التصورات  تمثل.  والموازنة  االستراتيجي  التخطيط   المجموعة   تقوم  دوري،   وبشكل.  تشاؤما
 .األخرى التصورات ألفضل تحديدها معايرة أجل من شدة الصدمات ألكثر جهد اختبارات بإجراء

 
  المالية   األدوات  من  محفظة  لكل  االئتمان  وخسائر  االئتمان  لمخاطر   الرئيسية  المحفزات  بتوثيق  وقامت  المجموعة  حددت  لقد 

 وخسائر  االئتمان  ومخاطر  الكلي  االقتصاد  متغيرات  بين  ما  العالقة  بتقدير  ـ  التاريخية  البيانات  تحليل  باستخدام  ـ  وقامت
 : التالية  األساسية  المؤشرات  من  مجموعة  علىم  2021  ديسمبر  31  في  المستخدمة  االقتصادية  التصورات  هذه  تشتمل.  االئتمان
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 المالية )تتمة( إدارة المخاطر  .31
 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة(   –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  31-3

 
 )تتمة(  المستقبلية المعلومات إدراج (ج
 

 اإلجمالي  المحلي الناتج •

 النفط أسعار •

 البطالة معدالت •

 التضخم  معدل/  حقيقي أجور •
 
  على  بناءً   المالية للموجودات المتنوعة  للمحافظ  التعثر خـسارة/    ومعدالت الرئيـسية المؤـشرات  بين  المتوقعة العالقات  تطوير تم

المجموعة باـستخدام توقعات الحالة األـساـسية قريبة المدى أدناه  قامت. ـسابقة ـسنة  15 إلى  10 مدى  على  الـسابقة  البيانات تحليل
 نموذج خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير: فيفي 

 
 

 االقتصادية  المؤشرات 
 

  خسائر  نموذج  في  المستخدمة سنواتلل التوقعات 
 م 2021 لعام   المتوقعة االئتمان

المستخدمة في نموذج خسائر   سنواتلل التوقعات 
 م   2020االئتمان المتوقعة لعام 

 2023 2022 م 2021 2024 2023 2022
  المحلي الناتج

 2,794.43 2,730.20 2,656.70 2,893.17 2,828.54 2,773.25 اإلجمالي 
 63.77 61.59 53.22 64.85 64.24 65.88 برنت  نفط  أسعار

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A التضخم 

 
 مختلفة   ســيناريوهات لثالثة وفقًا المتوقعة  االئتمان خســائر  على  االقتصــادية المؤشــرات  في التغير أثر أدناه  الجدول  يوضــح

 :البنك  يستخدمها
 

 
 

 م 2021
من البنوك   مطلوب

   تمويل  واالسثمارات 

  القرض ارتباطات 
  الضمانات وعقود

 المجموع  المالية 
 السعوديــــــة  الرياالت بآالف 

     
ً  أكثر  3,054,244 408,090 2,637,997 8,157 ترجيحا

 2,644,433 372,106 2,264,409 7,917 )صعوًدا(  تفاؤالً  األكثر

 3,526,906 486,502 3,030,056 10,348 )هبوًطا(    تشاؤًما األكثر
 

 
 
 

 م 2020
من البنوك   مطلوب

   تمويل واالسثمارات 

  القرض ارتباطات
  الضمانات وعقود

 المجموع  المالية
 السعوديــــــة  الرياالت بآالف 

     
ً  أكثر  2,572,917 371,087 2,192,997 8,833   ترجيحا

 2,502,405 364,657 2,129,306 8,442 )صعوًدا(  تفاؤالً  األكثر

 2,718,569 383,589 2,325,518 9,462 )هبوًطا(    تشاؤًما األكثر
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  .31
 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة(   –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  31-3

 
 المتوقعة االئتمان خسائر قياس (د
 

 :التالية المتغيرات شروط هيكل المتوقعة االئتمان خسائر  لقياس األساسية المدخالت تمثل
 

 . السداد عن التعثر احتمال . 1
 . السداد عن التعثر عند الخسارة نسبة . 2
 . السداد  عن التعثر عند التعرض . 3

 
ً   أعاله  المؤشرات  هذه  استخراج  يتم ً   معدة  إحصائية  نماذج  من  عموما   لتعكس  تعديلها  ويتم  أخرى،  تاريخية  وبيانات  داخليا

 . أعاله مبين هو كما المستقبلية، المعلومات
 

تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام   إن
ً   مجمعة  بيانات  وفق  اإلحصائية  النماذج  هذه  تحدد.  والتعرضاتأدوات تصنيف مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى    داخليا

 ً ً   يمكن  توفرها،  وعند  .ونوعية  كمية  عوامل  على  تشتمل  وخارجيا   التعثر   احتمال  على  للحصول  السوق  بيانات  استخدام  أيضا
بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى    التعرضاتحالة انتقال الطرف المقابل أو    وفي.  الكبرى  للشركات

االستحقاقات التعاقدية ومعدالت    مخاطرتقدير احتماليات التعثر مع االخذ باالعتبار    يتمتغير في تقدير احتمال التعثر المعني.  
 السداد التقديرية. 

 
  عن   الناتجة  الخسارة  قيمة  بتقييم  المجموعة  تقوم.  تعثراً   هناك  كان  إذا المحتملة  الخسارة  حجم  هي  المفترض  التعثر  من  الخسارة
 من  المستمدة   للمناهج  تقييم   بعمل  البنك  قام.  السابقة  والخبرة  الخبراء  حكم  على  بناءً   األعمال  من  نوع  لكل  السداد  عن  التخلف
فيما يتعلق بالقيود المفروضة على البيانات والتحديات المرتبطة بها،    ولكن.  السداد   عن  التخلف  عن  الناتجة  للخسارة  البيانات

بازل وتقديرات الخسارة الناتجة عن التخلف    توجهياتيستخدم البنك معايير الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد، استنادا إلى  
 ان. عن السداد المحددة بما يتماشى مع تقرير االتحاد الوطني لتجميع بيانات االئتم

 
المجموعة باستخراج "التعرض عند التعثر عن    تقوم.  التعثر  حال   في   المتوقع  التعرض  التعثر  نتيجة  للمخاطر   التعرض  يمثل

الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك   التعرضاتالسداد" من  
 والضمانات   القروض  اللتزامات  بالنسبة.  له  الدفترية  القيمة  مجموع  مالي   ألصل  السداد عن  التعثر  عند  التعرض  يمثلاإلطفاء.  

  بموجب  سحبها  يمكن  التي  المحتملة  المستقبلية  والمبالغ  المسحوب  المبلغ  لىع"  السداد  عن  التعثر  عند"التعرض    يشتمل  المالية،
لبعض الموجودات المالية، يحدد التعرض عند التعثر   بالنسبة.  مستقبلية  وتوقعات  تاريخية  بيانات  وفق  تقديرها  يتم  والتي  العقد

 المحتملة في مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائية. التعرضاتعن السداد عن طريق تقييم مجموعة من نتائج 
 

  مخاطر شهر كحد أقصى بالنسبة للموجودات المالية التي لم تزداد    12تم وصفه أعاله، وشريطة استخدام احتمال التعثر لمدة    كما
االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري، تقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على 

في ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضة( التي يتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى    مدى الفترة التعاقدية القصوى )بما
  للمجموعة   يحق  الذي  التاريخ  إلى  تعاقدية  فترة  أقصى  تمتدلو، ألغراض إدارة المخاطر، قامت المجموعة بالنظر في فترة أطول.  

 .مانالض  أو باالئتمان متعلق التزام إنهاء  أو مقدمة دفعة  سداد طلب فيه
 

للسحب على المكشوف وتسهيالت بطاقات االئتمان، التي تشتمل على كل من تمويل ومكون االلتزام غير المسحوب،   بالنسبة
  المجموعة تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول من الفترة التعاقدية القصوى إذا لم تحد مقدرة 

  يوجد  اللخسائر االئتمان خالل فترة االخطار المتعاقد عليها.    هاتزام غير المسحوب من تعرضعلى طلب السداد أو إلغاء االل
للمجموعة إلغاؤها فوراً، لكن هذا الحق    ويمكن.  جماعي  أساس  على  ادارتها  ويتم  محددة،   سداد  فترات  أو  شروط  التسهيالت  لهذه

االئتمان   مخاطرالتعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط عندما تصبح المجموعة على علم بأي زيادة في  
التسهيل.   مستوى  إدارة    يتمعلى  إجراءات  االعتبار  بعين  األخذ  بعد  األطول  الفترة  هذه  التي  مخاطرتقدير  تتوقع   االئتمان 

  إلغاء . االئتمان حدود تخفيض اإلجراءات هذه وتشملالمجموعة اتخاذها والتي من شأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة. 
 .ثابتة سداد بشروط تمويل إلى المستحق الرصيد تحويل أو /و التسهيالت
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  .31
 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة(   –خسائر االئتمان المتوقعة المبالغ الناتجة عن  31-3

 
 )تتمة( المتوقعة االئتمان خسائر  قياسد( 

 
 : السنة  نهاية  في  كما  تحديدها  عند   المستخدمة  الرئيسية  العوامل  تجاه  المتوقعة  االئتمان  خسائر  حساسية  أدناه  الجدول  يوضح

 
 الدخل قائمة تأثير المتأثرة  االفتراضات

 م( 2021)
 الرياالت)بآالف 

 (السعوديـــة
  : الكلي  االقتصاد عوامل

 159,049    دوالًرا  10 بمقدار النفط برميل سعر انخفاض
 318,098 دوالًرا  20 بمقدار النفط برميل سعر انخفاض
 84,928 %5 بنسبة  اإلجمالي  المحلي الناتج انخفاض

 169,857 % 10 بمقدار التضخم زيادة
 

 تشتمل  التي  المشتركة  المخاطر  خصائص  أساس  على  المالية  األدوات   تجميع  يتم  جماعي،  أساس  على  مؤشر  أي  تقييم  وعند
 : على

 

 الصك، نوع •

 االئتمان، مخاطر تصنيف •

 الضمان، نوع •

 لألفراد،  العقاري  الرهن لقروض القيمة( القيمة مقابل)التمويل  مقابل القرض نسبة •

 األولي،  اإلثبات تاريخ •

 االستحقاق، تاريخ حتى المتبقية المدة •

 و القطاع، •

 . للمقترض الجغرافي  الموقع •
 

 داخل بنك معين ال تزال متماثلة بشكل مالئم. التعرضاتالمجموعة لمراجعة منتظمة للتأكد من أن  تخضع
 

ستخدام معلومات استرشاديه خارجية لتكمل بشأنها بيانات تاريخية محدودة، يتم ا  المجموعةللمحافظ التي يوجد لدى    بالنسبة
 المتوقعة   االئتمانية  الخسارة   قياس  في  مهمة  مدخالت   لها  خارجية  معيارية  معلومات  تمثل  التي  المحافظ  إنالبيانات المتاحة داخلياً.  

 :يلي كما هي
 

  
 المستخدمة  الخارجية المعلومات 

  

   التعرض
  الرياالت )بآالف 

 ( السعوديـــة

 

 السداد  عن التخلف احتمالية
  عن  الناتجة الخسارة 
 السداد  عن التخلف

  والمؤسسات البنوك من مطلوبات 
  األخرى  المالية

 
 

663,502 

 االعتبار   بعين  األخذ   يتم  -  فيتش   /موديز 
ً   األكثر   التصنيف   هذين  بين  من  انخفاضا
  المخاطر   درجة   لتقييم  بنك  لكل  التصنيفين

 الموحد  النهج بموجب

 
 
N/A 
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 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة .31
 
 ( القيمة منخفضة  وغير السداد)متأخرة   والسلف القروض أعمار  31-4

 م 2021      
 ( السعوديـــة الرياالت)بآالف 

 
 المجموع 

   ائتمان  بطاقات   عمالء  قروض   تجارية  قروض
 

 

 يوًما  30 إلى  يوم 1 من 17,736 753,676 33,481 804,893
   يوًما  90 إلى يوًما 31 من 13,972 205,214 15,803 234,989
 يوًما  180 إلى يوًما 91 من - 130 60,478 60,608
ً  180 من أكثر - - 471,433 471,433    يوما

─────── ─────── ─────── ───────  
 التمويل   مجموع 31,708 959,020 581,195 1,571,923
══════ ══════ ══════ ══════  

          
 م 2020              

 ( السعوديـــة الرياالت )بآالف 

 
 المجموع 

  ائتمان بطاقات    عمالء قروض    تجارية  قروض 
 

 

 يوًما  30 إلى  يوم 1 من 20,199 1,025,425 97,357 1,142,981
   يوًما  90 إلى يوًما 31 من 12,901 293,241 82,953 389,095
 يوًما  180 إلى يوًما 91 من - 208 88,098 88,306

ً  180 من أكثر - - 487,733 487,733    يوما
─────── ─────── ─────── ───────  
 التمويل  مجموع 33,100 1,318,874 756,141 2,108,115
══════ ══════ ══════ ══════  

 
 القطاع االقتصادي   مخاطر تركز 31-5

 
 )ج(.  7القطاع االقتصادي للتمويل ومخصص االنخفاض في القيمة المفصح عنه في اإليضاح  مخاطراإلفصاح عن تركز  تم
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 الضمانات 31-6
 

االئتمان.   مخاطرالبنوك، خالل دورة أعماله االعتيادية ألنشطة التمويل، باالحتفاظ بضمانات مالية كتأمين لغرض الحد من    يقوم
ً   الضمانات  هذه  وتتضمن   ودولية   محلية  ملكية  حقوق  وأسهم   مالية  وضمانات  أخرى   نقدية  وودائع  الطلب  وتحت  ألجل  ودائع  غالبا
 ويتم   والشخصية  التجارية  التمويل  عمليات  مقابل  أساسية  بصفة  الضمانات  بهذه  االحتفاظ  يتم.  أخرى  ثابتة  وموجودات  وعقارات

للموجودات المالية التي هي ذات مستوى ائتماني    بالنسبة.  لها   المخصصة  القيمة  بصافي  بها  المتعلقة  المخاطر  مقابل  إدارتها
ن الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي  منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية، فإن المعلومات الكمية بشأ

 االئتمان. مخاطر يقلل فيه هذا الضمان من 
 

 : االئتمانية القيمة منخفضة الضمان قيمة إلى التمويل نسبة إلى باإلضافة للقروض كتأمين بها المحتفظ  الضمانات مبلغ يلي فيما
 م 2020 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 44,605 55,995 % 50  من أقل
51-70 % 29,532 25,065 
 477,565 877,331 % 70 من أكثر

  ───────  ─────── 
 547,235 962,858 المجموع 

  ══════  ══════ 
 
 االئتمان  لمخاطر  للتعرض األقصى  الحد 31-7
 

 :أخرى ائتمانية تعزيزات أو ضمان أي االعتبار بعين األخذ دون االئتمان لمخاطر األقصى الحد   التالي الجدول  يوضح
 

 م 2020 م 2021 
 الرياالت بآالف 

 السعودية
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   الموجودات

 426,138 663,502   (5)اإليضاح  اخرى مالية  ومؤسسات بنوك من  مطلوب
 1,113,319 4,058,476 (6)اإليضاح  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة  بالقيمة  االستثمارات
 28,334,118 27,103,652   (6)إيضاح  المطفأة بالتكلفة  االستثمارات

 53,961,211 62,434,476 ( 7)إيضاح  صافي  تمويل،
 152,531 165,656 (10)إيضاح  مالية أدوات مقابل تأمين ودائع - أخرى موجودات

