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مقدمة

تأسس بنك الجزيرة »البنك« كرشكة سعودية مساهمة عامة مبوجب »املرسوم املليك رقم« 46/م وتاريخ 12جامدى الثانية 1395هـ ) املوافق 
21 يونيو 1975م(. كان البنك قد بارش أعامله يف 16 شوال 1396هـ )املوافق 9 أكتوبر 1976م( بعد أن انتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان 
الوطني يف اململكة العربية السعودية. وميارس بنك الجزيرة أعامله مبوجب السجل التجاري رقم 4030010523 وتاريخ 29 رجب 1396هـ )املوافق 
للبنك يف تقديم مجموعة كاملة من املنتجات والخدمات املرصفية املتوافقة  الرئيسية  الصادر من جدة. وتتمثل األهداف  27 يوليو 1976م( 

مع الرشيعة اإلسالمية والتي تضم املرابحة واإلستصناع واإلجارة والتورق والتي يتم اعتامدها واإلرشاف عليها من قبل هيئة رشعية مستقلة.

ويعترب البنك واحدًا من املؤسسات املالية الرائدة املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وذات النمو املتسارع يف اململكة العربية السعودية، 
بأعىل  يتمتع  كادر  خالل  من  وذلك  واملؤسسات  والرشكات  األفراد  للعمالء  الرشيعة  أحكام  مع  ومتوافقة  مبتكرة  مالية  خدمات  يقدم  والذي 

مستويات التأهيل وااللتزام. 

يتكون رأس مال البنك املصدر واملدفوع بالكامل مكونًا من 820 مليون سهاًم بقيمة أسمية وقدرها 10 رياالت سعودية لكل سهم.

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية

يوضح الجدول التايل األداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:

املؤرشات املالية

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١8بماليين الرياالت السعودية –   )باستثناء ما تم تحديده خالفا لذلك(

39,79040.897 42,099 42,174 41,245 صافي القروض والسلف

68,28773.003 66,319 63,264 66,554 إجمالي الموجودات

50,27851.804 51,602 49,765 54,569 ودائع العمالء

59,45961.759 58,216 55,851 60,396 إجمالي المطلوبات

8,82911.244 8,104 7,413 6,158 حقوق المساهمين

8581.000 872 1,287 572 صافي الدخل

2,5802.718 2,519 2,922 2,226 إجمالي دخل العمليات

16.65)1,65()32,26(124,84 )12,01(نمو صافي الدخل )% (

2.435.36)13.79(21,0431.23 نمو إجمالي دخل العمليات )%(

10,139.97 11,24 18,97 9,63 العائد على  متوسط حقوق الملكية )% (

1,271.42 1,35 1,98 0,90 العائد على متوسط الموجودات )% (

1.33 1.541.51 2.27 1.01 ربح السهم بالريال السعودي

مالحظة:  تم تعديل ربحية السهم بأثر رجعي للفرتات السابقة لتعكس أثر التغريات يف املتوسط املرجح لعدد األسهم نتيجة إصدار أسهم منحة 

يف عام 2017 وبسبب عنرص املكافأة املتضمن يف إصدار حقوق أولوية خالل السنة.

صايف القروض والسلف:

 بلغ صايف القروض والسلف 40.9مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام مسجاًل ارتفاعًا بنسبة 2.8% مقارنة مببلغ 39.8 مليار ريال سعودي عام 
2017. وقد واصل بنك الجزيرة خالل العام  تنويع محفظة القروض لديه عىل مختلف القطاعات االقتصادية، وعمل عىل توسيع قاعدة عمالئه مام 

خفف إىل حد كبري مخاطر الرتكز بالبنك.

الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية:

بلغ إجاميل الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية 1.3 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام، مقارنة مببلغ  369 مليون ريال سعودي يف عام 
2017 ،  ويعترب هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

االستثامرات: 

نهاية  يف  سعودي  ريال  24.1مليار  البنك  استثامرات  بلغت  حيث  االستثامرية.  والصناديق  واألسهم  الصكوك  من  االستثامرات  محفظة  تتكون 
العام، مقارنًة مببلغ 20.4 مليار ريال سعودي يف عام 2017م بارتفاع نسبته 18.1% ويعود  االرتفاع يف االستثامرات بشكل رئييس إىل ارتفاع 

االستثامرات يف الصكوك الحكومية.
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إجاميل املوجودات:

بلغ إجاميل املوجودات 73 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام، مقارنًة بـمبلغ 68.3 مليار ريال سعودي يف عام 2017، بارتفاع قدره  6.9 % عام 
كان عليه يف السنة املاضية.

ودائع العمالء:

ارتفعت ودائع العمالء لتبلغ 51.8 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام، مقارنة مببلغ 50.3 مليار ريال سعودي يف نهاية 2017 أي بارتفاع قدره 
3%. ويرتبط االرتفاع  يف ودائع العمالء بشكل رئييس باالرتفاع يف الودائع تحت الطلب  بنسبة 6.5% من 25.0 مليار ريال سعودي إىل 26.6مليار 

ريال سعودي. 

إجاميل املطلوبات:

بلغ إجاميل املطلوبات 61.8مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام، مقارنًة بـمبلغ 59.5مليار ريال سعودي يف عام 2017، أي بارتفاع قدره %3.9 
عام كانت عليه يف السنة املاضية. 

التحليل الجغرايف لإليرادات:

الدخل من  البنك،  إيرادات عمليات  البنك  حسب املناطق. وتشمل إجاميل  إيرادات عمليات   الجغرايف إلجاميل  التحليل  التايل  الجدول  يوضح 
عمليات رشكة الجزيرة كابيتال ) رشكة تابعة للبنك بنسبة 100%( البالغ 172 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف عام 2018م. 

بآالف الرياالت السعودية

المجموعالمركز الرئيسيالغربيةالشرقيةالوسطىالمناطق

1,036,822417,39462,8721,201,0102,718,098إجمالي دخل العمليات

أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية:

تضم أنشطة البنك من أقسام العمل الرئيسية التالية:-

ودائع ومنتجات ائتامنية واستثامرية لألفراد. مرصفية األفراد:   

من  والعمالء  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  واملؤسسات  للرشكات  أخرى  ائتامنية  ومنتجات  وودائع  قروض  مرصفية الرشكات:   

املؤسسات.

يغطي هذا القطاع أسواق املال والرصف األجنبي وخدمات املتاجرة والخزينة.  الخزينة:   

الوساطة وإدارة األصول:              توفر خدمات الوساطة لتداول األسهم للعمالء )هذا القطاع مدرج ضمن أنشطة رشكة الجزيرة لألسواق املالية 

»الجزيرة كابيتال« وهي رشكة تابعة للبنك(.

يوفر التكافل التعاوين خدمات ومنتجات حامية وادخار. ومبوجب نظام التأمني يف اململكة العربية السعودية  التكافل التعاوين:   

تكافل  الجزيرة  رشكة  مسمى  تحت  منفصلة  منشأة  يف  التأمني  قطاع  يف  أعاملها  بفصل  املجموعة  قامت 
يف  القطاع  هذا  ميثل  السعودية.  العربية  اململكة  يف  الجديد  التأمني  نظام  مبوجب  تأسيسها  تم  تعاوين 
الوقت الراهن املحفظة التأمينية التي سوف يتم تحويلها إىل رشكة الجزيرة تكافل تعاوين بقيمة يتم االتفاق 

عليها وتاريخ يتم اعتامده من مؤسسة النقد العريب السعودي. 

تتضمن االستثامر يف رشكة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف مستبعدة وربح من بيع عقارات أخرى.  قطاعات أخرى:   

ويوضح الجدول التايل إجاميل دخل ومرصوفات العمليات، وصايف األرباح لكل قطاع من قطاعات العمل: 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8
مصرفية 

األفراد

مصرفية 

الشركات
الخزينة

الوساطة 

وإدارة األصول

التكافل 

التعاوني
المجموعقطاعات أخرى

٢,٧١8.٠98)٢3٧.٧٢٦(١.٢38.83٠٤33.39١١.٠9٢.3٢8١٧٢.١3٥١9.١٤٠إجمالي دخل العمليات

)١.٧٢8.٢١9(3.393)٢8.١٤٤()١3٧.٦38()٢99.٠9٦()38٠.٠٥9()88٦.٦٧٥(إجمالي مصاريف العمليات

8.938١٠,٤٢8-١.٤9٠---الحصة من أرباح الشركات الزميلة

١.٠٠٠.3٠٧)٢٢٥.39٥()9.٠٠٤(3٥٢.١٥٥٥3.33٢٧93.٢3٢3٥.98٧صافي الدخل/ )الخسارة(
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الرشكات التابعة والزميلة:

يوضح الجدول التايل الرشكات التابعة والزميلة ورأس مالها ونسبة ملكية األسهم فيها وأعاملها الرئيسية، والبلد الذي متارس فيه عملياتها وبلد 
التأسيس كام يف 31 ديسمرب 2018م:

الملكيةرأس المال طبيعة األعمالبلد النشاط  بلد التأسيسالشركات التابعة/الزميلة

شركة تابعة

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
)الجزيرة كابيتال(

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
100%500 مليون ريال سعوديالوساطة وإدارة األصولالسعودية

شركة أمان للتطوير 
واالستثمار العقاري

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضمانات 
100%1 مليون ريال سعوديالعقارية نيابة عن البنك

المملكة العربية شركة أمان لوكالة التأمين
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة 
الشركات المصرفية 

والتأمينية نيابة عن البنك.
100%500 ألف ريال سعودي

شركة الجزيرة لألوراق المالية 
المملكة العربية جزر كايمان المحدودة

السعودية

تنفيذ المشتقات 
والمعامالت في سوق 

المال بما يتوافق مع 
أحكام الشريعة

رأس المال المصرح به:
50,000 دوالر أمريكي
رأس المال المدفوع:
 100 دوالر أمريكي

%100

شركة زميلة

المملكة العربية شركة الجزيرة تكافل تعاوني
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

منتجات الحماية والحفظ 
بما يتوافق مع أحكام 

الشريعة
35%350 مليون ريال سعودي

يبلغ رأس مال رشكة الجزيرة لألسواق املالية ) الجزيرة كابيتال ( امُلصدر 500 مليون ريال سعودي مقسمة إىل 50 مليون سهم بقيمة 10 ريال 
بقيمة  ريال سعودي مقسمة إىل 100 سهم  العقاري« 1 مليون  للتطوير واالستثامر  أمان  الواحد.  ويبلغ رأس مال »رشكة  سعودي للسهم 
10.000 ريال سعودي للسهم الواحد. فيام يبلغ رأس مال »رشكة أمان لوكالة التأمني« 500 ألف ريال سعودي مقسمة إىل 50 ألف سهم بقيمة 
10 ريال سعودي للسهم الواحد. يف حني يبلغ رأس مال »رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة« املرصح به 50,000 دوالر أمرييك، بينام رأس 
مالها املدفوع هو 100 دوالر أمرييك مقسمة إىل 100 سهم بقيمة 1 دوالر أمرييك للسهم الواحد. ويبلغ رأس مال »الجزيرة تكافل« امُلصدر 

350 مليون ريال سعودي مقسم إىل 35 مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد.

أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

سّجل البنك أرباحًا صافية بلغت 1,000.3 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م. وميثل ذلك ارتفاعًا قدره 142.8مليون 
ريال سعودي، أي بنسبة 16.7% عن األرباح التي حققها البنك لنفس الفرتة من العام املايض والتي بلغت 857.5 مليون ريال سعودي. ويعزى 
هذا االرتفاع بشكل رئييس بسبب ارتفاع دخل العمليات بنسبة 5.4% و ذلك بسبب االرتفاع يف صايف دخل العموالت الخاصة مببلغ 120.7 
مليون ريال أي بنسبة 6.6%, حيث بلغت بنهاية عام 2017م  1.817.6 مليون ريال لتبلغ 1,938.3 مليون ريال بنهاية عام 2018م. وارتفع صايف 
 191.8 لتبلغ  ريال  مليون   149.8 2017م  عام  بنهاية  بلغت  حيث   %28 بنسبة  أي  سعودي  ريال  42.0مليون  مببلغ  األجنبية  العمالت  تحويل  دخل 
2.9%,حيث  بنسبة  أي  سعودي  ريال  مليون   17.4 بنحو  والعموالت  األتعاب  دخل  صايف  انخفض  املقابل  يف  2018م.  عام  بنهاية  ريال  مليون 
للسنة  سعودي  ريال   1.33 الواحد  السهم  ربح  بلغ  وقد  2018م.  لعام  ريال  مليون   583.5 لتبلغ  2017م  عام  بنهاية  ريال  مليون   600.9 بلغت 
املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 مقارنة مببلغ 1.51 ريال سعودي لنفس الفرتة من العام املايض، يعود السبب وراء هذا االنخفاض لالرتفاع 

يف املتوسط املرجح لعدد األسهم وذلك بسبب إصدار البنك 300 مليون سهم حقوق أولوية خالل العام. 

بـمبلغ 68.3 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2017 و  بلغ إجاميل املوجودات 73 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2018 مقارنة  وقد 
 31 ريال سعودي يف  مليار   40.9 بلغت  العمالء، فقد  بلغت قروض وسلف  %، حيث   6.9 ريال سعودي، وميثل نسبة  مليار   4.7 بارتفاع مببلغ 
ديسمرب 2018 مقارنة مببلغ 39.8 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2017 بارتفاع بلغ 1.1 مليار ريال سعودي ، وميثل ذلك االرتفاع بنسبة 2.8 
%. وقد بلغت املحفظة االستثامرية بالبنك 24.1 مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2018م، بارتفاع وقدره 3.7 مليار ريال سعودي وميثل 
العام املايض والتي بلغت 20.4 مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب  الفرتة من  ارتفاعًا بنسبة 18.1% مقارنة مبا كانت عليه يف نفس  
2017م. أما إجاميل املطلوبات 61.8 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2018 مقارنة مببلغ 59.5 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2017 و 
بارتفاع قدره 2.3 مليار ريال سعودي، وميثل نسبة 3.9%، يف حني بلغت ودائع العمالء 51.8 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2018، بارتفاع 
بلغ 1.5 مليار ريال سعودي، وميثل نسبة 3% مقارنة مببلغ 50.3 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2017، أما الصكوك املصدرة لتعزيز رأس 

املال فقد بلغت 2.0 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2018.
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التمويل والصكوك املصدرة:

يف سياق املامرسات االعتيادية لألعامل، يقوم البنك بتبادل اقرتاض ومتويل األموال مع البنوك ومؤسسة النقد العريب السعودي، وذلك 
حسب معدل العمولة املتعارف عليها يف السوق ويتم إثباتها عىل نحو مالئم يف القوائم املالية املوحدة للبنك.

صكوك معززة لفرتة عرش سنوات بقيمة ٢٠٠٠ مليون ريال سعودي:

أرباح عىل  توزيع  لكل صك، مبعدل  ريال سعودي  لرأس املال مببلغ مليون  2.٠٠٠ شهادة صكوك معززة  البنك  أصدر  2٠16م،  يونيو   2 بتاريخ 
أساس 6 شهور حسب أسعار الفائدة السائدة ما بني البنوك السعودية )سايبور(، يتم إعادة تعديله مقدمًا كل ستة أشهر، مضافا إليها هامش 
190 نقطة أساس للسنة، مستحقة بشكل نصف سنوي بتتابع وذلك يف تاريخ 2 يونيو و2 ديسمرب من كل سنة حتى تاريخ 2 يونيو 2٠26م، 
وهو التاريخ الذي تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك. يحق للبنك مامرسة خيار االستدعاء يف 2 يونيو 2٠21م أو بعد هذا التاريخ حال استيفاء 
رشوط محددة حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار املتعلقة بها. ميكن استدعاء الصكوك أيضًا حال استيفاء بعض الرشوط األخرى حسب 

األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار اآلنفة الذكر. هذه الصكوك مسجلة لدى السوق السعودية لألوراق املالية )»تداول«(.

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8 )بآالف الرياالت السعودية(

٢.٠٠٠.٠٠٠صكوك معززة لفترة عشر سنوات بقيمة ٢.٠٠٠ مليون ريال سعودي

٢.٠٠٠.٠٠٠اإلجمالي

االقرتاض من البنوك:

بلغت قروض البنك من البنوك األخرى 6.4 مليار ريال سعودي، مقارنة مببلغ 6.2 مليار ريال سعودي يف عام 2017م. بارتفاع بنسبة 4.1%. ويعترب 
هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

مزايا وتعويضات املوظفني:

يتم تحديد مستوى وحجم تعويضات ومزايا املوظفني من خالل مراجعة ومسح األجور بالسوق املحيل والتي يتم تنظيمها بشكل دوري باإلضافة 
إىل عدد من الوسائل األخرى املتعلقة باالستقصاء عن مستويات الرواتب يف سوق العمل. ويتم إتباع هذه اإلجراءات بهدف متكني املجموعة 

من مواكبة ظروف السوق املحلية واإلقليمية مبا يف ذلك أخذ حدة املخاطر بعني االعتبار.

ويتكون هيكل التعويضات من استحقاقات ثابته ومتغرية وبدالت وبرامج حوافز دورية واالمتيازات غري النقدية، وكل ذلك طبقًا للمعايري واألعراف 
املتبعة بالنسبة لقطاع الخدمات املالية يف اململكة العربية السعودية.

ووفقًا لنظام العمل يف اململكة العربية السعودية، والسياسات الداخلية للبنك، فإن مكافأة نهاية الخدمة للموظفني تستحق الدفع عند انتهاء 
فرتة خدمة املوظف أو العامل. وقد بلغ إجاميل تعويضات نهاية الخدمة للموظفني مع نهاية ديسمرب 2018 مبلغ 266 مليون ريال سعودي.

املخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

قام بنك الجزيرة باعتامد و تبني طريقة وسطية وشفافة وحكيمة يف إدارة املخاطر بشكل عام، و بذلك يواصل البنك االستثامر يف بناء بنية 
تحتية تستطيع بشكل فاعل تعريف وتقييم وقياس والسيطرة عىل املخاطر املحتملة التي يواجهها البنك عىل نطاق واسع عىل مستوى البنك.

وكإجراء رئييس عىل مستوى املخاطر تواصل إدارة بنك الجزيرة املتابعة الدقيقة للمخاطر الرئيسية والناشئة التي يتوقع أن تربز وتهدد ليس فقط 
االقتصاديات العاملية واألسواق املالية فحسب بل أيضا آثارها املتعددة عىل االقتصاد  السعودي وبالتايل القطاع املايل يف اململكة.

والتايل بعض اهم القضايا اإلقليمية والعاملية التي حدثت خالل العام:

ضمن  النفط  أسواق  استقرار  عىل  للمحافظة  الجهود  ببذل  اململكة  قامت  حيث  قياسية  مستويات  إىل  النفطية  الصادرات  ارتفاع    •
املساعي التي تقوم بها لتعويض النقص يف اإلمدادات بعد فرض الواليات املتحدة عقوبات عىل صادرات بعض الدول. ولكن  نتيجة 

للرفع الالحق عن صادرات نفط تلك الدول إىل مثانية بلدان أدى إىل انخفاض األسعار مرة أخرى.

من املتوقع أن يرتفع النمو االقتصادي نظرًا لجهود التحفيز املايل القوية والتنويع لدعم االقتصاد غري النفطي  •

تشمل املخاطر الخارجية املزيد من انخفاض أسعار النفط بسبب وفرة املعروض العاملي من النفط، حيث يعمل أكرب ثالثة منتجني يف   •
العامل عىل مستويات قياسية.

ميكن أن تؤدي زيادة الحامية التجارية والتباطؤ املتزامن يف النمو العاملي إىل خفض الطلب عىل النفط، مام قد يؤدي إىل املزيد من   •
االنخفاض يف األسعار.

١. الحفاظ عىل كفاية رأس املال:

إن إدارة البنك تضمن  مواصلة البنك االحتفاظ مبستويات كافية من رأس املال النوعي مام ميكنها من مساندة والحفاظ عىل النمو املتوقع يف 
األصول املرجحة باملخاطر وكذلك الوفاء مبتطلبات كفاية راس املال النظامية املتوقعة. وضمن هذا اإلطار فقد قام البنك بتطبيق اسرتاتيجية 
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الزمنية  واألطر  املال  رأس  توفري  بتكلفة  يتعلق  ما  وكذلك  العالقة  ذات  والقيود  املزايا  االعتبار  يف  تأخذ  املال  رأس  لتعزيز  ومحكمة  مفصلة 
للتنفيذ. وإن إصدار البنك أسهم حقوق األولوية خالل العام هو دليل واضح عىل جهود البنك الهادفة لتعزيز وتقوية قاعدة رأس مال البنك.

األمثل  السيناريوهات  اختارت  حيث  الصعيد  هذا  عىل  العمل  مواصلة  عىل  اإلدارة  تؤكد  للبنك،  املال  رأس  قاعدة  لتعزيز  السعي  وضمن 
واألفضل التي من شأنها أن تضمن ليس مجرد رأس املال الكمي بل أيضًا  الجودة النوعية لرأس املال يف استجابته للمتطلبات النظامية.

٢. إدارة السيولة:

توفري  يف  تتمثل  واملحلية  واإلقليمية  املالية  األسواق  عىل  وآثارها  األخرية  العاملية  األحداث  عىل  املرتتبة  الرئيسية  املخاطر  إحدى  إن 
بعد األخذ  السيولة  العوائد االقتصادية املشتقة من األصول املمولة. وإدراكًا منها ملتطلبات  تزيد عن تدفق  بتكلفة ال  السيولة/ األموال 
الحالية واألعامل املخططة، فقد قامت إدارة بنك الجزيرة بوضع إطار قوي للسيولة يضمن تحديدًا استباقيًا  يف االعتبار متطلبات األعامل 
ملتطلبات السيولة الحالية واملقدرة كام يقيس تلك املتطلبات مقابل تكلفة تلك السيولة. وقد واصلت لجنة املوجودات واملطلوبات يف 
البنك تركيزها عىل ضامن إبقاء تكلفة التمويل/ السيولة ضمن حدود معقولة مام يوفر للبنك فرصة لتمويل منو األصول ذات العوائد العالية. 
كام قام البنك بتنفيذ نظام ILAAP الشامل )عملية تقييم كفاية السيولة املؤسسية( وفقًا للمتطلبات التنظيمية. ويركز ILAAP بشكل 

رئييس عىل تقييم مخاطر السيولة للبنك ، وهيكلية الحوكمة ، واالسرتاتيجيات ذات الصلة ، والرتتيبات الطارئة للتعامل مع أزمة السيولة.

3. نوعية األصول: 

منذ شهر يناير 2018 عندما بدأ تطبيق املعيار املحاسبي الدويل- اإلصدار رقم 9، فإنه من غري املرجح أن يشكل تطبيق املعيار املحاسبي 
الدويل - اإلصدار رقم 9 أي تأثري ملحوظ عىل أصول البنوك يف اململكة. وانطالقًا من هذا املفهوم فقد ركز بنك الجزيرة عىل ضامن بقاء 
نوعية األصول لكافة خطوط العمل يف مستوى مريض من حيث النوعية مبا يحول دون أية تصنيفات أو مخصصات و/ أو شطب لديون ال مربر 
لها. كام أن البنك بقي انتقائيًا عىل مستوى كافة رشائح األعامل وحدد رشائح عمالئه املستهدفة مبنهجية واضحة ترتكز عىل النواحي التالية:

وضع سياسة ائتامنية واضحة.  -

تحديد األسواق املستهدفة ومستوى املخاطر املقبولة بشكل واضح.  -

تحديد إطار لرشائح القطاعات االقتصادية من حيث املخاطر والعوائد واملتطلبات النظامية واتجاهات األداء.  -

وضع إطار لقبول املخاطر لضامن أن املخاطر املرتبطة بخط عمل معني يتم عكسها ومتثيلها عىل النحو الواجب يف مصفوفات مستوى    -
املخاطر األساسية التي يجب مراقبتها ومراجعتها واإلبالغ عنها وفقًا للحدود املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.

اعتامد إطار لتقييم مخاطر املقرتض املستهدف ضمن رشائح العمل واملحافظ املالية لضامن أن يدعم ذلك اإلجراء النمو املستهدف   -
لنوعية األصول واحتاملية التعرث وتقديرات  تكلفة االئتامن.

البنك بتطبيق منهجًا منظاًم لتبني املعيار املحاسبي الدويل- اإلصدار رقم 9 وكذلك إطار الخسائر املتوقعة من االئتامن ومبا  وقد قام 
يتامىش مع املتطلبات التنظيمية.

إدارة مخاطر السوق:

يخضع استعداد البنك لتقبل املخاطر لعوامل مختلفة منها تقلبات السوق وتوجهات األعامل واالقتصاد الكيل والعوامل املوضوعية. ويتم إدارة 
هذه املخاطر واحتوائها من خالل وضع حدود لصالحيات مخاطر األسواق ذات الصلة والسياسات التي تخضع إلطار إدارة املخاطر املعتمد وااللتزام 
العمالت األجنبية  الربح ومخاطر  لديه من خالل قياس متطلبات رأس املال ومخاطر معدل  باستمرار مخاطر السوق  البنك  التنظيمي. ويراقب 

وضامن أن أعامل  إدارة الخزينة تعمل ضمن حدودها. وتخضع سياسة مخاطر السوق للعوامل التالية:

نسبة كفاية رأس املال   -

نسبة سيولة األصول   -

صايف نسبة التمويل الثابت   -

نسبة تغطية السيولة   -

نسبة القروض إىل الودائع  -

تركز مصادر التمويل  -

عوامل مخاطر السوق  -

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق يف تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألية أداة مالية بسبب التقلب يف متغريات السوق كأسعار 
األسهم ومعدالت الربحية وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار السلع.
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إدارة مخاطر السوق:

إن لجنة سياسة مخاطر السوق املفوضة من مجلس اإلدارة مسؤولة عن السياسات والحدود والضوابط املستخدمة يف إدارة مخاطر السوق. ولدى 
البنك سياسة معتمدة ملخاطر السوق ومجموعة حدود لقسم الخزينة والتي تقنن بوضوح السياسات واإلجراءات وحدود التعرض ملخاطر السوق. 

ولجنة  املخاطر  إدارة  ولجنة  العليا  لإلدارة  السيولة  مخاطر  وبيانات  السوق  مخاطر  وتوضيح  األرباح  يف  التقلبات  إدارة  هو  الرئييس  الهدف  إن 
املوجودات واملطلوبات ولجنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة ومؤسسة النقد العريب السعودي.

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية هي املخاطر املرتتبة عىل خسارة أي أصول مالية صادرة بعمالت أجنبية لقيمتها، أو تحقيق أية مطلوبات 
صادرة بعمالت أجنبية ربحا يف القيمة. وقد وضعت سياسة إدارة مخاطر الخزينة حدود صالحيات بالنسبة لصايف املراكز املفتوحة حسب مجموعات 
العمالت، حيث تم وضع حدود صالحيات للدوالر األمرييك وعمالت الدول العرش الكربى والعمالت الخليجية وكافة العمالت األخرى. وجدير بالذكر أن 
مخاطر البنك من رصف العمالت األجنبية ال تذكر ألن موجودات ومطلوبات البنك مقيمة بشكل رئييس بالريال السعودي وإىل حد أقل بالدوالر 

األمرييك أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمرييك.

مخاطر أسعار األسهم

تتمثل مخاطر أسعار األسهم يف املخاطر املرتتبة عىل انخفاض قيم استثامرات البنك يف األسهم. ويتم تقييم محفظة البنك من األوراق 
الدخل  باالعتبار يف حقوق امللكية وقامئة  تؤخذ  القيمة  تغيريات يف  وأية  السوق  السوق بشكل منتظم طبقًا ألسعار  املالية  املدرجة يف 

الشامل بالبنك.

املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق

يحتسب بنك الجزيرة املتطلبات الدنيا لرأس املال مقابل مخاطر السوق باستخدام الطريقة املعيارية، حيث يستخدم رأس املال كحاجز حامية 
مايل ملواجهة أية تحركات معاكسة ملخاطر السوق. ومتثل مخاطر معدل الربحية ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السيولة املندرجة ضمن معيار 

بازل 2 - الركن الثاين عوامل املخاطرة الرئيسية التي تواجهها أنشطة البنك.

اختبارات الضغط / الجهد

يجري البنك اختبارات الضغط / الجهد عىل أساس نصف سنوي وذلك بهدف إجراء املزيد من التقييم للخسائر املحتملة. إذ أن البنك ومن خالل 
تقييم حجم الخسائر غري املتوقعة يكون قادرا عىل فهم حيثيات املخاطر والتعرض املحتمل ألحداث غري متوقعة ولكن معقولة يف األسواق غري 
العادية. ويستخدم البنك لهذا الغرض سيناريوهات متعددة ترتافق مع تبني اإلجراءات املالمئة املتعلقة بذلك. وبالنظر إىل البيئة االقتصادية 
الحالية، يتم النظر يف مجموعة واسعة من السيناريوهات مبا يف ذلك السيولة واألثر عىل مصادر التمويل بالتاميش مع التوجيهات التنظيمية 
املعمول بها. ويتم تحديث هذه السيناريوهات كام يجوز إعادة تعريفها / تحديدها عىل أساس متواصل بحيث تعكس ظروف السوق الحالية. ويتم 
رفع نتائج اختبارات الضغط إىل كل من اإلدارة العليا ولجنة إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة ومؤسسة النقد العريب السعودي وذلك من أجل تسهيل 

وإدارة املخاطر مبزيد من الشفافية.

مخاطر السيولة:

تكمن مخاطر السيولة يف احتامل مواجهة البنك مصاعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة بااللتزامات املالية التي يتم سدادها نقدا أو من خالل أية 
أصول مالية أخرى. وميكن أن تقع مخاطر السيولة نتيجة الضطرابات السوق أو تخفيض درجة التقييم االئتامين والتي ميكن أن تتسبب يف تبخر 
بعض مصادر التمويل. وللتخفيف من آثار هذه املخاطر تحاول اإلدارة بكل جد تنويع مصادر التمويل؛ ويتم األخذ يف االعتبار النواحي املتعلقة 

بالسيولة عند تسعري األصول. وتقتيض سياسة البنك عىل هذا الصعيد باالحتفاظ برصيد كاف من النقد واألدوات املعادلة للنقد. 

لقد أدت األزمة املالية العاملية األخرية إىل حصول تغري كبري يف التنظيم واإلرشاف عىل مخاطر السيولة يف املؤسسات املالية. وبناء عىل 
متطلبات إدارة مخاطر السيولة مبوجب نظام بازل 3، يتم استخدام نسبتني من أجل إدارة مخاطر السيولة وهام نسبة تغطية السيولة ونسبة 

صايف التمويل الثابتة.

طريقة إدارة مخاطر السيولة:

بالنسبة لإلدارة اليومية للسيولة، تضمن إدارة الخزينة وجود متويل كاف من أجل الوفاء بالتزامات الدفع والسداد اليومية يف الوقت املحدد.

كام تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

االحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل باألعباء كعنرص وقاية للحامية يف حالة حصول أي انقطاع غري متوقع يف • 
التدفقات النقدية.

إدارة التدفقات النقدية قصرية وبعيدة املدى من خالل تقرير العجز عند االستحقاق إضافة إىل العديد من املؤرشات املختلفة.• 

مراقبة تركزات املودعني عىل مستوى البنك لتجنب االعتامد غري الالزم عىل كبار  املودعني.• 

تنويع مصادر التمويل من أجل ضامن وجود مزيج متوييل مالئم والذي يعترب أيضًا جزءًا من خطة التمويل الطارئ ويتم فحصها بشكل دوري.• 
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ضامن املحافظة عىل النسب النظامية كنسبة السيولة املحددة من قبل مؤسسة النقد ونسبة تغطية السيولة و نسبة صايف التمويل • 
الثابتة فوق املستويات املطلوبة.

إجراء اختبارات الضغط / الجهد للسيولة عىل أساس نصف سنوي تحت مختلف السيناريوهات كجزء من التخطيط الحكيم للسيولة من أجل • 
اختبار فعالية وقوة الخطط ذات العالقة. 

وضع نظام ILAAP )عملية تقييم كفاية السيولة املؤسسية( وفقًا للمتطلبات التنظيمية للرتكيز عىل تقييم مخاطر السيولة للبنك.• 

وجدير بالذكر أن كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة مشمولة يف دليل سياسة مخاطر السوق والتي تخضع للمراجعة واالعتامد عىل 
أساس سنوي من قبل لجنة سياسة مخاطر السوق. انسجامًا مع قانون مراقبة البنوك والقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد، يحتفظ البنك باحتياطي 
نظامي لدى مؤسسة النقد يعادل 7% من إجاميل حجم ودائع الطلب و 4% من ودائع العمالء اآلجلة. وباإلضافة إىل االحتياطي النظامي، يحتفظ 
البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن 20% من حجم مطلوبات الودائع، عىل شكل نقد وأصول، والتي ميكن تحويلها إىل سيولة خالل مدة ال تتجاوز 

30 يوما.

وميلك البنك حاليًا محفظة استثامرية، يتكون جزء كبري منها من سندات السعر العائم والصكوك الحكومية الصادرة عن مؤسسة النقد. وتعترب 
إعادة الرشاء لدى  نافذة  التمويل )حتى 85-90% حسب األداة االستثامرية( من خالل  هذه املحفظة ذات نوعية وسيولة عالية مع إمكانية توفر 

مؤسسة النقد.

مخاطر العمليات:

متهيد

تعرف مخاطر العمليات عىل أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات  الداخلية أو املوظفني أو األنظمة أو أية عوامل خارجية 
الغالب من كافة  العمليات يف  القانونية ويستثني مخاطر السمعة واملخاطر االسرتاتيجية. تنشأ مخاطر  التعريف املخاطر  أخرى ويشمل هذا 

األنشطة التي ميارسها البنك تقريبا.

إدارة مخاطر العمليات

صمم إطار إدارة مخاطر العمليات الذي تم تبنيه من أجل إنشاء تعاون مثمر وفعال بني إدارة املخاطر واألقسام املتبنية للمخاطر ممثلة مبختلف 
مجموعات العمل ضمن البنك، فمع أنه تم  إبقاء مسئولية إدارة العمل واملخاطر عىل عاتق مجموعات وأقسام األعامل، إال أنه تم أيضا إنشاء أسس 

مشرتكة من أجل إرشاك فريق إدارة مخاطر العمليات يف تسهيل عملية  تعريف تحديد وقياس وتقييم  املخاطر واإلجراءات الرقابية املرتبطة. 

هذا، ولقد قام فريق إدارة مخاطر العمليات  خالل السنة بتنفيذ عملية جمع متخصصة للبيانات من خالل االجتامعات املتكررة مع رؤساء األقسام 
واإلدارة العليا سعيا منه لتأمني فهم واضح لتوجهات العمل من خالل تعميم األهداف اإلسرتاتيجية لوحدة العمل ذات العالقة.  ويأيت تصميم هذا 

النهج من أجل ربط توجهات اإلدارة مبستويات تحمل املخاطر املخصصة وبيانات املخاطر.

استعدادا للمبارشة بتنفيذ أنشطة تحديد وتقييم املخاطر عىل نطاق البنك، فقد تم تطوير وتنفيذ برنامج توعية شامل باملخاطر شمل اإلدارة 
وممثيل املخاطر وأصحاب املخاطر املعنيني.

كام تم تقييم املخاطر وتصنيفها حسب األهمية بالتشاور مع إدارات مجموعات األعامل بهدف لفت أنظارها للمخاطر الرئيسية والهامة التي تتطلب 
انتباهها واتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبلها عىل أساس األولوية.  

وفيام ييل الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات

التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية

إن التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية عبارة عن أداة ملراقبة عمل وأداء اإلجراءات الرقابية ضمن نشاط أو عمل معني. وكجزء من هذه 
األداة يتم متابعة االحتفاظ بسجل املخاطر واإلجراءات الرقابية والذي يتم تحديثه بشكل منتظم. وتشمل دورة مراجعة إجراءات التقييم الذايت 
للمخاطر واإلجراءات الرقابية املناقشة مع مجموعات العمل وتقديم تقارير دورية إىل لجنة إدارة املخاطر لطلب التوجيه فيام يخص قبول املخاطر 

ومعالجتها مبا يف ذلك قرار اتخاذ إجراءات ملراجعة وتطوير بيئة الرقابة. 

ويتم مبوجب برنامج التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية عقد الندوات وورش العمل من قبل فريق إدارة مخاطر العمليات لتعريف وتقييم 
املخاطر واإلجراءات الرقابية عىل مستوى كافة أقسام  العمل واملساندة. ويتم تقييم اإلجراءات الرقابية بشكل دوري لضامن أنها تعمل وفقا 

ملا صممت له.

كام قام البنك بتأسيس لجنة ملراجعة السياسات واملنتجات لإلرشاف عىل تطوير السياسات واملنتجات الجديدة أو القامئة. وتتمثل مسؤولية 
اللجنة يف مناقشة أصحاب السياسات أو املنتجات بشأن مختلف جوانب املخاطر لضامن معالجتها بالشكل املناسب قبل إطالقها.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

تعرف املؤرشات الرئيسية للمخاطر عىل أنها مقاييس لقياس مدى خطورة العملية/النشاط وذلك من خالل إشارات تحذيرية مبكرة تم تطويرها 
لإلشارة إىل زيادة التعرض للمخاطر داخل البنك. وتوفر هذه املؤرشات اتجاهات التعرض للمخاطر عن طريق مقارنة نتائجها املتحققة مع الحدود/ 

املؤرشات املحددة واملقبولة مسبقا من قبل البنك.
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يتم تعريف املؤرشات الرئيسية للمخاطر ملجموعات العمل / الدعم من خالل ورش العمل ويتم مراقبتها دوريا من خالل إدارة مخاطر العمليات. 
كام يتم تحليل املؤرشات التي تربز إمكانية التعرض للمخاطر مبا يتجاوز الحدود/ املؤرشات املحددة مسبقًا ومناقشتها مع مجموعات العمل / 

الدعم املعنية لوضع خطط عمل تصحيحية مناسبة.

إدارة بيانات الخسائر

إن إدارة بيانات الخسائر هي عملية مركزية ممنهجة لتسجيل الخسائر الناجمة عن أحداث ومخاطر تشغيلية والتي تحدث يف البنك لتمكني البنك 
من تحليل إخفاقات اإلجراءات الرقابية وضامن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 قام البنك بتطوير إجراءات لعملية جمع بيانات الخسائر الداخلية والتي يتم من خاللها إبالغ إدارة مخاطر العمليات بهذه الخسائر لغرض تسجيلها 
يف سجل الخسائر التشغيلية. تحتفظ إدارة مخاطر العمليات بقاعدة بيانات شاملة عن الخسائر التشغيلية من عام 2013 حتى تاريخه.

إدارة استمرارية األعامل

طور البنك ووضع برنامجا متكامال إلدارة استمرارية األعامل يركز عىل حامية حياة األشخاص وبناء قدرات االستمرارية واسرتداد األعامل بالنسبة 
العريب  النقد  الدولية وأفضل املامرسات املتبعة ومتطلبات مؤسسة  بناء عىل املعايري  الربنامج  الرئيسية واألصول. وقد تم إعداد  لإلجراءات 

السعودي. وميتد نطاق هذا الربنامج ليشمل التايل:

إدارة األزمات واالستجابة  •

األمن والسالمة  •

استمرارية األشخاص  •

اسرتداد األعامل  •

اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث  •

صمم برنامج البنك الخاص بإدارة استمرارية األعامل ليعمل بشكل متواصل، وتتم مراجعته بشكل منتظم من قبل األشخاص املعنيني الداخليني 
ومواصلة  للبنك  الرئيسية  األصول  وحامية  وإدارتها  الطارئة  لألحداث  االستجابة  عىل  وقدراته  البنك  استعداد  الخصائص  هذه  وتعزز  والخارجيني. 
العمليات الهامة. وتتمثل النتائج املتوقعة لهذا الربنامج يف انخفاض اآلثار السلبية، تعزيز األداء، والسمعة القوية وااللتزام باملتطلبات النظامية.

إسناد األعامل لجهات خارجية

متاشيًا مع قواعد مؤسسة النقد املتعلقة بإسناد األعامل ألطراف/ جهات خارجية، يشارك فريق إدارة مخاطر العمليات يف مراجعة تقييم املخاطر 
استمرارية  ومتطلبات  العمليات  ملخاطر  دقيقة  مراجعة  عىل  ذلك  وينطوي  خارجية.  لجهات  هامة  مرصفية  أنشطة  إسناد  باتفاقيات  املتعلقة 

األعامل املرتبطة بالنشاط املسند للجهات الخارجية.

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات

يتم حساب كلفة رأسامل مخاطر العمليات باستخدام طريقة املؤرش األسايس وذلك طبقا لتوجيهات مؤسسة النقد وقواعد  نظام بازل 3 . 
وتستخدم طريقة املؤرش األسايس لحساب كلفة رأسامل مخاطر العمليات وحدة قياس ألفا )15%( عىل متوسط إجاميل الدخل اإليجايب الذي 
تم تحقيقه خالل السنوات الثالثة املاضية من قبل البنك. هذا، وينوي البنك االنتقال إىل الطريقة التي أوصت بها لجنة بازل للألرشاف املرصيف 
يف مقررات بازل 3 - تعليامت االنتهاء من اإلصالحات بعد األزمة - والصادرة يف ديسمرب2017 وما يتبعها من إرشادات وتعليامت مؤسسة النقد 
العريب السعودي. ويعكف البنك حاليا عىل تحديد خارطة طريق تفصيلية العتامد الطريقة الجديدة وفقا للجداول الزمنية التي اقرتحتها الهيئات 

التنظيمية.

الطريقة  االنتقال إىل  الداخلية قبل  للخسائر  العمل وذلك إلنشاء سجل شامل  الخسائر وربطها بخطوط  بيانات  البنك جمع  كام سوف يواصل 
الجديدة والتي تخضع للتوجيهات النهائية من مؤسسة النقد بهذا الخصوص.

كفاية رأس املال مبوجب الركن الثاين والثالث من معيار بازل 

لقد كانت مؤسسة النقد العريب السعودي  يف مقدمة الجهات التي ضمنت تبني وتطبيق القطاع املرصيف السعودي أفضل املامرسات 
التي يدعو لها بنك التسويات الدويل ولذلك فقد أصدرت مختلف التعليامت والتوجيهات ذات العالقة بهذا الشان.

وطبقا لتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي فقد أصبح إطار )بازل 3( نافذا اعتبارًا من 1 يناير 2013 وينطوي اإلطار الجديد عىل تعديالت 
هامة عىل طريقة حساب رأس املال النظامي ووزن األصول املرجحة باملخاطر ضمن الركن األول. كذلك شهدت متطلبات الركن الثاين  والركن 
الثالث من املعيار تحسينات هامة مبوجب هذا اإلطار املعدل. وخالل عام 2017 قامت لجنة بازل للرقابة املرصفية  بإصدار تحسينات شاملة إلطار 
بازل 3 وهذه التحسنات تهدف إىل استعادة املصداقية يف حساب األصول املرجحة باملخاطر وتحسني قابلية نسب رأس مال البنوك للمقارنة. 
االئتامن  تقييم  وتعديل  السوق  ومخاطر  االئتامن  مخاطر  لحساب  املوحدة  الطرق  مراجعة  إىل  املرصفية   للرقابة  بازل  لجنة  إصالحات  تسعى 
واملخاطر التشغيلية لتحقيق قدر أكرب من الحساسية للمخاطر وقابلية املقارنة. وتهدف القيود املفروضة عىل استخدام النامذج الداخلية إىل 

الحد من التباين غري املربر يف حسابات البنوك لـ األصول املرجحة باملخاطر.
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إن األصول املرجحة باملخاطر هي تقدير للمخاطر التي تحدد الحد األدىن لرأس املال النظامي الذي يجب عىل البنك االحتفاظ به للتعامل مع 
الخسائر غري املتوقعة. إن االحتساب الحكيم لألصول املرجحة باملخاطر جزء ال يتجزأ من إطار رأس املال القائم عىل املخاطر. وبناًء عىل ما سبق 
املحددة  املتطلبات  حسب  املعايري  تلك  تقررها  التي  والنسب  املال  رأس  كفاية  معايري  باستخدام  رأسامله  كفاية  مدى  مبراقبة  البنك  يقوم 

واملقررة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي. 

إن إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل للبنك مصممة لتقييم املتطلبات الرأساملية بالنسبة ملخاطر الركن الثاين، وذلك عىل أساس الوضع 
تقييم كفاية رأس املال  إجراءات  النمو املستقبيل. كام تقيس  للبنك وخطط  الحالية  االعتبار املخاطر  آخذة بعني  الحارض واآلفاق املستقبلية 
الداخيل مدى استجابة أعامل البنك واألمناط الرأساملية تحت مختلف املستويات املعقولة من فرضيات اختبارات الضغط/الجهد. وعىل أساس 
الدمج التام بناًء عىل إطار الركن الثاين، فإن هذه اإلجراءات متثل نهجًا واقعيًا ومرتكزًا عىل املخاطر من أجل تقييم متطلبات رأس املال الحالية 

واملخططة لبنك الجزيرة.

لقد تم إعداد إفصاح كفاية رأس املال وفقًا لتوجيهات اإلفصاح مبوجب معيار بازل التي تصدرها مؤسسة النقد العريب السعودي من حني آلخر 
وحسبام ينطبق عىل البنك.

وكمتطلب جديد لعام 2018، طلبت مؤسسة النقد العريب السعودي من البنوك أن تقوم بتطوير خطة تقييم السيولة الداخلية  وإرسالها إىل 
مؤسسة النقد ابتداء من نهاية الربع األول من عام 2018. والغرض من هذه الخطة هو إبالغ مجلس إدارة البنك والجهات النظامية  بتقييم مخاطر 
البنك من تقييم متطلبات  الداخلية  هي أداة متكن  التنظیمیة ورأس املال. إن خطة تقييم السيولة  السيولة للبنك والتأثري علی املتطلبات 
باتباع  الواجب  النحو  البنك عىل  البنك. يقوم  العمل واملخاطر وسياسات  البنك وخطط  باالعتبار اسرتاتيجية  األخذ  السيولة بشكل منهجي مع 

التوجيهات املتعلقة بخطة تقييم السيولة الداخلية ، مسرتشدًا باملبادئ التوجيهية التنظيمية يف هذا الصدد.

املعايري املحاسبية:

يحتفظ البنك بدفاتر الحسابات والسجالت بطريقة دقيقة و منظمة. تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية كام 
هو معدل من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي بشأن املحاسبة عىل الزكاة والرضيبة، مبا يتوافق مع أحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام 

نظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.

تلك  مع  تتفق   2018 ديسمرب   31 يف  املنتهية  للسنة  السنوية  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  يف  املستخدمة  املحاسبية  السياسات  إن 
املستخدمة يف إعداد البيانات املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 باستثناء التغري يف السياسة املحاسبية بسبب 
العمالء«  العقود مع  »اإليرادات من   )15( املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  املالية« وتطبيق  )9(«األدوات  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق 

وتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )7( )املعدل( »األدوات املالية : اإلفصاح«.

تعيني مراجعي حسابات البنك  

إن املراجعني الخارجيني لحسابات البنك مسؤولون عن مراجعة القوائم املالية السنوية والربع سنوية للبنك. وقد أقر اجتامع الجمعية العامة الغري 
عادية للبنك املنعقد يف 09 مايو 2018م  )املوافق 1439/08/23هـ( توصية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بإعادة تعيني ارنست ويونغ و يك يب 

أم جي - الفوزان ورشكاه مراجعني خارجيني لحسابات البنك للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2018.

املدفوعات النظامية

قام بنك الجزيرة خالل السنة بسداد الدفعات التالية :  

مليون ريال سعوديالمدفوعات

20.64الزكاة  )عن عام 2017(

2.58ضريبة الدخل )عن عام 2017(

55.96ضريبة القيمة المضافة و ضريبة االستقطاع

114.32زكاة و ضريبة استقطاع مدفوعة عن سنوات سابقة *

7.67ضريبة دخل مدفوعة مقدما )عن عام 2018(

75.36التأمينات االجتماعية - حصة البنك وحصة الموظفين 

تأشيرات، رخص اإلقامة والخدمات المتصلة بها ، الخ ـ 1.79ال

قدرت التزامات الزكاة املستحقة لعام 2018 عىل املساهمني السعوديني مببلغ 61.75 مليون ريال سعودي. وكان بنك الجزيرة قد جنب مخصصًا 
ريال  الواجبة عىل املساهمني غري السعوديني مببلغ 8.66 مليون  الدخل  الزكاة املقدرة. كام قدرت رضيبة  التزامات  كافيًا يف دفاتره لتسوية 

سعودي وسوف يتحملها يف النهاية املساهمون غري السعوديني.
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كام أعلن البنك يف 20 ديسمرب 2018م عن أنه قد تم االتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل عىل تسوية املطالبات الزكوية للسنوات السابقة 
التسوية خالل  ريــــال سعودي، وقد تم سداد دفعة مقدمة من هذه  املالية  2017م مقابل دفع مبلغ وقدره 551 مليون  السنة  نهاية  وحتى 
العام بواقع 20% و الباقي سيتم سداده عىل خمس أقساط متساوية خالل خمس سنوات تبدأ يف 1 ديسمرب 2019م وتنتهي يف 1 ديسمرب 

2023م. 

* يحتوي هذا املبلغ عىل مبلغ 110.3 مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة من االتفاقية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل  لتسوية املطالبات الزكوية للسنوات السابقة وحتى نهاية 
السنة املالية  2017م.  

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية:

قرارات مؤسسة النقد العريب السعودي الجزائية:

موضوع المخالفة

السنة المالية الحاليةالسنة المالية السابقة

عدد القرارات 

الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 

المالية بالريال 

السعودي

عدد القرارات 

الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 

المالية بالريال 

السعودي

4410,00010486,794مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

215,000155,000مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

2570,000-ال يوجدمخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف 
-ال يوجد120,000اآللي و أجهزة نقاط البيع

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في 
1215,000175,000مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

فرضت املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية و الهيئة العامة للزكاة والدخل وجهات حكومية أخرى غرامات مالية عىل البنك بلغت يف إجاملها 
110.5  ألف ريال سعودي خالل عام 2018 كام هو موضح يف الجدول أدناه:

بآالف الرياالت السعوديةالجهة النظامية

87.9المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

16.6الهيئة العامة للزكاة والدخل 

5.0بلدية المنطقة الشرقية

0.5بلدية المدينة المنورة 

0.5هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

١١٠.٥اإلجمالي

معامالت األطراف ذات العالقة:

تتعامل املجموعة خالل دورة أعاملها العادية مع أطراف ذات عالقة. وبرأي اإلدارة ومجلس اإلدارة فإن املعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم 
وفقًا لرشوط متفق عليها. تخضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليامت الصادرة عن 

مؤسسة النقد العريب السعودي. 
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كانت األرصدة يف 31 ديسمرب 2018 والناتجة عن تلك املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:-

٢٠١8
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٧
بآالف الرياالت السعودية

بنك باكستان الوطني )مساهم(:

٥٦٧١أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

١٧٤١9٠أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

شركات تابعة

٥٠١,٤8٠٥٠١,٤8٠استثمارات

١,98٤٢٠,٤٠٧ودائع للعمالء

٥٠٥,8٢٥٦٥٦,١١8أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

-٢9٠,٤٧9أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

٢١٠,١8٤١8٤,98٤ذمم مدينة

١٥,3٦9١٦,3٦٥ذمم دائنة

٥3٠,٢٤٧٦3٠,٢٤٧التزامات وتعهدات

٢,9٥8,99٢٤,3٦9,3٦9قيم اسمية لعقود مشتقات قائمة

شركات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري

١3٥,٧٧٠١3٤,٠٧١استثمارات

3٧٤,٤١٧٤٠١,٧٦3ودائع للعمالء

3,٧٠٠٢,٢١١مصروفات مستحقة الدفع

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين واألطراف المنتسبة لهم

١٠3,٥٦9١٢٠,٤٧3قروض وسلف

٤٧,3١١8٥,٠٥٥ودائع للعمالء

٢,٤٢٧6,447التزامات وتعهدات

ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز 5%  من رأسامل البنك.