  ───────  ─────── 
 83,987,317 94,425,762 الموجودات مجموع

 5,785,634 6,330,099 (20)إيضاح  بالصافي  وارتباطات، محتملة  مطلوبات
 135,224 12,058 (11)إيضاح  الموجبة العادلة القيمة -  مشتقات

  ───────  ─────── 
 89,908,175 100,767,919 للمخاطر تعرض أقصى مجموع

  ══════  ══════ 
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  الجغرافي التركيز .32

 
  واالرتباطات  المالية  والمطلوبات  المالية  للموجودات  الرئيسية  للفئات  الجغرافية  المنطقة  حسب  الجغرافي  التوزيع  يلي  فيما (أ

 : االئتمان لمخاطر والتعرض المحتملة وااللتزامات
 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

 
 
 م 2021

 
 

  المملكة
  العربية

 السعودية 

 
  مجلس  دول

  التعاون 
  الخليجي
  والشرق
 األوسط 

 
 
 

 أوروبا 

 
 

  أمريكا
 الشمالية 

 
  جنوب
 أسيا  شرق

 
 

 أخـرى دول

 
 
 

 المجموع 
        

        المالية الموجودات

 المركزي البنك لدى وأرصدة نقد

 السعودي 

  

       

 969,993 - - - - - 969,993 نقد في الصندوق   
أرصدة لدى البنك المركزي     

 4,416,878 السعودي
- - - - - 

4,416,878 
  والمؤسسات البنوك من مطلوبات
 األخرى  المالية

  

       

 646,611 33,120 18,251 391,974 114,730 61,519 27,017 حسابات جارية    
 16,891 - - - - - 16,891 المال   أسواق إيداعات   

        االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل قائمة  مقتناة  

 الدخل 
260,173 - - 6,619 - - 

266,792 
مدرجة قيمتها العادلة من خالل    

 اآلخر  الشامل   الدخل
3,925,874 136,932 555 - - - 

4,063,361 
 27,103,652 - - - - - 27,103,652 بالتكلفة المطفأة  مقتناة  

        اإليجابية العادلة بالقيمة مشتقات
 7,233 - - - 421 956 5,856 ألغراض المتاجرة  مقتناة  
 4,825 - - - - - 4,825 لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة  

        صافي التمويل،
 680,052 - - - - - 680,052 ائتمان بطاقات 
 27,866,062 - - - - - 27,866,062 عمالء قروض 
 33,552,082 424,504    568,673 32,558,905 تجارية  قروض 
 336,280 - - - - - 336,280 أخرى  

 211,143 - - - - - 211,143 زميلة شركة في استثمار
 930,003 - - - 165,656 - 764,347 أخرى  موجودات

 101,071,858 457,624 18,251 398,593 281,362 768,080 99,147,948 مجموعال
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 (السعودية الرياالت)بآالف  
 
 
 
 م2021
 

 
  العربية المملكة
 السعودي 

 
 مجلس دول

  التعاون
 الخليجي
 والشرق
 األوسط

 
 
 

 أوروبا

 
 

  أمريكا
 الشمالية 

 
 جنوب
 أسيا شرق

 
 

 أخـرى دول

 
 
 مجموعال

        
        المالية المطلوبات
للبنوك والمؤسسات المالية   مطلوب
 األخرى  

       

 235,986 41,859 - 224 42,779 57,739 93,385 جارية حسابات
 5,884,986 - 330,440 - - 782,175 4,772,371 المال   أسواق ودائع

 289,108 - - - 289,108 - - اتفاقية إعادة الشراء  اقتراضات
        العمالء ودائع
 38,504,625 116 - - 21 33,750 38,470,738 الطلب  تحت

 983,845 - - - - - 983,845 ادخار 
 37,057,540 - - - - - 37,057,540 ألجل  العمالء استثمارات

 1,819,139 400 - - - - 1,818,739 أخرى 
          السلبية العادلة بالقيمة مشتقات

 20,986 20 - - 14,666 1,430 4,870 ألغراض المتاجرة  مقتناة
 206,323 - - - 140,378 42,577 23,368 لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة
 1,994,685 - - - - - 1,994,685 المال لرأس معززة صكوك

 1,592,822 - - - - - 1,592,822 أخرى  مطلوبات
 88,590,045 42,395 330,440 224 486,952 917,671 86,812,363 مجموعال

        
        المحتملة  واإلرتباطات اإللتزامات
 1,492,763 - - - - - 1,492,763 مستندية اعتمادات
 4,645,285 288 1,125 34,946 11,275 139,895 4,457,756 ضمان خطابات
 245,223 - - - - - 245,223 قبوالت

 لمنح للنقض قابلة غير التزامات
 االئتمان

 
150,000 

 
110,806 

 
- 

 
- 

 
- 

 
94,112 

 
354,918 

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

 6,345,742 250,701 11,275 34,946 1,125 94,400 6,738,189 
  ═════  ══════  ════  ═════  ═════  ═════  ═════ 

االئتمان )مبينة بالمعادل   مخاطر
 االئتماني لها(

     

        محتملة والتزامات ارتباطات
          

 746,382 - - - - - 746,382 مستندية اعتمادات
 4,645,285 288 1,125 34,946 11,275 139,895 4,457,756 ضمان خطابات
 245,223 - - - - - 245,223 قبوالت

 لمنح للنقض قابلة غير التزامات
 االئتمان

 
30,000 

 
22,161 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18,822 

 
70,983 

        مشتقات
 90,223 - - - 44,692 4 45,527 ألغراض المتاجرة مقتناة
 39,618 - - - 3,846 101 35,671 ألغراض التحوط مقتناة

  ─────  ──────  ────  ─────  ─────  ─────  ────── 
 5,560,559 162,161 59,813 34,946 1,125 19,110 5,837,714 
  ═════  ══════  ════  ═════  ═════  ═════  ═════ 
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 (السعودية الرياالت)بآالف  

 
 

 م 2020

 
 

 
  العربية المملكة

 السعودية 

 
  مجلس  دول

  التعاون 
  الخليجي
  والشرق
 األوسط 

 
 
 

 أوروبا 

 
 

  أمريكا
 الشمالية 

 
  شرق  جنوب
 أسيا 

 
 

 أخـرى دول

 
 
 
 مجموع ال

        
        المالية  الموجودات

 المركزي البنك لدى وأرصدة نقد

 السعودي 

  
       

 1,122,892 - - - - - 1,122,892 نقد في الصندوق   
 4,125,402 - - - - - 4,125,402 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي   

  المالية والمؤسسات البنوك من مطلوبات
          األخرى

 426,138 64,470 37,468 98,016 127,476 41,366 57,342 حسابات جارية    
 - - - - - - - إيداعات أسواق المال    

        االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل قائمة  مقتناة  

 443,104 - - - - - 443,104 الدخل 
   الدخلمدرجة قيمتها العادلة من خالل    

 1,118,251 - - - 602 187 1,117,462 اآلخر  الشامل 
 28,334,118 - - - - - 28,334,118 بالتكلفة المطفأة  مقتناة  

         اإليجابية العادلة بالقيمة مشتقات
 22,580 - - - - - 22,580 ألغراض المتاجرة  مقتناة  
 112,644 - - - 60,018 - 52,626 لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة  

        صافي التمويل،
 687,376 - - - - - 687,376 ائتمان بطاقات 
 26,498,498 - - - - - 26,498,498 عمالء قروض 
 26,404,148 500,351 - - - 121,391 25,782,406 تجارية  قروض 
 371,189 - - - - - 371,189 أخرى  

 164,136 - - - - - 164,136 زميلة شركة في استثمار
 557,420 - - - 152,531 - 404,889 أخرى  موجودات

 90,387,896 564,821 37,468 98,016 340,627 162,944 89,184,020 مجموعال
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 ( السعودية الرياالت)بآالف   

 
 
 م2020
 

 
 المملكة
  العربية

 السعودية

 
 مجلس دول

  التعاون
 الخليجي
 والشرق
 األوسط

 
 
 

 أوروبا

 
 

  أمريكا
 الشمالية 

 
 جنوب
 أسيا شرق

 
 

 أخـرى دول

 
 
 
 مجموعال

        
        المالية المطلوبات
  المالية والمؤسسات  للبنوك مطلوب
 األخرى 

       

 177,278 13,448 1,978 24,162 84,249 29,650 23,791 جارية حسابات
 8,063,770 - 168,947 - - 1,178,098 6,716,725 المال   أسواق ودائع

 289,148 - - - 289,148 - - اتفاقية إعادة الشراء  اقتراضات
        العمالء ودائع
 37,411,390 21 - 5 101 31,558 37,379,705 الطلب  تحت

 284,182 - - - - - 284,182   ادخار
 28,543,641 - - - - - 28,543,641 ألجل  العمالء استثمارات

 1,764,399 1,000 - - 1,747 - 1,761,652 أخرى 
           السلبية العادلة بالقيمة مشتقات

 18,872 - - - 16,375 40 2,457 ألغراض المتاجرة  مقتناة
 284,623 - - - 190,761 75,400 18,462 لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة
 2,004,633 - - - - - 2,004,633 المال لرأس معززة صكوك

 1,592,465 - - - - - 1,592,465 أخرى  مطلوبات
 80,434,401 14,469 170,925 24,167 582,381 1,314,746 78,327,713 مجموع ال

        
        المحتملة  واإلرتباطات اإللتزامات
 777,807 2,121 - - - - 775,686 مستندية اعتمادات
 4,589,950 4,200 1,926 8,162 30,335 209,725 4,335,602 ضمان خطابات
 170,509 - - - - - 170,509 قبوالت

 لمنح للنقض قابلة غير التزامات
 االئتمان

 
150,000 

 
305,346 

 
- 

 
- 

 
- 

 
163,109 

 
618,455 

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

 5,431,797 515,071 30,335 8,162 1,926 169,430 6,156,721 
  ══════  ══════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════ 

      (المعادل)االئتمان  االئتمان لمخاطر التعرض
        محتملة والتزامات ارتباطات

          
 388,904 1,061 - - - - 387,843 مستندية اعتمادات
 4,589,950 4,200 1,926 8,162 30,335 209,725 4,335,602 ضمان خطابات
 170,509 - - - - - 170,509 قبوالت

 لمنح للنقض قابلة غير التزامات
 االئتمان

 
75,000 

 
61,069 

 
- 

 
- 

 
- 

 
32,622 

 
168,691 

        مشتقات
 36,877 - - - 276 1 36,600 ألغراض المتاجرة مقتناة
 197,605 - - - 110,119 440 87,046 ألغراض التحوط مقتناة

  ───────  ───────  ─────  ─────  ─────  ─────  ────── 
 5,092,600 271,235 140,730 8,162 1,926 37,883 5,552,536 
  ══════  ══════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════ 
        

 
  دولية   فئة  ضمن  تصنيفها  تم  والتي  السعودية   العربية   المملكة  في  مقرها  يوجد  التي  الدولية  المشتركة  االستثمارية  الصناديق   بعض  تصنيف  تم

 . اإليضاح هذا لغرض  السعودية  العربية المملكة  منطقة  في  الموحدة  المالية القوائم هذه حول )أ(   6 اإليضاح في

 
 .السعودي المركزي البنك لدى المتبعة للمنهجية وفقًا المحتملة والمطلوبات لالرتباطات المعادل االئتمان احتساب يتم
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 التمويل غير العامل ومخصص االنخفاض في القيمة:  لتركزاتيلي التوزيع الجغرافي  فيما (ب

 

 
 العاملة  غير

 القيمة  انخفاض مخصص صافي   التمويل، 
 م 2021 

  الرياالت بآالف
 السعودية 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 م 2021
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعودية 
     

     السعودية  العربية المملكة
 63,908 65,623 55,679 60,130 ائتمان  بطاقات 
 211,871 225,570 168,344 264,663 عمالء  قروض 
 1,917,218 2,341,454 1,017,934 1,054,322 تجارية  قروض 
 - 556 - - أخرى 
 ────── ────── ────── ────── 

 2,192,997 2,633,203 1,241,957 1,379,115 األوسط   والشرق الخليجي التعاون مجلس  دول
 - 2,201 - - تجارية  قروض
     أخـرى دول

 - 2,593 - - تجارية  قروض
 ────── ────── ────── ────── 
 2,192,997 2,637,997 1,241,957 1,379,115 المجموع  

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 السوق  مخاطر .33

 
تتأثر سلبًا    مخاطر أهداف األعمال، سوف  قدرتها على تحقيق  أو  أو رأس مالها،  المجموعة  أرباح  أن  السوق هي مخاطر 

بالتغيرات في المستوى أو تقلب أسعار السوق، مثل أسعار الربح، وهوامش االئتمان )ال تتعلق بالتغيرات في الوضع االئتماني  
السوق إلى إدارة ومراقبة التعرض    مخاطرإدارة    تهدفالعمالت األجنبية.    للمدين / المصدر( وأسعار األسهم وأسعار تحويل

 لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة مع تعظيم العوائد.
 

  بشكل   التجارية  بالمحافظ  االحتفاظ  يتم.  التجارية  وغير  التجارية  المحافظ  بين  السوق  لمخاطر  تعرضها  بفصل  المجموعة  تقوم
 . العادلة  القيمة  أساس  على  تدار  التي  المشتركة  االستثمارية  والصناديق  األسهم  استثمارات  ملوتش  الخزينة  قسم  قبل  من  رئيسي

 
السوق هي المسؤولة   مخاطرلجنة سياسة    إنالسوق لألنشطة التجارية وغير التجارية.    مخاطرمجلس اإلدارة حد قبول    يقر

المعتمد.  السوق  المفوضة من مجلس اإلدارة تضع إطاًرا لحد قبول مخاطر  السلطة  عن إطار عمل مخاطر السوق وتحت 
 هذا   مراجعة  تتمالسوق اليومي تفاصيل تعرض المجموعة لمخاطر السوق مقابل الحدود المتفق عليها.    مخاطرتقرير    يوضح
السوق للمحفظة التجارية ومراقبتها باستخدام   مخاطرإدارة    تتم.  المخاطر  إدارة  ورئيس  زنةالخ  أمين  قبل  من  اليومي  التقرير

السوق للمحفظة غير التجارية ومراقبتها باستخدام تحليل    مخاطرإدارة    تتممنهجية القيمة المعرضة للمخاطر وتحليل الحساسية.  
 الحساسية. 

 
 المحفظة التجارية –السوق  مخاطر (أ

 
العمالت األجنبية والتغيرات في أسعار األسهم وصافي قيم    تعرضاتالسوق المتعلقة بالمتاجرة بشكل رئيسي من    مخاطر  تنشأ

 موجودات الصناديق االستثمارية المشتركة.
 