٢٠١8

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٧

بآالف الرياالت السعودية

صناديق استثمار بإدارة الشركة التابعة 

33,٤٥٦٦٠,8٧٠استثمارات

39٢,3٤93٥٦,33٤قروض وسلف، صافي

٥٤8٥3١ودائع للعمالء
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فيام ييل اإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

٢٠١8

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٧

بآالف الرياالت السعودية

١3١,٥٧٤٥8,9٧9دخل عموالت خاصة

١٥٥,3٢١٥٧,99٠مصاريف عموالت خاصة

3١١3٢دخل أتعاب وعموالت

-839أتعاب صناديق األمانة

٢٢,١٤٧١٥,8٥٠صافي حصة مصروفات بشركة زميلة

٤٠,3١١38,١١٤أقساط تأمين مدفوعة

١,٤٥٠١,٥٢٤توزيع فائض مستلم من شركة زميلة

١٠,٤8٦١٢,9٧٧مطالبات مستلمة

٧,83٤٧,٥٦٢مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٧,3٥٠٥,٢٥٠توزيعات أرباح مستلمة

3,39١3,988دخل بموجب اتفاقيات خدمات مشتركة

١٠3٤٧سداد مصروف لشركة تابعة

3,١٠9-مصروفات بموجب اتفاقية مشاركة إيرادات

8.8٢٥9,3٥٥سداد مصروف إيجار

٢.٤٥٧٢,3٤٥مصروف إيجار للفروع

-9٢مصاريف تشغيلية

إجاميل مبالغ التعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة عىل النحو التايل:

٢٠١8

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٧

بآالف الرياالت السعودية

98,46789,652منافع قصيرة األجل للموظفين

29,63325,735مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين لديهم الصالحية واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم 
يف أنشطة املجموعة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

بلغ إجاميل العقود والتعامالت بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين يف العام املايض نحو 92.2 مليون ريال سعودي. و تعترب هذه التعامالت 
تعامالت مع أطراف ذات عالقة والتي قد يكون لعضو مجلس إدارة البنك املذكور اسمه أدناه  مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش, 

حيث أنه نائب رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة و رئيس مجلس اإلدارة لرشكة الجزيرة تكافل تعاوين:
•  املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان.

ألف ريال سعودي

المبلغ  خالل ٢٠١8 م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني

22.147 مستمر اتفاقية تكاليف وتوزيع الموارد – صافي المبلغ

15.709 سنة واحدة بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي

21.482 سنة واحدة بوليصة التأمين للرهن العقاري

2.387 سنة واحدة بوليصة للتأمين على الحياة

733 سنة واحدة بوليصة التأمين للبيت الحسن للموظفين

7.350 تعامالت توزيعات أرباح مستلمة

10.467 تعامالت مصاريف العموالت الخاصة

10.486 تعامالت مطالبات مستلمة

١.٤٥٠ سنة واحدة توزيعات فائض مستلمة

9٢.٢١١ المجموع
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ريال  مليون   26.4 نحو  املايض  العام  يف  كابيتال(  )الجزيرة  املالية  لألسواق  الجزيرة  ورشكة  البنك  بني  والتعامالت  العقود  إجاميل  بلغ  وقد 
سعودي. وتعترب هذه التعامالت تعامالت مع أطراف ذات عالقة والتي قد يكون ألعضاء مجلس إدارة البنك املذكورة أسامؤهم أدناه مصلحة 

فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش, حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة لكل من بنك الجزيرة و رشكة الجزيرة كابيتال:
األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان.  •

األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباين.  •

ألف ريال سعودي   

املبلغ  خالل ٢٠١8 م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية

3.391 عقد ساري ما لم ينهى اتفاقية خدمات مشتركة

228 تعامالت مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل

13.114 تعامالت دخل العموالت الخاصة من إيداعات أسواق المال

8.825 تعامالت مصاريف إيجار الفروع

839 عقد ساري ما لم ينهى أتعاب صناديق األمانة

٢٦.39٧ المجموع

فيام ييل قامئة بعقود اإليجار والتي قد يكون ألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسامئهم مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ويوضح 
الجدول التايل تفاصيل هذه العقود: 

  ألف ريال سعودي   

املبلغ املدفوع 
خالل ٢٠١8 م

فرتة العقد طبيعة العقد الصلة/العالقة اسم الطرف ذي العالقة املتعاقد

277 10 سنوات إيجار فرع طريق 
الحسن بن عيل 

أخو األستاذ/ أحمد بن 
عثامن القصبي

املهندس/ طارق بن عثامن 
القصبي األستاذ / أحمد بن عثامن القصبي

30 5 سنوات
إيجار  موقع 
رصاف يف 

الرياض

عضو مجلس إدارة يف 
رشكة دلة للخدمات 

الصحية القابضة 

املهندس/ طارق بن عثامن 
القصبي رشكة دلة للخدمات الصحية القابضة

900 12 سنة إيجار فرع املعذر ميتلك جزءاً من رشكة 
اتحاد األخوة للتنمية

املهندس/ عبداملجيد بن 
إبراهيم السلطان

املستثمر / الرشكة املوحدة للتطوير العقاري

املالك / رشكة اتحاد األخوة للتنمية

920 12 سنة إيجار فرع حطني ابن األستاذ/ إبراهيم بن 
عبداملحسن السلطان

املهندس/ عبداملجيد بن 
إبراهيم السلطان

املستثمر / الرشكة املوحدة للتطوير العقاري

املالك: األستاذ / إبراهيم بن عبداملحسن 
السلطان

330 12 سنة إيجار فرع الرحاب ميتلك جزءاً من رشكة 
اتحاد األخوة للتنمية

املهندس/ عبداملجيد بن 
إبراهيم السلطان رشكة اتحاد األخوة للتنمية

٢.٤٥٧ املجموع

تأكيدات مجلس اإلدارة:

خالل  دورية  اجتامعات  عقد  خالل  من  وذلك  لها  الصحيح  التنفيذ  وضامن  السياسات،  ووضع  البنك  وعمليات  أداء  عىل  اإلدارة  مجلس  يرشف 
العام. إضافة إىل ذلك، يراجع املجلس دوريًا فاعلية األنظمة القامئة والضوابط الداخلية ويراقب القطاعات الرئيسية للبنك للتحقق من تنفيذ 

السياسات العامة ومستويات إدارة املخاطر التي حددها املجلس.

كام يراجع املجلس أيضًا من خالل لجنة املراجعة املركز املايل للبنك مع مراجعي حسابات البنك لضامن سالمة ونزاهة األداء املايل وااللتزام 
دقة  عن  القانونية  مسؤوليته  اإلدارة  مجلس  ويؤكد  السعودية.  العربية  اململكة  يف  املطبقة  املحاسبية  واملعايري  واللوائح  باألنظمة  التام 
البيانات املالية، وأنها تعكس الوضع املايل للبنك ونتائجه بصورة عادلة، كام يضمن التزام كافة عملياته بضوابط املراقبة املوضوعة من قبل 

هيئة الرقابة الرشعية بالبنك.
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ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمني واألشخاص اآلخرين من ذوي املصلحة حسب معرفته ومن كافة النواحي الجوهرية ما ييل::

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.   •

أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة وّنفذ بفاعلية.   •

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة البنك عىل مواصلة نشاطه.   •

أنه ال يوجد يف أي عقد يكون البنك طرفًا فيه أية مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو املنتدب والرئيس التنفيذي أو    •
املسئول املايل األول أو أي شخص له عالقة معهم، باستثناء ما هو مذكور يف هذا التقرير يف »معامالت األطراف ذات العالقة«.

الداخلية  الرقابة  ضوابط  مبراجعة  املالية،  القوائم  بشأن  واجباتهم  أداء  من  كجزء  تقريرهم،  يف  املوضح  حسب  الحسابات  مراجعو  قام  كذلك 
املتعلقة باإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وذلك مبا ميكنهم من تصميم إجراءات مراجعة مالمئة، ولكن ليس لغرض تكوين رأي حول فعالية 
الضوابط الداخلية بالبنك. وقد أبلغ مراجعو الحسابات مجلس اإلدارة ببعض النواقص أو التوصيات الناشئة عن ذلك العمل. وبرأي اإلدارة فإن هذه 

البنود ال تشكل جوانب جوهرية، ولذلك اصدر املراجعون تقريرهم غري املتحفظ عىل القوائم املالية للبنك.

وصف لسياسة الرشكة يف توزيع أرباح األسهم

يتبع البنك األنظمة والتعليامت الصادرة من الجهات التنظيمية ونظامه األسايس فيام يتعلق بتوزيع األرباح، حيث يقوم البنك بتوزيع األرباح 

عىل مساهميه طبقًا للامدة )٤3( من النظام األسايس للبنك عىل النحو التايل:

توزع أرباح الرشكة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم املرصوفات العمومية والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة ملواجهة 

الديون املشكوك فيها وخسائر االستثامرات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة رضورتها مبا يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك وذلك 

عىل النحو اآليت:

تحتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة عىل املساهمني السعوديني، والرضيبة املقررة عىل الجانب غري السعودي طبقًا لألنظمة  )أ(  
النافذة يف اململكة العربية السعودية وتقوم الرشكة بدفع هذه املبالغ للجهات املختصة وتخصم الزكاة املدفوعة عن السعوديني من 

نصيبهم يف صايف الربح كام تحسم الرضيبة املدفوعة عن الجانب غري السعودي من نصيبه يف صايف الربح.

يرحل ما ال يقل عن 25 باملائة من املتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة والرضيبة، كام ذكر يف الفقرة  أعاله لالحتياطي القانوين   )ب(  
إىل أن يصبح االحتياطي املذكور مساويًا عىل األقل لرأس املال املدفوع.

يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي القانوين والزكاة والرضيبة مبلغ ال يقل عن 2.5 باملائة من رأس املال املدفوع للتوزيع  )جـ(  
عىل املساهمني السعوديني وغري السعوديني عىل أن يتم توزيعه بنسبة املدفوع من قيمة أسهم السعوديني وغري السعوديني 
طبقًا ملا يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة ، فإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح املستحقة ألي من املساهمني املعنيني 
التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع  ال تكفي لدفع األرباح، فال يجوز للمساهمني املطالبة بدفعها يف السنة أو السنوات 

نسبة من األرباح تزيد عام أقرتحه مجلس اإلدارة.

يستخدم الباقي بعد تخصيص املبالغ املذكورة يف الفقرات )أ، ب، ج( السابقة عىل النحو الذي يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية  )د(  
العامة.

القانوين  لالحتياطي  الالزمة  املخصصات  احتساب  عند  السعوديني  وغري  السعوديني  من  لكل  املساهمة  نسبة  عىل  الحفاظ  يجب  )هـ( 
واالحتياطات األخرى من صايف األرباح -بعد خصم الزكاة والرضيبة -ويجب عىل كل من املجموعتني املساهمة يف تلك االحتياطيات 

حسب نسبهم يف رأس املال عىل أن تخصم مساهامتهم من حصصهم يف األرباح الصافية.

الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح عن العام ٢٠١8م

يف عام 2018م، تم توزيع أرباح نقدية مببلغ 262.4 مليون ريال سعودي عىل مساهمي البنك عن السنة املالية 2017م وذلك بعد موافقة 
الجمعية العامة حيث تم توزيعها عىل عدد أسهم البنك املستحقة لتوزيع األرباح و قدرها 820 مليون سهم بواقع 0.32 ريال سعودي لكل سهم.

بتاريخ  البنك  إدارة  مجلس  به  أوىص  والذي  2019م،  يناير   6 يف  تداول  موقع  عىل  املنشور  و  أرباح  توزيع  بتوصية  البنك  إعالن  عىل  وبناًء 
توزيع  سيكون  وبالتايل  2018م.  املالية  السنة  عن  البنك  مساهمي  عىل  نقدية  أرباح  بتوزيع  وذلك  2019م  يناير   6 املوافق  1440/04/30هـ 
األرباح مببلغ إجاميل و قدره 410 مليون ريال سعودي بحيث يتم توزيعها عىل عدد أسهم البنك املستحقة لتوزيع األرباح و قدرها 820 مليون 
سهم بواقع 0.5 ريال سعودي لكل سهم. وسوف تكون أحقية األرباح ملساهمي بنك الجزيرة و املالكني لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية 
العامة للبنك و املقيدين بسجالت البنك لدى رشكة مركز إيداع األوراق املالية بنهاية ثاين يوم تداول ييل تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم 

اإلعالن عن تاريخ موعد انعقادها الحقًا.

علاًم بأن توزيع األرباح خاضع ملوافقة الجمعية العامة للبنك والتي سوف يتم اإلعالن عن عقدها الحقًا، مع العلم بأن التوزيعات النقدية التي 
 %5 بنسبة  االستقطاع  لرضيبة  خاضعة  ستكون  املقيمني  غري  األجانب  املستثمرين  للسادة  املقيم  املايل  الوسيط  طريق  عن  تحويلها  يتم 

طبقا ألحكام املادة )68( من نظام رضيبة الدخل واملادة )63( من الئحته التنفيذية.
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إصدار أسهم أولوية 

وافق املساهمون بالبنك يف اجتامع الجمعية العمومية غري العادية الذي انعقد يف 19 مارس 2018م )املوافق 2 رجب 1439هـ( عىل زيادة عدد 
اسهم البنك من 520 مليون سهم إىل 820 مليون سهم  من خالل إصدار اسهم حقوق أولوية  لــ 300 مليون سهم بسعر مامرسة 10 ريال لكل 

سهم مببلغ 3.000 مليون ريال سعودي. خالل الربع الثاين أصدر البنك حقوق أولوية بعد اكتامل اإلجراءات القانونية .

التعامالت البنكية مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملسؤول املايل األول:

بخالف معامالت األطراف ذات العالقة  )املوضحة تفاصيلها أعاله يف هذا التقرير( والتي متت بنفس رشوط التعامل مع األطراف األخرى، ال توجد 
مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املسؤول املايل األول.

التصنيف االئتامين: 

ميثل الجدول أدناه آخر تقييم ائتامين للبنك:

فيتش  موديز
التصنيف االئتامين

)يف سبتمرب ٢٠١8( )يف أكتوبر ٢٠١8(

F2 قصري األجل 
BBB+ طويل األجل 

 baa3 املستوى األسايس االئتامين )طويل األجل(
مستقر مستقر تصنيف الوضع املستقبيل

 Baa1 / P-2 ودائع )قصرية األجل(

أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:

أ- أعضاء مجلس اإلدارة:

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/طارق بن 1

عثامن القصبي

1998م –عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.. 1
2016م- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.. 2
1994م- نائب رئيس مجلس إدارة رشكة عسري للتجارة والسياحة . 3

والصناعة.
1995- رئيس مجلس إدارة رشكة دلة للخدمات الصحية.. 4
2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة عطاء التعليمية.. 5
2012م- رئيس مجلس إدارة رشكة رسب  لالستثامر العقاري.. 6
2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة رزم  لالستثامر.. 7
2006م - عضو مجلس إدارة رشكة جامعة اململكة )مملكة . 8

البحرين(.
2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة آر ذي إم قايرميينكول أنونيم . 9

سريكيتاي
RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi )تركيا(.

2013م - رئيس مجلس إدارة رشكة قايرميينكول باتريميالري . 10
 NEBA Gerimenkul Yatirimlari VE يف تايساريت آي إس

Ticaret A.S )تركيا(.

 )2008-2013( رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق 1. 
املالية.

بكالوريوس هندسة 
مدنية – جامعة امللك 

سعود- 1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ عام 1998م إضافة 

لعضوية  اللجنة التنفيذية، 
وكذلك رئاسة سابقة للجنة 
إدارة املخاطر ، إضافة إىل 
عضوية ورئاسة العديد من 

مجالس إدارات رشكات ذات 
أنشطة استثامرية متعددة 

داخل وخارج اململكة العربية 
السعودية.

األستاذ/خليفة 2

بن عبد اللطيف 

امللحم

2007م- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.. 1
1995م -عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت األبيض السعودي.. 2
2004م -رئيس مجلس إدارة الرشكة املتقدمة للبرتوكيامويات.. 3
2007م -عضو مجلس إدارة رشكة آي جي آي )األردن(.. 4
2012م -عضو مجلس إدارة رشكة االتفاق للصناعات الحديدية.. 5
2013م -عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة للخدمات املساندة.. 6
2017م -عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية السعودية للنقل . 7

البحري.

1985م-2002م -عضو مجلس إدارة البنك السعودي . 1
الربيطاين.

1987-1994 – عضو مجلس إدارة البنك السعودي األسباين . 2
– مدريد.

2003م-2012م -عضو مجلس إدارة رشكة مناء للكيامويات.. 3
2007م -2012م -عضو مجلس إدارة الرشكة السعودية املتحدة . 4

للتامني التعاوين )والء للتأمني(.
2014م -2017م – عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة . 5

للتأمينات االجتامعية.

بكالوريوس يف 
إدارة األعامل، جامعة 

كلورادو، الواليات 
املتحدة األمريكية، 

1978م.

عضوية مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ عام 2007م، 

كذلك عضوية سابقة يف 
مجلس إدارة البنك السعودي 
الربيطاين، والبنك السعودي 

األسباين –مدريد، إضافة 
إىل عضوية ورئاسة مجالس 
إدارات رشكات ذات أنشطة 

استثامرية متنوعة أخرى 
داخل وخارج اململكة العربية 

السعودية.

األستاذ/نبيل بن 3

داود الحوشان

 2010م -الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة.1. 
 2013م –عضو مجلس اإلدارة املنتدب لبنك الجزيرة.2. 

2013م -عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية.. 3

 1984م-1998م- رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد، 1. 
املنطقة الوسطى، البنك السعودي الربيطاين.

1998م-2001م- رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد . 2
باملنطقة الرشقية، مجموعة سامبا املالية.

2001م-2006م- رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد، البنك . 3
العريب الوطني.

2006م-2010م- عضو مجلس إدارة ساب تكافل.. 4
2006م-2010م- رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد، البنك . 5

السعودي الربيطاين.

1984م بكالوريوس 
يف املحاسبة، جامعة 
امللك سعود، الرياض.

خربات سابقة متنوعة يف 
عدد من املصارف السعودية 

يف كل من مجموعة مرصفية 
الرشكات، مجموعة املرصفية 

الشخصية، وشبكة الفروع.



17

تقرير مجلس اإلدارة 2018

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/عبد املجيد 4

بن إبراهيم السلطان

1-    1993م- عضو مجلس إدارة رشكة اتحاد األخوة للتنمية.
2-    1998م- عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت القصيم.

3-    2004م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
4-    2013م – رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.

 5-   2013م- عضو مجلس إدارة رشكة رويال آند صن للتأمني 
)جمهورية مرص العربية(.

1-   1991م-2007م- عضو مجلس إدارة رشكة تصنيع مواد التعبئة 
والتغليف.

1989م، بكالوريوس 
يف الهندسة - جامعة 
امللك سعود- الرياض.

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة 
منذ عام 2004م ورئيس مجلس 

إدارة رشكة الجزيرة تكافل 
تعاوين، إضافة إىل املشاركة 

يف عضويات مجالس إدارات 
رشكات استثامرية أخرى متنوعة  

داخل وخارج اململكة العربية 
السعودية.

األستاذ/ محمد بن 5

عبد الله الحقباين

1-   2010م- عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية.
2-   2014م- الرئيس التنفيذي، مجموعة أسرتا الصناعية

3-   2014م- رئيس مجلس املديرين يف رشكة أسرتا للتعدين.
4-   2016م- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

5-   2016م -رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية.
6-   2017م- عضو مجلس اإلدارة يف رشكة هريف لألغذية.

2005م-2006م- مدير محفظة، مرصف الراجحي. - 1
2009م-2013م - عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية - 2

للبرتوكيامويات. 
2009م-2013م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة - ممثالً - 3

للمؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
2006م-2013م - عضو الهيئة االستشارية، بيت االستثامر - 4

العاملي، الكويت.
2006م-2013م - مدير عام إدارة أبحاث االستثامر، املؤسسة - 5

العامة للتأمينات االجتامعية.
2008م-2013م - عضو لجنة االستثامر، الرشكة التعاونية - 6

للتأمني.
عضو الهيئة االستشارية، رشكة سريبريوس الدولية إلدارة رأس - 7

.USA املال
8 -.USA عضو الهيئة االستشارية، رشكة أبولو إلدارة رأس املال
9 -.USA عضو الهيئة االستشارية، رشكة أكسا إلدارة رأس املال

2005- بكالوريوس- 
مالية- جامعة فريجينيا 

للتقنية- الواليات 
املتحدة األمريكية.

له خربات سابقة يف كل من 
بنك الراجحي واملؤسسة 

العامة للتأمينات االجتامعية 
إضافة إىل عضوية مجالس 

إدارات العديد من املؤسسات 
املالية واالستثامرية داخل 

وخارج اململكة، وكذلك العضوية 
السابقة يف مجلس إدارة بنك 

الجزيرة.

األستاذ/عبد الله 6

بن صالح الرشيد

2016م- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.. 1
2015م - رشكة أدايئ لألعامل اإلدارية.-رشيك مؤسس . 2

والرئيس التنفيذي - 
 2017م رشكة مصنع أسطوانات الغاز – عضو لجنة املراجعة.3. 

2018م – رشكة متجر عامل التأمني –رشيك مؤسس – الرئيس . 4
التنفيذي.

2018م - رشكة بصمة للتسويق العقاري- عضو مجلس إدارة.. 5
2018م رشكة مجد للتطوير واالستثامر العقاري- عضو لجنة . 6

املراجعة. 

1983م-1984م مسئول املوازنات التقديرية، البنك العريب . 1
الوطني.

1984م-1988م مسئول الشئون املالية-املكتب الثقايف . 2
للمملكة العربية السعودية- كندا. 

1988م-1992م –مسئول الشئون املالية-وزارة التعليم العايل.. 3
1992م-2001م- مساعد املدير العام –رشكة الشيكات . 4

السياحية السعودية.
2001م-2005م-نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية وعضو . 5

مجلس اإلدارة- رشكة العثيم التجارية.
2006م-2008م- نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية-عضو . 6

مجلس إدارة رشكة أسواق عبد الله  العثيم.
2008م-2014م- نائب الرئيس التنفيذي-مجموعة خالد البلطان . 7

- الرياض.

1983م- بكالوريوس 
العلوم اإلدارية-جامعة 
امللك سعود- الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 
من املؤسسات والرشكات 

املالية واالستشارية واإلدارية 
والتجزئة.

األستاذ/عبد السالم 7

بن عبد الرحمن العقيل

2002م- رئيس مجلس املديرين رشكة سينرشي 21 . 1
السعودية.

2006م- املدير العام- رشكة أسواق املستقبل.. 2
2007م- رئيس مجلس املديرين-رشكة األسواق املتطورة.. 3
2008م-العضو املنتدب ورئيس مجلس اإلدارة-  رشكة مدارس . 4

رياض نجد األهلية.
2008م – عضو مجلس إدارة – رشكة كنان الدولية للتطوير . 5

العقاري.
2010م – املدير العام- رشكة أفراس العربية.. 6
2013م- عضو مجلس اإلدارة- جمعية إطعام الخريية.. 7

 2013م- رئيس مجلس اإلدارة- رشكة حرمة الوطنية.8. 
2013م –عضو مجلس اإلدارة - رشكة وادي حرمة.. 9

2014م- عضو مجلس املديرين- رشكة خامسية طيبة.. 10
2014م- عضو مجلس املديرين- رشكة خامسية طابة.. 11
2014م – عضو مجلس املديرين-رشكة رصوح املراكز.. 12
2014م- عضو مجلس اإلدارة- رشكة أصالة القابضة.. 13
2014م- عضو مجلس اإلدارة –الهيئة العامة لالستثامر.. 14
2014م –عضو مجلس إدارة رشكة األندلس العقارية.. 15
2016م- العضو املنتدب رشكة جرير لالستثامرات التجارية.. 16
2016م- العضو املنتدب-رشكة جرير للتطوير التجاري.. 17
2016م- رئيس مجلس اإلدارة –رشكة امتياز العربية.. 18
2016م- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة .. 19
2017م- رئيس مجلس املديرين- رشكة الخيول العربية للتطوير . 20

العمراين.
2017م- رئيس مجلس املديرين- رشكة منازل املستقبل . 21

للتطوير واالستثامر العقاري.
2016م - عضو مجلس إدارة- رشكة هامات العقارية.. 22
2016م – عضو مجلس املديرين- رشكة الوسطى الطبية.. 23
2017م -  رئيس مجلس املديرين – رشكة رابية فال.. 24
2017م – رئيس مجلس املديرين – رشكة الضاحية املثالية.. 25
2017م – مدير الرشكة – رشكة استحواذ بروج.. 26
2017م – مدير الرشكة – رشكة أبحر الشاملية.. 27
2018م – عضو مجلس إدارة - رشكة امتياز الريايض.. 28

2008م-2015م – عضو مجلس إدارة رشكة جرير القابضة.. 1
2009م-2013م – عضو مجلس إدارة رشكة مالذ للتأمني وإعادة . 2

التامني.
2010م-2013م – عضو مجلس إدارة رشكة هريف لخدمات . 3

املواد الغذائية.
2013-2016م- عضو اللجنة االستشارية-هيئة السوق املالية.. 4

1990م-بكالوريوس 
يف العلوم - اإلدارة 

الصناعية-جامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن.

خربات متنوعة من واقع عضوية 
ورئاسة مجالس إدارات العديد 

من الرشكات واملؤسسات 
والهيئات ذات  األنشطة 

االستثامرية املختلفة.
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الدكتور/سعيد بن 8

سعد املرطان

1-    2016م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
2-    2018م – رئيس مجلس إدارة رشكة قطع الغيار املحدودة -جدة

1972م-1980م – معيد ومبتعث للدراسات العليا-جامعة . 1
الرياض.

1980م-1992م – أستاذ مساعد قسم االقتصاد-جامعة امللك . 2
سعود.

1984م-1987م وكيل وعميد بالنيابة- مركز الدراسات الجامعية . 3
للبنات-جامعة امللك سعود.

1987م-1992م- أستاذ مشارك بقسم االقتصاد ورئيس قسم . 4
االقتصاد- جامعة امللك سعود.

1992م-1998م – مساعد املدير العام ومدير إدارة الخدمات . 5
املرصفية اإلسالمية البنك األهيل التجاري.

1998م-1999م مستشار تنفيذي لرئيس لجنة اإلدارة العامة-. 6
البنك األهيل التجاري.

1999م-2000م – مستشار تنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة . 7
والعضو املنتدب- البنك األهيل التجاري.

2000م-2004م الرئيس التنفيذي-مرصف البحرين الشامل.. 8
2000م-2004م –نائب رئيس مجلس اإلدارة-مرصف اليمن . 9

البحرين الشامل- )اليمن(.
2000م-2004م – عضو مجلس اإلدارة- مؤسسة فيصل املالية . 10

)سويرسا(.
2001م-2004م – عضو مجلس اإلدارة-السوق املالية . 11

اإلسالمية الدولية )البحرين(.
2002م-2005م – عضو مجلس اإلدارة-رشكة سوليدريت . 12

للتكافل اإلسالمي - البحرين.
2004م-2005م – النائب التنفيذي للرئيس- مجموعة دار املال . 13

اإلسالمي )سويرسا(.
2005م-2006م – عضو مجلس املديرين-صندوق الرائد . 14

اإلسالمي.
2006م-2008م – الرئيس التنفيذي مركز الرساة لالستشارات . 15

املالية واالقتصادية.
2008م-2012م- رئيس مجلس اإلدارة-رشكة أديم املالية.. 16
2009م-2015م- عضو مجلس املديرين واملدير العام –رشكة . 17

حلول األعامل.
2007م-2016م – رئيس مجلس املديرين – رشكة . 18

املستشارون الخليجيون لالستشارات املالية.
2005م -2017م رئيس مجلس املديرين – الرشكة الريادية . 19

لتقنية املعلومات.
2015م – 2017م عضو مجلس إدارة – رشكة قناديل الرثوة . 20

لالستثامر العقاري.

1971م- بكالوريوس 
اقتصاد وعلوم 

سياسية-جامعة 
الرياض.

1975م – ماجستري 
اقتصاد – جامعة أيوا 

–أمريكا.
1980م – دكتوراه 

اقتصاد – جامعة 
نرباسكا لينكولن – 

أمريكا.

خربات سابقة متعددة 
يف العديد من املصارف 

واملؤسسات املالية 
واالستثامرية املحلية 

واإلقليمية والدولية.

األستاذ/إبراهيم 9

بن عبد العزيز 

الشايع

1-   2014م - مدير الشئون املالية – املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتامعية.

2-   2016م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

1-   2002م-2004م – مدقق مايل مكتب الراشد – محاسبون 
ومراجعون ومستشارون قانونيون.

2-    2008م-2009م - مستشار غري متفرغ لتطوير العمل املايل 
واإلداري اإللكرتوين- هيئة املحاسبة واملراجعة الدولية  لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
3-   2011م-2014م - عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت الصفوة.

4-   2011م-2015م – مدير إدارة امليزانية – املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتامعية

2004م – بكالوريوس 
–املحاسبة- جامعة 

امللك سعود.
2008م ماجستري 

املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة 
كوينزالند للتقنية 

– الواليات املتحدة 
األمريكية.

خربات سابقة وحالية متنوعة 
يف  مؤسسات مالية 

واستثامرية يف مجاالت 
املحاسبة واملراجعة .

ب. أعضاء اللجان:

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/طارق بن 1

عثامن القصبي

1-    1998م-2015م – عضو اللجنة التنفيذية -بنك الجزيرة.1-   2016م- رئيس اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.
2-    2013م-2015م، رئيس لجنة إدارة املخاطر - بنك الجزيرة.

بكالوريوس هندسة 
مدنية – جامعة امللك 

سعود- 1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ عام 1998م إضافة 

لعضوية  اللجنة التنفيذية، 
وكذلك رئاسة سابقة للجنة إدارة 

املخاطر ، إضافة إىل عضوية 
العديد من مجالس إدارات 

رشكات ذات أنشطة استثامرية 
متعددة داخل وخارج اململكة.

األستاذ/خليفة بن 2

عبد اللطيف امللحم

1-    2007م -عضو اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.
2-    2016م- رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت - بنك الجزيرة.

1-    2009م-2011م - رئيس لجنة إدارة املخاطر- بنك الجزيرة.

2-   2013م-2015م – عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.
بكالوريوس يف إدارة 

األعامل، جامعة كلورادو، 
الواليات املتحدة 

األمريكية، 1978م.

عضوية مجلس إدارة بنك الجزيرة 
منذ عام 2007م، كذلك عضوية 
سابقة يف مجلس إدارة البنك 

السعودي الربيطاين، إضافة 
إىل عضوية ورئاسة مجالس 
إدارات رشكات ذات أنشطة 

استثامرية متنوعة أخرى 
داخل وخارج اململكة العربية 

السعودية.
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األستاذ/ نبيل بن 3

داود الحوشان

1-    2013م-2015م – عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.2013م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك  الجزيرة .. 1
2-    2013م-2015م  - عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت – بنك 

الجزيرة.

1984م- بكالوريوس يف 
املحاسبة، جامعة امللك 

سعود، الرياض.

خربات سابقة متنوعة يف 
عدد من املصارف السعودية 

يف كل من مجموعة مرصفية 
الرشكات، مجموعة املرصفية 

الشخصية، وشبكة الفروع.

املهندس/4

عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان

2016م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك الجزيرة.. 1
2016م – 2017م -عضو اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة- بنك . 2

الجزيرة.
2018م- رئيس اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة – بنك الجزيرة.. 3

1-    2004م-2012م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.
2-    2004م- 2009م –رئيس لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.

1989م، بكالوريوس يف 
الهندسة - جامعة امللك 

سعود.

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة 
منذ عام 2004م ورئيس مجلس 

إدارة رشكة الجزيرة تكافل 
تعاوين، وكذلك املشاركة يف 

عضويات مجالس إدارات رشكات 
استثامرية أخرى متنوعة  داخل 

وخارج اململكة.

األستاذ/ إبراهيم بن 5

عبد العزيز الشايع

2016م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك الجزيرة.. 1
2016م - عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.. 2

2010م-2013م –عضو  لجنة املراجعة الرشكة السعودية . 1
الفرنسية للتأمني.

2013م-2015م – رئيس لجنة املراجعة – رشكة أسمنت . 2
الصفوة.

2004م – بكالوريوس –
املحاسبة- جامعة امللك 

سعود.
2008م ماجستري 

املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة 
كوينزالند للتقنية 

– الواليات املتحدة 
األمريكية.

خربات سابقة وحالية متنوعة 
يف  مؤسسات مالية 

واستثامرية يف مجاالت 
املحاسبة واملراجعة .

األستاذ/ محمد بن6

عبد الله الحقباين

 2012 – عضو لجنة االستثامر-رشكة الجزيرة لألسواق املالية.1. 
2016م- رئيس لجنة املراجعة لبنك الجزيرة.. 2

1-    2009م-2013م – رئيس لجنة املراجعة-الرشكة الوطنية 
للبرتوكيامويات.

2-   2010م -2013م رئيس لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.

2005- بكالوريوس- 
مالية- جامعة فريجينيا 

للتقنية- الواليات 
املتحدة األمريكية.

له خربات سابقة يف كل من 
بنك الراجحي واملؤسسة 

العامة للتأمينات االجتامعية، 
إضافة إىل العضوية السابقة 
يف مجلس إدارة بنك الجزيرة.

األستاذ/عبد السالم 7

بن عبد الرحمن 

العقيل

2001م – رئيس لجنة املراجعة – رشكة جرير للتسويق.. 1
2008م – عضو لجنة االستثامر – رشكة كنان الدولية للتطوير . 2

العقاري.
2014م – عضو اللجنة التنفيذية – رشكة أصالة القابضة.. 3
2014م – عضو لجنة املراجعة واملخاطر -الهيئة العامة لالستثامر.. 4
2016م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت- بنك الجزيرة.. 5

1990م-بكالوريوس يف 1-   2013م-2016 – عضو اللجنة االستشارية – هيئة السوق املالية.
العلوم - اإلدارة الصناعية 

- جامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن.

خربات متنوعة من واقع عضوية 
ورئاسة مجالس إدارات العديد 

من الرشكات واملؤسسات 
والهيئات ذات  األنشطة 

االستثامرية املختلفة.

الدكتور/سعيد بن 8

سعد املرطان

1971م- بكالوريوس  2016م – رئيس لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.1. 
اقتصاد وعلوم سياسية-

جامعة الرياض.
1975م – ماجستري 

اقتصاد – جامعة أيوا 
–أمريكا.

1980م – دكتوراه اقتصاد 
– جامعة نرباسكا لينكولن 

– أمريكا.

خربات سابقة متعددة 
يف العديد من املصارف 

واملؤسسات املالية 
واالستثامرية املحلية 

واإلقليمية والدولية.

األستاذ/ عبد الله بن 9

صالح الرشيد

2016م -  عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.. 1
2016م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت – بنك الجزيرة.. 2
2017م –عضو لجنة املراجعة – رشكة مصنع أسطوانات الغاز.. 3
2018م – عضو لجنة املراجعة – رشكة مجد لالستثامر والتطوير . 4

العقاري.
2018م- عضو مجلس اإلدارة – رشكة بصمة للتسويق العقاري. 5

1983م- بكالوريوس 
العلوم اإلدارية-جامعة 
امللك سعود- الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 
من املؤسسات املالية 

واالستشارية واإلدارية والتجزئة .

األستاذ/ فواز بن 10

محمد الفواز

 2012م- عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.1. 
 2013م – عضو لجنة املراجعة – رشكة مالذ للتأمني.2. 
 2015م -  املسئول املايل األول – رشكة التصنيع الوطنية.3. 

1983م-1999م – مساعد نائب رئيس قسم املالية- رشكة . 1
سابك.

2000م-2004م – مدير عام الخدمات املشرتكة-قسم . 2
املحاسبة –سابك

2004م-2009م – مدير عام قسم املالية – سابك.. 3
2007م-2015م – نائب رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة . 4

املراجعة – رشكة ينبع الوطنية للكيامويات - ينساب.

1983م- بكالوريوس 
محاسبة – جامعة امللك 

سعود.

له خربات سابقة متعددة يف 
مجاالت املحاسبة واملراجعة 

يف رشكات استثامرية متنوعة.

األستاذ/ طه بن 11

محمد أزهري

2012 – عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.. 1
2015م – كبري املدراء املاليني- رشكة الطريان املدين . 2

السعودي القابضة.
2017م- عضو مجلس اإلدارة – رشكة باتك لألعامل اللوجستية . 3

واالستثامر.
2017م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة زهرة الواحة.. 4

 1993م-1995م – مدقق مايل خارجي-رشكة آرثر أندرسون 1. 
- الرياض.

1995م-1998م –مدقق مايل داخيل-مجموعة سامبا املالية.. 2
1998م-2001م – مسئول االلتزام وضامن الجودة- مجموعة . 3

سامبا املالية.
1999م-2001م – مدقق مايل داخيل- مجموعة سامبا املالية.. 4
2001م-2004م – مدير التدقيق الداخيل ومجموعة املخاطر – . 5

مجموعة العثيم التجارية.
2004م-2008م – مدير عام قسم املالية- الرشكة السعودية . 6

للمتاجر الشاملة )كارفور(.
2008م-2015م – املستشار االقتصادي للرئيس التنفيذي- . 7

رشكة املياه الوطنية.
 2013م-2016م – عضو لجنة املراجعة-رشكة الجزيرة لألسواق 8. 

املالية.

1993م- بكالوريوس 
محاسبة- جامعة امللك 

سعود.

لديه خربات سابقة متنوعة 
يف املحاسبة واملراجعة لدى 

العديد من املؤسسات املالية 
واالستثامرية داخل وخارج 

اململكة.
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األستاذ/ عبد العزيز 12

بن إبراهيم الهدلق

 2013م – عضو اللجنة العليا لربنامج  خري الجزيرة ألهل الجزيرة 1. 
– بنك الجزيرة .

2017م – مستشار وزير العمل والتنمية االجتامعية – وزارة . 2
العمل والتنمية االجتامعية.

1996م-1998م – مساعد مدير عام اإلدارة العامة لشئون . 1
املنظامت الدولية- وزارة العمل والشؤون االجتامعية.

1998م-2005م – مدير عام اإلدارة العامة للمنظامت الدولية . 2
–وزارة العمل والشؤون االجتامعية.

1996م-2005م – عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.. 3
2005م-2006م – املرشف العام عىل إدارة العالقات العامة . 4

واإلعالم االجتامعي-وزارة الشئون االجتامعية.
2005م-2007م مدير عام التعاون الدويل-وزارة الشئون . 5

االجتامعية للتنمية االجتامعية.
2007م-2011م – وكيل الوزارة املساعد- وزارة الشئون . 6

االجتامعية للتنمية االجتامعية.
2001م-2013م – وكيل الوزارة- وزارة الشئون االجتامعية . 7

للتنمية االجتامعية.
2013م-2017م – عضو مجلس الشورى.. 8

1982- بكالوريوس خدمة 
اجتامعية-جامعة امللك 

سعود.
1984م – دبلوم تنمية 

املجتمع – مركز التدريب 
والبحوث التطبيقية.

1991م – دبلوم التنمية 
الدولية- جامعة ميزوري 

كولومبيا- الواليات 
املتحدة األمريكية.

1992م – ماجستري تنمية 
املجتمع – جامعة ميزوري 

كولومبيا- الواليات 
املتحدة األمريكية.

له خربات سابقة يف أقسام 
وزارة الشؤون االجتامعية إضافة 
إىل عضوية العديد من الهيئات 
واملنظامت الدولية ذات الصلة 

بالعمل املجتمعي.

ج- اإلدارة التنفيذية:

األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 

املنصب: الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

املؤهالت العلمية واملهنية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعوديةمحاسبةبكالوريوس1984م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 1984م - 1998م
باملنطقة الوسطى

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 1998م - 2001م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةباملنطقة الرشقية

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2001م - 2006م

التأمنيرشكة مساهمة مدرجةرشكة ساب تكافلعضو مجلس إدارة2006م – 2010م

البنك السعودي رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2006م - 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت 2013م- 2015م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو لجنة إدارة املخاطر 2013م- 2015م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرئيس التنفيذي 2010م 

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو اللجنة التنفيذية 2013م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالعضو املنتدب 2013م 

رشكة الجزيرة لألسواق عضو مجلس إدارة2013م
األوراق املاليةرشكة مساهمة مقفلةاملالية
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األستاذ / يارس بن عيل الحديثي 

املنصب: رئيس مجموعة الخزينة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود بالرياض، باململكة العربية السعوديةمحاسبةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب كان آخرها مدير تداول 1994م – 2001م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةاملشتقات

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةرئيس إدارة املتاجرة يف مجموعة الخزينة2001م – 2008م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس مجموعة الخزينة 2008م – 2009م

االستثامررشكة ذات مسؤولية محدودةرشكة إعامر لالستثامرإدارة أعامل خاصة2009م – 2010م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخزينة 2010م

األستاذ / طارق بن عبد الرحمن الشبييل 

املنصب: رئيس مجموعة املوارد البرشية 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة والية أوهايو، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس1981م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب وكان آخرها نائب رئيس 1982م – 1994م
رشكة مملوكة لحكومة رشكة أرامكوقسم املالية واإلدارة

البرتولاململكة

نائب املدير العام للمشاريع الخاصة1994م – 1995م
رشكة مدى للتجارة 

املحدودة-  اململكة 
املتحدة

رشكة ذات مسئولية 
التجارةمحدودة

رشكة ذات مسئولية رشكة املوارد القابضةمساعد نائب رئيس مجلس اإلدارة 1996م – 1997م
االستثامر املتعددمحدودة

تقلد عدة مناصب وكان آخرها مدير عام  1997م – 2008م
املوارد البرشية

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين  

 مارس 2009م – 
رشكة السوق املالية مدير عام املوارد البرشيةسبتمرب 2009م

السوق املاليةرشكة مساهمةالسعودية "تداول"

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملوارد البرشية 
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األستاذ / حمد بن عبدالعزيز العجاجي 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية نوكسفيل، تينييس، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس1984م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1994م – 2002م

كبري التنفيذيني يف قسم البطاقات 
االئتامنية

كبري التنفيذيني يف قسم خدمات االئتامن 
للمستهلكني

كبري التنفيذيني يف قسم منتجات 
البطاقات االئتامنية

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

البنك السعودي كبري التنفيذيني يف قسم الربميري 2002م – 2004م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

البنك السعودي رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة2004م – 2011م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات 2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملرصفية الخاصة 

األستاذ / خالد بن عثامن العثامن 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية لندن لألعامل باململكة املتحدةإدارة أعاملماجستري2012م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف 2003م - 2006م
املنطقة الوسطى 

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالفرنيس

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف 2006م - 2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل التجارياملنطقة الوسطى 

رئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية 2008م - 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدلألفراد

رئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية 2010م – 2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةلألفراد

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات 2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملرصفية لألفراد
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األستاذ / حازم بن عبدالعزيز املقرن 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات و املؤسسات املالية املكلف

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودنظم معلومات حاسببكالوريوس1995م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير عالقة أول1995م-2005م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية)مساعد املدير العام(

نائب الرئيس و قائد فريق يف مجموعة 2003م-2008م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الخليج الدويلمتويل الرشكات

مدير إقليمي باملنطقة الوسطى/2008م-2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمرصفية الرشكات

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب

2018م
الخدمات  مجموعة  ورئيس  الرئيس  نائب 

واملؤسسات  للرشكات  املرصفية 
املكلف املالية 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

األستاذ / أحمد بن سفيان الحسن 

املنصب: مسؤول العمليات األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودعلوم حاسب آيلبكالوريوس2002م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مؤسسة النقد العريب محلل نظم2002م - 2005م
حكوميهيئة حكوميةالسعودي

حكوميهيئة حكوميةنظام سداد للمدفوعات مدير تقنية املعلومات2005م -2009م 

البنك السعودي مدير تطوير القنوات املرصفية2009م -2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين )ساب(

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم التحول اللوجستيفرباير2011م 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم املعلومات والتقنيةيونيو 2011م- 2017م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب أول للرئيس ومسؤول العمليات األول  2017م
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األستاذ / شاهد أمني 

املنصب: املسؤول املايل األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة وست لندناقتصادبكالوريوس1990م

جمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين يف اململكة املتحدةاملحاسبةعضو 1997FCCAم

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

االستشارات املاليةرشكة مساهمةلورين كونسلتنغ - فرع لندنمستشار أول1998م – 2000م

االستشارات املالية رشكة خاصة بيه أيه كونسلتنغ -  فرع لندنمستشار أول2000م -2002م

رئيس قسم إدارة التكلفة2002م – 2007م
ومنسق متويل 

مجموعة إتش أس يب يس -  فرع 
لندن، متت إعارته لفرع املجموعة 

باململكة العربية السعودية
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة

رئيس قسم تطوير املنتجات 2007م - 2010م 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاينالتمويلية 

نائب الرئيس التنفيذي للتمويل 2010م – 2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمةبنك الهاللوالتخطيط االسرتاتيجي 

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب أول للرئيس واملسؤول املايل األول 2012م

األستاذ / خالد بن عمر املقرن 

املنصب: رئيس املجموعة القانونية وأمني عام مجلس اإلدارة. 

املؤهالت العلمية واملهنية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، يف اململكة العربية السعوديةقانونبكالوريوس1990م 

الجامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكيةقانونماجستري1998م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب فرتة الخدمة

الحكوميجهة حكوميةصندوق التنمية الصناعية السعوديمساعد مستشار قانوين1994م - 1995م

الطاقةرشكة مساهمة مقفلةالرشكة العربية لإلستثامرات البرتوليةباحث قضايا1995م - 1999م

الطاقةرشكة مساهمة مقفلةالرشكة العربية لإلستثامرات البرتوليةمستشار قانوين1999م - 2001م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير أول2001م - 2002م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير اإلدارة القانونية باإلنابة2002م - 2004م

مستشار قانوين ومدير إدارة2004م - 2005م
الحكوميهيئة حكوميةهيئة اإلتصاالت وتقنية املعلوماتحل الخالفات

رئيس املجموعة القانونية وأمني 2005م - 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدعام مجلس اإلدارة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

نائب أول للرئيس ورئيس املجموعة القانونية وأمني 2010م 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعام مجلس اإلدارة
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د. فهد بن عيل العليان 

املنصب: رئيس املجموعة الرشعية و املسؤولية االجتامعية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية الرشيعة – جامعة اإلمامالتعليمبكالوريوس1990م

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمامالتعليمماجستري1995م

جامعة أوهايو، يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليمدكتوراه2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير املرشوع الثقايف الوطني لتجديد 2003م
خرييمؤسسة خرييةمكتبة امللك عبدالعزيز العامةالصلة بالكتاب

التعليممؤسسة حكوميةوزارة التعليم العايلمستشار غري متفرغ2003م - 2007م

وكيل عامدة املركز الجامعي لخدمة املجتمع  2005م- 2008م
والتعليم املستمر

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
التعليممؤسسة حكوميةاإلسالمية، اململكة العربية السعودية

الرياضة والشبابمؤسسة حكوميةالرئاسة العامة لرعاية الشبابعضو مجلس إدارة نادي الشباب2005م 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة2001م 
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، اململكة العربية 
السعودية

التعليممؤسسة حكومية

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املسؤولية االجتامعية2008م 

نائب أول للرئيس ورئيس املجموعة 2015م 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرشعية واملسؤولية االجتامعية

األستاذ / إبراهيم بن زيد الغمالس  

املنصب: رئيس مجموعة التدقيق الداخيل املكلف

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة والية اركاناساس نظم معلومات يف علم الحاسببكالوريوس1989م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

حكوميحكوميوزارة املاليةمحلل نظم1989م-1993م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضمحلل نظم أول1993م-1997م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمساعد املدير العام – مجموعة العمليات والدعم1997م-2001م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمساعد املدير العام – مجموعة املراجعة الداخلية2001م-2010م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمساعد املدير العام – مجموعة متويل الرشكات2010م-2012م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة عمليات التدقيق الداخيل2012م

نائب الرئيس  ورئيس مجموعة التدقيق 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالداخيل املكلف
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األستاذ / أسامة بن خرض اإلبراهيم 

املنصب:  رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادناإلدارة الصناعيةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1996م-2006م
مساعد املدير العام -

 مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات 
واالستثامر 

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

رئيس الخدمات املرصفية للرشكات 2006م-2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةللمنطقة الوسطى 

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس الخدمات املرصفية للرشكات2008م-2014م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املخاطر املكلف2014م-2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب أول للرئيس ورئيس مجموعة إدارة املخاطر 2017م

األستاذ / سامي بن حمد الراجحي 

املنصب: رئيس مجموعة فوري لخدمات تحويل األموال 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد نرباس الثانوي التجاري بالرياض، باململكة العربية املرصفيةدبلوم تجاري  2002م
السعودية

األكادميية العربية املالية للعلوم املرصفية واملالية ، املرصفيةدبلوم مرصيف2003م
باململكة األردنية الهاشمية

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف إدارة العمليات1990م – 1993م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف  مركز  حواالت1993م – 1996م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمدير  مراكز  الحواالت1996م - 2006م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيمدير إدارة  الوساطة2006م - 2007م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل التجاريمدير إدارة التحويل2007م-2007م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدمدير عام قطاع إنجاز 2008م – 2013م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب أول للرئيس ورئيس مجموعة فوري2013م
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األستاذ/ يعقوب بن إبراهيم العريني

املنصب:  رئيس مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

العلوم االجتامعية وعلم بكالوريوس1998
جامعة كولورادو الشامليةاالجتامع 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1998 م- 2004م
مدير عالقة اول يف مرصفية 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةالرشكات

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير االلتزام األول2004م - 2005م

2005م - 2008م
مدير عالقة أول يف املرصفية 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيالخاصة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األولرئيس ادارة مرصفية الرشكات2008م - 2011م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األولمسؤول االلتزام األول2011 م- 2018م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

نائب أول للرئيس ورئيس االلتزام ومكافحة 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةغسل األموال ومتويل اإلرهاب

أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضوًا يف مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اســـــــــم العضو
أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضواً يف مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ ذات 

مسئولية محدودة/.....(

أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضواً يف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غري مدرجة/

ذات مسئولية محدودة/........(

عضو )١( املهندس/طارق 

بن عثامن القصبــــــي

رشكة عسري للتجارة والسياحة والصناعة.. 1
رشكة دلة للخدمات الصحية.. 2
رشكة عطاء التعليمية.. 3
رشكة رسب لالستثامر العقاري.. 4
رشكة رزم لالستثامر.. 5
رشكة جامعة اململكة )مملكة البحرين(.. 6
7 .RZM Gayrimen� لرشكة آر زيد إم قايرميينكو

kul Anonim Sirketi )تركيا(.
 رشكة نيبا فاير ميينكول ياتريميالري يف 8. 

 NEBA Gayrimenkul تايساريت آي إس
Yatirimlari VE Ticaret A.S  )تركيا(.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.

خارج اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.داخل اململكةرشكة الجزيرة لألسواق املالية.. 1

عضو )٢( األستاذ/ خليفة 

بن عبد اللطيف امللحم

رشكة األسمنت األبيض السعودي.. 1
الرشكة املتقدمة للبرتوكيامويات.. 2
رشكة االتفاق للصناعات الحديدية.. 3
رشكة آي جي آي )األردن(.. 4
رشكة الجزيرة للخدمات املساندة.. 5
الرشكة الوطنية السعودية للنقل البحري.. 6

داخل اململكة.

داخل اململكة.
داخل اململكة
خارج اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.

البنك السعودي الربيطاين.. 1
رشكة مناء للكيامويات.. 2

داخل اململكة.

داخل اململكة.
رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مدرجة.

عضو )3( األستاذ/نبيل 

بن داود الحوشـــــــــــان

---رشكة مساهمة مقفلة.داخل اململكة.رشكة الجزيرة لألسواق املالية

عضو )٤( املهندس/

عبد املجيد بن إبراهيم 

السلطان

 رشكة اتحاد األخوة للتنمية.1. 
رشكة أسمنت القصيم.. 2
رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.. 3
رشكة رويال آند صن للتأمني )مرص(.. 4

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.

ش.ذات مسئولية محدودة.
رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.داخل اململكة.رشكة تصنيع مواد التعبئة والتغليف.. 1
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اســـــــــم العضو
أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضواً يف مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ ذات 

مسئولية محدودة/.....(

أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضواً يف مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين )مساهمة 

مدرجة/مساهمة غري مدرجة/

ذات مسئولية محدودة/........(

عضو )٥( األستاذ/ 

محمد بن عبد الله 

الحقباين

رشكة الجزيرة لألسواق املالية.. 1
مجموعة أسرتا الصناعية.. 2
رشكة أسرتا للتعدين.. 3

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.

ش. ذات مسئولية  
محدودة.

1.  مرصف الراجحي.
2. بيت االستثامر العاملي )الكويت(.

3. املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
4. رشكة التعاونية للتأمني.

.)USA( .5. رشكة سريبريوس الدولية
.)USA( 6. رشكة أبولو إلدارة رأس املال

داخل اململكة.
خارج اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.
جهة حكومية.

رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة تضامن.

رشكة مساهمة مقفلة.

عضو )٦( الدكتور/ 

سعيد بن سعد 

املرطان

جامعة امللك سعود.. 1
البنك األهيل التجاري.. 2
مرصف البحرين الشامل.. 3
مرصف اليمن البحرين الشامل )اليمن(.. 4
بنك فيصل املحدود )باكستان(.. 5
مؤسسة فيصل املالية )سويرسا(.. 6
السوق املالية اإلسالمية الدولية )البحرين(.. 7
رشكة سوليدريت للتكافل اإلسالمي )البحرين(.. 8
مجموعة دار املال اإلسالمي )سويرسا(.. 9

صندوق الرائد اإلسالمي )اململكة املتحدة(.. 10
مركز الرساة لالستشارات املالية واالقتصادية.. 11

داخل اململكة.
داخل اململكة
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارح اململكة.
خارج اململكة.
داخل اململكة

جهة حكومية.
مساهمة مدرجة.
مساهمة مدرجة.