السوق المتعلقة    مخاطر  وإلدارة.  التجارية  العمليات  إدارة  عند  المقبولة  المخاطر  لمستوى  حدود  بوضع  اإلدارة  مجلس  يقوم
بعمليات المتاجرة، فإن المجموعة تقوم بشكل دوري بتطبيق طريقة )القيمة المعرضة للمخاطر( لتقييم مخاطر السوق القائمة 

 وأيضاً لتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بناًء على مجموعة من االفتراضات والتغيرات في الظروف السائدة في السوق.
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 المحفظة التجارية )تتمة( –السوق  مخاطر   (أ

 
  معين   مستوى عند للمحفظة السوقية القيمة في المحتمل السلبي التغير تقدير يتم"، للمخاطر المعرضة"القيمة  طريقة وبموجب

  تطرأ   التي  المحتملة  التغيرات  تقدير  عند  تاريخية  منهجية  نماذج  المجموعة   تستخدم.  محددة  زمنية  فترة  مدى   وعلى  الثقة  من
  قبل   من  المتبعة"  للمخاطر  المعرضة "القيمة    طريقة   إن.  التاريخية  البيانات  على  بناءً   المتاجرة  لعمليات  السوقية   القيمة  على

 ثبات  حالة  في  تجاوزها  يتوقع  ال  التي  المحتملة  الخسائر  من  %99  قدره  ثقة  مستوى  باستخدام  وذلك  تقديراً   تمثل  المجموعة
على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي    % 99استخدام مستوى الثقة بنسبة    إن.  واحد  يوم  لمدة   بالسوق  السائدة  الظروف

 يوم.   مائةتجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل 
 

المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي تحدث خارج   مخاطر"القيمة المعرضة للمخاطر"    تمثل
  وأن   خاصة  للمخاطر  المعرضة  القيمة  احتساب  عمليات  عن  تختلف  أن  يمكن  الفعلية  التجارية  النتائج  لكنفترة الثقة المحددة.  

 . العادية غير السوق أوضاع خالل الخسائر أو األرباح عن معنى ذو مؤشراً  تعطي ال هذه االحتساب عمليات
 

ً   المجموعة   تقوم"،  للمخاطر  المعرضة"القيمة    طريقة  باستخدام   المتعلقة  أعاله  القيود  على   وللتغلب   الجهد   اختبارات  بإجراء  أيضا
 بانتظام  بالبنك  المخاطر  إدارة  لجنة  إبالغ  ويتم  االعتيادية،  الثقة  فترات  خارج   تحدث  التي  الظروف   على  للوقوف   للمحفظة
 .لمراجعتها الجهد اختبارات خالل تحدث التي المحتملة بالخسائر

 
 يلي المعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر للمجموعة.    فيما
 م 2020 م 2021 
 الرياالت بآالف 

 السعوديــــــة 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   األجنبية العمالت صرف أسعار
 298 297 المعرضة للمخاطر كما في نهاية السنة        القيمة
 175 67 للمخاطر المعرضة للقيمة األدنى الحد
 1,979 1,558 للمخاطر المعرضة للقيمة األقصى الحد

 294 415 القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة          متوسط
  

 صرف العمالت األجنبية مخاطر( 1
 

الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.    مخاطر  تمثل  تقومالعمالت المخاطر 
 وضعآثار التقلبات في أسعار الصرف األجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية.    مخاطرالمجموعة بإدارة  

  الحدود   ضمن  بالمراكز  االحتفاظ  لضمان   يوميًا  المراكز  مراقبة   تتم.  العملة   حسب  المراكز  على   حدوًدا  ارةاإلد  مجلس
 . الموضوعة

 
  31 في كما األجنبية بالعمالت المقومة التجارية، محفظتها في  التالية  الجوهرية للمخاطر  المجموعة تعرضت السنة،  نهاية في

 : ديسمبر

 
 م 2021
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 41,573 41,217 امريكي دوالر
 5,923 3,019 كونج هونج دوالر

 2,955 3,200 التايواني الدوالر
 

 يتم.  األجنبية  بالعمالت  مراكزها  على  ديسمبر،  31  في  كما  العمالت   لمخاطر  المجموعة  تعرض  مدى  أدناه  الجدول  يوضح
  بما   األخرى،  المتغيرات  جميع  ثبات  مع  السعودي   اللاير   مقابل  العملة  لسعر  المعقولة  الممكنة  الحركة   أجل  من   التحليل  إجراء

  الدخل   قائمة  في   محتمل  انخفاض  صافي   الجدول  في   السالب   المبلغ  يعكس.  الموحدة  الدخل  قائمة  على   التحوط،  أداة   تأثير  ذلك  في
  تتخذها   قد  التي  اإلجراءات  الحسبان   في  الحساسية  تحليل  يأخذ  ال .  محتملة  زيادة  صافي   الموجب  المبلغ  عكسي  بينما  الموحدة،

  . التغييرات هذه تأثير من للتخفيف المجموعة
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 المحفظة التجارية )تتمة(  –السوق  مخاطر)أ( 
 

 صرف العمالت األجنبية )تتمة( مخاطر( 1
 

 م 2020  م 2021 العملة 
    
 

  معدل  سعر  فينقص /زيادة 
 %  بنسبة العملة

 الدخل  صافي  على األثر
  الرياالت بآالف

  السعودية 

  فينقص /زيادة
 معدل سعر

 %  بنسبة  العملة

  صافي  على األثر
 الدخل 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
      

 249± 0.60±  128± 0.31± امريكي دوالر

 92± 3.11±  237± 7.42± التايواني  الدوالر

 29± 0.49±  32± 1.05± كونج  هونج دوالر

 

 أسعار األسهم مخاطر( 2
 

أسعار األسهم مخاطر انخفاض القيم العادلة للصناديق االستثمارية المشتركة نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشر    مخاطر  تمثل
 األسهم وقيمة كل سهم على حدة المشتقة من صافي قيمة الموجودات للصناديق.

 
 استثمارية  لصناديق  المملوكة  الملكية  حقوق  أسهم  هي  الدخل  قائمة   خالل  من  العادلة  بالقيمة  المحفظة  في  المدرجة  المالية  األدوات
 قيمة  صافي  في  التغيرات  مراقبة   خالل  من  االستثمار  بصناديق  المتعلقة  المخاطر  المجموعة  تدير.  المجموعة  تملكها  مشتركة

االستثمارية   تدير.  المشتركة  االستثمارية  الصناديق  موجودات وصناديق  الملكية  حقوق  أسهم  في  االستثمارات  المجموعة 
  مخاطر المشتركة التي تحتفظ بها المجموعة باالشتراك مع مستشارين متخصصين في مجال االستثمار وتراقب المجموعة  

  للتغيير  نتيجة  الموحدة  الدخل  قائمة  على  التأثير  يلي  فيماأسعار األسهم على أساس المحفظة لكل صندوق استثماري مشترك.  
  صافي   في   المحتملة  المعقولة  التغيرات  بسبب  ديسمبر  31  في   للمتاجرة  بها  تفظالمح  الملكية  حقوق  ألدوات  العادلة  القيمة  في

 : األخرى المتغيرات جميع ثبات مع األساسي، الصندوق موجودات قيمة
 

 
 
 
 

 المحفظة 

 م 2020 م 2021
────────────────────── ────────────────────── 

 
  في  النقص/  الزيادة
 %  األسهم  أسعار 

  الدخل  قائمة  على التأثير
 الموحدة 
 السعودية  الرياالت بآالف

 
  في  النقص/  الزيادة 
 %  األسهم أسعار

  الدخل قائمة على التأثير
 الموحدة 

 السعودية   الرياالت بآالف
     

 694± %4.40± 2,750± %18.17 الناشئة  الدولية  األسواق صندوق 
 433± %10.61 575± % 10.35± صندوق الجزيرة الخليجي للدخل      

 1,653± %4.34± 774± %2.04± للصكوك  الجزيرة صندوق 
 13,788± %3.58± 10,191± %5.00± أخرى

 

  من  العادلة بالقيمة بها المحتفظ  الملكية حقوق ألدوات العادلة  القيمة في للتغير نتيجة الموحدة الدخل  قائمة  على التأثير يلي فيما
  المتغيرات   جميع  بقاء  مع  السوق،  مؤشر  في   المعقولة  المحتملة  التغيرات  بسببم  2021  ديسمبر  31  في   الدخل   قائمة  خالل

 :ثابتة األخرى
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 السوق )تتمة(  مخاطر .33

 
 المحفظة التجارية )تتمة(  –السوق  مخاطر)أ( 

 
 أسعار األسهم )تتمة( مخاطر( 2

 

 
 
 
 

 السوق  مؤشر

 م 2020 م 2021
─────────────────── ─────────────────── 

  النقص/  الزيادة
 %  المؤشر في

  قائمة  على التأثير
   الموحدة الدخل 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
  النقص/  الزيادة 

 %  المؤشر في

  قائمة على التأثير
   الموحدة الدخل
  الرياالت بآالف

 السعودية 
     

 27      ± %3.58± 1,297      ± % 29.83± تداول 

 
 محفظة غير تجارية أو بنكية –السوق  مخاطر( ب

 
السـوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصـرفية، بشـكل أسـاسـي، عن التغيرات في معدل الربح   مخاطر  تنشـأ

 أو أسعار تحويل العمالت األجنبية، أو أسعار األسهم.
 

 أسعار الربح مخاطر( 1
 

أسعار الربح من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الربح على التدفقات النقدية المستقبلية او القيم العادلة لألدوات    مخاطر  تنشأ
مراقبة المراكز    يتمالسوق في المجموعة بوضع حدود على فجوة أسعار الربح الخاصة.    مخاطرالمالية.  قامت لجنة سياسات  

السوق للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود    مخاطررة العليا ولجنة سياسات  بشكل يومي مع تقديم تقارير دورية إلى اإلدا
المطلوبات ورفعها إلى لجنة    -حال وجود ظروف ضاغطة بالسوق، فإنه يتم عمل تقارير عن فجوة الموجودات  فيالمعتمدة. 
 السوق بصورة أكثر تكراراً. مخاطرسياسات 

 
  المتغيرات   جميع  بقاء  مع  الخاصة،  العمولة  أسعار  في  ومعقولة  محتملة  تغيرات  تأثير  عن  الناشئة  الحساسية  التالي  الجدول  يوضح

  الخاصة   الربح   أسعار  في  المتوقعة  التغيرات  تأثير  هي   الدخل  حساسية   إن.  للمجموعة  الموحدة  الدخل   قائمة  على   ثابتة،  األخرى
  أغراض   لغير  بها  المحتفظ المالية  والمطلوبات  الموجودات  على   بناءً   وذلك  واحدة،  لسنة  واالستثمار  التمويل دخل صافي على

مراقبة كافة المخاطر المتعلقة   يتم.  التحوط  أدوات  تأثير  ذلك  في  بما  م2021  ديسمبر  31  في  كما  ربح  تحمل  والتي  المتاجرة
  يأخذ   العملة المحلية.  العملة، ويتم اإلفصاح عن الحساسية ذات الصلة بال  تركزاتبالعمليات غير التجارية وتحليلها حسب  

 .التغييرات هذه تأثير من للتخفيف المجموعة تتخذها قد  التي اإلجراءات  الحسبان  في الحساسية تحليل
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021 ديسمبر 31 في  المنتهية  للسنة

112 

 
 السوق )تتمة(  مخاطر .33
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة( –السوق  مخاطر( ب
 

 أسعار الربح )تتمة( مخاطر( 1
 

 م 2020 م 2021 العملة 
 ─────────────────── ─────────────────── 

 
  في  نقص/  زيادة 
 االساس  نقاط

  من دخل حساسية
 وتمويل  استثمارات 

  نقاط في  نقص/   زيادة
 االساس 

  من دخل  حساسية
  استثمارات

 وتمويل 
  الرياالت بآالف  

 السعودية 
  الرياالت بآالف 

 السعودية 
     

 20,104± 25± 17,747± 25± سعودي  لاير
 2,114± 25± 1,387± 25± أمريكي دوالر
 9± 25± 4± 25± هندية  روبية
 3± 25± 1± 25± باكستانية  روبية
 44± 25± 96± 25± إماراتي  درهم

 
 م2021 

 العملة

 نقاط في الزيادة
 األساس

  من دخل حساسية
  استثمارات
  وتمويل

 الملكية  حقوق على األثر

 أقل أو سنة أقل أو أشهر 6 مجموعال
  سنوات 1-5
 اقل أو

 5 من أكثر
 سنوات

 70,487± 81,933± ( 29,193)± 6,511± 11,236± 17,747± 25± سعودي  لاير

 3,334± ( 4,460)± 6,407± 1,369± 18± 1,387± 25± أمريكي دوالر

 4± - - - 4± 4± 25± هندية  روبية

 1± - - - 1± 1± 25± باكستانية  روبية

 453± 99± 258± 42± 54± 96± 25± إماراتي  درهم

 
 م 2020 

 العملة 

  نقاط في الزيادة
 األساس 

 من دخل حساسية
  استثمارات

 وتمويل 

 الملكية حقوق  على األثر

 أقل  أو سنة أقل  أو  أشهر 6 مجموع ال
  سنوات 1-5
 اقل  أو

 5 من  أكثر
 سنوات

 171,744± 96,864± 54,776± 13,052± 7,052± 20,104± 25± سعودي  لاير

 19,680± 10,418± 7,148± 417± 1,697± 2,114± 25± أمريكي دوالر

 9± - - - 9± 9± 25± هندية  روبية

 3± - - - 3± 3± 25± باكستانية  روبية

 64± 7± 13± 25± 19± 44± 25± إماراتي  درهم
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 السوق )تتمة(  مخاطر .33
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة( –السوق  مخاطر( ب
 

 أسعار الربح )تتمة( مخاطر( 1
 
 المالي المركز قائمة خارج  والبنود  والمطلوبات بالموجودات  الخاصة الربح أسعار حساسية

 
 .  النقدية  وتدفقاته المالي مركزه على بالسوق السائدة الربحية معدالت  في التقلبات آثار المجموعة تدير

 
  ومطلوبات   موجودات  على  يشتمل  كما.  المجموعة  لها  تتعرض  التي  الربحية  معدالت   لمخاطر  ملخص  على  أدناه  الجدول  يشتمل

 تتعرض.  أوالً   يحدث  أيهما  االستحقاق،  تواريخ  أو  األسعار  تجديد  تواريخ  حسب  مصنفة  الدفترية  بالقيم  المسجلة  المجموعة
 قائمة  خارد  والبنود  والمطلوبات  الموجودات  قيم  في  فجوات  لوجوده  أو  التطابق  لعدم  نتيجة  الربحية  معدالت  لمخاطر  المجموعة

  تواريخ   بمطابقة  وذلك  المخاطر  هذه   بإدارة  المجموعة   تقوم.  محددة   فترة  في   أسعارها  تجديد  سيتم  أو  تستحق  التي   المالي   المركز
 . المخاطر إدارة استراتيجيات خالل من والمطلوبات الموجودات أسعار تجديد

 
 (السعودية الرياالت)بآالف  

 
 م2021

  3 خــــالل
 أشــهر
 أشهر

 
3-12 

 شهرا  

 
1-5 

 سنوات

 
 5 من أكثر

 سنوات

 ربح تحمل ال 
 

 
 
 مجموعال

 الربح سعر
 الفعال

        الموجودات
  البنك لدى وأرصدة نقد

         السعودي المركزي
 - 969,993 969,993 - - - - الصندوق في نقد   
  المركزي البنك لدى أرصدة   

 % 0.5 4,416,878 4,311,883 - - - 104,995 السعودي
  البنوك من مطلوبات

        األخرى  المالية والمؤسسات
 - 646,611 646,611 - - - - جارية  حسابات   
 % 0.67 16,891 16 - - - 16,875 المال   أسواق إيداعات   

        االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل   مقتناة  

 - 266,792 266,792     قائمة الدخل 
مدرجة قيمتها العادلة من    

 % 2.95 4,063,361 39,983 3,814,675 208,703 - - اآلخر   الشامل  الدخلخالل 
 % 3.20 27,103,652 203,450 20,524,222 6,375,980 - - بالتكلفة المطفأة  مقتناة  

  لألدوات الموجبة العادلة القيمة
        المشتقة

 - 7,233 7,233 - - - - ألغراض المتاجرة  مقتناة  
لتحوطات التدفقات   مقتناة  

 النقدية
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 4,825 4,825 - 

        صافي التمويل،
 % 25.12 680,052 - - - - 680,052 ائتمان بطاقات 
 % 4.08 27,866,062 112,834 11,893,717 8,927,951 4,309,987 2,621,573 عمالء قروض 
 % 2.84 33,552,082 182,755 - - 18,208,669 15,160,658 تجارية  قروض 
 - 336,280 336,280 - - - - أخرى  

 - 211,143 211,143 - - - - زميلة  شركة في االستثمار
 - 507,743 507,743 - - - - صافي أخرى،   عقارات
 - 1,156,380 1,156,380 - - - - ومعدات،صافي ممتلكات

 - 1,021,343 1,021,343 - - - - أخرى  موجودات
  ──────  ─────── ─── ─── ──── ──  ──────  ────────  

  102,827,321 9,979,264  36,232,614 15,512,634 22,518,656 18,584,153 الموجودات مجموع
  ══════  ══════  ══════ ══ ════  ══════  ════════  
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 مخاطر السوق )تتمة(  .33
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة( –ب( مخاطر السوق 
 

 ( مخاطر أسعار الربح )تتمة(1
 

 )تتمة( المالي المركز قائمة خارج  والبنود  والمطلوبات بالموجودات  الخاصة الربح أسعار حساسية
 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

 

 م2021

  3 خــــالل

 أشــهر

 أشهر

 

3-12 

 شهرا  

 

1-5 

 سنوات

 

 5 من أكثر

 ربح تحمل ال  سنوات

 

 مجموعال

 الربح سعر

 الفعال

      الملكية  وحقوق المطلوبات

  المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

        األخرى 

 - 235,986 235,986 - - - - جارية حسابات

 % 0.66 5,884,986 2,272,611 - - - 3,612,375 المال   اسواق ودائع

 % 0.74 289,108 437 - - 288,671 - اتفاقية إعادة الشراء  اقتراضات

        العمالء ودائع

 - 38,504,625 38,504,625 - - - - الطلب  تحت

 % 0.50 983,845   - - - - 983,845 ادخار 

 % 0.98 37,057,540 54,339 -  3,365  9,662,286 27,337,550 ألجل  العمالء استثمارات

 - 1,819,139 1,819,139 - - - - أخرى 

        للمشتقات   السالبةالعادلة  القيمة

 - 20,986 20,986 - - - - ألغراض المتاجرة  مقتناة

 - 206,323 206,323 - - - - لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة

 % 2.45 1,994,685 3,263 - - 1,991,422 - المال   لرأس  معززة صكوك

 - 1,935,027 1,935,027 - - - - أخرى  مطلوبات

 - 13,895,071 13,895,071 - - - - الملكية  حقوق

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

  وحقوق المطلوبات مجموع

  102,827,321  58,947,807 - 3,365 11,942,379 31,933,770   المساهمين

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

 للبنود للفجوة الربح أسعار  حساسية

   ( 48,968,543) 36,232,614 15,509,269 10,576,277 ( 13,349,617)   الموحدة المالي  المركز قائمة داخل

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

 للبنود للفجوة الربح أسعار  حساسية

  - - 528,125 2,050,000 ( 360,000) ( 2,218,125)  الموحدة المالي المركز قائمة خارج

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

 أسعار حساسية فجوة مجموع

  - ( 48,968,543) 36,760,739 17,559,269 10,216,277 ( 15,567,742)  الربح

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

  - - 48,968,543 12,207,804 ( 5,351,465) ( 15,567,742) المتراكم  الربح أسعار

        الحساسية فجوة 

  ═════  ═════  ════  ══════  ═══════  ══════  
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 مخاطر السوق )تتمة(  .33
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة( –ب( مخاطر السوق 
 

 الربح )تتمة(( مخاطر أسعار 1
 

 حساسية أسعار الربح الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي )تتمة(
 

 (السعودية  الرياالت)بآالف  

 
 م 2020

  3 خــــالل
 أشــهر 
 أشهر 

 
3-12 

 شهراً 

 
1-5 

 سنوات

 
 5 من  أكثر

 ربح  تحمل ال سنوات

 
 
 مجموع ال

  الربح  سعر
 الفعال

        الموجودات 
 البنك لدى وأرصدة نقد

   السعودي المركزي
  

 
      

 - 1,122,892 1,122,892 - - - - نقد في الصندوق   
أرصدة لدى البنك المركزي     

 524,978 السعودي
 
- 

 
- 

 
- 3,600,424 4,125,402 0.50 % 

 البنوك  من مطلوبات
        األخرى  المالية  والمؤسسات

 - 426,138 426,138 - - - - حسابات جارية    
 - - - - - - - إيداعات أسواق المال    

        االستثمارات 
بالقيمة العادلة من   مقتناة  

 خالل قائمة الدخل 
- - - 

- 443,104 443,104 - 
مدرجة قيمتها العادلة من    

 اآلخر   الشامل  الدخلخالل 
- - 552,393 

549,457 16,401 1,118,251 2.61 % 
 % 2.74 28,334,118 216,307 8,680,115 11,959,585 338,111 7,140,000 بالتكلفة المطفأة  مقتناة  

  لألدوات  الموجبة العادلة  القيمة
        المشتقة

 - 22,580 22,580 - - - - ألغراض المتاجرة  مقتناة  
لتحوطات التدفقات   مقتناة  

 النقدية
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 112,644 112,644 - 

        صافي التمويل،
 % 25.13 687,376 - - - - 687,376 ائتمان بطاقات 
 % 4.46 26,498,498 143,624 7,057,290 12,842,717 4,834,876 1,619,991 عمالء قروض 
 % 3.06 26,404,148 189,023 - - 11,425,254 14,789,871 تجارية  قروض 
 - 371,189 371,189 - - - - أخرى  

 - 164,136 164,136 - - - - زميلة  شركة في االستثمار
 - 474,421 474,421 - - - - صافي أخرى،   عقارات
 - 1,155,609 1,155,609 - - - - ومعدات،صافي ممتلكات

 - 628,368 628,368 - - - - أخرى  موجودات
  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────  ───────  

  92,088,874 9,086,860 16,286,862 25,354,695 16,598,241 24,762,216 الموجودات   مجموع
  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════  
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 )تتمة(محفظة غير تجارية أو بنكية  –ب( مخاطر السوق 
 

 ( مخاطر أسعار الربح )تتمة(1
 

 حساسية أسعار الربح الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي )تتمة(
 

 (السعودية  الرياالت)بآالف  

 

 م 2020

  3 خــــالل

 أشــهر 

 أشهر 

 

3-12 

 شهراً 

 

1-5 

 سنوات

 

 5 من  أكثر

 سنوات

 ربح  تحمل ال

 

 

 

 

 مجموع ال

  الربح  سعر

 الفعال

 

 

      الملكية  وحقوق المطلوبات

  والمؤسسات للبنوك أرصدة

        األخرى  المالية

 - 177,278 177,278 - - - - جارية حسابات

 % 0.62 8,063,770 3,975,020 - - - 4,088,750 المال   اسواق ودائع

  اتفاقية إعادة الشراء  اقتراضات

- 

 

288,671 

 

- 

 

- 477 

 

289,148 0.80% 

        العمالء  ودائع

 - 37,411,390 37,411,390 - - - - الطلب  تحت

 % 0.50 284,182 4 - - - 284,178 ادخار 

 % 1.11 28,543,641 149,948 - 1,700 10,096,530 18,295,463 ألجل  العمالء استثمارات

 - 1,764,399 1,764,399 - - - - أخرى 

        للمشتقات    السالبةالعادلة   القيمة

 - 18,872 18,872 - - - - ألغراض المتاجرة  مقتناة

 - 284,623 284,623 - - - - لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة

 % 2.78 2,004,633 4,633 - - 2,000,000 - المال   لرأس  معززة صكوك

 - 1,882,439 1,882,439 - - - - أخرى  مطلوبات

 - 11,364,499 11,364,499 - - - - حقوق الملكية    

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

  وحقوق المطلوبات  مجموع

  المساهمين
22,668,391 12,385,201 1,700 - 57,033,582 92,088,874  

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

 للفجوة الربح أسعار  حساسية

  المركز قائمة داخل للبنود

 - ( 47,946,722) 16,286,862  25,352,995 4,213,040 2,093,825   الموحدة المالي

 

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

 للفجوة الربح أسعار  حساسية

  المركز  قائمة خارج للبنود

 - - 628,125 ( 1,378,750) - 750,625   الموحدة المالي

 

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

  أسعار حساسية فجوة مجموع

 - ( 47,946,722) 16,914,987 23,974,245 4,213,040 2,844,450 بح لرا
 

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

        المتراكم  الربح  أسعار

  - - 47,946,722 31,031,735 7,057,490 2,844,450 الحساسية  فجوة 

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

 
الفعلي )العائد الفعلي( لألداة المالية هو السعر الذي تحسب بموجبه القيمة الدفترية لألداة المالية، وذلك عند    الربحسعر    إن

 بالتكلفة  المسجلة  ثابتة  بعمولة  المالية  لألداة  التاريخي  السعر  يعتبر   السعر  هذا  إناستخدامه في حساب القيمة الحالية لهذه األداة.  
 . العادلة بالقيمة المسجلة األداة أو عائمة بعمولة لألداة  الحالي السوق وسعر المطفأة،

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021 ديسمبر 31 في  المنتهية  للسنة

117 

 

 مخاطر السوق )تتمة(  .33
 

 محفظة غير تجارية أو بنكية )تتمة( –ب( مخاطر السوق 

 
 العملة  مخاطر( 2

 
 تقوم العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.    مخاطر  تمثل

 وضعآثار التقلبات في أسعار الصرف األجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية.    مخاطرالمجموعة بإدارة  
  الحدود   ضمن  بالمراكز  االحتفاظ  لضمان  يوميًا  المراكز  مراقبة  تتم.  العملة  حسب  المراكز  على   حدوًدا  البنك  إدارة  مجلس

 .  الموضوعة
 

 :ديسمبر 31 في كماالجوهرية للمجموعة في نهاية السنة مقومة بالعمالت األجنبية التالية  التعرضاتيلي تحليالً بصافي  فيما
 

 

 م 2021
 السعودية  الرياالت بآالف

 / )قصير(  طويل 

 م 2020
 السعوديــة   الرياالت بآالف

 / )قصير(  طويل

   

 816,560 997,718 أمريكي  دوالر 

 42,963 15,026 هندية  روبية 

 16,000 13,412 باكستانية  روبية 

 4,479 4,246 إماراتي  درهم 

 

 . القصير  المركز  على   ذلك  عكس وينطبق العملة،  بنفس المطلوبات   من أعلى  األجنبية   بالعملة الموجودات أن إلى  الطويل  المركز يشير
 

  من  التحليل إجراء   يتمم.  2021ديسمبر    31الجدول التالي العمالت التي تتسبب في تعرض المجموعة لمخاطر العمالت كما في  يبين
  التحوط،   أداة  تأثير   ذلك  في   بما  األخرى،  المتغيرات   جميع  ثبات   مع   السعودي   اللاير  مقابل   العملة   لسعر  المعقولة   الممكنة  الحركة   أجل
  المبلغ   يعكس   بينما   الموحدة،   الدخل  قائمة  في   محتمل  انخفاض  صافي  الجدول   في   السالب  المبلغ  يعكس .  الموحدة   الدخل  قائمة   على 

  هذه   تأثير  من   للتخفيف  المجموعة  تتخذها   قد   التي   اإلجراءات   الحسبان   في  الحساسية   تحليل  يأخذ   ال.  محتملة  زيادة  صافي   الموجب
 . التغييرات

 
 م 2020 م 2021 العملة 

   
 

  فينقص /زيادة 
  العملة معدل  سعر
 %  بنسبة

  على التأثير
   الدخل  صافي
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  على التأثير
 الملكية  حقوق
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  فينقص /زيادة
 معدل سعر

  بنسبة  العملة
% 

  على األثر
 الدخل  صافي
  الرياالت بآالف

 السعودية 

  على التأثير
 الملكية  حقوق
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
       

 408± 541± 0.05± 499± 499± 0.05± أمريكي دوالر
 21± 21± 0.05± 8± 8± 0.05± هندية  روبية
 8± 8± 0.05± 7± 7± 0.05± باكستانية  روبية
 2± 2± 0.05± 2± 2± 0.05± إماراتي  درهم
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 السيولة  مخاطر .34
 

السيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد الخاصة به عند استحقاقها خالل الظروف االعتيادية وغير   مخاطر  تمثل
السيولة عند حصول اضطرابات في األسواق أو انخفاض مستوى االئتمان مما يؤدي إلى عدم توفرها    مخاطر  تقعاالعتيادية.  

مفاجئ   التمويل.  بشكل  مصادر  بعض   الودائع   لدعم   التمويل  مصادر  بتنويع  اإلدارة   قامت  المخاطر،  هذه  من   وللتقليلمن 
 واألوراق  يماثله  وما  للنقد  كافٍ   رصيدٍ   على  والحفاظ  السيولة،  توفر  االعتبار  بعين  األخذ  بعد  الموجودات  وإدارة  األساسية،

 ائتمانية   خطوط  المجموعة  لدى  كما.  يومي  بشكل  السيولة  وفجوات  المستقبلية  النقدية  التدفقات  ومراقبة  للبيع  القابلة   المالية
 .السيولة احتياجات لتلبية استخدامها يمكن مضمونة

 
 ً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يحتفظ البنك لدى البنك المركزي السعودي   وطبقا

 الوديعة   إلى  باإلضافة.  ألجل  والودائع  االدخار  ودائع  من  %4  والودائع تحت الطلب    مجموعمن    %7بوديعة نظامية تعادل  
  االحتياطي   هذا  ويتكون  الودائع،  تجاه  المصرف  التزامات  من %  20  عن  يقل  ال  سيولة  باحتياطي  المصرف  يحتفظ  النظامية،

ً   ثالثين  عن   تزيد   ال  فترة  خالل  نقد  إلى   تحويلها  يمكن  التي  الموجودات  أو الذهب  أو النقد  من   رفع   على   القدرة   البنك  لدى.  يوما
  دين  سندات  قيمة  من   %94.8  بنسبة  السعودي  المركزي  البنك  لدى  متوفرة  شراء  إعادة  تسهيالت  طريق  عن  اإلضافية  أرصدته
 . الحكومة من مضمونة أو السعودي  المركزي البنك أو( المالية)وزارة  الحكومة عن صادرة

 
 السيولة  تمويل  خطة  تقومالمجموعة بخطة تمويل سيولة طارئة لتقديم التوجيه والنصح لإلدارة العليا.    تختفظلذلك،    إضافة

  في   اإلدارة  تتبعه  أن   يجب  الذي   النهج  وتوضح  المسئوليات  وكذلك   ضمني،  توتر  أي   بشأن  لإلدارة  تحذيرات  بإرسال   الطارئة
 . األزمة من متنوعة مراحل

 
 المخصومة غير المتبقية التعاقدية االستحقاق تواريخ حسب المالية المطلوبات تحليل( أ
 

  31و م  2021  ديسمبر  31  في   كما  بالمجموعة   الخاصة  المالية  المطلوبات  استحقاقات  لمحفظة  ملخص  على   أدناه  الجدول  يشتمل
 االستحقاق  تاريخ  حتى   الربح  مدفوعات   إن  وحيث.  التعاقدية  المخصومة  غير  السداد  التزامات  أساس  على  وذلكم  2020  ديسمبر
  التعاقدية   االستحقاقات  تحديد  تم .  الموحدة  المالي   المركز  قائمة  مع  تتطابق  ال  اإلجمالية  المبالغ  فإن   الجدول،   في  مضمنة