مساهمة مقفلة.
مساهمة مدرجة.

مساهمة مقفلة.

منظمة غري ربحية.
مساهمة مدرجة.

 مساهمة مقفلة.
ذات مسئولية محدودة.

مكتب استشارات.

عضو )٧( األستاذ/ 

عبد الله بن صالح 

الرشيد

 رشكة أدايئ لألعامل اإلدارية.1. 
رشكة متجر عامل التأمني.. 2
رشكة بصمة للتسويق العقاري.. 3
رشكة مصنع اسطوانات الغاز.. 4
رشكة مجد لالستثامر والتطوير العقاري.. 5

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

ش. ذات مسئولية محدودة.
رشكة مساهمة مقفلة.

ش. ذات مسئولية محدودة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.

1.البنك العريب الوطني.
2.املكتب الثقايف للمملكة العربية السعودية- كندا.

3.وزارة التعليم العايل-اململكة العربية السعودية.
4.رشكة الشيكات السياحية السعودية.

5.رشكة العثيم التجارية.
6.رشكة العثيم القابضة.
7.مجموعة خالد البلطان.

داخل اململكة.
خارج اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
داخل اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة.
جهة حكومية.
جهة حكومية.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مقفلة.
ذات مسئولية محدودة.

عضو )8( األستاذ/ 

إبراهيم بن عبدالعزيز 

الشايع

مكتب الراشد – محاسبون ومراجعون . 1جهة حكومية.داخل اململكة.املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.. 1
ومستشارون قانونيون.

هيئة املحاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون.. 2
الرشكة السعودية الفرنسية للتأمني.. 3

 رشكة أسمنت الصفوة.4. 

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

ذات مسئولية محدودة.

جهة حكومية.
رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مقفلة.

عضو )9( األستاذ/

عبد السالم بن 

عبد الرحمن العقيل

رشكة سينرشي 21 السعودية.. 1
رشكة جرير لالستثامرات التجارية.. 2
رشكة جرير للتطوير التجاري.. 3
رشكة أسواق املستقبل.. 4
رشكة األسواق املتطورة.. 5
رشكة مدارس رياض نجد األهلية.. 6
رشكة امتياز العربية.. 7
جمعية إطعام الخريية.. 8
رشكة خامسية طيبة.. 9

رشكة خامسية طابة.. 10
رشكة رصوح املراكز.. 11
الهيئة العامة لإلستثامر.. 12
رشكة كنان الدولية للتطوير العقاري.. 13
رشكة حرمة الوطنية.. 14
رشكة وادي حرمة.. 15
رشكة أصالة القابضة.. 16
رشكة األندلس العقارية.. 17
رشكة الخيول العربية للتطوير العمراين.. 18
رشكة أفراس العربية.. 19
رشكة هامات العقارية.. 20
رشكة الوسطى الطبية.. 21
رشكة صحة الرشق الطبية.. 22
رشكة رابية فال.. 23
رشكة الضاحية املثالية.. 24
رشكة استحواذ بروج.. 25
رشكة أبحر الشاملية.. 26
رشكة امتياز الرياض.. 27

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
دخل اململكة.

داخل اململكة.
داخل اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.

جمعية خريية.
ذات مسئولية محدودة.
ذات مسئولية محدودة.
ذات مسئولية محدودة.

جهة حكومية.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مدرجة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

 رشكة جرير القابضة.1. 
رشكة مالذ للتامني وإعادة التأمني.. 2
رشكة هريف لخدمات املواد الغذائية.. 3
هيئة السوق املالية.. 4

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة مدرجة.

هيئة حكومية.



29

تقرير مجلس اإلدارة 2018

١( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: عضو مجلس إدارة تنفيذي 

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل

تصنيف العضوية )تنفيذي/غري تنفيذي/مستقل(اسم العضوتسلسل

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي.عضو )1( املهندس/طارق بن عثامن القصبــي )رئيس مجلس اإلدارة(1

عضو )2( املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان )نائب رئيس 2
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي.مجلس اإلدارة(

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي.عضو )3( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف امللحـــــــم3

عضو مجلس إدارة تنفيذي.عضو )4( األستاذ/نبيل بن داود الحوشــــــــــــــــان4

عضو مجلس إدارة غري تنفيذيعضو )5( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانــــــــــي5

عضو مجلس إدارة مستقل.عضو )6( األستاذ / عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل6

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي.عضو )7( الدكتور/ سعيد بن سعد املرطــــــــــــــان7

عضو مجلس إدارة مستقل.عضو )8( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد8

عضو مجلس إدارة مستقل.عضو )9( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع9

الرشكة  حيال  وملحوظاتهم  علاًم مبقرتحات املساهمني  التنفيذيني  غري  وبخاصة   – أعضائه  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  اتخذها  التي  اإلجراءات 

وأدائها:

السادسة  العادية  العامة  والجمعية  2018/03/19م،  بتاريخ  املنعقدة  والخمسون  الخامسة  العادية  غري  العامة  الجمعية  اجتامع  خالل 
عدد  قام  2018/12/19م،  بتاريخ  املنعقدة  والخمسون  السابعة  العادية  غري  العامة  والجمعية  2018/05/09م،  بتاريخ  املنعقدة  والخمسون 
عن  املتحققة  والنتائج  البنك  أداء  بشأن  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  عىل  واالقرتاحات  واالستفسارات  األسئلة  بطرح  املساهمني  من 
العام املايل 2017م وقد تم تقديم اإليضاحات واألجوبة عىل جميع ما ورد من أسئلة واستفسارات ومقرتحات بشأن أداء البنك وأنشطته 

وخططه الحالية واملستقبلية، وذلك مبشاركة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.

وصف مخترص الختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة املراجعة، ولجنة الرتشيحات ولجنة املكافآت، مع ذكر أسامء اللجان ورؤسائها وأعضائها   

وعدد اجتامعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور األعضاء لكل اجتامع وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتامع: 

١( اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة من أعضاء يتم اختيارهم بواسطة مجلس اإلدارة ويرأسها يف هذه الدورة رئيس مجلس اإلدارة. ويحدد 
مجلس اإلدارة اختصاصاتها وصالحياتها. ويقع عىل عاتق اللجنة التنفيذية وفقًا للصالحيات املفوضة لها مراقبة تطبيق االسرتاتيجية والسياسات 
مدى  من  والتأكد  املايل  للعام  املقدمة  العمل  وخطة  بامليزانية  والتوصية  البنك  أداء  ومراقبة  املخاطر  وإدارة  اإلدارة  مجلس  يضعها  التي 

تنفيذها لسياسات مجلس اإلدارة إضافًة إىل مراقبة كفاءة تنفيذ معايري وسياسات الرقابة الداخلية.

 - تاريخ 23 ربيع األول 1437هـ  الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )196( املنعقد يف  التنفيذية ضمن هذه  اللجنة  إعادة تشكيل  وقد تم 
املوافق 03 يناير 2016م حيث عقدت اللجنة تسعة اجتامعات خالل عام 2018م )تسعة اجتامعات خالل عام 2017م( حرضها أعضاء اللجنة حسبام 

هو موضح بالجدول أدناه: 

ـم ـ ـ ـ ـ ـ طبيعة االسـ
اتالعضوية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات: تسعة اجتماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدد االجتماع

تماع  االج
األول

2018/01/29م

تماع االج
ثاني  ال

2018/02/21م

تماع االج
ث ثال  ال

2018/03/19م

اع  االجتم
رابع ال

2018/05/09م

اع  االجتم
الخامس

2018/06/03م

اع  االجتم
السادس

2018/09/16م

اع  االجتم
السابع

2018/10/24م

االجتماع
ثامن ال

2018/11/21م

االجتماع 
تاسع ال

2018/12/19م

المهندس/طارق بن عثمان 1
ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القصب

رئيس اللجنة 
√√√√√√√√√التنفيذية

المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم 2
√√√√√√√√√عضوالسلطان

األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف 3
ـم ـ ـ ـ ـ ـ √√√√√X√√√عضوالملحـ

ان4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √√√√√√√√√عضواألستاذ/ نبيل بن داود الحوشـ

األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز 5
ايع ـ ـ ـ √√√√√√√√√عضوالشـ
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٢( لجنة املراجعة: 

للبنك  املالية  القوائم  سالمة  يخص  فيام  اإلرشافية  بواجباته  للوفاء  اإلدارة  مجلس  مساعدة  يف  وهام  أسايس  بدور  اللجنة  هذه  تقوم 
ومؤهالت واستقاللية مراجعي حسابات البنك، وأداء ضوابط وإجراءات اإلفصاح بالبنك وفعالية املراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجني 
وكفاية أنظمة البنك املحاسبية الداخلية والضوابط املالية، والتزام البنك بالسياسات األخالقية واملتطلبات القانونية والنظامية إضافة إىل 

إدارة املخاطر وأنشطة االلتزام والرقابة بالبنك.

أنظمة  لفعالية  السنوية  بالتقويم واملراجعة  القيام  للبنك وتساعد مجلس اإلدارة يف  السنوية  ربع  القوائم املالية  اللجنة مبراجعة  وتقوم 
الرقابة الداخلية وتحديد املخاطر املتوقعة ووضع الخطط االسرتاتيجية ملواجهة تلك املخاطر.

عكست نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك مستويات جيدة ومقبولة. وضمن هذا اإلطار يتبنى بنك الجزيرة كافة 
السياسات واإلجراءات املطلوبة من مختلف الجهات النظامية إضافة إىل أفضل املامرسات املتبعة عامليًا.

وتتكون لجنة املراجعة من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني وعضوين مستقلني عىل األقل من خارج البنك. ويحرض 
اجتامعات لجنة املراجعة كل من مسئول إدارة التدقيق الداخيل ومسئول اإلدارة املالية بشكل مستمر، كام ويحرضها الرئيس التنفيذي وكبار 
املديرين التنفيذيني عند الحاجة. وقد تم إعادة تشكيل لجنة املراجعة ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )196( املنعقد يف تاريخ 
23 ربيع أول 1437 هجري املوافق 3 يناير2016 م حيث عقدت اللجنة ستة اجتامعات خالل عام 2018م )ستة اجتامعات يف عام 2017م( حرضها 

الرئيس واألعضاء كام هو مبني يف الجدول أدناه:

عدد االجتماعات ستة اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع 
األول 

2018/01/28م

االجتماع 
الثاني 

2018/04/01م

االجتماع 
الثالث 

2018/05/01م

االجتماع 
الرابع 

2018/07/23م

االجتماع 
الخامس 

2018/10/28م

االجتماع 
السادس 

2018/12/10م

√√√√√√رئيس لجنة المراجعة األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباني1

√√√√√√عضو لجنة المراجعة األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 2

X√√√√√عضو لجنة المراجعةاألستاذ/ طه بن محمد أزهري3

3( لجنة الرتشيحات واملكافآت:

بناًء عل اقرتاح من مجلس اإلدارة – الئحة  للبنك –  العامة  الجمعية  لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة،و تصدر  الرتشيحات واملكافآت هي  لجنة   
عمل هذة اللجنة ، عىل أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم. 
وترتكز مهامها واختصاصاتها يف التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة، واملراجعة السنوية 
عن االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات 
التي ميكن إجراؤها ، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية 
بالتعيني باملهارات املناسبة والقدرات واملؤهالت املطلوبة، ووضع ومراجعة سياسات املكافآت  التوصية  إدارة رشكة أخرى، وربط  مجلس 

والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني.

وقد تم تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم  )196( املنعقد يف تاريخ 23 ربيع األول1437 
ه -املوافق 03 يناير 2016 م حيث عقدت اللجنة ثالثة اجتامعات خالل عام 2018 م (اجتامعني خالل عام 2017 م) حرضها رئيس وأعضاء اللجنة 

حسبام هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتماعات ثالثة اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
)2018/02/15م(

االجتماع الثاني 
)2018/09/24م(

االجتماع الثالث 
)2018/12/19م(

√√√رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحــــــم1

√√√عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل 2

√√√عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــيد3

٤( لجنة إدارة املخاطر:

تقوم هذه اللجنة مبساعدة مجلس اإلدارة يف اإليفاء مبسئوليات اإلرشاف عىل املخاطر الكامنة يف عمل البنك وعمليات الرقابة فيام 
بناًء عىل  البنك إلدارة وتحمل املخاطر  قابلية  – مراجعة  ، وترتكز مهامها ومسئولياتها يف اإلرشاف واملراقبة  يتعلق مبثل هذه املخاطر 
التحليل املقدم عن مدى إدارة املخاطر وصياغة السياسات املناسبة لتطبيقها – اعتامد نظام التصنيف املعمول به يف البنك والسياسات 
الهامة  للمخاطر املالية  التعرض  لجنة األصول وااللتزامات – مراجعة حاالت  األساسية إلدارة األصول وااللتزامات كام تم تطويرها بواسطة 
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وغريها من حاالت التعرض للمخاطر والخطوات التي اتخذتها اإلدارة ملراقبة وضبط وإعداد التقارير عن حاالت التعرض للمخاطر مبا يف ذلك، 
التعرض  حاالت  وتقديم  االسرتاتيجية،  واملخاطر  والتزوير  والتشغيل  والسمعة  والسيولة  واالئتامن  والسوق  االعتامد  مراجعة  حرص،  دون 
للمخاطر والتحمل واعتامد التعامالت املناسبة أو القيود التجارية – مراجعة نطاق عمل إدارة املخاطر وأنشطتها املستهدفة يف ما يتعلق 

بأنشطة إدارة املخاطر الخاصة بالبنك.

وقد تم إعادة تشكيل لجنة إدارة املخاطر ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )196( املنعقد يف تاريخ 23 ربيع األول 1437هـ 
-املوافق 03 يناير 2016م حيث عقدت اللجنة أربعة اجتامعات خالل عام 2018م )أربعة اجتامعات خالل عام 2017م( حرضها رئيس وأعضاء اللجنة 

حسبام هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتماعات أربعة اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
2018/02/20م

االجتماع الثاني 
2018/05/08م

االجتماع الثالث 
2018/09/17م

االجتماع الرابع 
2018/12/12م

√√√√رئيس لجنة إدارة المخاطرالدكتور/ سعيد بن سعد المرطــــــــــان1

√√√√عضو لجنة إدارة المخاطراألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــيد 2

√√x√عضو لجنة إدارة المخاطراألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع3

   ٥( اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة

تقوم هذه اللجنة بدور مهم يف مساعدة مجلس اإلدارة لالطالع مبسئولياته االجتامعية املتعلقة بربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة حيث تتمثل 
مسئوليات اللجنة يف رسم السياسات واإلجراءات املتعلقة بأنشطة وبرنامج املسئولية االجتامعية، واعتامد امليزانية السنوية لربنامج خري 
االجتامعية،  املسئولية  برامج  تعرتض  قد  التي  العوائق  حيال  املناسبة  الحلول  واتخاذ  للربنامج،  السنوية  الخطة  وإقرار  الجزيرة،  ألهل  الجزيرة 
ومراجعة أهداف الربنامج من خالل تفعيل وإبراز دور البنك يف خدمة املجتمع، واإلسهام واملشاركة الفاعلة يف برامج املسئولية االجتامعية 
عىل مستوى اململكة، ومد جسور التعاون والتواصل بني البنك والجهات والهيئات املعنية بتلك الربامج، وإقامة الرشاكات النوعية مع الجمعيات 
املناسبة  البيئة  وتهيئة  االجتامعية،  املسئولية  مسرية  دفع  يف  الخاص  القطاع  دور  إبراز  يف  تسهم  التي  اململكة  يف  الخريية  والهيئات 
الستيعاب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم برامج مميزة موجهة لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، والرفع ملجلس اإلدارة بتقرير سنوي 

عن أنشطة وبرامج )خري الجزيرة ألهل الجزيرة( .

وقد تم إعادة تشكيل اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقـــــــــم )196( املنعقد يف 
تــــاريخ 23 ربيــع األول 1437هـ -املوافق 03 يناير 2016م. ثم أعيد تشكيل اللجنة برئاسة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان وعضوية 
األستاذ/عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، والدكتور/ فهد بن عيل العليان، مبوجب عدم مامنعة مؤسسة النقد العريب السعودي بخطابها رقم 
391000052089 وتاريخ 1439/05/06هـ الذي تم استالمه يف 2018/01/28م. وقد عقدت اللجنـــة أربعة اجتامعات خالل عام 2018م )اجتامعني 

خالل عام 2017م(، عىل النحو التايل:  

عدد االجتماعات أربعة اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
)2018/02/01م(

االجتماع الثاني 
)2018/05/23م(

االجتماع الثالث 
)2018/10/02م(

االجتماع الرابع 
)2018/12/10م(

رئيس اللجنة العليا لبرنامج خير المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان1
√√√√الجزيرة ألهل الجزيرة

عضو اللجنة العليا لبرنامج خير األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق2
√√√√الجزيرة ألهل الجزيرة

عضو اللجنة العليا لبرنامج خير الدكتور/ فهد بن علي العليــــــــــــــــان3
√√√√الجزيرة ألهل الجزيرة
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية األخرية وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات:

سجل الحضوراالســـــــمم

اجتماع الجمعية األول 
)2018/03/19م(

اجتماع الجمعية الثاني 
)2018/05/09م(

اجتماع الجمعية الثالث 
)2018/12/19م(

√√√عضو )1( المهندس/طارق بن عثمان القصبـــــــــــي1

√√√عضو )2( المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطـان2

√X√عضو )3( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحــــــــم3

√√√عضو )4( األستاذ/نبيل بن داود الحوشـــــــــــــــــان4

√√√عضو )5( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانــــــــــي5

√√√عضو )6( الدكتور/سعيد بن سعد المرطــــــــــــــان6

√√√عضو )7( األستاذ/عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل7

√√√عضو )8( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــيد8

√√√عضو )9( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع9

وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني وأقربائهم( 

السنة  الحقوق خالل  التسجيل واإلدراج، وأي تغيري يف تلك  الخامسة واألربعني من قواعد  الحقوق مبوجب املادة  بتلك  أبلغوا الرشكة 

املالية األخرية:

اسم من تعود له المصلحةتسلسل
عدد األسهم 

بداية العام

عدد األسهم 

نهاية العام
نسبة التغييرصافي التغيير

-30,333,33230,333,332 البنك األهلي الباكستاني1
كانت نسبة ملكية المساهم  في بداية العام %5.83

ثم تغيرت باالنخفاض في نهاية العام إلى 3.70% بسبب
عدم مشاركته في اكتتاب حقوق األولوية.

 الشيخ/ صالح عبد الله محمد 2
-26,000,00026,000,000كامل

كانت نسبة ملكية المساهم في بداية العام 5 %
ثم تغيرت باالنخفاض في نهاية العام إلى 3.17% بسبب

عدم مشاركته في اكتتاب حقوق األولوية.

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات 

دين الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية:

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقديةت

أو حقوق االكتتاب
نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العام

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

58%15,91325,0939,180المهندس/ طارق بن عثمان القصبـــــــي1

2
المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان• 

شركة اتحاد األخوة للتنمية• 
1,732

34,288,480
2,731

54,070,295
999

19,781,815
%58
%58

58%2,707,4684,269,4681,562,000األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحـــــم3

58%3,4655,4641,999األستاذ/نبيل بن داود الحوشـــــــــــــــان4

--1,3001,300األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانـــــــــي5
)62%()1,600(2,6001,000الدكتور/ سعيد بن سعد المرطــــــــــــــان6
--1,3001,300األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل7
58%1,3002,050750األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــــيد8

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-يمثلها 9
--25,890,37225,890,372األستاذ/إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

* وافقت الجمعية العامة غري العادية »الخامسة والخمسون« )االجتامع الثاين( املنعقد بتاريخ 02 رجب 1439هـ املوافق 19 مارس 2018م عىل زيادة رأسامل 
البنك من 5.2 مليار ريال سعودي إىل 8.2 مليار ريال سعودي، وبالتايل زيادة عدد األسهم من 520 مليون سهم إىل 820 مليون سهم، بطرح أسهم حقوق 
أولوية مببلغ 3 مليار ريال سعودي وبقيمة أسمية 10 رياالت للسهم الواحد بدون عالوة إصدار. حيث كانت أحقية الحصول عىل حقوق األولوية للمساهمني 

املسجلني بسجالت البنك لدى رشكة مركز اإليداع لألوراق املالية بنهاية تداول يوم انعقاد اجتامع الجمعية املوضح أعاله.
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عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتامع موضحًا فيه أسامء الحارضين:

االجتماع األول 
2018/01/29م

االجتماع الثاني 
2018/03/19م

االجتماع الثالث 
2018/05/09م

االجتماع الرابع 
2018/06/03م

االجتماع الخامس 
2018/09/16م

االجتماع السادس 
2018/12/19م

√√√√√√عضو )1( المهندس /طارق بن عثمان القصــــــــبي

√√√√√√عضو )2( المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

√√√X√√عضو )3( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحــــــم

√√√√√√عضو )4( األستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــــــــــــان

√√√√√√عضو )5( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانــــــــي

√√√√√√عضو )6( الدكتور/ سعيد بن سعد المرطـــــــــــان

√√√√√√عضو )7( األستاذ/عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

√√√√√√عضو )8( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــيد

√√√√√√عضو )9( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع

عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أخرى2018/02/19)1(

أخرى2018/03/12)2(

الجمعية العامة2018/03/19)3(

أخرى2018/03/25)4(

الجمعية العامة2018/03/26)5(

أخرى2018/04/08)6(

أخرى2018/04/22)7(

أخرى2018/05/08)8(

الجمعية العامة2018/05/09)9(

ملف أرباح2018/05/13)10(

أخرى2018/05/29)11(

أخرى2018/06/27)12(

أخرى2018/08/28)13(

أخرى2018/10/02)14(

أخرى2018/10/17)15(

أخرى2018/12/02)16(

أخرى2018/12/12)17(

الجمعية العامة2018/12/16)18(

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت:

 ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة عن أي مكافآت.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح:

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح.
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املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني:

إن إجاميل هذه املدفوعات خالل عام 2018م ألعضاء مجلس  اإلدارة.   الجلسات ألعضاء مجلس  البنك بدفع مصاريف ومكافآت حضور  يقوم 
اإلدارة و اللجان املنبثقة منه وخمسة من كبار املوظفني التنفيذيني من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل كام ييل:

)بآالف الرياالت السعودية(

مكافآت متغيرةمكافآت ثابتة
مكافأة نهاية 

الخدمة
بدل مصاريفالمبلغ اإلجمالي

72 4,180 -   130 4,050 أعضاء مجلس اإلدارة

25 1,400 -   50 1,350 األعضاء المستقلين 

47 2,330 -   80 2,250 األعضاء غير التنفيذيين 

-   450 -   -   450 األعضاء التنفيذيين 

خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم 

الرئيس التنفيذي والمسئول المالي األول
 16,280 16,565625 33,470   -

-   385 -   85 300 أعضاء لجنة المراجعة

-   45 -   45 -   أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

-   55 -   55 -   أعضاء لجنة إدارة المخاطر

-   185 -   185 -   أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة

ألهل الجزيرة
   - 60   - 60   -

مالحظة: لجنة املراجعة و اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة تحتويان عىل أعضاء من خارج مجلس اإلدارة. 

سياسة املكافآت:
البنك مببلغ 360 ألف ريال سعودي كحد أدىن و مبلغ 500 ألف ريال سعودي كحد أقىص لكل  تم تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
نفقات  تشمل  ال  بحيث  اجتامع,  كل  عن  عضو  لكل  سعودي  ريال  آالف   5 مببلغ  االجتامعات  حضور  عن  مكافأة  ذلك  يف  مبا  السنة,  يف  عضو 
السفر واإلقامة، عىل أن ال يتجاوز إجاميل املكافآت املدفوعة لجميع األعضاء مجتمعني 5% من صايف األرباح السنوية، والتي تخضع لإلفصاح 
 20 1437/07/13هـ  املوافق  بتاريخ   371000078099 تعميمها رقم  السعودي يف  العريب  النقد  تعليامت مؤسسة  املالئم، كام وردت يف 
أبريل 2016 م، وكذلك تأكيد مؤسسة النقد العريب السعودي الالحق بخطابهم رقم 381000063670 بتاريخ 1438/06/14 هـ املوافق 13 مارس 
2017م، والذي ينص بوضوح عىل أن الحد األقىص هو مبلغ 500 ألف ريال سعودي شاملة ملبلغ 5 آالف ريال سعودي لكل عضو من أعضاء 

مجلس اإلدارة عن كل حضور الجتامعات مجلس اإلدارة، باستثناء أعضاء لجنة التدقيق.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

١. مقدمة

الصادرة من مؤسسة  الرقابية  األنظمة  أعضاء املجلس، كام نصت  السنوي جزء أسايس من مسؤوليات  اإلدارة  أداء مجلس  تقييم  يعترب 
النقد العريب السعودي، وهيئة السوق املالية. وتعترب جولة التقييم فرصة قيمة إللقاء نظرة صادقة وشفافة من كافة أعضاء املجلس إىل 

أداءهم ومقارنة آرائهم مع زمالئهم الذين يشاركوهم مسؤولياتهم.

وعليه، نص إطار الحوكمة اإلدارية لبنك الجزيرة الذي تم أعداده من قبل رشكة ) PWC ( االستشارية ومتت املوافقة عليه من مجلس اإلدارة 
يف الجلسة رقم 187 بتاريخ 2014/07/08م، عىل إطار تقييم املجلس وسبل ومنهجية تنفيذ التقييم. 

ولكن، تختلف سبل ووسائل التقييم املستعملة من سنة ألخرى من حيث النوعية والشمولية والتنفيذ. وبالنظر إىل تلك املنهجية نرى أن 
هنالك نوعني مختلفني من تقييم األداء ملواكبة أفضل املامرسات الدولية، كام تم فعلة لدى بنك الجزيرة:

التقييم فئة )أ( وهو التقييم »األصغر« الذايت السنوي املخترص واملنحرص يف تقييم أعضاء املجلس بنفسهم ألنفسهم من خالل   •
استبيان مقنن، ومن ثم جرد اإلجابات وتحليل و ترتيب النتائج واقرتاح التوصيات من قبل مختيص علوم اإلحصائيات باملنشئة.