  الفعلية   االستحقاقات  أخذ  عدم  مع  التعاقدي  االستحقاق  تاريخ  إلى  التقرير  تاريخ  في  المتبقية  الفترة  أساس  على  لاللتزامات
  االستحقاقات   ألجل  والمطلوبات  للموجودات  االستحقاقات)تحليل    أدناه)ب(    اإليضاح  في  موضح  هو  كما  االعتبار  في  المتوقعة
. , وال تتوقع  فواراً   أعطيت  قد  اشعاراتها  وكأن  معها  التعامل  يجب  إلشعارات  الخاضعة  السداد  المستحقة  المبالغ(.  المتوقعة

الدفع فيه، كما إن الجدول ال يؤثر على  المجموعة أن   المجموعة  المطلوب من  المبكر  التاريخ  العمالء بالتسديد في  يطالب 
 التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة وسياسة إدارة مخاطر السيولة. 
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 )تتمة(  المخصومة غير المتبقية التعاقدية االستحقاق تواريخ حسب المالية المطلوبات تحليل( أ
 

 (السعودية الرياالت)بآالف   

 أشهر 3 خالل الطلب  عند 
3-12 

 شهرا  
1-5 

 سنوات
 5 من أكثر

 سنوات
 تاريخ بدون

 محدد استحقاق
 

 مجموعال
        المالية المطلوبات

        م2021 ديسمبر 31 في كما
         األخرى المالية والمؤسسات للبنوك مطلوب
 235,986 - - - - - 235,986 جارية حسابات

 5,886,332 - - 2,270,381 - 3,615,951 - المال   أسواق ودائع
 321,337 - 294,757 24,318 2,262 - - اتفاقية إعادة الشراء  اقتراضات

        العمالء ودائع
 38,504,625 - - - - - 38,504,625 الطلب  تحت

 983,845 - - - - - 983,845 ادخار 
 37,130,389 - - 3,562 9,719,598 27,407,229 - ألجل  العمالء استثمارات

 1,819,139 - - - - - 1,819,139 أخرى 
        للمشتقات   السالبةالعادلة  القيمة
 20,986 - 1,765 13,265 2,686 3,270 - ألغراض المتاجرة  مقتناة
 206,323 - 149,750 27,069 4,532 24,972 - لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة
 2,497,078 - 2,248,539 198,858 49,681 - - المال لرأس معززة صكوك

 1,965,974 1,468,683 40,856 290,951 151,531 13,953 - أخرى  مطلوبات
  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────  ──────  ────── 

 89,572,014 1,468,683 2,735,667 2,828,404 9,930,290 31,065,375 41,543,595 المخصومة غير المطلوبات مجموع
  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
        

 6,560,842 - 2,050,234 2,853,783 1,071,565 585,260 - الشريعة مع متوافقة مشتقات
  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 
 

 (السعودية  الرياالت)بآالف   

 أشهر  3 خالل الطلب  عند 

3-12 

 شهراً 

1-5 

 سنوات 

 5 من أكثر

 سنوات 

  تاريخ بدون

 محدد  استحقاق

 

 مجموع ال

        المالية المطلوبات
        م2020 ديسمبر 31 في كما

         األخرى المالية والمؤسسات للبنوك مطلوب
 177,278 - - - - - 177,278 جارية حسابات

 8,065,681 - - - 3,453,986 4,611,695 - المال   أسواق ودائع
 322,494 - 299,065 21,167 2,262 - - اتفاقية إعادة الشراء  اقتراضات

        العمالء  ودائع
 37,411,390 - - - - - 37,411,390 الطلب  تحت

 284,182 - - - - - 284,182 ادخار 
 28,620,150 - - 1,863 10,197,441 18,420,846 - ألجل  العمالء استثمارات

 1,764,399 - - - - - 1,764,399 أخرى 
        للمشتقات    السالبةالعادلة   القيمة
 18,872 - - 5,479 11,841 1,552 - ألغراض المتاجرة  مقتناة
 284,623 - 187,239 78,921 - 18,463 - لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة

 2,310,124  2,028,109 225,643 56,372 - - المال   لرأس  معززة صكوك
 1,926,073 1,154,191 66,250 494,327 171,451 39,854 - أخرى  مطلوبات

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────  ─────  ───── 
 المخصومة غير المطلوبات مجموع

      
 

39,637,249 23,092,410 13,893,353 827,400 2,580,663 1,154,191 81,185,266 
  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
        

 4,977,099 - 2,004,289 2,124,488 563,487 284,835 - الشريعة مع متوافقة مشتقات
  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 

)د( هيكل االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المحتملة واالرتباطات المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة.   20اإليضاح  يبين
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 والمطلوبات  الموجودات استحقاق تحليل (  ب
 

ً   المحللة  والمطلوبات  الموجودات  تحليل  التالي  الجدول  يبين   غير   التعاقدية  المالية  المجموعة  التزامات  بخصوص  أعاله)أ(    االيضاح  انظر.  السداد  او  االسترداد  حيث  من  المتوقع  للموعد  طبقا
 ".محدد استحقاق تاريخ"بدون  بند ضمن  مدرجة الطلب تحت الودائع فإن  العرض ألغراض . المخصومة

 
 (السعودية الرياالت)بآالف  
 

 م2021
 

 12-3 أشهر 3 خالل
 شهرا  

 5-1 واحدة  سنة خالل
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 تاريخ بدون سنة  من أكثر
 محدد استحقاق

 
 مجموعال

         الموجودات

         السعودي المركزي البنك لدى وأرصدة نقد
 969,993 969,993 - - - - - - نقد في الصندوق   
 4,416,878 4,416,878 - - - - - - أرصدة لدى البنك المركزي السعودي   

         األخرى  المالية والمؤسسات البنوك من مطلوبات
 646,611 646,611 - - - - - - حسابات جارية    
 16,891 - - - - 16,891 16,891 - إيداعات أسواق المال    

         االستثمارات
 266,792 266,792 - - - - - - بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مقتناة  
 4,063,361 4,885 4,029,755 3,815,489 214,266 28,721 28,721 - اآلخر  الشامل   الدخلمدرجة قيمتها العادلة من خالل    
 27,103,652 - 25,464,583 10,837,430 14,627,153 1,639,069 1,639,069 - بالتكلفة المطفأة  مقتناة  

         المشتقة لألدوات الموجبة العادلة القيمة
 7,233 - 2,278 1,763 515 4,955 3,585 1,370 ألغراض المتاجرة  مقتناة  
 4,825 - - - - 4,825 - 4,825 لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة  

         صافي التمويل،
 680,052 397,274 - - - 282,778 - 282,778 ائتمان بطاقات 
 27,866,062 - 27,643,488 14,901,816 12,741,672 222,574 138,408 84,166 عمالء قروض 
 33,552,082 - 2,482,554 1,518,235 964,319 31,069,528 13,081,727 17,987,801 تجارية  قروض 
 336,280 -    336,280 336,280  أخرى  

 211,143 211,143 - - - - - - زميلة  شركة في استثمار
 507,743 507,743 - - - - - - صافي أخرى،   عقارات
 1,156,380 1,156,380 - - - - - - صافي ومعدات، ممتلكات

 1,021,343 866,094 - - - 155,249 74,176 81,073 أخرى  موجودات
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 102,827,321 9,443,793 59,622,658 31,074,733 28,547,925 33,760,870 15,318,857 18,442,013 الموجودات مجموع
  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════  ══════ 
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 )تتمة(  والمطلوبات الموجودات  استحقاق تحليل(  ب
 (السعودية الرياالت)بآالف  
 

 م2021
 أشهر 3 خالل 

3-12 
 واحدة  سنة خالل شهرا  

1-5 
 سنوات

 5 من أكثر
 سنة  من أكثر سنوات

 تاريخ بدون
 محدد استحقاق

 
 مجموعال

         
          المطلوبات
         األخرى  المالية والمؤسسات  للبنوك مطلوب
 235,986 235,986 - - - - - - جارية حسابات

 5,884,986 - 2,270,381  2,270,381 3,614,605 3,012,748 601,857 المال   أسواق ودائع
 289,108 - 288,671 288,671 - 437 437 - اتفاقية إعادة الشراء  اقتراضات

         العمالء ودائع
 38,504,625 38,504,625 - - - - - - الطلب  تحت

 983,845 983,845 - - - - - - ادخار 
 37,057,540  6,780,922  6,780,922 30,276,618 22,065,023 8,211,595 ألجل  العمالء استثمارات

 1,819,139 1,819,139 - - - - - - أخرى 
         للمشتقات   السالبةالعادلة  القيمة
 20,986 - 15,030 1,765 13,265 5,956 2,686 3,270 ألغراض المتاجرة  مقتناة
 206,323 - 176,819 149,750 27,069 29,504 4,532 24,972 لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة
 1,994,685 - 1,991,422 1,991,422 - 3,263 3,263 - المال لرأس معززة صكوك

 1,935,027 1,468,683 310,254 36,267 273,987 156,090 144,772 11,318 أخرى  مطلوبات
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 88,932,250  43,012,278 11,833,499  2,467,875 9,365,624 34,086,473 25,233,461 8,853,012  المطلوبات مجموع
  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
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 )تتمة(  والمطلوبات الموجودات استحقاق تحليل (  ب
 

 (السعودية  الرياالت)بآالف  
 

 م 2020
 

 أشــهر  3 خــــالل
 شهًرا 

3-12 
 واحدة سنة خالل شهراً 

1-5 
 سنوات

 5 من  أكثر
 سنة من  أكثر سنوات

 تاريخ   بدون
 محدد  استحقاق

 
 مجموع ال

         الموجودات 

         السعودي  المركزي البنك لدى وأرصدة نقد
 1,122,892 1,122,892 - - - - - - نقد في الصندوق   
 4,125,402 4,125,402 - - - - - - أرصدة لدى البنك المركزي السعودي   

         األخرى  المالية والمؤسسات  البنوك  من مطلوبات
 426,138 426,138 - - - - - - حسابات جارية    
 - - - - - - - - إيداعات أسواق المال    

         االستثمارات 
 443,104 443,104 - - - - - - بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مقتناة  
 1,118,251 4,932 1,103,049 553,360 549,689 10,270 10,270 - اآلخر  الشامل   الدخلمدرجة قيمتها العادلة من خالل    
 28,334,118 - 27,812,502 15,443,351 12,369,151 521,616 521,616 - بالتكلفة المطفأة  مقتناة  

         المشتقة  لألدوات  الموجبة العادلة  القيمة
 22,580 - 5,478 - 5,478 17,102 11,841 5,261 ألغراض المتاجرة  مقتناة  
 112,644 - 107,605 99,389 8,216 5,039 - 5,039 لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة  

         صافي التمويل،
 687,376 419,905 - - - 267,471 - 267,471 ائتمان بطاقات 
 26,498,498 - 26,232,718 14,015,925 12,216,793 265,780 172,648 93,132 عمالء قروض 
 26,404,148 - 2,613,747 1,580,223 1,033,524 23,790,401 9,279,240 14,511,161 تجارية  قروض 
 371,189 - - - - 371,189 371,189 - أخرى  

 164,136 164,136 - - - - - - زميلة  شركة في استثمار
 474,421 474,421 - - - - - - صافي أخرى،   عقارات
 1,155,609 1,155,609 - - - - - - صافي ومعدات، ممتلكات

 628,368 501,557 - - - 126,811 62,627 64,184 أخرى  موجودات
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 92,088,874 8,838,096  57,875,099 31,692,248  26,182,851 25,375,679 10,429,431 14,946,248 الموجودات مجموع
  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════  ══════ 

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

123 

 

 مخاطر السيولة )تتمة(  .34
 

 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(  ب ( 
 

 (السعودية  الرياالت)بآالف  

 
 م 2020

 
 أشهر  3 خالل

 
3-12 

 واحدة سنة خالل شهراً 
1-5 

 سنوات
 5 من  أكثر

 سنة من  أكثر سنوات
 تاريخ   بدون

 محدد  استحقاق
 
 مجموع ال

         
          المطلوبات

         األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك مطلوب 
 177,278 177,278 - - - - - - جارية حسابات

 8,063,770 - 2,213,663 - 2,213,663 5,850,107 5,850,107 - المال   أسواق ودائع
 289,148 - 288,671 288,671 - 477 477 - اتفاقية إعادة الشراء  اقتراضات

         العمالء  ودائع
 37,411,390 37,411,390 - - - - - - الطلب  تحت

 284,182 284,182 - - - - - - ادخار 
 28,543,641  7,106,642 - 7,106,642 21,436,999 15,919,385 5,517,614 ألجل  العمالء استثمارات

 1,764,399 1,764,399 - - - - - - أخرى 
         للمشتقات    السالبةالعادلة   القيمة
 18,872 - 5,479 - 5,479 13,393 11,841 1,552 ألغراض المتاجرة  مقتناة
 284,623 - 266,160 187,239 78,921 18,463 - 18,463 لتحوطات التدفقات النقدية مقتناة

 2,004,633 - 2,000,000 2,000,000 - 4,633 4,633 - المال   لرأس  معززة صكوك
 1,882,439 1,154,191 529,143 59,093 470,050 199,105 162,585 36,520 أخرى  مطلوبات

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 80,724,375 40,791,440 12,409,758 2,535,003 9,874,755 27,523,177 21,949,028 5,574,149  المطلوبات مجموع

  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
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 العادلة القيمة قياس .35
 

ــعر هي  العادلة القيمة  إن ــيتم  الذي السـ ــتالمه  سـ ــداده  أو  ما موجودات  بيع  عند اسـ  معاملة   بموجب ما  مطلوبات  تحويل  عند سـ
ــوق في  متعاملين بين تتم  نظامية ــوق  في القياس بتاريخ السـ ــي السـ  وجود عدم  حالة  في أو المطلوبات، أو  للموجودات  الرئيسـ

القيمة العادلة لاللتزام   إن.  التاريخ ذلك  في إليها  الوصـــول  للمجموعة  يمكن والتي فائدة األســـواق أكثر  في الرئيســـي، الســـوق
 عدم األداء. مخاطرتعكس  

 
 :العادلة للقيم الهرمي والهيكل العادلة القيم تحديد

 
 : المالية لألدوات  العادلة  القيم عن  واإلفصاح تحديد في الهرمي الهيكل المجموعة تستخدم

 
 (؛تعديل)بدون  األداة لنفس النشطة المالية األسواق في  المتداولة األسعار :األول المستوى

 
  تحديد   يتم  أخرى  تقييم  طرق  أو  مماثلة  ومطلوبات  لموجودات  النشطة  المالية  األسواق  في  المتداولة  األسعار :  2 المستوى

 . للمالحظة القابلة  السوق بيانات  وفق الهامة مدخالتها كافة
 

 . السوق في رصدها يمكن بيانات على الجوهرية معطياتها ترتكز ال تقييم طرق :  3 المستوى
 
 : العادلة  بالقيمة قياسها يتم والتي للمجموعة المالية والمطلوبات  الموجودات  التالي الجدول يمثل (أ

 
 م 2021 

 ( السعودية الرياالت بآالف
 

 مجموع ال 2  المستوى 1  المستوى 
    المالية  الموجودات 

    الدخل   قائمة  خالل من العادلة  القيمة

 262,443 262,443 - صناديق االستثمار    
 4,349 - 4,349 أسهم   
    

    اآلخر  الشامل  الدخل  خالل من  العادلة بالقيمة صكوك
    - 4,058,476 4,058,476 
    

 12,058 12,058 - مشتقات

 ─────── ─────── ──────── 
 4,337,326 4,332,977 4,349 المجموع 

    
    المالية   المطلوبات
 227,309 227,309 - مشتقات 

 ─────── ─────── ──────── 
 227,309 227,309 - المجموع 

 ══════ ══════ ════════ 
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 )تتمة(  العادلة للقيمة الهرمي والتسلسل العادلة القيمة تحديد
 

 : )تتمة(العادلة  بالقيمة قياسها يتم والتي للمجموعة المالية والمطلوبات  الموجودات  التالي الجدول يمثل (أ
  

 م 2020 
 ( السعودية الرياالت بآالف

 
 مجموع ال 2 المستوى 1 المستوى 

    المالية  الموجودات
    الدخل   قائمة  خالل من العادلة  القيمة

 442,344 442,344 - صناديق االستثمار    
 760 - 760 أسهم   
    

    اآلخر  الشامل  الدخل  خالل من  العادلة بالقيمة صكوك
    - 1,113,319 1,113,319 
    

 135,224 135,224 - مشتقات

 ─────── ─────── ──────── 
 1,691,647 1,690,887 760 المجموع 

    
    المالية  المطلوبات 

 303,495 303,495 - مشتقات

 ─────── ─────── ──────── 
 303,495 303,495 - المجموع 

 ══════ ══════ ════════ 

 
 والتحوط   التداول  مشتقات  تشتمل.  المالي  التقرير  تاريخ  في  المتداولة  االسعار  إلى   المتداولة   لالستثمارات   العادلة  القيمة  تستند

  األجنبية العمالت تبادل عقود تقييم تم . الربح أسعار ومقايضات والخيارات األجنبية العمالت  صرف  على   الثاني المستوى من
  والخيارات،   الربح،   معدل  مقايضات  أما.  نشطة  سوق  في  تداولها  يتم  التي   اآلجلة   الصرف  أسعار  باستخدام   العادلة  بالقيمة  هذه
 هناك  يكن  لم.  للمالحظة  القابلة  العوائد  منحنيات  من  المأخوذة  اآلجلة  الربح  معدالت  باستخدام  العادلة  بالقيمة  تقييمها  تم  فقد

 . الفترة خالل التقييم أساليب في تغيرات
 
 .الفترة خالل التقييم أساليب في تغيرات هناك يكن لم
 
خالل السنة ضمن    المقتناةتصنيف االستثمارات الجديدة    تم.  السنة خالل  2  والمستوى  1  المستوى  بين  تحويالت  إجراء  يتم  لم

 .3 المستـوى ضمـن  مصنفـة ماليـة مطلوبـات أو مالية موجـودات توجـد الالمستويات ذات العالقة. 
 
  يتم   ال  وبالتالي  بالتكلفة،(  سعودي  لاير   مليون  4.93م:  2020)  سعودي   لاير  مليون  4.89  بلغت  التي  االستثمارات  إدراج  يتم

 .  العادلة بالقيمة احتسابها
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

126 
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هناك موجودات    ليس.  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة   القيم  التالي  الجدول  يمثل ب( 

 .3و 1 المستوىينومطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة ضمن 
 

 
 2 المستوى المطفأة  بالتكلفة 

   :المالية الموجودات
 663,433 663,502 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى    

 27,709,627 27,103,652 صافي  المطفأة، بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 64,795,397 62,434,476 التمويل، صافي   
 93,168,457 90,201,630 مجموعال   

   
   :المالية المطلوبات
 6,875,477 6,410,080 األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 78,426,210 78,365,149 ودائع العمالء   
 1,994,685 1,994,685 صكوك معززة لرأس المال    
 87,296,372 86,769,914 مجموعال   

 
 
 2 المستوى المطفأة  بالتكلفة 

   : المالية الموجودات
 426,074 426,138 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى     

 29,115,386 28,334,118 صافي  المطفأة، بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 56,815,209 53,961,211 صافي  التمويل،   
 86,356,669 82,721,467 مجموع ال   

   
   :المالية المطلوبات
 8,509,548  8,530,196 األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 68,169,001 68,003,612 ودائع العمالء  
 2,004,633 2,004,633 صكوك معززة لرأس المال   
 78,683,182 78,538,441 مجموع ال   

 
  تم.  الدفترية  قيمها  تقارب  األخرى  والمطلوبات  والموجودات  السعودي  المركزي  البنك  لدى  واألرصدة  للنقد  العادلة  القيم  إن

م عند منحنى العائد الحالي المطبق أخذاً في  2021ديسمبر    31لألدوات المالية كما في    2تقدير القيم العادلة في المستوى  
 األطراف المقابلة وأسعار السوق السائدة. مخاطراالعتبار 
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   للرصد القابلة غير الهامة والمدخالت التقييم أسلوب

 
  31وم  2021  ديسمبر  31  في  3  والمستوى  2  للمستوى  العادلة  القيم  قياس  في  المستخدمة  التقييم  أساليب  التالي  الجدول  يوضح
 .المستخدمة  المالحظة غير المدخالت وكذلكم 2020ديسمبر

 

 النوع 
  التصنيف
 التقييم   أساليب المحاسبي 

  الهامة  المدخالت 
  يمكن ال  التي

 رصدها 

  المدخالت بين  العالقة 
  يمكن  ال  التي  الهامة

  وقياس   رصدها
 العادلة   القيمة

 
  صناديق  وحدات

 استثمارية
 مشتركة 

 
  من العادلة  القيمة
 الدخل  قائمة   خالل

 
  المدرجة  األسعار باستخدام العادلة  القيمة

 .  األساسية  المالية لألوراق 
 ينطبق  ال ينطبق  ال

  محتفظ استثمار
  العادلة بالقيمة به

  الدخل خالل  من
  -  األخر  الشامل
 صكوك 

 
  من العادلة  القيمة
  الدخل  خالل

 اآلخر  الشامل

  المدرجة  األسعار باستخدام العادلة  القيمة
  بخصم الحالية القيمة تقدير أو  للوسيط 
  التدفقات

 . المعدل الخصم معدل  باستخدام النقدية

 ينطبق  ال ينطبق  ال

الصرف   عقود
)وعد(   األجلة 

ومقايضات أسعار  
 الربح

  من العادلة  القيمة
 الدخل  قائمة   خالل

  قيمة ذات )وعد(:   اآلجل الصرف  عقود
  افتراضية  تقنيات باستخدام  عادلة

  السوق  بيانات مدخالت تستخدم  مخصومة
  األجنبية للعمالت  رصدها يمكن التي

 العائد ومنحنيات
  القيمة تحديد يتم: الربح  أسعار مقايضات 

 المستقبلية النقدية  التدفقات بخصم العادلة
  التي السوق  بيانات مدخالت باستخدام

 . العائد لمنحنيات رصدها يمكن

 ينطبق  ال ينطبق  ال

  لدى أرصدة
 البنوك

  والمؤسسات
   األخرى، المالية
  تمويل،
  للبنوك أرصدة

  والمؤسسات
 األخرى،  المالية
 العمالء، ودائع

  اناتي ب مدخالت  استخدام: السوق  بيانات المطفأة  التكلفة
السوق التي يمكن رصدها لمنحنيات  

 العائد.
  القيمة تحديد يتم: العادلة  القيمة  أسلوب 
.  المستقبلية النقدية التدفقات  لخصم  العادلة
 : ناتج هو المخصوم  النقدي التدفق

 التدفق  وعالمة المتوقع االسمي الحجم •

  الوقت بمرور المتراكم  الخصم •
  للتدفق المتوقع الوقت حتى المتبقي
 . خصم بمعدل النقدي،

  الستثمارات  فقط العادلة  القيمة تحديد يتم
 . ألجل العمالء

 ينطبق  ال ينطبق  ال

  استثمارات
  بها محتفظ
  المطفأة، بالتكلفة
 صافي 

 المطفأة  التكلفة
  المدرجة،  األسعار باستخدام العادلة  القيمة

 . توفرها عند
 ينطبق  ال ينطبق  ال
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 هذه   بأن  اإلدارة  ومجلس  اإلدارة  وترى.  عالقة  ذات  جهات  مع  معامالت  بإجراء  العادية  أعماله  دورة  خالل  المجموعة  تقوم
  للنسب   العالقة  ذات  األطراف  مع المعامالت  تخضع.  األخرى  األطراف  مع للمعامالت  عليها متفق  بشروط  تمت  قد  المعامالت

 .  السعودي المركزي البنك عن الصادرة والتعليمات البنوك مراقبة نظام في عليها المنصوص
 

 .ديسمبر 31 في كما الموحدة المالية القوائم  في المدرجة المعامالت هذه عن  الناتجة األرصدة بيان يلي فيما
 

 م 2021  
 الرياالت بآالف

 السعودية

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
    تابعة شركة

 501,480 501,480  االستثمارات 
 14,271 13,937  العمالء ودائع

 698,548 1,331,550  األخرى  المالية والمؤسسات  البنوك من مطلوبات
 289,148 290,658  األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 155,320 175,999  المدينة  الذمم
 41,055 16,341  دائنة ذمم

 530,247 530,247  المحتملة  وااللتزامات التعهدات
 2,707,585 4,271,339    الشريعة مع متوافقة قائمة لعقود االسمية القيم

    
    الشقيقة والزميلة ذات النفوذ الجوهري    المنشآت

 164,136 211,143    االستثمارات
 303,056 87,223  العمالء ودائع

 5,400 -  الدفع  مستحقة مصروفات
 5,400 -  القبض مستحقة رسوم

 - 7,280  الطارئة واالرتباطات االلتزامات
 

ــاهمين وكبار اإلدارة موظفي  وكبار  اإلدارة مجلس أعضــاء ــركات  اآلخرين  المس  والش
  المنتسبة

   

  

 31,788 441,221  تمويل 
 3,488,360 5,341,214   العمالء ودائع

 2,920 6,948   الطارئة واالرتباطات االلتزامات
 

 من رأس مال البنك.    %5كبار المساهمين اآلخرين حصة ملكية تتجاوز  يمثل
 

 التابعة الشركة إدارة تحت مشتركة استثمارية  صناديق
  

 251,244 255,823   االستثمارات
 47,049  519,901 العمالء ودائع
 - 214 المدينة الذمم
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 : الموحدة المالية القوائم في  والمدرجة العالقة ذات األطراف مع والمعامالت والمصاريف باإليرادات تحليالً  يلي فيما
 

 م 2021  
 الرياالت بآالف

 السعودية

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 57,631 77,559  والتمويل االستثمارات من  الدخل
 201,357 180,620  المالية والمطلوبات الودائع من العائد

 6,813 2,537  رسوم  إيرادات
 4,846 9,053  رسوم مصاريف

 5,400 -  حصة المصاريف للشركة الزميلة    صافي
 49,860 50,329    التأمين أقساط
 957 -  توزيعات مستلمة من شركة زميلة    فائض

 25,290 32,277  مستلمة مطالبات
 8,014 8,134  اإلدارة  مجلس أعضاء مكافأة

 3,391 3,391  مشتركة خدمات  اتفاقيات بموجب إيرادات
 78 37  مصروف إلى شركة تابعة      استرداد
 7,591 6,971  إيجار  مصروف استرداد

 704 768  للفروع إيجار مصروف
 22,353 -  زميلة  لشركة الصكوك بيع

 - 7  مدفوعة أرباح توزيعات
 - 99,251  زميلة  لشركة الديون إدارة مكتب صكوك مزاد  في المشاركة

 - 20,649  المستلمة المنحة ألسهم االسمية القيمة
 بمحفظة والمتعلقة تكافل الجزيرة إلى المحولة والمطلوبات االحتياطات قيمة

 القديمة التأمين
 - 53,552 

 
 : يلي  كما السنة خالل اإلدارة موظفي ولكبار اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوع التعويضات مبلغ  مجموع

 
 
 

 م 2021 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 م 2020
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 115,088 105,480  األجل قصيرة موظفين منافع
 38,942 39,314  الخدمة  نهاية مكافأة

 
بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم الســــلطة والمســــئولية للقيام بأعمال   ، األشــــخاصبكبار موظفي اإلدارة أولئك   يقصــــد

 التخطيط والتوجيه واإلشراف على أنشطة المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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 بالموظفين  المتعلقة والمصاريف الرواتب .37
 

 م 2021 

 
 الموظفين  فئات 

  عدد
   الموظفين 

  ثابت  تعويض 
  أساس)على 

 ( االستحقاق

  متغير  تعويض 
  أساس)على 
 مجموع ال ( نقدي

  
  الرياالت )بآالف 
 ( السعودية 

  الرياالت بآالف
 السعوديــــــة

  الرياالت بآالف
 السعودية 

     عدم ممانعة  تعينهمالمدراء التنفيذيين الذين يتطلب  كبار
 من البنك المركزي السعودي   

 
24 39,612 14,571 54,183 

 122,276 15,700 106,576 330 رقابية بمهاميقومون  موظفون 
 90,321 15,458 74,863 198 مخاطر يقومون بنشاطات تشتمل على  موظفون 
 596,520 76,578 519,942 2,086 آخرون موظفون 
 111,383 33,600 77,783 539 خارجية  بعقود موظفون 

 ────── ─────── ─────── ─────── 
 974,683 155,907 818,776 3,177 المجموع 

 ──────  ─────── ─────── 
     

   137,591  ( االستحقاق أساس )على  متغير تعويض
  ───────   

   20,332  للموظفين   أخرى منافع
  ───────   

   976,699  بالموظفين  المتعلقة والمصاريف   الرواتب  مجموع
  ══════   

 
 

 م 2020 

 
 الموظفين  فئات

 عدد
   الموظفين

  ثابت تعويض
  أساس)على 

 ( االستحقاق 

 متغير تعويض
  أساس)على 
 مجموع ال ( نقدي

  
  الرياالت )بآالف 

 ( السعودية
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
     عدم ممانعة  تعينهمالمدراء التنفيذيين الذين يتطلب  كبار

 من البنك المركزي السعودي   
 

26 49,308 24,230 73,538 
 100,179 9,481 90,698 241 رقابية بمهاميقومون  موظفون 
 84,720 13,724 70,996 180 مخاطر يقومون بنشاطات تشتمل على  موظفون 
 609,009 80,043 528,966 2,137 آخرون موظفون 
 90,612 3,833 86,779 537 خارجية  بعقود موظفون 

 ────── ─────── ─────── ─────── 
 958,058 131,311 826,747 3,121 المجموع 

 ──────  ─────── ─────── 
     

   127,999  ( االستحقاق أساس )على  متغير تعويض
  ───────   

 للموظفين أخرى  منافع
 

 27,862   

  ───────   
   982,608  بالموظفين المتعلقة والمصاريف الرواتب  مجموع

  ══════   
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 )تتمة(  الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين .37
 

 والمنافع  التعويضات  برنامج فلسفة
 

إقرار مستويات الرواتب والمنافع وما يرتبط بها من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما يتخلله من أجور ومن    يتم
المحلي   السوق  إطالع بظروف  البقاء على  المجموعة من  تمكين  أجل  وذلك من  السوق  أخرى الستعالمات  خالل وسائل 

العاملين في الم المجموعة  الدورية  واالقليمي فيما يتعلق بموظفي  السعودية والتي تتغاير مع مستويات األداء  العربية  ملكة 
 مرتبطة بها. مخاطرولتخفيف أي 