التقييم فئة )ب(  وهو التقييم  »األكرب« املنفذ مرة كل 3 سنوات من قبل رشكة استشارية متخصصة يف هذا املجال والتي تقوم   •
بدورها بتحليل و ترتيب النتائج ووضع التوصيات  
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٢. التفاصيل

عند بدء دورة املجلس السابق املنتهية يف عام 2015م تم تكليف مؤسسة قادة املجالس )Board Directors Institute – )BDI يف مدينة 
لتنفيذ تقييم من فئة »ب« وتسميته »تقييم فعاليات مجلس اإلدارة«. ولقد تم إعادة ذلك يف عام 2018 عندما خضع كافة أعضاء  ديب 

مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة من املجلس للتقييم األكرب خالل أشهر ابريل ومايو.

وكان محور التقييم التي نفذته رشكة BDI يف كل من عامي 2013 و 2018م مكون من عنرصين أساسيني:

إعداد استبيان إلكرتوين موحد مكثف ومفصل إلمالئه من جميع أعضاء املجلس واللجان؛  •
ومبقابلة جميع أعضاء املجلس وكبار املسؤولني والتنفيذيني كل عىل حدة  •

وقامت الرشكة بإعداد وتقديم تقرير مفصل ألعضاء مجلس اإلدارة يف بدء عام 2014م أسفر عنه الرتكيز عىل فرص النمو والتحسني ألعضاء 
املجلس. كام تم تقديم تقرير لكافة أعضاء املجلس وجميع املشاركني يف التقييم من رشكة BDI يف شهر سبتمرب 2018م شامل لجميع 
املعطيات والتحليالت والتوصيات، قبل انحالل وفسخ املجلس القديم وانتخاب املجلس التايل لفرتة 2019 – 2021م، وتم اعتامد انتقال 
الرتشيحات  لجنة  وسكرتري  البرشية  املوارد  مجموعة  رئيس  إرشاف  تحت  القادم  املجلس  وعناية  والية  إىل  والتصحيحية  التحسينية  الخطط 

والتعويضات ووضع خطط لتنفيذ املقرتحات والتوصيات.

كام تم يف منتصف عام 2017م إعداد وطرح أول تقييم »أصغر« من فئة )أ(  للمجلس املنتهي عهده يف ديسمرب 2018م بعد إكاملهم 
سنة من أعامل اإلدارة. وتم تقديم تقرير بالنتائج والتوصيات يف نهاية العام تلقى درجة كبرية من النجاح وأمثر عن نتائج إيجابية، والذي 

سوف يتم أعادة طرحة عقب نهاية عام 2019م، وسيكرر كل عام لكامل عهد املجلس الجديد.

مجموعة املراجعة الداخلية

تقوم إدارة املراجعة الداخلية  بأجراء تدقيق داخيل مستقل و مراجعة ضوابط للبنك تشمل كافة أقسام العمل والفعاليات واملواقع الجغرافية 
للبنك. وتستخدم اإلدارة املنهجيات املعيارية للتدقيق يف إجراء تقييامت محكمة للمخاطر وأنظمة الرقابة للبنك .

أهداف  تحقيق  يضمن  مبا  عليها  اإلرشاف  مبسؤولية  املراجعة  لجنة  تضطلع  بينام  الداخلية  املراجعة  مجموعة  رئيس  املجموعة  إدارة  يتوىل 
املجموعة. وتتبع املراجعة الداخلية طريقة  املراجعة املبنية عىل التدقيق  باملخاطر يف تخطيط و تنفيذ مهام تقييم املراجعة. ويشمل نطاق 

صالحيات املراجعة الداخلية ونوعية األداء يف تنفيذ املسئوليات املوكلة لها.

املتعلقة  واملرئيات  بالتوصيات  وتزودها  العليا  لإلدارة  الرقابة  وأنشطة  للمخاطر  وموضوعيًا  مستقاًل  تقيياًم  الداخلية  املراجعة  إدارة  تقدم 
باألنشطة التي متت مراجعتها .

كام تعتمد املجموعة برنامجا لضامن الجودة و النوعية يشمل كافة أوجه أنشطة املراجعة الداخلية.

املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

كمؤسسة مالية، يعلق البنك أهمية كربى عىل بيئة الرقابة الداخلية. وقد وضع البنك إجراءات رقابة داخلية فعالة عىل مستوى املؤسسة ككل 
وتتم مراقبة و اختيار فعاليتها بشكل مستمر من قبل فعاليات الرقابة يف البنك، كام يتم أيضأ اختبارها من قبل مراجعي حسابات مستقلون 

وفريق كشف نظامي .

و قد أظهرت نتائج املراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية يف )بنك الجزيرة( مستويات رقابية جيدة و مقبولة.

مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد

املرصيف  السوق  يف  الريادي  البنك  موقع  وتعزيز  املرصفية  الخدمات  تعريف  إلعادة  جهودها  لألفراد  املرصفية  الخدمات  مجموعة  واصلت 
من خالل تقديم منتجات مبتكرة و حلول مرصفية عىل أعىل املعايري املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية .تم تصميم منتجاتنا و خدماتنا 
لرتقى ملستوى احتياجات و تطلعات جميع العمالء ابتداًء من فتح الحسابات من الفروع أو عرب األونالين إىل الودائع، بطاقات الدفع، بطاقات 
شبكة  عرب  الخدمات  أفضل  لتقديم  نسعى  كذلك،  العقاري.  التمويل  منتجات  من  رائدة  مجموعة  إىل  باإلضافة  الشخيص  التمويل  االئتامن، 
متنامية من قنوات التوزيع متمثلة يف 79 فرعًا و 19 قساًم للسيدات و 618 جهاز للرصف اآليل و  8,630 من أجهزة نقاط البيع. و تعترب خدماتنا 
املرصفية اإللكرتونية من بني األفضل يف القطاع املرصيف السعودي ابتداء من الجزيرة فون الحاصل عىل جائزة أفضل خدمات عمالء يف 
عام  بشكل  املنفذة.  والعمليات  االستخدام  معدالت  منو  يف  واضح  سامرت  الجزيرة  و  أونالين  للجزيرة  األخري  التحديث  دعم  أن  كام  العامل. 
ارتفعت محفظة التمويل للمجموعة بنسبة 7%  ليغلق الربع الثالث من 2018 عىل  19,211مليون ريال مقارنًة بـ 17,811مليون ريال لنفس الفرتة 

من عام  2017 ، كام بلغ إجاميل املطلوبات 34,149 مليون ريال للربع الثالث من عام 2018م. 

مواكبة للنمو املشهود يف  سوق التمويل العقاري فإن محفظة التمويل العقاري لدى بنك الجزيرة ارتفعت بنسبة 11% لعام 2018 وبحصة 
سوقية تقدر بـ 7% .وضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020 ومبادرات وزارة اإلسكان، فقد قام بنك الجزيرة بإطالق منتجات جديدة بالتعاون 
التمويل  للمواطنني املستحقني عىل  شهري  دعم  يقدم  والذي  السكني املدعوم  التمويل  منتج  يف  متمثاًل  العقارية  التنمية  صندوق  مع 
املمنوح من البنك، باإلضافة إىل برنامج تخفيض الدفعة املقدمة الذي يتميز بتخفيض الدفعة األوىل من 10% إىل 5% من قيمة العقار. وسعيًا 
املدعومة  العقارية  التنمية  صندوق  حلول  جميع  من  االستفادة  فرصة  للعمالء  أتاح  فقد  لألفراد  املرصفية  الخدمات  أفضل  لتقديم  البنك  من 
الجديدة كربنامج الرشاء عىل الخارطة، البناء الذايت، القسط املرن، برنامج القطاع الخاص ومبادرة القروض السكنية للعسكريني يف الخدمة من 

خالل فروعه وجاري العمل عىل إطالق هذه الخدمات من خالل األونالين أيضَا بهدف التيسري عىل العمالء. 
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مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة

تقوم مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة بخدمة رشيحة أصحاب الرثوات ذات املالءة العالية، وذلك من خالل تقديم باقة شاملة ومتنوعة من 
الخدمات واملنتجات املرصفية الخاصة واملتوافقة مع أحكام الرشيعة السمحاء. كام تسخر املجموعة كل ما لديها من خربة وإمكانات من أجل تحقيق 

أهداف عمالئها املالية وإدارة ثرواتهم باحرتافية وأمانة.

وقد بلغت إجاميل ودائع العمالء 7.091  مليون ريال بنهاية عام 2018م.

كام تتعاون املجموعة وبشكل وثيق مع »رشكة الجزيرة كابيتال« لتوفري الخدمات االستشارية يف مجال االستثامر، وتقديم حلول متنوعة خاصة 
برشيحة كبار العمالء. وقد بلغت إجاميل حجم املحافظ االستثامرية التابعة لعمالء املجموعة ما قيمته 5.676 مليون ريال بنهاية عام 2018م. 

تابعة للمجموعة تهدف إىل توفري جميع متطلبات عمالئنا االئتامنية  احتياجات عمالئها االئتامنية من خالل وحدة لالئتامن  كام تلبي املجموعة 
بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم النقدية والغرض من التسهيالت. وقد منت إجاميل حجم محفظة التسهيالت االئتامنية مبعدل 43% لتصل إىل 

1.078 مليون ريال بنهاية عام 2018م.

وتخدم املجموعة عمالئها من خالل أربع مراكز، تتواجد يف كل من الرياض، جدة، الخرب، ومكة املكرمة. وتقوم هذه املراكز بتقديم جميع الخدمات 
والعمليات املرصفية التي يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر سعودية مؤهلة تتميز بأعىل درجات املهنية والخربة املرصفية.

اتفاقية مع انفست كورب، من خاللها تقوم انفست كورب بتقديم منتجات استثامرية عقارية  العام 2018 قامت املجموعة بتوقيع  يف خالل 
محدده متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية لعمالء البنك من املرصفية الخاصة.

مجموعة الخدمات املرصفية - فوري:

العربية السعودية وذلك من  التحويالت املالية يف اململكة  واصلت مجموعة فوري يف عام 2018 تعزيز موقعها وتوسيع أعاملها يف قطاع 
خالل االستحواذ عىل حصة سوقية هامة تزيد نسبيًا عام استحوذه املنافسون اآلخرون. وباإلضافة إىل تحقيق الدخل الدائم للبنك، واصلت فوري 
التحويل، وإضافة املزيد من خطوط  الذكر وليس الحرص، تطوير األنظمة، وتوسيع مراكز  تطوير أعاملها بشكل عام مبا يف ذلك، عىل سبيل 
املنتجات والعالقات املبارشة مع املراسلني، وإطالق موقع فوري اإللكرتوين وخدمات التحويل عرب اإلنرتنت لعمالء بنك الجزيرة والتي تعترب انجازًا 
كبريًا . ولكونها أحد رواد السوق يف مجال التسويق، فقد واصلت فوري طريقتها التسويقية القوية حيث قادت قطاع التحويالت املالية وذلك من 

خالل تنفيذ العديد من الحمالت التسويقية خالل العام لتتجاوز منافسيها يف تحقيق املزيد من االنتشار والوصول للعمالء. 

باإلضافة إىل أكرث من 400,000 شبكة رصف من خالل الرشاكة مع MTOs و MoneyGram و Ria، فقد أصبحت خدمات فوري للحواالت املبارشة 
الباكستان، مرص، نيبال، رسيالنكا، اليمن، والهند. وتستهدف املجموعة يف نهاية الربع األول من عام 2019 إضافة املزيد من  متاحة للفلبني، 

عالقات املراسلني املبارشة يف كل من السودان واألردن وتركيا وبنغالديش واندونيسيا.

وعىل صعيد العام 2019، فقد أعدت مجموعة فوري نفسها لتعزيز حصتها السوقية ومصادر دخلها وذلك من خالل إدخال منتجات وخدمات قليلة 
التكلفة  كإطالق الفروع الذكية، مثاًل، وتنويع القنوات اإللكرتونية وطرح بطاقة فوري.

مجموعة إدارة املخاطر 

واصل بنك الجزيرة يف عام 2018 حملته  الهادفة للرتكيز عىل تعزيز ثقافة إدارة املخاطر وضامن تطبيقها عىل مستوى البنك. وانطالقًا من ذلك، 
واصلت اإلدارة التزامها بضامن تبني البنك ألفضل مامرسات املخاطر املعتمدة مدعومة بالبنية التحتية الرضورية لتحقيق تلك األهداف سواء من 

حيث األفراد أو العمليات أو اإلجراءات أو األنظمة بحيث تتأصل تلك املامرسات التي تم تبنيها يف النسيج الثقايف للبنك.

وقد أعطيت األولوية لتعزيز فعالية إدارة املخاطر بالبنك، مع الرتكيز بشكل أسايس عىل النواحي التالية:

بناء هيكل واسرتاتيجية مخاطر قوية ليس فقط من أجل تسهيل تطبيق اسرتاتيجية العمل الحالية ولكن أيضًا من اجل التكيف مع التغريات   .1
الحاصلة يف اسرتاتيجية وبيئة العمل للبنك.

االستثامر يف وتطوير قدرات وتقنيات تحليل املخاطر من أجل وضع أساس قوي لبناء مركز بيانات للمخاطر بالبنك. ويف هذا السياق، فقد   .2
حقق البنك تقدما كبريًا عىل صعيد استكامل املرحلة األوىل من جهوده لتبني مامرسات  لجنة بازل لإلرشاف املرصيف معيار رقم 239 . وتتمثل 
الرؤية النهائية للبنك يف تطوير مركز حفظ متطور لبيانات املخاطر بحيث يكون مبثابة املصدر الوحيد لكافة بيانات املخاطر واالحتياجات التحليلية.

تنظيم إجراءات املوافقة واملراجعة مبا يضمن أن تبقى جهات املوافقة عىل املخاطر وجهات مراجعتها مستقلة وأن تضع نصب أعينها   .3
التبني الدقيق لثقافة لجنة االئتامن ومبدأ الرقابة الثنائية عىل األقل.

تعزيز وتطوير إدارة امن وحامية املعلومات وذلك مبا يتامىش واسرتاتيجية البنك الرامية إىل تعزيز وحامية املعلومات ونظم املعلومات   .4
لضامن رسيتها ونزاهتها وتوفرها يف الوقت املناسب مبا يتامىش مع الحاجة إليها ومدى قيمتها والتهديدات املرتبطة بها.

موامئة اسرتاتيجية إجراءات كفاية رأس املال مبا يتامىش مع التوجه االسرتاتيجي للبنك.  ويتم  ترشيد أهداف اإلجراءات الداخلية لتقييم   .5
كفاية رأس املال بشكل دوري وفقا لالسرتاتيجية الحالية وخطة األعامل عىل أساس سنوي. وقد تم تقييم كفاية رأس املال وفقًا لطبيعة 

وحجم وتعقيد منوذج أعامل البنك مع الوثائق التفصيلية.
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كام ان البنك قام بتطوير إطار عمل خاص بإجراءات التقييم الداخيل لكفاية السيولة وفقا للمتطلبات التنظيمية. ويركز هذا اإلطار بشكل   .6
مبديئ عىل تقييم مخاطر السيولة يف بنك الجزيرة، وهيكل الحوكمة، واالسرتاتيجيات املرتبطة بها، وكذلك الرتتيبات واإلجراءات الطارئة 

للتعامل مع مشاكل السيولة.

تطبيق برنامج بازل، والذي ميثل فرصة هامة لتحقيق األمور التالية:  .7

تطوير وصقل سياسات وإجراءات البنك مبا يضمن اتساقها مع أفضل املامرسات العاملية واملتطلبات النظامية املحلية. )أ( 

تطوير و تعميم وتنفيذ ومراقبة إطار تفصييل خاص بالبنك ملستوى تقبل املخاطر بحيث يعمل ليس فقط كنقطة ربط بني اسرتاتيجية  )ب( 
مجلس اإلدارة وتنفيذ األقسام لها، بل أيضا كحلقة وصل تبادلية للمرئيات واملالحظات مبا يضمن اتساق تلك االسرتاتيجية مع البيئة 

العملية والتنظيمية السائدة.

ألفضل  طبقا  وضبطها  متواصل  أساس  عىل  الثانية  الركيزة  مبوجب  املخاطر  تقييم  أمناط  وتحسني  فاعلية  من  والتحقق  مراجعة  )ج(  
املامرسات املتبعة عىل مستوى القطاع املرصيف وأيضا مبا يتامىش مع توجيهات وتوقعات مؤسسة النقد. 

أمتتة التقارير مبوجب الركيزة األوىل مبا يضمن دقة تلك التقارير وإصدارها يف الوقت املحدد واستمرار توافقها مع التوقعات التنظيمية.  )د( 
وضمن هذا السياق، فقد نفذ البنك بنجاح التحضريات اآللية الالزمة إلصدار تقارير الركيزة األوىل مبا يتامىش مع املتطلبات النظامية.

تحســني وتعزيــز إطــار اختبــارات الضغــط / الجهــد طبقــا ألفضــل املامرســات املطبقــة وتوجيهــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي اتفاقيــة   .8
ــارات الضغــط / الجهــد النظاميــة عــرب مختلــف معايــري  ــازل، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات واملنهجيــات املعتمــدة مبــا ميكــن البنــك مــن إجــراء اختب ب
املخاطــر والســيناريوهات ذات العالقــة. ويتــم التعامــل مــع نتائــج اختبــارات الضغــط / الجهــد كبيانــات ذات قيمــة ألغــراض خطــط األعــامل ورأس 

املــال عــىل أســاس مســتقبيل.

ضــامن أن يبقــى البنــك املؤسســة املاليــة األكــرث امتثــااًل مبوجــب املعيــار املحاســبي العاملــي رقــم 9. وضمــن هــذا اإلطــار فقــد قــام البنــك   .9
باســتكامل مــرشوع املعيــار املحاســبي رقــم 9  مبــا يضمــن أن يتــم تطبيــق املعيــار املحاســبي العاملــي رقــم 9 وإيالئــه الرتكيــز واالهتــامم 
الــذي يســتحقه. وتبعــا لهــذا فــان البنــك حاليــا متوافــق متامــًا مــع طريقــة الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة والســيناريوهات واألمنــاط املالمئــة 
مبــا يضمــن أن تكــون حســابات التعــرث وخســائر االئتــامن املتوقعــة للبنــك متوافقــة بالكامــل مــع متطلبــات املعيــار املحاســبي 9 وكذلــك مــع 

تعليــامت مؤسســة النقــد.

10. تطبيق سياسة / إطار عمل مخاطر العمليات املتوافقة مع توصيات لجنة بازل ومؤسسة النقد العريب السعودي. ويهدف هذا اإلطار إىل 
تشجيع وتعزيز ثقافة الوعي والفهم للمخاطر والحد من الخسائر يف جميع أنحاء البنك.  وهذا االطار يضع املبادئ الخاصة بكيفية تحديد 

وتعريف مخاطر العمليات وتقييمها والحد من آثارها السلبية وكذلك مراقبتها واإلبالغ عنها داخل البنك.

11. التحقق من خالل إجراءات التحقق واملعايرة أن أمناط درجات املخاطر االئتامنية وبطاقات األهداف املتوازنة تحافظ عىل قوتها التحليلية 
والتوقعية فيام يخص تقييم املخاطر املرتافقة مع تعرث أي عميل حايل و /أو محتمل. هذا ولقد قام البنك بنجاح بالتحقق من وتنفيذ الدفعة 

األوىل من أمناطه املعاد معايرتها.

مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية  

هذه  مكنت  وقد  اإلسالمية.   الرشيعة  أحكام  مع  متوافقة  للرشكات  املرصفية  والخدمات  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  الجزيرة  بنك  يقدم 
األدوات مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات من بناء مرصفية ذات عالقة عاملية املستوى، وصممت حلواًل مبتكرة لتلبية متطلبات العمالء 

التجاريني والرشكات، مام يعكس خربة مرصفية جيدة.

ال تقتــرص عالقتنــا املرصفيــة مــع العمــالء عــىل تقديــم خدمــات مرصفيــة ماليــة فريــدة ، بــل تشــمل حلــواًل استشــارية ســاهمت يف تنويــع قاعــدة 
عمالئنــا لتشــمل القطاعــات الحكوميــة والعامــة واملؤسســات املاليــة ورشكات القطــاع الخــاص. عــىل هــذا النحــو ، متوضــع بنــك الجزيــرة كرشيــك 

اســرتاتيجي ملســاعدة العمــالء عــىل تحقيــق منــو أعاملهــم. حيــث اســتمرت جــودة خدماتنــا يف الحصــول عــىل تقديــر جميــع رشائــح عمالئنــا.

متاشيا مع تركيزها عىل اإلقراض الحذر، قدمت مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات أداء جيدًا يف العام املايل 2018 والذي كان نقطة تحول 
يف تطويرها. بعد إعادة تخطيط واستحداث موارد جديدة ، فإن  قطاع الخدمات املرصفية للرشكات مستعد اآلن لالنطالق آلفاق أوسع.

أعاملنا  ميثلها منوذج  التي  الرئيسية  القوة  نقاط  االعتامد عىل  يف  للرشكات  الخدمات املرصفية  تستمر مجموعة  ، سوف  فصاعًدا  اآلن  من 
إدارة املخاطر، واإليرادات املرنة، وسجل حافل باإلدارة. مع الرتكيز عىل جميع املناطق  بالعالقة مع نهج مخصص، وتركيز قوي عىل  املدفوع 
الرئيسية يف اململكة، سوف يعتز فريق عالقاتنا يف إقامة روابط وثيقة مع العمالء الحاليني، ورعاية العالقات املحتملة التي سوف تتحول 

إىل عالقات قوية، مع مرور الوقت.

ومتشيا مع رؤية 2030، والنمو االقتصادي املتوقع ، واملشاريع الضخمة املعتمدة ، فإننا نعتقد أننا جاهزون متاما للتكيف مع التحديات التي 
تطرحها احتياجات العمالء املتغرية، والظروف االقتصادية وارتفاع حدة املنافسة. خالل السنة القادمة وبهدف تعزيز قاعدة أصولنا، نهدف إىل 
الرتكيز عىل عمالء القطاعني العام والخاص ، والعمل عىل التحويل من الرتكيز عىل رشيحة صغار العمالء إىل العمالء من أحجام ومستويات 
أعىل – خصوصا أولئك الذين أظهروا القدرة عىل تحمل الظروف التي سادت يف السوق خالل الفرتة املنرصمة، دون الحاجة أن نتنازل عن معيار 
نوعية األصول القوية. كام يتطلع فريق الخدمات املرصفية للرشكات لالستفادة من فرص اإلقراض املتنوعة التي من املفرتض أن تفتح يف 

مختلف قطاعات األعامل يف اململكة ليكون بنك الجزيرة رشيكًا قويًا ومساهاًم يف رؤية 2030.
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الخدمات املرصفية التجارية  

تأسست الخدمات املرصفية التجارية يف عام 2012م لتوفري مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات املرصفية التجارية لقطاع املؤسسات 
توفري مجموعة  إقليمية، عىل  ثالثة مكاتب  انطالقًا من  تعمل  التي  التجارية،  الخدمات املرصفية  الصغرية واملتوسطة يف اململكة. وتعمل 
لذلك،  وفقًا  املختلفة.  قنواتها  خالل  من  اململكة  أنحاء  يف  التجارية  املرصفية  الخدمات  عمالء  جميع  وتخدم  تربط  التي  املنتجات  من  كاملة 
خدمات  تقديم  التجارية  املرصفية  الخدمات  وحدة  ستواصل  كام  عميل.   800 حوايل  يبلغ  الذي  الحايل  املستوى  إىل  العمالء  قاعدة  وصلت 

محّسنة لتلعب دوًرا محورًيا يف تقديم العروض املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية وتوفري الخدمات التي تتجاوز تطلعات العمالء.

تعــد املنشــآت الصغــرية واملتوســطة العمــود الفقــري ألي اقتصــاد، ويظــل دعــم منوهــا وازدهارهــا يف هــذه األوقــات الحرجــة أحــد األهــداف 
الرئيســية للبنــك. وبنــاًء عــىل ذلــك ، وبجانــب رؤيــة اململكــة لعــام 2030، يســعى البنــك إىل دعــم زيــادة مســاهمة املؤسســات الصغــرية 
ــه اإلســرتاتيجية مــع  ــج املحــيل مــن 20% إىل 35%. وللمســاعدة يف تحقيــق هــذا الهــدف، يواصــل البنــك تحالفات واملتوســطة يف إجــاميل النات
الهيئــات الحكوميــة التــي تســاند وتدعــم هــذا القطــاع ، مثــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ، مــن خــالل برنامــج الكفالــة، حيــث يعتــرب البنــك 
منافًســا ضمــن البنــوك املصنفــة باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث أعــىل درجــة يف عــام 2018. ونعمــل عــىل تعزيــز تحالفاتنــا مــع الهيئــات الحكوميــة 
األخــرى مثــل الهيئــة العامــة للمشــاريع الصغــرية واملتوســطة )منشــآت( وبنــك التنميــة الســعودي وحاضنــات تكنولوجيــا )بــادر(، والتــي ستشــمل 

بالفائــدة جميــع األطــراف.

كان عام 2018 عامًا صعبًا، حيث تحتم عىل بنك الجزيرة التعامل مع التحديات املختلفة داخليًا وخارجيًا. داخليًا، يف شكل إصالح شامل للسياسات 
واإلجراءات، وخارجيًا من خالل العمل يف الظروف الصعبة للسوق والبيئة التجارية بشكل عام. مع تأثر الخط األسايس بشدة من األحكام القوية 

التي اتخذها البنك، والتي تتامىش مع نهجه املحافظ. ومع ذلك، نجحنا يف التغلب عىل تلك العقبات.

وبالنظر إىل املستقبل، سرنكز يف بنك الجزيرة عىل تنمية هذا املجال الهام واملربح، بدعم وتوجيه من اإلدارة العليا، الذين يولون الثقة يف 
أننا نستطيع أن نظهر تحواًل قويًا للغاية وأن يصبح البنك من أفضل مزودي الخدمات املرصفية التجارية باململكة.

خدمات املعامالت العاملية

برزت خدمات املعامالت العاملية )GTS( كعنرص حاسم يف خدمات إدارة النقد والتمويل التجاري املتوافق مع أحكام الرشيعة، مام يثبت أنها 
رشيك فعال وموثوق للعديد من الرشكات يف اململكة. تشمل الرشكات الصغرية واملتوسطة والرشكات التجارية والكيانات التجارية الكبرية 
والحكومية وشبه الحكومية )القطاع العام( واملؤسسات املالية. تغطي حلول الدفع الخاصة بوحدة خدمات املعامالت العاملية مجموعة كاملة 
 ،)E-Corporate( من املعامالت املحلية والدولية التي يتم تقدميها عرب قنوات الخدمات املرصفية للرشكات عرب اإلنرتنت، مثل الجزيرة أون الين
والتي تقدم الدعم الكامل لجميع املنتجات التي تقدمها وحدة خدمات املعامالت العاملية باإلضافة إىل التمويل التجاري مثل متكني االطالع 
الكامل عىل معلومات الحساب وتأسيس خدمات دفع محلية أو أجنبية يف بيئة آمنة عىل مدار الساعة؛ هذه العقود اآلجلة باإلضافة إىل خدمة 

إدارة الرواتب املقدمة تحت اسم »رواتبكم« التي تبسط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بدفع رواتب موظفي الرشكات.