 
  تتوافق  نقدية  غير  ومنافع  دورية  ومكافأة  وبدالت  رواتب  من  والمتغيرة  الثابتة  الدفعات  من  خليط  من  التعويضات  توزيع  يتكون

 . السعودية العربية المملكة  في  المالية الخدمات مجال في عليها المتعارف والقيم المعايير مع
 

 ً  الدفع  تستحق  للموظفين  الخدمة  نهاية  منافع  فإن  للمجموعة،  الداخلية  والسياسات  السعودية  العربية  المملكة  في  العمل  لنظام  طبقا
  لاير   مليون  289.28  مبلغ  م2021  ديسمبر  31  نهاية  في  القائمة  الخدمة   نهاية  منافع  بلغت.  الموظف  خدمة  مدة  نهاية  في

 (.سعودي لاير مليون 279.70م: 2020) سعودي
 

  والشركات  البنك  في  واألجانب(  الموظفين)عدد    العاديين  السعوديين  الموظفين  جميع  على  والمنافع  التعويضات  برنامج  ينطبق
 . السائدة والرقابية النظامية القيود  إطار في التابعة

 
  وهو  الصلة  ذات والمنافع الوظيفي المركز/  بالوظيفة المتعلقة  والبدالت واألجور الرواتب جميع ويشمل: ثابت تعويض •

 .األداء   عن النظر بغض للموظف ويعطى  الموظفين عقود في ثابت
 

  الموظفين  عقود  في  ثابت  ليست  وهو  باألداء  المتعلقة  البدالت  من  وغيرها  والحوافز  األداء  مكافآت  ويشمل:  متغير  تعويض  •
 .والمؤسسة والمجموعة الفرد مستوى على الناجح باألداء مباشرة عالقة  وذو  أخرى إلى سنة من ويختلف

 
 المال رأس كفاية .38

 
  لضمان   السعودي  المركزي  البنك  من  المعتمدة  المال  رأس  بمتطلبات  االلتزام  هي  المال  رأس  إدارة  من  المجموعة  أهداف  إن

 .قوية  مال  رأس قاعدة على والمحافظة االستمرار  على  المجموعة قدرة
 

 أدنى  بحد  االحتفاظ  السعودي  المركزي  البنك  يفرض.  دوري  بشكل  رأسمالها  كفاية  ومدى  استخدام   بمراقبة  البنك  إدارة  تقوم
  المرجحة   الموجودات  إلى  النظامي  المال  رأس  إجمالي  فيه  يكون  محدد  معدل  على  المحافظة  تتطلب  كما  النظامي  المال  رأس  من

 . أعلى أو %8 البالغ عليه المتفق األدنى الحد عند المخاطر
 

  مدى   قياس  يتم  وبموجبها.  السعودي  المركزي  البنك  من  المعتمدة  المعدالت  باستخدام  رأسمالها  كفاية  بمراقبة  المجموعة  تقوم
 وااللتزامات  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  المدرجة  الموجودات  مع  المؤهل  المال  رأس  بنود  بمقارنة  وذلك  المال  رأس  كفاية

 .النسبية مخاطرها إلظهار المرجحة  األرصدة باستخدام للمشتقات اإلسمية والمبالغ
 

)الموافق  1439  األول  ربيع  15  وتاريخ  391000029731  رقم  التعميم  بموجب   المدخل   بشأن(  2017  ديسمبر  3هـ 
 السعودي   المركزي  البنك  قام،  9  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بموجب  المحاسبية  للتوزيعات  قاليةاالنت  والترتيبات  المرحلي

  على   9 المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  نتيجة  المال  رأس  كفاية  نسبة  على  األولي  األثر  توزيع  بضرورة  البنوك  بتوجيه
 . سنوات خمس مدى

 
االستثنائية   في الدعم  التنظيمية إلجراءات  والمعالجة  المحاسبة  بشأن  السعودي  المركزي  للبنك  المؤخرة  التوجيهات  إطار 

% من مبلغ التعديل االنتقالي على الشريحة األولى  100، يُسمح للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى 19- كوفيدالمتعلقة بجائحة 
اعتباًرا من إعداد القوائم المالية للفترة    م2021و  م2020ا عامين كاملين تتضمن عام  قدره  لفترة   المشتركةمن حقوق الملكية  

  مدى   على  الثابت  القسط  أساس  على  اإلضافي  المبلغ  من  التدريجي  التخلص  ذلك  بعد  يجب.  م2020مارس    31المنتهية في  
 . التالية الثالث السنوات

 
  بمقدار   2  الشريحة+    1  الشريحة  المجموعة  رأسمال  نسبة  ارتفاع  في  المعدلة  االنتقالية  الترتيبات  هذه  عن  الناتج  األثر  ويتمثل

  م. 2021 ديسمبر  31 في المنتهية للسنة  أساس نقطة 73
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الجدول التالي ملخصاً للموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب الركيزة األولى، ورأس المال النظامي ومعدالت كفاية   يبين

 :   3رأس المال المحتسبة وفقاً إلطار عمل بازل 
 

 م 2020 م 2021 

 المؤهل  المال  رأس  
  سعـودي لاير

 باآلالف 
  رأس  كفاية معدل 
 %  المال

 المؤهل  المال رأس
  سعـودي لاير

 باآلالف 
  رأس   كفاية معدل
 %  المال

     
 % 19.41 12,159,294 % 18.30 12,763,118 ( األولى)الشريحة  األساسي  المال رأس
(  األولى )الشريحة   المال رأس

 - - - 1,875,000 اإلضافي 

 % 19.41 12,159,294 % 20.99 14,638,118 األولى  الشريحة المال رأس
 - 2,633,778 - 2,384,970 ( 2)الشريحة  المساند المال رأس
  والمساند  األساسي  المال رأس

  الشريحة+   األولى)الشريحة 
 (الثانية

 
17,023,088 

 
24.41 % 

 
14,793,072 

 
23.62 % 

 
الشـريحة األولى من رأس المال األسـاسـي للبنك كما في نهاية السـنة من رأس المال واالحتياطي النظامي واالحتياطي   تتكون

اح   ات األخرى واألرـب اطـي ام واالحتـي اةالـع ك المركزي   المبـق ات البـن اً لمتطلـب امي وفـق ال النـظ ديالت على رأس الـم وبعض التـع
 من تتكون والتي الثانية  الشــــريحة هو النظامي  المال  لرأس اآلخر مكونال  والعنصــــر. 3الســــعودي وفقاً إلطار عمل بازل  

 .مؤهلة جماعية ومخصصات المجموعة عن صادرة  مساندة صكوك
 

  المالية االستراتيجية تركز.  المنافس والمركز  المجموعة  أعمال استراتيجية  الى  بالنسبة  أساسي شيء  هو  القوي  المالي  المركز
 .الرئيسية البنكية األنشطة في واالستثمار البناء الى يهدف الذي االجل طويل االستقرار على للمجموعة

 
 تسعى المجموعة الى المحافظة على مستويات كافية لرأس المال من أجل:

 تحسين نمو الموجودات في قطاعات اعمال مستهدفة لمساندة األنشطة االستراتيجية •

 البنك.دعم المخاطر الكامنة ألعمال  •

 القدرة على تحمل المطالب الرأسمالية تحت ظروف السوق السائدة واألحوال الضاغطة. •
 

إن برامج األعمال االسـتراتيجية وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )آي سـي ايه ايه بي( وعملية التقييم الداخلي لكفاية 
ى األقل ثالث ـسنوات. هذا يؤكد على المخاطر التي تـستند الى إطار الـسيولة )آي ال ايه ايه بي( يتم اعدادها ـسنويا لتغطي عل

عمل وسـياسـة قابلية المخاطر لدى البنك يتم تقييمها والمحافظة على مسـتويات كافية من راس المال من قبل المجموعة لدعم  
 استراتيجيتها. إن ما ورد أعاله يأخذ في االعتبار ما يلي:

ارية الرئيســـية اســـتناداً الى خطط أعمال وحدات األعمال المختلفة مثل قطاع الخدمات  نمو األعمال التمويلية واالســـتثم •
البنكية للـشركات )تتـضمن القطاع التجاري والمنـشآت ـصغيرة ومتوـسطة الحجم( خدمات المعامالت الدولية والمؤـسـسات  

 المالية، والخدمات البنكية لألفراد والخدمات البنكية الخاصة.

ر التمويل والمطلوبات وحقوق الملكية لدعم نمو األصـل مع االخذ باالعتبار الحاجة الى المحافظة  هيكل التمويل ومصـاد •
 .3على مركز سيولة قوي استناداً الى إرشادات إدارة السيولة وفقاً لبازل 

 المحافظة على متطلبات رأس المال النظامية ومعدالت كفاية رأس المال. •
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 )تتمة( كفاية رأس المال .38

 
  السـوق  ومخاطر االئتمان لمخاطر المعياري األسـلوب المجموعة  تسـتخدم بالمخاطر،  المرجحة الموجودات احتسـاب  أجل من

 كفاية معدالت أن من التأكد تجاه المسئولية المجموعة في  المخاطر  إدارة  تتولى. العمليات لمخاطر  األساسي المؤـشر وأـسلوب
 رأس كفاية  إقرارات تقديم  المجموعة من  يُطلب.  الســعودي المركزي البنك  اتمتطلب من األدنى  الحد مع تتماشــى  المال رأس
 .المال رأس كفاية مركز توضح السعودي المركزي البنك إلى سنوي ربع أساس على المال

 
 م 2021 

 سعـودي لاير
 )باآلالف( 

 م 2020
 سعـودي لاير

 )باآلالف( 
   

 55,360,267 62,154,881 االئتمان مخاطر
 5,496,895 5,993,235 التشغيل  مخاطر
 1,775,940 1,593,934 السوق مخاطر

  ───────  ─────── 
 62,633,102 69,742,050 بالمخاطر  المرجحة للموجودات –  األولى الركيزة إجمالي
  ═══════  ═══════ 

 
 والوساطة االستثمار إدارة خدمات .39

 
 وخدمات  استثمار  إدارة  خدمات"(  كابيتال"الجزيرة    المالية  لألسواق   الجزيرة)شركة    للبنك  التابعة  الشركات  إحدى   تقدم

  اختياري   أساس   على  المحافظ  إدارة  الخدمات  هذه  تتضمن(.  بالفائدة  محملة)غير    الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  لعمالئها  استشارية
الصناديق األربعة عشر التي    إن . متخصصين  استثمار  مستشاري  مع  بالتنسيق  االستثمارية  الصناديق  وإدارة  اختياري،  وغير

تقوم شركة الجزيرة كابيتال بإدارتها هي صندوق الجزيرة لألسهم العالمية وصندوق الجزيرة لألسهم األوروبية، وصندوق 
ة وصندوق  الجزيرة لألسهم اليابانية، وصندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية الناشئة، وصندوق الجزيرة لألسهم السعودي

األمريكي،  بالدوالر  للمرابحة  الجزيرة  السعودي، وصندوق  باللاير  للمرابحة  الجزيرة  للدخل، وصندوق  الخليجي  الجزيرة 
المتوازن وصندوق الجزيرة  المتنوع  المتنوع الجسور، وصندوق الجزيرة  وصندوق الجزيرة للصكوك وصندوق الجزيرة 

جميع الصناديق االستثمارية   إن .   ريت، وصندوق الجزيرة موطن  2السكنية  المتنوع المتحفظ وصندوق الجزيرة للمشاريع  
وهو    ريتوهو صندوق مقفل وصندوق الجزيرة موطن    2اآلنفة الذكر متاحة باستثناء صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية  

 لألسهم  الجزيرة  وصندوق  يةالعالم  لألسهم  الجزيرة  صندوق  تقوم صندوق يخضع للتداول في السوق المالية السعودية "تداول".  
  فيستثمر   السعودية  لألسهم  الجزيرة   صندوق  أما  األجنبية،  األسهم  في  باالستثمار  اليابانية،  لألسهم  الجزيرة   وصندوق  األوروبية،

صندوق الجزيرة للمرابحة باللاير السعودي وصندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمريكي باالتجار   ويقوم.  المحلية  األسهم  في
 في السلع على أساس المرابحة.    

 
ً  خدماتها المجموعة توفر  .تعاوني تكافل الجزيرة  لشركة الخدمات من وغيرها  االستثمار إدارة مجال في أيضا

 
 سعودي لاير مليار 81.4 مبلغ المالية  الوساطة خدمات بند تحت المجموعة بها تحتفظ التي الموجودات مجموع بلغ

 (.سعودي لاير مليار 68.3م: 2020)
 

 مبلغ   الموجودات  إلدارة  خدماتها  إطار  في  وكيالً   بصفتها  المجموعة  بها  تحتفظ  التي  العامة  الصناديق  في  الموجودات  وبلغت
 (. سعودي لاير مليار 5.7: 2020) سعودي ريـال  مليار 6.9
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 الموحدة  غير المنشآت .40

 
 .فيها حصة لديها ولكن المالية قوائمها بتوحيد المجموعة تقوم ال التي المهيكلة المنشآت أنواع  التالي الجدول  يصف

 
  نوع 

  المنشأة 
 والغرض   الطبيعة المهيكلة 

  المحتفظ   الحصة
  قبل  من  بها 

 الموجودات   مجموع المجموعة 
    

  في استثمار
 صناديق

  الجزيرة  شركة إدارة تحت  مشتركة استثمارية صناديق
 (الجزيرة  لبنك تابعة)شركة  كابيتال

 المساهمة   نسبة
 المال  رأس في

  سعـودي لاير
 باآلالف 

    
 4,264,315 % 4.30 السعودي  باللاير للمرابحة الجزيرة  صندوق  
 513,317 % 2.76 دواوين الجزيرة  صندوق  
 81,554 % 18.96 الناشئة  العالمية األسواق  ألسهم  الجزيرة  صندوق  
 95,052 % 40.06 للصكوك الجزيرة  صندوق  
 69,055 % 8.13 للدخل  الخليجي  الجزيرة  صندوق  
 29,123 % 13.05 2- السكنية للمشاريع الجزيرة  صندوق  
    

 
  أقصى .  الموحدة  غير  المهيكلة  المنشآت  في  المجموعة  بها  تحتفظ  التي  للحصص  الدفترية  بالقيم  تحليالً   التالي  الجدول  يوضح
 للخسارة هي القيمة الدفترية للموجودات المحتفظ بها. مخاطر

 
 سعـودي لاير الدفترية  القيمة - صناديق في استثمار

 باآلالف
  

 183,209 السعودي باللاير للمرابحة الجزيرة صندوق
 37,937 للصكوك  الجزيرة صندوق
 15,132 الناشئة  العالمية األسواق ألسهم الجزيرة صندوق
 3,450 2-السكنية للمشاريع الجزيرة صندوق
 5,560 للدخل   الخليجي الجزيرة صندوق
 10,535 دواوين  الجزيرة صندوق

 
 
 السعودي  المركزي البنك  وبرامج المتوقعة االئتمان خسائر على( 19-)كوفيد كورونا فيروس تأثير .41

 
الجغرافية تشهد  19-تزال جائحة كورونا )"كوفيد   ال المناطق  العديد من  العالمية، حيث إن  "( مستمرة في تعطيل األسواق 

مشاكل نتيجة تحديد موجات متعددة من اإلصابات على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي الوباء من خالل 
  تفشي   على  بنجاح  السيطرة  من )"الحكومة"(    السعودية  العربية  المملكة  ةحكوم  تّمكنت  ذلك،  ومع,  صارمةاجراءات احترازية  

 . اآلن  حتى الفيروس
 

المجموعة تقييم الحالة الحالية لالقتصاد الكلي، بما في ذلك أثر الوباء، وما نتج عنه من تدابير دعم من الحكومة والبنك   تواصل
ف األخرى، التي اتخذتها حول حافظة التمويل إضافة إلجراء  المركزي، مثل عطالت سداد مبالغ العطالت ومن حزم التخفي

اقتصادية    ركيزاتفحص حول   التركيز بشكل خاص على قطاعات  التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى أكثر دقة مع 
وبدء    محددة، ومناطق واألطراف المقابلة والحماية ذات الضمان واتخاذ إجراءات مناسبة خاصة بالتصنيف االئتماني للعمالء

 إعادة هيكلة القروض، عند الحاجة.   
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  م (تتمة)٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٣٥  

  
  (تتمة) ) على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي١٩-تأثير فيروس كورونا (كوفيد  .٤١

  
 النتائج إنف وبالتالي، اليقين، وعدم الجوهري التقدير إلى تستند حدوثها واحتماالت التوقعات فإن تنبؤات، أي يخص وفيما

 إعادة المجموعة واصلوست كالحكم، اليقينية غير االقتصادية البيئة هذه تأثير يعتبر. التوقعات تلك عن مختلفة تكون قد الفعلية
  .منتظم أساس على تأثير من بها يتعلق وما موقفها تقييم

  
  ساما دعم ومبادرات برامج  
  الخاص القطاع تمويل دعم برنامج  
  

 مارس في الخاص القطاع تمويل لدعم برنامج بإطالق السعودي المركزي البنك قام)، ١٩-(كوفيد كورونا فيروس لمواجهة
 وفقًا )والثانية األولى(المرحلة  المؤهلة والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية للمنشآت الالزم الدعم بتقديم وذلك م٢٠٢٠
 من كجزءهـ. ١٤٣٨ اآلخر جمادى ١٦ وتاريخ ٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢ رقم التعميم خالل من السعودي المركزي البنك لتعريف
 للبرنامج التمديدات من عدد إعالن ومعم ٢٠٢٠ مارس في السعودي المركزي البنك أطلقه الذي المؤجلة المدفوعات برنامج

 تم التي االستحقاق وآجال التسهيالت مدفوعات تؤجل المجموعة فإن الحقا، عنه أُعلن ما وهوم ٢٠٢٢ مارس حتى الحقا
  :يلي كما والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية كمشروعات المؤهلة الشركات لجميع التسهيالت حول تمديدها

  

 القبوالتالمؤجل / مد  القسط  النوع  الدعم برامج
  (مليون لایر سعودي)

 دالم/  التأجيل تكلفة
 الرياالت(بآالف 

  )السعودية

  ٤٩٬٠٩٧  ١٬١٩٢   المؤجلة األقساط  م٢٠٢٠ سبتمبر -م ٢٠٢٠ أبريل

  ٤٬٣٢٥  ٦٧٢   المؤجلة األقساط  م٢٠٢٠ ديسمبر –م٢٠٢٠ أكتوبر

  ٢٩٬٠٨٦  ٩٩٣  المؤجلة األقساط  م٢٠٢١ مارس –م ٢٠٢١ يناير

  ٨٧٬٥٠٨  ٢٬٩٠٣  القبوالت مد  م٢٠٢١ يونيو -م ٢٠٢١ أبريل

  ١٥٬٩٨٩  ٩٠٣  القبوالت مد  م٢٠٢١ سبتمبر –م ٢٠٢١ يوليو

  ٦٬٣٨٥  ٣٢٨   القبوالت مد  م٢٠٢١ ديسمبر – م ٢٠٢١ أكتوبر

  ٥٬٦٩٠  ٣٠٨  القبوالت مد  م٢٠٢٢ مارس –م ٢٠٢٢ يناير
  

م، ٢٠٢١ وليوي ومنذ. للعميل المحتملة النقدي التدفق مشكالت لمعالجة األجل قصير سيولة دعم بمثابة الدفع إعفاءات تعتبر
 ١٩-لكوفيد ةالتحوطي بالتدابير متأثرة تزال ال التي والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية المشروعات على فقط الدعم ينطبق

  .الصدد بهذا المركزي البنك عن الصادرة التوجيهات مع يتماشى بما
  
 المعيار لباتمتط بموجب معها التعامل ويتم االئتمانية التسهيالت حيث من أعاله التغيرات لتلك المحاسبي التأثير تقييم تم

  .الترتيب شروط في كتعديل، ٩ رقم المالي للتقرير الدولي
  

وتستمر المجموعة في االعتقاد أنه في غياب عوامل أخرى، فإن المشاركة في برنامج التأجيل من تلقاء نفسها ال تعتبر زيادة 
جوهرية في مخاطر االئتمان لتقييم خسائر االئتمان المتوقعة على محفظة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

وعة بعمل تقييم فيما يتعلق بالزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للعمالء الذين ال يزالون ضمن برنامج تأجيل قامت المجم
  خالل الفترة نتيجة للتأثير المحتمل لحركة المرحلة. امئالم امم وسجلت تراك٢٠٢١ديسمبر  ٣١حتى  الدفعات

  
بالزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للعمالء الذين انتهى برنامجهم لتأجيل الدفعات  وقد قامت المجموعة بتقييم فيما يتعلق

 ٢/٣إلى المرحلة  ١/٢مليون لایر سعودي من المرحلة  ٤٩٦٫٦٥م وانتقل العمالء الذين وصلوا لمبلغ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  م.٢٠٢١بر ديسم ٣١عن طريق خفض التصنيف االئتماني للعمالء خالل السنة المنتهية في 
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 )تتمة( ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي19-تأثير فيروس كورونا )كوفيد .41

 
  األخرى  العامة  السلطات  وبرنامج  ساما  برنامج  إطار  في  المجموعة  تتكبدها  أن  المتوقع  الصلة  ذات  التكلفة  تعويض  أجل  من

  1,384و  سعودي  لاير  مليار  2,414  بقيمة  ساما  من   عمولة  بال  ودائع  عدة   المجموعة   تلقتم،  2020وم  2021  السنوات  خالل
 . حكومية منحة تعتبر والتي متفاوتة، استحقاق بآجال  التوالي على سعودي لاير مليون

 
 نتيجة المتكبدة التعديل خسارة عن بالتعويض األول المقام في تتعلق الحكومية المنحة أن ساما خطاب على بناء اإلدارة وقرر
 بالمنح  الخاصة  المحاسبة  لمتطلبات   وفقا  منهجي  أساس  على  المدعوم  التمويل  معدل  فائدة  حساب  وتم.  المدفوعات  تأجيل

 دخل مجموع إثبات تم، 2021 عام وبنهاية. المنحة إيرادات وقياس لالعتراف األحكام بعض اإلدارة مارست وقد. الحكومية
  لاير   مليون  9  البالغة  المنحة  إيرادات  نشأت.  المتبقي  المبلغ  إثبات  تأجيل  مع  الدخل،   قائمة  في  سعودي  لاير   مليون  242  قدره

 ديسمبر   31 في المنتهية السنة خالل استالمها تم سعودي لاير  مليون 1,384 بمبلغ عمولة  تحمل ال التي  الوديعة من سعودي
 ديسمبر   31)  سعودي  لاير  مليون   135.68  مجموعب  االعتراف  تمم،  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة   خاللم.  2021
  سعودي لاير مليون 3.34 مجموعب الصلة ذات بالودائع يتعلق فيما الدخل قائمة في( سعودي  لاير مليون 106.33م:  2020

 (.سعودي لاير  مليون 130.03م: 2020 ديسمبر  31م )2021 ديسمبر  31 في كما المؤجلة المنح إيرادات من
 
 )إصالح مؤشر سعر الربح( آيبور تحول .42

 
المجلس، على مرحلتين، عن تعديالت    أعلنعلى أسعار الفائدة.    جوهري   تعديلاآلن، على الصعيد العالمي، إجراء    يتم

( والمعيار 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9الدولي للتقرير المالي )  المعيار   على
( من أجل حل المشاكل التي قد تؤثر على التقرير المالي  16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4الدولي للتقرير المالي )

تعديالت المرحلة   تسريالحالي بمعدل بديل بال مخاطر.    آيبورمعدل  بعد إصالح مؤشر سعر الربح، بما في ذلك استبدال  
 يلي: بامام، وتتضمن الممارسة فيما يتعلق 2021يناير  1( على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 2)
 

نتيجة إصالح    التغيرات • التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحديد  ا  آيبورفي األساس  لربح  عن طريق تحديث سعر 
الفعلي، مما ال يؤدي إلى أي أثر فوري على قائمة الدخل.  وال ينطبق هذا إال عندما يكون التغيير ضروريا 
كنتيجة مباشرة لإلصالح، ويكون األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية معادال من الناحية االقتصادية 

 لألساس السابق؛ و  

دون وقف عالقة التحوط المحاسبية   آيبوريد التحوط والتوثيق نتيجة إلصالح  بإجراء تغييرات على تحد  السماح •
 الحالية. 

 
الخاضعة إلعادة الهيكلة من خالل اقتراضها بموجب اتفاقات إعادة الشراء والتمويل  آيبورالمجموعة ألسعار  تعرضت

 ومقايضة أسعار الربح المستخدمة ألغراض التحوط. 
 

ة توجيهية والتي تتألف من الموظفين رئيسيين في مجاالت التمويل والمخاطرة وتكنولوجيا م، أقام المجلس لجن2019  خالل
  وضعت .  بالليبورالمعلومات والخزانة والشؤون القانونية واالمتثال لإلشراف على خطة انتقال المجموعة للدوالر األمريكي  

)سعر    SOFRالنتقالهم إلى    الليبوروالر األمريكي بسعر  اللجنة التوجيهية مشروعا انتقاليا لتلك العقود والتي مرجعها هو الد
المضمون قصير األجل(   التشغيلية والسلوكية    ،التمويل  المخاطر  التجارية وتخفيف  المحتمل لألعمال  التعطيل  تقليل  بهدف 

 التقييم،  ونماذج  المخاطر  وإدارة  والعمليات  األنظمة  على   التغيرات  االعتبار  في  االنتقال  مشروع  يأخذوالخسائر المالية المحتملة.  
م، تم تحديد التغييرات الالزمة لألنظمة والعمليات 2021يونيو    30  في.  الصلة  ذات  والمحاسبية  الضريبية  اآلثار  إدارة  عن  فضال

هناك اتصاالت عامة مع األطراف المقابلة، ولكن لم يتم    كانت.  االيبوروالنماذج، وسيتم تنفيذ نفس األمر قبل تاريخ انتقال  
دت المجموعة أن المجاالت حد  وقد.  ايبوراقتراح أو اعتماد حدوث تغييرات محددة على العقود التي تقع ضمن إصالحات  

هي: تحديث األنظمة والعمليات التي تستولي على عقود    الليبوراألكثر خطورة الناشئة عن استبدال الدوالر األمريكي بسعر  
التعديالت على تلك العقود، أو بنود احتياطية/انتقالية قائمة ال تعمل كما هو متوقع؛ عدم    الليبور؛بالدوالر األمريكي بسعر  

بسعر  التطا األمريكي  الدوالر  من  والقروض  المشتقات  انتقال  توقيت  في  المخاطر    الليبوربق  إدارة  على  الناتج  والتأثير 
المجموعة في التعامل مع المشاركين في مجال الصناعة لضمان انتقال منظم   تستمراالقتصادية؛ وتحديث تصنيف التحوط.  

ل المخاطر الناشئة عن االنتقال، وستستمر في تحديد وتقييم المخاطر إلى سعر التمويل المضمون قصير األجل، وكذلك لتقلي
 (. الليبورالمرتبطة باستبدال )الدوالر األمريكي بسعر 
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 )تتمة( تحول آيبور )إصالح مؤشر سعر الربح( .42

 
م، بما في ذلك المقايضات 2021للدوالر األمريكي وتمتد لما بعد    الاليبورالمجموعة حاليا عدد من العقود التي مرجعها هو    لدى

 . أدناه الجدول  ضمن العقود هذه عن االفصاح يتمالتي ستنتقل بموجب بروتوكوالت الجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات. 
 

م ومرجعها الدوالر 2021مبر  سبت  30الجدول التالي على تفاصيل جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة في    يحتوي
 ولم تنتقل بعد إلى معيار معدل ربح بديل..  الليبوراألمريكي بسعر 

 
 الليبورومطلوبات غير مشتقة معرضة للدوالر األمريكي بسعر  موجودات

 
  في االسمية  القيمة/  الدفترية  القيمة  مبلغ 

 م2021  ديسمبر 31
  كما  بديل  ربح  معدل معيار  إلى بعد  تنتقل  لم

 م 2021  ديسمبر  31 في
 المطلوبات  الموجودات  المطلوبات  الموجودات  
 السعوديــــــة  الرياالت بآالف 

     المطفأة  بالتكلفة   مقاسة
  2,006,387  2,006,387 تمويل

  المالية   والمؤسسات  للبنوك  أرصدة
 األخرى 

  
144,335 

  
144,335 

 
 التحوط  محاسبة

 
للمخاطر قصيرة األجل لألسعار المتغيرة، وبالتالي فهي معرضة للتغيرات في التدفقات    التعرضاتالمجموعة محفظة من    تمتلك

 مقايضات في  الدخول خالل من  للمخاطر التعرض هذا  المجموعة تديرالنقدية بسبب التحركات في معدالت الربح في السوق. 
 .ثابت/  متغير ربح معدل استالم /دفع
 

الدوالر  ا  يحتوي فقط ومرجعها  للمجموعة  التحوط  استراتيجيات  في  المستخدمة  التحوط  أدوات  تفاصيل  على  التالي  لجدول 
ولم تنتقل بعد إلى معيار معدل ربح بديل، وعليه تم تطبيق اعفاء )اعفاءات( المرحلة األولى على عالقة    الليبوراألمريكي بسعر  

 التحوط: 
 

  في )بنود(   بند ( السعودية  الرياالت )بآالف  الدفترية   القيمة 
  المركز  قائمة

 المالي 

  في  التغيرات
  العادلة  القيمة

  المستخدمة
  عدم   لحساب
 التحوط  فعالية 

االسمية    القيمة
التي تتأثر  

مباشرة بإصالح  
مؤشر سعر  

 آيبور الفائدة 

 المطلوبات  الموجودات  االسمية  القيمة 

  التدفقات تحوطات
 النقدية 

      

 2,150,625 شيء  ال العمالء، ودائع 189,254 975 2,150,625 العمولة  أسعار  مقايضات

 
العمولة أعاله، يوجد مبلغ    2,151مبلغ    من أسعار  لمقايضة  القيمة االسمية  مليون لاير    922.50مليون لاير سعودي من 

 م. 2023في الربع الثاني لسنة   الليبورسعودي سوف تستحق قبل االستبدال المتوقع للدوالر األمريكي بسعر 
 

. منظم  انتقال  لدعم  المصلحة  أصحاب  مختلف  مع  العمل  وتواصل  ةللمجموع  الشاملة  االنتقال  أنشطة  بشأن  مشروعا  اإلدارة  تدير
 .والعمليات الداخلية واألنظمة المنتجات على وسيؤثر والتعقيد الحجم حيث من مهم المشروع

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م )تتمة(2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

138 
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انه ال يوجد تأثير لعمليات اعادة    إال.  الحالية  الفترة  عرض  طريقة  مع  لتتماشى  السابقة الفترة  مبالغ  بعض  تصنيف  أعيد

 .  الموحدةالتصنيف هذه على قائمة الدخل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
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