العمالء.  احتياجات  تلبية  الرواتب بسهولة  إدارة معلومات  يتيح  تكنولوجيا املعلومات مام  أمن وحامية  عاٍل من  الخدمات مزودة مبستوى  هذه 
جميع  يف  التحديث  ومعالجة  رقمنة  حيث  من  التغيري  تقود  التي  األساسية  االتجاهات  مع  الوحدة  بهذه  الخاصة  النمو  اسرتاتيجية  تتامىش 

قطاعات األعامل يف اململكة.

التمويل املتخصص:

يواصل قسم التمويل املتخصص بالبنك توفري وهيكلة حلول مالية مبتكرة لعمالئنا من الرشكات واملؤسسات الكربى. وتتمثل أهداف قسم 
التمويل املتخصص يف توفري تغطية فعالة وواسعة للعمالء تواكب الخدمات واملنتجات املرصفية املتخصصة واملتوافقة مع أحكام الرشيعة 

التي يتم طرحها لعمالئنا من الرشكات واملؤسسات، مام يتوقع أن يسهم يف تحقيق عوائد مجزية ملساهمينا الكرام.

لعب  القسم  يواصل  والوكالة،  الهيكلة  مجال  يف  املتخصص  التمويل  قسم  راكمها  التي  الواسعة  الخربات  من  وانطالقا  مامثل،  جانب  عىل 
دوره الرائد يف حقل التمويالت املشرتكة جنبًا إىل جنب مع البنوك الرائدة األخرى وهو ما سيضمن مشاركته البناءة يف املشاريع العمالقة 

الرئيسية التي يتوقع طرحها مستقباًل.

خدمة  من  ميكنه  مبا  وذلك  العمالء  تغطية  يف  املتبع  النمط  وتطوير  تركيز  إعادة  القسم  يعتزم  املتخصص،  التمويل  اسرتاتيجية  من  وكجزء 
كبار  أنشطة  منو   أن يسهم  الصعيد،  هذا  عىل  املتوقع،  ومن  لهم.  ممكنة  فائدة  أفضل  وتحقيق  وجه  أكمل  عىل  الرئيسيني  عمالئنا  قاعدة 
أساس  عىل  معها  التعامل  سنواصل  والتي  واملؤسسات،  الرشكات  من  عمالءنا  رشيحة  مستوى  عىل  هامة  عمل  فرص  خلق  يف  العمالء 
والتي  عنها  املعلن  العمالقة  الحكومية  املشاريع  من  رئييس  بشكل  سيكون  تحقيقه  يتوقع  الذي  النمو  معظم  فإن  وباعتقادنا،  انتقايئ. 

ستمكننا من توظيف رأس املال بشكل انتقايئ يف املخاطر اآلمنة والحصول عىل حصة سوقية يف رشائح املؤسسات املستهدفة. 

وعىل مستوى املنظور املستقبيل، نحن عىل ثقة تامة بقدرة البنك عىل مقابلة والتعامل مع كافة التحديات املستقبلية بطريقة تفاعلية 
ومهنية وأيضا مواكبة الرتكيز الحكومي عىل املشاريع العمالقة والتي سوف تخلق فرصا مربحة كبرية.

وحدة املؤسسات املالية

نجحت وحدة املؤسسات املالية )FIU( يف إدارة وتطوير شبكة بنوك عاملية رشيكة رسيعة النمو لتمكني بنك الجزيرة من تلبية احتياجاته املرصفية 
األساسية للعمالء حول العامل من خالل تعزيز قدرات بنك الجزيرة لتلبية احتياجات العمالء وتسهيل متويل املال التحويالت املالية واملعامالت 

التجارية، باإلضافة إىل ذلك، لدى وحدة التحريات املالية الطموح لجعل بنك الجزيرة الرشيك املفضل يف اململكة.
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تحافظ وحدة املؤسسات املالية عىل عالقات قوية مع البنوك، واملؤسسات املالية، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، ورشكات االستثامر 
والوساطة املالية، ورشكات التأمني. تتخصص الوحدة يف إدارة املعامالت التجارية الدولية واإلقليمية واحتياجات إدارة النقد باإلضافة إىل نظرة 

ثاقبة للمتغريات الديناميكية يف بلدان البنوك املراسلة.

وحدة القطاع العام 

يقوم القطاع العام بإدارة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية يف القطاع العام. تتكون محفظتنا من قطاعات مختلفة مثل الصناعة والبرتوكيامويات 
العام، توظف الوحدة فريقا متخصصا لخدمة  والشحن والنقل واالتصاالت. نظرًا لطبيعة ونوعية الخدمات املعقدة التي يتطلبها عمالء القطاع 
ومتويل  املرصيف  االستثامر  وخدمات  العقارات  ومتويل  التمويل  حلول  الفريق  يقدمها  التي  الخدمات  تغطي  العام.  القطاع  عمالء  احتياجات 
العام  البنك من القطاع  التجارة الدولية لدى  النقد والخدمات املرصفية اإللكرتونية، وتوفر الوحدة لعمالء خدمات متويل  املشاريع وحلول إدارة 

واملنتجات املتعلقة بتمويل رأس املال والديون باإلضافة ملنتجات الخزينة والخدمات املرصفية العاملية.

املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

تــم تصنيــف العمــالء يف بنــك الجزيــرة حســب السياســات واملعايــري الخاصــة بالبنــك ومبــا يتطابــق مــع معايــري مؤسســة النقــد العــريب الســعودي 
يف ذلــك كــام يــيل:

عدد الموظفين )دوام كامل(* اإليرادات السنوية )بالمليون(تصنيف المنشأة

من 1 إلى 5من 0 إلى 3 متناهية الصغر

من 6 إلى 49من 3 إلى 40صغيرة

من 50 إلى 249من 40 إلى 200متوسطة

أعلى من 250 أعلى من 200كبيرة

* يعتمد بنك الجزيرة اإليرادات معيارًا رئيسيًا لتصنيف املنشآت، و يف حال عدم توفر هذا املعيار يصبح عدد املوظفني بدوام كيل هو املعيار الرئييس يف 
تصنيف عمالء املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

املبادرات التي تم اتخاذها من البنك للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

إنشاء 3 وحدات إقليمية لخدمة العمالء يف كل منطقة )املنطقة الوسطى، املنطقة الغربية، املنطقة الرشقية(.  •
تأسيس فريق متخصص لتنسيق مع كفالة و لتنظيم و مراقبة جميع اإلجراءات بني البنك وبرنامج كفالة.  •

وضع معايري خاصة لقبول املنح االئتامين للمنشآت الصغرية واملتوسطة وذلك بهدف ترسيع عملية املوافقة واملنح.  •
إنشاء مركز اتصال خاص )هاتف مرصيف( لخدمة املنشآت الصغرية واملتوسطة من العمالء الحاليني واإلجابة عىل استفسارات العمالء   •

الجدد، وذلك باالتصال عىل الرقم املجاين 8002449090.
إنشــاء وحــدة جديــدة الســتقطاب عمــالء جــدد والعمــل كوحــدة مركزيــة الســتقبال ومراجعــة جميــع اإلحــاالت الخاصــة بعمــالء املنشــآت   •

واملتوســطة. الصغــرية 
إنشــاء حقــول جديــدة يف النظــام األســايس للبنــك لتمييــز و تصنيــف رشائــح العمــالء والعالقــة املرصفيــة واحتياجــات عمــالء املنشــآت   •

واملتوســطة. الصغــرية 
توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم الخدمات املالية لبعض عمالئها )خاصة الخدمات التجارية(.  •

إنشاء لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي ملراجعة ومناقشة األداء العام للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة عىل أساس شهري   •
تصميم برامج تدريبية خاصة ملدراء العالقات يف إدارة الخدمات املرصفية التجارية ومتخصصة يف إدارة عالقات العمالء ومخاطر االئتامن.  •

تطوير بطاقة ائتامنية خاصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة وهي يف املراحل األخرية لطرحها يف السوق.  •
التي تلبي  الحلول املرصفية واملالية املتكاملة  الجديد وهو عبارة عن مجموعة من  برنامج »أعامل«  النهائية إلطالق  أيضًا يف املراحل   •

بشكل خاص احتياجات عمالء املنشآت الصغرية واملتوسطة.
عقد ورشة عمل مع طالب من جامعة اإلمام محمد بن سعود متخصصني يف العلوم املالية واملرصفية.  •

وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وموظفيها:

للرشكات  املرصفية  املجموعة  داخل  لدينا  التجارية  املرصفية  الخدمات  إدارة  قبل  من  واملتوسطة  والصغرية  الصغر  متناهية  املنشآت  تدار 
واملؤسسات. تضم إدارة الخدمات املرصفية التجارية أكرث من 58 موظف متخصص يف خدمة عمالء املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.
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عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء:

20 عدد الدورات التدريبية للموظفين

٢عدد الدورات التدريبية للعمالء

القروض والتعهدات وااللتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

               ألف ريال

 ٢٠١8

المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

٤٢,٢٧8٢٤٠,٦٢٢٦83,٦٥٠9٦٦,٥٥٠القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود داخل الميزانية(

٥٢,٠9١33١,٠٤9٢٠3,٥3٠٥8٦,٦٧٠القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج الميزانية(

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود داخل 
٢.٤%١.٧%٠.٦%٠.١%الميزانية( إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج 
١.٤%٠.٥%٠.8%٠.١%الميزانية( إلى مجموع القروض

8٧٤٦٦٥89١,١٤٢عدد القروض, بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

3٤٧٢٤9١٤١٧3٧عدد العمالء للقروض

٤38٤٧١3٤عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية(

٢٦,٢٤٤٥٥,١939,8٦89١,3٠٥مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية(

 2017

المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

١,٤٢٥,8٦٢ 8٤٥,٦9٢ ٤9٥,٠٦٢ 8٥,١٠8 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود داخل الميزانية(

٦٥9,883 ٤٦8,8٥٦ ١٥9,٠٥8 3١,9٦9 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج الميزانية(

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود داخل 
3.٦%٢.١%١.٢%٠.٢%الميزانية( إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج 
١.٧%١.٢%٠.٤%٠.١%الميزانية( إلى مجموع القروض

9٦٠ ٢9٧ ٤٢٧ ٢3٦ عدد القروض ,بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

98٢ 3٠٦ ٤3٧ ٢39 عدد العمالء للقروض

١٤٠ ٦ 8٦ ٤8 عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية(

١3٧,89٧ ٦,٧٢٤ 8٠,٦٦٥ ٥٠,٥٠8 مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية(

مجموعة الخزينة:

السابقة،  الفرتات  التي واجهت األسواق املالية املحلية واإلقليمية خالل  التحديات والصعوبات،  2018 شهد استمرار  أن عام  الرغم من  عىل 
والتي تعزى ألسباب مختلفة منها انخفاض أسعار البرتول ونقص السيولة واحتدام املنافسة يف بيئة العمل، إال أن مجموعة الخزينة واصلت 
منوها لتسجل أداء ماليا قويا خالل الفرتة، بينام عززت يف ذات الوقت إدارتها املتحفظة للمخاطر. ومع هذه اإلنجازات املالية القوية تواصل 

الخزينة الحفاظ عىل مركزها كمساهم رئييس يف صايف إيرادات البنك. 

تعرضت السيولة يف السوق املحلية إىل ضغوطات كبرية نظرا للسحوبات املنفذة من قبل الهيئات شبه الحكومية وإصدارات سندات الدين 
بأسعار  التمويل  متطلبات  بكافة  الوفاء  وضمنت  لديها  السيولة  قوة  عىل  الخزينة  حافظت  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعىل  الواسعة.  الحكومية 

مثالية مكنتها من مساندة منو األعامل.

الخزينة قد أضافت إىل محفظتها االستثامرية سندات حكومية جديدة موزونة وخالية املخاطر بقيمة 3,5 مليار ريال سعودي مام رفع  وكانت 
قيمة املحفظة االستثامرية للمجموعة إىل 23,8 مليار ريال سعودي، أي بنمو بنسبة 17,3% مقارنة بالسنة املاضية، وهو ما عزز حجم السيولة 

ودخل املحفظة لدى الخزينة.



41

تقرير مجلس اإلدارة 2018

واصل قطاع أعامل العمالء يف مجموعة الحزينة منوه املضطرد مع استمرار الرتكيز عليه خالل العام. وقد متخضت الجهود التي بذلتها الخزينة 
من أجل تقديم حلول متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية للعمالء، والتي ترافقت مع تعزيز التعاون بني الخزينة ومجموعات العمل األخرى 
العام بذل املزيد من االهتامم والرتكيز من أجل دعم  إيجابية عىل مختلف األصعدة. كام تم خالل  نتائج  البنك، إىل تحقيق  بهدف بيع خدمات 
أعامل مجموعة فوري وذلك من خالل ترتيبات التمويل املسبق لرشاء العملة ، وهوما ساهم يف استمرار نجاح أعامل هذه املجموعة. وقد 
أمثرت تلك الجهود يف تسجيل منو قوي عىل مستوى عائدات الرصف األجنبي واملشتقات بنسبة 27% مقارنة بالسنة املاضية، مام أدى إىل 

زيادة الحصة السوقية للبنك من عمليات الرصف األجنبي.

شملت اإلنجازات األخرى التي سجلتها مجموعة الخزينة خالل العام تعيني بنك الجزيرة »متعاماًل رئيسيًا« من قبل مكتب إدارة الدين العام، وهو 
أغراض  ذات  تابعة  رشكة  الخزينة  أسست  كام  األخرى.  املزايا  من  العديد  تحقيق  إىل  إضافة  للسوق،  صانعًا  ليكون  للبنك  فريدة  فرصة  مثل  ما 

محددة وذلك امتثااًل للقواعد واملعايري العاملية يف تنفيذ األنشطة اليومية. 

هذا وقد واصلت مجموعة الخزينة خالل العام جهودها املتواصلة لتطوير بنيتها التحتية حيث استكملت بنجاح تنفيذ نظامي التشغيل املتكامل 
Ambit Focus طبقًا للمراحل املجدولة. كام عززت اإلجراءات املدمجة كليًا لهذا النظام الفعالية التشغيلية ومزيج املنتجات  Front Arena و 

التي تطرحها الخزينة.

مجموعة املوارد البرشية

امتدادا من األهداف واإلنجازات التي تم تحقيقها يف عام 2017، واصلت مجموعة املوارد البرشية رحلتها يف تدشني قفزات وسبل للتقدم 
تطبيق  يف  االستمرار  خالل  من  األعامل،  قطاعات  لجميع  ومكمل  كامل  واسرتاتيجي  حيوي  كرشيك  دورها  معززة   2018 عام  خالل  اإلضايف 
كافة التوجيهات النظامية ذات الصلة والرتكيز يف ذات الوقت عىل استقطاب وتطوير وتحفيز ومكافأة املوارد البرشية من أجل االحتفاظ بها 

للمدى البعيد وتحقيق متيز متواصل يف أداء البنك.

كام واصلت املجموعة تنفيذ سلسلة كاملة من األدوار العامة والخاصة ومامرسة الرقابة عىل جميع شؤون املوظفني ومامرساتهم مبا يف 
للبنك  العامة  األهداف  وتحقيق  مساندة  أجل  من  موظفيهم  بإدارة  املتعلقة  األمور  كافة  حول  العمل  وحدات  لجميع  املشورة  تقديم  ذلك 

وتطلعاته العملية بغية الحفاظ عىل منو ثابت وزيادة القيمة للمساهمني واالرتقاء بسمعة البنك وصورته االحرتافية.

املوظفني  فئات  لجميع  باإلنتاجية  االرتقاء  قنوات  دعم  يف  األعامل  مجموعات  لجميع  كرشيك  دورها  املجموعة  واصلت  2018م  عام  ففي 
بالرتكيز عىل التواصل الحيوي والفعال بني املختصني يف مجموعة املوارد البرشية وكافة اإلدارات التشغيلية، وبالخصوص التطوير الدينامييك  
الذايت  التطور  ثقافة  وترسيخ  دعم  إىل  تهدف  التي  تقنية  مشاريع  عدة  وإطالق  من  االنتهاء  رأسها  وعىل  اإلدارية  الذاتية  الخدمات  ملنصة 
قيمتها  وبالتايل  فعالياتها  نطاق  وتوسيع  التقنيات  احدث  استخدام  تعلم  خالل  من  النفس  عىل  واالعتامد  البنك  منسويب  لكافة  املستمر 

لعموم املوظفني، باإلضافة إىل تحسني وتعزيز فعاليات العمل اإلداري الروتيني للمرشفني واملدراء.

إضافة إىل ذلك، متيزت 2018 كسنة أنشطة رقابية وتدقيقية مكثفة حيث خاضت مجموعة املوارد البرشية عديد من حمالت التدقيق الداخيل 
والرقايب والخارجي املستقل لتأكيد جودة املامرسات اإلدارية بأقىص درجات النجاح املمكنة، من خالل استحداث وتطوير وتعزيز السياسات 

واملامرسات ودور الحوكمة ومواكبتها للمتطلبات الرقابية املتغرية واملتطورة. 

وكام كان هو الوضع يف 2017، تتابع إدارة التوظيف الصدارة يف 2018 بالرتكيز عىل جذب أفضل ما يقدمه السوق من القوى العاملة السعودية، 
يف  باالستمرار  القائم  االلتزام  عىل  البنك  محافظة  إىل  إضافة  البنك،  إدارات  كافة  يف  لالندماج  سعودي  شاب   )259( باستقطاب  وذلك 
توفري الفرص الوظيفية والتدريبية املختلفة لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم والجامعية، والتي تعترب من أنجح وسائل االستقطاب للمواهب 

السعودية الجديدة والنامية.

ومام يجدر ذكره أن البنك نجح يف الحفاظ عىل املعدل العايل من السعودة والذي تجاوز نسبة 93%. وقد أسفر الجهد التدريبي عن عقد ما يزيد 
عن )508( بني دورة أو ورشة تدريبية لعام 2018، وهذه النتيجة تواكب وتتامىش مع احتياجات البنك الراهنة ومعطيات السوق، إضافة للدورات 

اإللزامية مثل مكافحة غسل األموال وااللتزام والوعي األمني والشاملة لجميع منسويب البنك بال استثناء.

وعىل ضوء ذلك تم تحقيق إنجازات هامة ومؤثرة عىل مستوى كافة الفئات والتقييم العام للبنك وعززت هذه النتائج الرشاكة االسرتاتيجية 
تتسم  عمل  بيئة  توفري  مع  أفضل  مستقبل  نحو  لالستمرار  البنك  يف  العمل  وقطاعات  وحدات  ببقية  البرشية  املوارد  مجموعة  تربط  التي 

باملرونة والجاذبية والعطاء والتحدي يف ذات الوقت.

املبادئ األخالقية واملهنية ملوظفي البنك 

ميتلك بنك الجزيرة سجل حافل يف اتخاذ اإلجراءات الصحيحة تجاه موظفيه وعمالئه ومساهميه والجهات التنظيمية والهيئات الرقابية. ومتثل 
قيم بنك الجزيرة أساس العمل يف سبيل تحقيق أهداف البنك العامة. 

بيئة  التي  من شأنها خلق  البنك،  العمل« ملنسويب  الجزيرة عدد من املبادئ األخالقية واملهنية املحددة يف »ميثاق مبادئ  بنك  ويعتمد 
عمل مناسبة مع تحقيق منو يف ظل أنظمة حامية من الجرائم املالية والرشوة والفساد .

الطويل  املدى  عىل  منو  تحقيق  بهدف  األفضل  القرارات  اتخاذ  عىل  تساعدهم  منسوبيه  لعمل  إطارًا  الجزيرة  بنك  ومعايري  سياسات  توفر 
التعامل  خالل  من  البنك  قيم  وإظهار  السياسات  بهذه  االلتزام  إثبات  مسئولية  البنك  منسويب  جميع  عاتق  عىل  وتقع  مناسبة.   واستدامة 

الداخيل والخارجي مع الزمالء والعمالء والجهات التنظيمية واملجتمع يف جميع األوقات. 
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املجموعة الرشعية 

بنكًا  بوصفه  ومساهميه  عمالئه  تطلعات  يحقق  مبا  ومنتجاته  البنك  لخدمات  الرشعية  الجودة  ضبط  عىل  املجموعة  تركز  الرشعية:  الجودة 

إسالميًا رائدًا وذلك من خالل تكثيف عمليات الفحص واملراجعة لعمليات البنك للتأكد من أن جميع أعامل البنك والرشكات التابعة له متوافقة 
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة الرشعية للبنك, هذا وتعتمد مراجعة عمليات البنك يف أسس اختيار العينات 

مبا نصت عليه معايري املراجعة الدولية الختيار العينات. 

أساسيًا  مطلبًا  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  من  املستمد  األصيل  والتطوير  االبتكار  بأن  الرشعية  املجموعة  تؤمن  والخدمات:  املنتجات 

لالرتقاء بصناعة املرصفية اإلسالمية حتى تستطيع النمو واملنافسة وتلبية رغبات السوق املتسارعة واملتجددة ولذا فإن املجموعة تتعاون 
بشكل دائم مع مجموعات األعامل داخل البنك البتكار وتطوير أدواتها وخدماتها والسعي ألمتتة الكثري من عملياتها لتسهيل العمليات عىل 

العمالء واستثامر وقتهم بشكل أفضل وتجنب األخطاء البرشية قدر اإلمكان. 

األبحاث: تدرك املجموعة الرشعية أن املحافظة عىل ريادة البنك يف سوق صناعة الصريفة اإلسالمية تتطلب القيام بجمع املعلومات وإعداد 

املجموعة  يف  األبحاث  إدارة  استمرت  فقد  لذا  عنها،  العمالء  رىض  ومدى  ومنتجاتها  اإلسالمية  الصريفة  سوق  حول  واالستبانات  التقارير 
التقارير املختلفة خصوصا ما يتعلق باملالية اإلسالمية والتأمني واالستثامر اإلسالمي يف  البيانات واملعلومات وتحليلها وإعداد  يف جمع 

اململكة العربية السعودية ، و مجاالت املنافسة وجوانب القوة والضعف و توقعات العمالء .

التعليم والتدريب: تعد الكوادر البرشية للبنك أهم أصوله وهي األدوات األهم يف تنفيذ عملياته؛ لذا فإن املجموعة الرشعية ركزت عىل 

مبارشة  دورات  املجموعة  قدمت  كام   ، البرشية  املوارد  مجموعة  مع  بالتعاون  اإلسالمية  الصريفة  صناعة  يف  الكوادر  هذه  مهارات  تطوير 
ملوظفي البنك يف صناعة الصريفة اإلسالمية بالتعاون مع مجموعة املوارد البرشية. 

طباعة الكتب واألبحاث العلمية: قامت املجموعة الرشعية بوضع خطة لنرش املعرفة عرب طبع الكتب واألبحاث العلمية التي تعني بالجوانب 

املالية وعىل وجه الخصوص املالية اإلسالمية، وتوزيعها مجانا عىل طلبة العلم واملؤسسات التعليمية واملالية. وقد تم هذا العام طباعة 
وتوزيع  )كتاب العمالت االفرتاضية من حيث حقيقتها وأحكامها الفقهية(.

لقد كان لعمل املجموعة الرشعية تأثريًا إيجابيًا عىل رؤية املجتمع والعمالء للبنك حيث رفعت من مستوى الثقة يف البنك كبنك إسالمي، 
كام ساهمت يف حصول البنك عىل العديد من الجوائز يف مجال الخدمات املالية اإلسالمية.

إن متيزنا وريادتنا يف صناعة املرصفية اإلسالمية يرجع إىل التزام البنك يف جميع معامالته بأحكام وضوابط الرشيعة اإلسالمية وفق اجتهاد 
أعضاء الهيئة الرشعية للبنك من أصحاب الفضيلة العلامء.

خدمة املجتمع

مجموعة املسؤولية االجتامعية: )برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة( ٢٠١8

سعيًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ، مبا يتوافق مع منطلقات رؤية اململكة العربية السعودية 2030، فقد استمر بنك الجزيرة يف تنفيذ 
برامجه للمسؤولية املجتمعية ، من خالل رشاكاته املتنوعة مع الكيانات واملؤسسات غري الربحية والجمعيات الخريية ، وذلك عرب طرح مجموعة 

من الربامج النوعية التي تستهدف جميع رشائح املجتمع يف جميع مناطق اململكة حيث غطت ما يزيد عىل )96( مدينة ومحافظة ومركز .

»مبتكرون«(  االبتكار  لدعم  الجزيرة  بنك  )برنامج  تنفيذ  تم  حيث  مهاًم؛  نصيًبا  األعامل  وريادة  واالبتكار  اإلبداع  مهارات  ومتكني  لدعم  كان  ولقد 
كحاضنة أعامل للمشاريع املبتكرة يف املجال الصناعي والربمجي ، وحظي مبشاركة واسعة من رواد األعامل الشباب والفتيات. 

ودعاًم لقضايا التمكني والتأهيل للرشائح األكرث حاجة يف مجتمعنا فقد قّدم البنك دعمه ومساندته للمشاريع الصغرية واملتناهية الصغر عرب 
محفظة )القروض الحسنة لألرس املنتجة( لتأسيس مشاريعهم الصغرية والتي ساهمت بنجاحها يف رفع دخلهم وتحسني مستواهم املعييش.

كام ساهم البنك بالرشاكة مع )اللجنة الوطنية لرعاية السجناء-تراحم-( يف إطالق رساح عدد من سجناء الحقوق املالية يف منطقتي الحدود 
الشاملية والقصيم خالل شهر رمضان املبارك.

باإلضافــة إىل اســتمرار الرتكيــز عــىل التأهيــل املهنــي واملعــريف للشــباب والشــابات عــرب تقديــم برامــج التأهيــل والتدريــب لتهيئتهــم لســوق 
العمــل وامتــالك املهــارات الحياتيــة األساســية ، وكذلــك الربامــج املوجهــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة )اإلعاقــات الحركيــــة، املكفوفــون، الصــم، 
متالزمــــة داون، فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه، التوحــد، صعوبــات التعلــم(، حيــث تــم تقديــم برامــج نوعيــة للمعاقــني وذويهــم واملتعاملــني معهــم 

شــملت التدريــب والتأهيــل والتوظيــف.

ومساهمًة يف بناء قدرات القطاع غري الربحي؛ فقد نفذ البنك حزمة من الربامج التطويرية الرائدة لقيادات العمل االجتامعي، كام قام بتأسيس 
البنية التحتية للجمعيات الخريية واالجتامعية عرب توفري التجهيزات األساسية لها، باإلضافة إىل االهتامم  بالربامج التطوعية والتي تسهم يف 

نرش ثقافة الوعي املايل والقانوين والصحي والثقايف والبيئي وغريها مبختلف مناطق ومحافظات اململكة.

كام توج مجهود مجموعة املسؤولية االجتامعية بالحصول عىل جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتامعي »يف مجال اإلنجاز 
الوطني« يف دورتها  الخامسة ، وذلك عن برنامج بنك الجزيرة للمسؤولية االجتامعية »خري الجزيرة ألهل الجزيرة«.

لقــد اســتفاد مــن برنامــج )خــري الجزيــرة ألهــل الجزيــرة( خــالل عــام 2018م، مبختلــف برامجــه وأنشــطته يف مختلــف مــدن ومحافظــات اململكــة 
العربيــة الســعودية )8,882( شــابًا وفتــاة.
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مجموعة املساندة

شهد عام 2018 تغيريات هامة يف مجموعة املساندة وذلك لتحقيق أهداف البنك ومواكبة تطور القطاع املرصيف باململكة والذي هو جزء 
هام من رؤية 2030 حيث تم انضامم مجموعة اإلسرتاتيجية وتطوير األعامل  لتكون تحت مظلة مجموعة املساندة.

ساهم هذا التغيري اإلداري يف تعزيز وإستمرار تقديم أفضل الخدمـات والدعم الالزم لكافة املجموعـات واإلدارات املختلفة لتحقيق أهداف البنك.

مجموعة اإلمدادات والخدمات املشرتكة

هي اإلدارة املتخصصة لتقديم جميع الخدمات والدعم اللوجستي ملجوعة الجزيرة من حيث بناء الفروع وصيانة جميع مباين وممتلكات البنك 
والتأكد من عملها عىل مدار الساعة إضافة إىل الخدمات اإلدارية والتي تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص الخدمات الربيدية /  الحراسات / 

والنظافة.  الضيافة 

تم هذا العام إنشاء وتسليم عدد 7 فروع تحويالت فوري  كام تم التعديل عىل بعض مواقع  فوري القامئة.

وتم بنجاح إجراء عدد سبعة  تدريبات عىل اإلخالء يف حاالت الطوارئ )ال سمح الله( يف مواقع مختلفة يف اململكة.

كام متت أمتتة )15( عملية تخدم إدارات مختلفة يف البنك. وفيام يخص األرشفة الرقمية فقد تم املسح الضويئ ألكرث من 13 مليون وثيقة 
لسجالت العمالء وتم تخزينها يف تطبيق الويب الداخيل.

كام جرى العمل عىل استكامل تحديث  أنظمة اإلضاءة التقليدية إىل نوع LED يف )12( موقعًا رئیسیًا علی مستوى المملکة لمبادرة تخفيض 
للبنك يف )73( فرعًا وذلك باستخدام  الجديدة  الهوية  الخارجي والذي يحمل  الشعار  الكهربائية وأيضًا تم االنتهاء من تركيب  الفواتري  تكاليف 

مواد جديدة مرنة ومصابيح LED مام يقلل من استهالك الطاقة بنسبة %30.

إدارة املمتلكات والعقود

تدير إدارة املمتلكات والعقود جميع العقارات اململوكة للبنك والتي يبلغ عددها 37 عقارًا بقيمة 687 مليون ريال.

تقنية  إختبار  مع  املتكامل  األعامل  استمرارية  اختبار  نجاح  إىل  باإلضافة  موظفًا،   )175( مبشاركة  بنجاح  األعامل  استمرارية  اختبار   64 إجراء  تم 
املعلومات ملركز البيانات البديلة مبشاركة طرف ثالث من خارج البنك.

كام تم إطالق نظام معامالت أمان مع خاصية إضافية وهي ربط النظام باملستندات الخاصة بالطلب بشكل مبارش للرجوع إليها عند الحاجة.

إدارة العمليات البنكية

إدارة العمليات البنكية مسؤولة عن معالجة جميع مدفوعات البنك املحلية الصادرة والواردة للبنوك املحلية، ومدفوعات SWIFT الدولية، وتحصيل 
الشيكات املحلية والدولية وتفاويض الخصم املبارش. 

ــة الحســابات مــع تطبيــق  ــح الحســاب وصيان ــاصة بالعميــل ومراجعــة فت كــام تقــوم اإلدارة أيضــا مبعالجــة القــروض الشــخصية وقــروض الرهــن الخـــ
إجــراءات إعــرف عميلــك.

وكذلك  الخزينة  منتجات  مببيعات  املتعلقة  والعمليات  واإليداع  السلع  ورشاء  بيع  عمليات  بتنفيذ  التجارة  ومتويل  الخزينة  عمليات  إدارة  تقوم 
خطابات اإلعتامد والضامن لالسترياد والتصدير وفواتري التحصيل وغريها من الخدمات التي تقدمها مجموعات األعامل املختلفة يف البنك.

وقد تم ازدياد حجم معامالت العمليات البنكية يف عام 2018 بشكل كبري جدُا بسبب الزيادة يف مبيعات منتجات وخدمات البنوك. 

مجموعة تقنية املعلومات

املرصفية  والخدمات  املنتجات  وتطوير  لدعم  التقنية  املعايري  ألفضل  وفقًا  البنكية  األنظمة  وصيانة  بناء  املعلومات  تقنية  مجموعة  تواصل 
الجزيرة.  للبنك، مام يوفر األداء املتميز والحامية واالستمرارية لجميع خدمات بنك  الجديدة مبا يتامىش مع األهداف والغايات اإلسرتاتيجية 
ورشعت مجموعة تقنية  املعلومات و برشاكة مع جميع إدارات األعامل لتنفيذ مجموعة من املشاريع الحيوية وذلك للتوافق مع املتطلبات 
مع  بالتزامن  للبنك  الداخلية  املبادرات  تحقيق  وأيضًا  املتزايد  النمو  ودعم  األعامل  إدارات  أهداف  وتلبية  املحددة،  املواعيد  يف  الرقابية  

الرئيسية. الرتقيات الحتمية للنظم 

الخدمات  فروع  بجميع  الخاصة  االتصال  لخطوط  االحتياطية  النسخ  تركيب  مرشوع   إنجاز   2018 عام  يف  الرئيسية  اإلنجازات  عىل  األمثلة  ومن 
أنظمة  اختبار  واكتامل  واالحتياطي  الرئييس  العمليات  مركز  يف  التخزين  شبكة  تحسني  و  تحديث  مرشوع   وإنجاز  فوري.  وفروع  املرصفية 

البنك الرئيسية للعمل بنجاح ملدة خمسه أيام عمل من مركز العمليات االحتياطي.  
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إدارة املوردين وترشيد النفـقـات

النقاط التالية هي أبرز إنجازات إدارة املوردين وترشيد النفــقـات خالل عام ٢٠١8

تم توفري 11% من تكلفة التأمني.  •

تم بنجاح توفري اثنان وعرشون مليون ريال سعودي من اإلنفاق الكيل للمشرتيات.  •

تم تخفيض استثامرات مجموعة املساندة بنسبة %23   •

تم االنتهاء من عدد من دراسات حاالت ترشيد النفـقـات يف مجاالت مختلفة مثل فواتري الهاتف وخدمات الربيد وخدمات الضيافة.  •

تم تخفيض 4% من استثامرات املساندة عىل مستوى البنك.  •

تم اسرتجاع مدفوعات متأخرة قدرها تسعة مليون ريال سعودي.  •

تم االستفادة من مزايا إضافية للعقود املربمة  والحصول عىل دعم وتدريب للموظفني.  •

تحسني اإلجراءات مثل إدارة املناقصات واإلسناد الخارجي.  •

مكتب إدارة املشاريع

تقدم إدارة املشاريع دعاًم وتنظياًم حيويًا لجميع املشاريع السنوية لبنك الجزيرة وذلك بالتنسيق مع إدارات البنك املعنية. لقد قمنا بتسليم 
السعودي  العريب  النقد  ملؤسسة  الرصف  عمالت  استبيان  مرشوع   مثل  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  من  املطلوبة  املشاريع  جميع 

ومرشوع مؤسسة النقد العريب السعودي للتحكم األمني بنظام سويفت.

متكنت إدارة املشاريع من االنتهاء من بعض املشاريع الحيوية مثل مرشوع  فتح الحسابات البنكية عن طريق اإلنرتنت ومرشوع البطاقة متعددة 
العمالت و مرشوع نقل إصدار بطاقات االئتامن من خارج اململكة إىل إصدارها داخليًا يف البنك. 

إدارة اإلسرتاتيجية واالبتكار

ُتدير إدارة اإلسرتاتيجية واالبتكار العالقة ما بني توجيهات اإلدارة التنفيذية ومجموعات األعامل املختلفة يف البنك. تم عقد اجتامعات متعددة 
خالل عام 2018 لتحديد الفرص ذات األولوية العالية وكذلك للتخطيط ملشاريع العام القادم. لقد عملنا بشكل وثيق مع جميع مجموعات األعامل 

وقدمنا دعمنا الكامل لضامن تنفيذ جميع املشاريع كام هو مخطط ويف الوقت املحدد.

وتم استخدام أدوات قياس األداء لتقديم تقارير عن املشاريع الرئيسية واإلسرتاتيجية إىل اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة.

خالل عام 2018، بدأنا عمليات  تقييم  واختيار رشكات خارجية استشارية إسرتاتيجية رائدة للمساعدة يف صياغة إسرتاتيجية البنك للفرتة 2019-
2023، سوف تواصل إدارة اإلسرتاتيجية و االبتكار دورها األسايس يف دعم جميع األعامل لتحقيق خططهم ومساعدة البنك يف تحقيق رؤيته.

إدارة التحول الرقمي واألمتتة

هــدف إنشــاء إدارة التحــول الرقمــي و األمتتــة هــو الرتكيــز عــىل توفــري جميــع خدمــات ومنتجــات البنــك عــن طريــق القنــوات البنكيــة الرقميــة والتــي 
تســهل للعميــل الحصــول عليهــا يف أي وقــت ومــن أي مــكان مــام يجعــل تجربتــه مــع البنــك اســتثناءيه، وكذلــك مــن أهــداف اإلدارة أمتتــة األعــامل 

اليدويــة لزيــادة الفاعليــة وتخفيــض التكاليــف.

الجزيرة لألسواق املالية » الجزيرة كابيتال «

كان عام 2018 عامًا ناجحًا للجزيرة كابيتال ، حيث حافظت الرشكة عىل مكانتها الرائدة يف سوق األسهم املحلية باإلضافة لتنويع مصادر الدخل من 
خالل تركيزها املستمر عىل منو أعامل إدارة األصول، املرصفية االستثامرية، وأعامل الحفظ. حافظت الرشكة عىل مكانتها القيادية يف سوق 

الوساطة املحلية بحصة بلغت %11.5 ، )2017: %12.6(

بأسعار  فائقة  خدمة  اإللكرتوين،  للتداول  »تداولكم«  كابيتال،  الجزيرة  منصة  توفر  الكرام،  لعمالئنا  املقدمة  والخدمات  املنتجات  صعيد  عىل 
تنافسية لعمالء الوساطة املحلية وبعض األسواق اإلقليمية والعاملية. إن التطوير والتحديث املستمر لهذه املنصة للتداول اإللكرتوين أولوية 
للرشكة  لتستمر بتقديم خدمة رسيعة وفعالة وموثوقة لعمالء الرشكة من املؤسسات واألفراد. كذلك، توفر الجزيرة كابيتال لعمالء مختارين 
خدمة التداول بالهامش لتعزيز عوائد تداوالتهم من خالل رفع قدراتهم املالية للتداول . بلغت أحجام التداوالت التي نفذتها الجزيرة كابيتال يف 

السوق السعودية  201  مليار ريال سعودي )2017: 211 مليار ريال سعودي(.

كام حققت الجزيرة كابيتال منوًا يف إيراداتها من منتج إدارة األصول خالل العام بنسبة 11% من 39.5 مليون ريال سعودي يف عام 2017 إىل 43.7 
يف عام 2018. حصل هذا النمو نتيجة نجاح تسويق صناديق الجزيرة كابيتال العامة والخاصة للعمالء املستهدفني. كام ويرس اإلدارة أن تعلن أن 
صندوقها االستثامري، صندوق الجزيرة لألسهم السعودية حافظ عىل ترتيبه  يف املركز األول لفئته من حيث أفضل أداء منذ 5 سنوات حتى 
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اآلن. وكذلك صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي ، فقد كان أداء الصندوق جيدًا ويعترب واحدًا من أفضل 3 صناديق من فئته من حيث أفضل 
أداء منذ 5 سنوات حتى اآلن. كام وتفتخر اإلدارة بالعائدات التي حققت لعمالئها املستثمرين يف منتجات إدارة املحافظ االستثامرية الخاصة 

وإدارة املحافظ الخاصة املقيدة للمرابحة خالل العام 2018.

ومن دواعي رسور الجزيرة كابيتال، حصولها عىل جائزة من تومسن رويرتز »جائزة صندوق ليرب- لألسهم العاملية 2018« تقديرًا لألداء املتميز 
لصندوق الجزيرة لألسهم العاملية خالل العام.

تتطلع إدارة الجزيرة كابيتال بنظرة متفائلة للعام 2019. وتعتقد الرشكة أنه وبالرغم من التقلبات الجيوسياسية يف املنطقة، فإن التوقعات 
املستقبلية لالقتصاد السعودي إيجابية. ، األمر الذي سيدفع باتجاه تطور السوق املايل يف اململكة العربية السعودية.

حوكمة الرشكات:

يحرص بنك الجزيرة  عىل االلتزام بقواعد حوكمة الرشكات التي تحقق التطبيق ألنظمة الرقابة الداخلية الشاملة وسياسات اإلفصاح والشفافية. 
كام يقوم البنك بتحقيق التوافق الشامل ألعامله مع أنظمة وقوانني اململكة وإدخال أحدث معايري األداء للمرصفية العاملية يف إرشافه عىل 

أدائه املرصيف مبا يف ذلك التوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املالية ووزارة التجارة واالستثامر. 

الخطط املستقبلّية

بنك الجزيرة هو إحدى املؤسسات املرصفية الرائدة  يف تقديم الخدمات املرصفية  واملالية املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية يف 
اململكة العربية السعودية. وكان بنك الجزيرة قد نفذ عىل مدى السنوات املاضية خطة للتحول االسرتاتيجي أصبح مبوجبها يقدم مجموعة 
والخدمات  التحويالت(،  )أعامل  فوري  وخدمات  لألفراد،  املرصفية  الخدمات  خالل  من  واملالية  املرصفية  واملنتجات  الخدمات  من  متكاملة 
التي  األخرى  املالية  الخدمات  الخطوط  هذه  ويعزز  والخزينة.  الخاصة،  املرصفّية  والخدمات   ، العاملّية  الرشكات  وخدمات  للرشكات  املرصفية 
الوساطة،  وخدمات  األصول،  وإدارة  االستثامرية،  املرصفية  كالخدمات  تكافل(  والجزيرة  كابيتال  )الجزيرة  للبنك  التابعة  الرشكات  تقدمها  

واألوراق املالية والتأمني التكافيل. 

حقق البنك يف عام 2018 العديد من اإلنجازات والنجاحات الهامة كام واصل تسجيل معدالت منو قوية يف قاعدة األصول لديه وذلك بفضل 
كبري  بشكل  الرتكيز  مع  واملتوسطة،  والصغرية  الكبرية  الرشكات  ومختلف  األفراد  من  العمالء  مع  ترسيخها  تم  التي  املتينة  العمل  عالقات 
عىل أنشطة البيع املشرتك عىل مستوى منتجات األفراد والخزينة ومتويل الرشكات وأيضا منتجات الخدمات املرصفـية االستثامرية. إضافة 
لذلك، فقد استكمل البنك بنجاح تام العديد من املبادرات التي كان قد طرحها خالل الفرتة، والتي تركز معظمها عىل تعزيز فعالية خدمات 

وأنشطة البنك، مام أسهم يف ارتفاع ربحية األعامل وتحسني جودة الخدمات املقدمة عىل مختلف الصعد.

عــىل صعيــد الخدمــات املرصفيــة لألفــراد، ســوف يواصــل البنــك اســتخدام أحــدث التقنيــات املتطــورة وذلــك مــن أجــل خدمــة العمــالء بــكل يــرس 
وســهولة وأمــان، بــدءًا مــن خدمــة »فتــح الحســابات إلكرتونيــا« بشــكل كامــل مــرورًا بخدمــة طلــب كافــة منتجــات وخدمــات البنــك عــرب قنــوات البنــك 

الرقميــة واإللكرتونيــة.

إضافة لذلك، سوف يواصل البنك طرح خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة مبا يوفر الحلول لكافة رشائح العمالء مع الرتكيز عىل الجودة العالية 
للخدمات املقدمة. وقد اقرتنت هذه األهداف بتعزيز قدرات فرق املبيعات بالبنك وذلك من أجل الوصول بها إىل املستويات املثىل مام 
شبكة  لتوسيع  خططا  البنك  وضع  فقد  آخر،  جانب  من  املرصوفات.  وتخفيض  اإليرادات  وزيادة  السوقية  البنك  حصة  تحسني  يف  سيسهم 
الفروع ومراكز خدمة فوري وأجهزة الرصاف اآليل طبقا آللية ومفهوم جديدين كليًا مبا يحايك االتجاهات املتطورة للسوق وتوجهات العمالء.

عززت مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات منهجية أعاملها مبا ميكنها من توفري أفضل الخدمات والحلول املرصفية املتطورة لعمالئها من 
الرشكات واملؤسسات وقطاعات األعامل وذلك عرب طرح باقات متنوعة من أفضل املنتجات التمويلية التجارية وخدمات االسترياد إضافة إىل 

خدمات إدارة النقد واملرصفية اإللكرتونية، وهو ما ساهم بشكل فاعل فـي النمو اإلجاميل لقاعدة أصول البنك وربحيته.

عىل صعيد املستقبل، سوف يتابع بنك الجزيرة خالل السنة القادمة تطبيق اسرتاتيجية التحول اإللكرتوين مام سيمكنه من االستمرار يف 
الكرام، هذا باإلضافة إىل مواصلة الرتكيز عىل العميل كهدف محوري  طرح منتجات وخدمات مبتكرة تلبي كافة احتياجات وتطلعات عمالءه 

بهدف تحقيق إيجابية له قبل وبعد تعامله مع بنك الجزيرة مام يعزز عالقات العمالء ووالئهم للبنك.

الجوائز التقديرية والشهادات 

جائزة افضل الرؤساء التنفيذيني يف دول الخليج من قبل مجلة األعامل تريندس وكلية إدارة األعامل إنسياد   •
جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتامعي )يف مجال اإلنجاز الوطني( يف دورتها الخامسة 2017   •

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة أفضل خدمة عمالء وكذلك امليدالية الفضية عن فئة أفضل مركز اتصاالت عمالء، وجائزة أفضل    •
مدير مركز اتصاالت عمالء 

جائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسالمية من قبل »كامربدج التحليلية اناليتيكا«   •
لعام 2018 من قبل »كامربدج  لألفراد  للخدمات املرصفية اإلسالمية  االبتكار املرصيف  بنك يف   للنقاد كأفضل  خيار  أفضل  وجائزة    •

التحليلية اناليتيكا«



46

تقرير مجلس اإلدارة 2018

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة »أفضل خدمة عمالء يف العامل لعام 2018م    •
جائزة »أفضل برنامج مسؤولية اجتامعية يف اململكة لعام 2017م « برتشيح من قبل مجموعة يس يب آي فايننشال العاملية املتخصصة    •

بشؤون املال واالقتصاد.
جائزة »أفضل مرصفية إسالمية لألفراد « للمرة الثانية واملمنوحة من كامربدج التحليلية اناليتيكا، وهي جهة متخصصة يف االستقصاءات    •

املالية اإلسالمية يف اململكة املتحدة.
جائزة »أفضل خدمة عمالء « مقدمة لربنامج ابرش بعزك،من قبل مجلة بانكر الرشق األوسط2017م.   •

امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئتي »أفضل مركز اتصاالت عمالء« و » أفضل خدمة عمالء لعام 2017م « يف الرشق األوسط    •
وأوروبا وإفريقيا من قبل رشكة كونتاكت سنرت وورلد Contact Center World يف لندن باململكة املتحدة.

جائزة افضل خدمات مرصفية شخصية مبتكرة يف اململكة العربية السعودية واملمنوحة لبنك الجزيرة من قبل أي جلوبال ميديا.   •
الرئيسية لخدمات  الجزيرة ضمن أفضل ثالثة بنوك حصلت عىل اعىل مؤرشات األداء  لبنك  العريب السعودي  النقد  تكريم مؤسسة    •

أجهزة الرصف اآليل وإدارة النقد
)Private Banker International )PBI جائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية صاعدة للعام 2016م من قبل   •

Global Banking and Finance Review 2016 جائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية من قبل   •
اناليتيكا، وهي جهة متخصصة يف  التحليلية  النقاد كأفضل بنك يف املرصفية اإلسالمية لألفراد املمنوحة من كامربدج  جائزة اختيار    •

االستثامرات املالية اإلسالمية يف اململكة املتحدة.
جائزة »أفضل مركز خدمات تحويل أموال« بالرشق األوسط )فوري( التابع لبنك الجزيرة واملمنوحة من مجموعة يس يب آي فايننشال    •

العاملية  املتخصصة بشؤون املال واالقتصاد.
جائزة املؤسسة العربية املانحة املتميزة»مانح« لعام 2015م ضمن أعامل مؤمتر)املؤسسات املانحة غري الحكومية يف الدول العربية(    •

برعاية معايل الشيخ / خالد بن عيل آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بالبحرين.
أحد  لعام 2015م من قبل “Global Banking and Finance Review 2015”  والتي متثل  الخاصة  جائزة أفضل بنك يف املرصفية   •

املؤسسات اإلعالمية املشهورة وتعنى باألخبار واألبحاث الخاصة بالبنوك واملؤسسات املالية يف العامل.
الواليات  العمالء يف  اتصاالت  العاملية ملراكز  نهائيات املسابقة  لعام 2015م ضمن  العامل  اتصاالت عمالء يف  افضل مركز  جائزيت   •

املتحدة األمريكية :
امليدالية الذهبية – واملركز األول عن فئة »افضل مركز اتصاالت عمالء يف العامل للسنة«.

امليدالية الفضية – واملركز الثاين عن فئة »أفضل خدمة عمالء يف العامل للسنة «.
جائزة عكاظ للتميز املهني )إتقان( لعام 2015م.    •

جائزة أفضل 100 عالمة تجارية سعودية رواجًا يف العام 2015م، مقدمة من صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز   •
أمري منطقة الرياض، تحت إرشاف »صحيفة الوطن« 

أفضل بنك يف الخدمات املرصفية الفردية لعام 2014 من مجلة »وورلد فاينانس بانكنغ«.  •
أفضل بنك يف البطاقات االئتامنية لعام 2014 من مجلة »ذي بانكر ميدل إيست«.  •
أفضل بنك يف التمويل العقاري لعام 2014م من مجلة »ذي بانكر ميدل إيست«.  •

أفضل بنك إسالمي يف اململكة العربية السعودية« من مجلة »وورلد فاينانس«.  •
أفضل بنك يف الخدمات املرصفية عرب الهاتف الجوال ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من مجلة »ذي يوروبيان«.   •

التعاون  مجلس  لدول  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزراء  مجلس  من  والتنموي«  االجتامعي  العمل  لدعم  املثالية  »املؤسسة  جائزة   •
الخليجي« يف البحرين

جائزة أفضل 100 عالمة تجارية سعودية بحضور سمو األمري بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة »مؤسسة عسري للصحافة والنرش«   •
وحشد كبري من ممثيل الحكومة والصحافة.

امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئة »أفضل مركز اتصال يف العامل« » الرشكة العاملية ملراكز االتصال«.   •
7 جوائز يف مسابقة مراكز االتصال العاملية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعام 2013 – فيينا / النمسا:  •

امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل مركز اتصال للسنة«  o
امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل خدمات مركز اتصال«   o

امليدالية الفضية – جائزة »أفضل نظام لحوافز املبيعات للسنة«   o
امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل قائد إداري للسنة«   o
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امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل دعم فني«  o
امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل مرشف للعام«  o

امليدالية الفضية – جائزة »أفضل وكيل مركز اتصال للسنة«   o
جائزة »أفضل مدير مركز اتصال« من مركز »إنسايت ميدل إيست«-  ديب  •

جائزة »أفضل مركز اتصال« يف  العامل لعام 2013م– املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية  •
جائزة »أفضل خدمة عمالء« يف  العامل لعام 2013م– املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية  •

جائزة »أفضل قائد« ضمن »املسابقة العاملية ملراكز االتصال« – املرتبة الثانية وامليدالية الفضية    •
جائزة »أفضل مركز اتصال« يف أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا – املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية   •

شكر وتقدير

يـــرس مجلـــس اإلدارة انتهـــاز هـــذه الفرصـــة للتعبـــري عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره للحكومـــة الرشـــيدة بقيـــادة خـــادم الحرمـــني الرشيفـــني امللـــك ســـلامن 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود - حفظـــه اللـــه - وصاحـــب الســـمو امللـــيك األمـــري محمـــد بـــن ســـلامن بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود ويل العهـــد نائـــب رئيـــس 

ـــوزراء عـــىل دعمهـــم املتواصـــل. ـــع ال ـــه - وجمي ـــر الدفـــاع -حفظـــه الل ـــوزراء ووزي مجلـــس ال

كـــام يتقـــدم مجلـــس اإلدارة بالشـــكر ملقـــام وزارة املاليـــة ووزارة التجـــارة واالســـتثامر ومؤسســـة النقـــد العـــريب الســـعودي وهيئـــة الســـوق املاليـــة 
عـــىل دعمهـــم املســـتمر للبنـــك .

ويـــرس مجلـــس اإلدارة انتهـــاز هـــذه الفرصـــة للتعبـــري عـــن جزيـــل شـــكره وتقديـــره للمســـاهمني والعمـــالء األفاضـــل عـــىل ثقتهـــم ودعمهـــم 
املســـتمر ولفريـــق إدارة البنـــك وكافـــة منســـوبيه عـــىل أدائهـــم وإنجازاتهـــم.


