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  تقرير مجلس اإلدارة
  

الواحد و " يسر مجلس اإلدارة أن يضع بين يدي السادة المساهمين التقرير السنوي 

م المتضمن القوائم المالية الموحدة ٢٠٠٧عن نشاطات البنك للعام المالي " الثالثون

م تقدماً ملحوظاً ٢٠٠٧عام وقد شهد  .م٢٠٠٧ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

نا لتنويع مصادر الدخل وتنمية األصول وتوسيع قاعدة عمالئنا وزيادة أنشطتنا في جهود

  .بالسوق عبر قنوات مصرفية بديلة ومتعددة
 

 األداء المالي
ارتكزت رؤية بنك الجزيرة على تنمية أنشطته المصرفية األساسية األمر الذي أظهر نتائج 

وقد عكست . تماد على منتج واحدملموسة خالل السنوات الماضية تزامنت مع تخفيف االع

النتائج المالية زيادة دخل العمليات المصرفية األساسية قبل احتساب عموالت تداول األسهم ،  

واألرباح الرأسمالية ، ورسوم برنامج التكافل التعاوني والدخل التجاري من الصناديق 

ليون ريال في عام م ٧١٥إلى م ٢٠٠٦مليون ريال لعام  ٥٥٦االستثمارية حيث ارتفعت من 

التطور اإليجابي لدخل العمليات  الجدول التالييوضح . %٢٩بنسبة زيادة قدرها م ٢٠٠٧

  : م٢٠٠٧إلى عام  ٢٠٠٣المصرفية األساسية للفترة من عام 

  
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  بآالف الرياالت السعودية
  ٩٠٨,٩٦٨  ٧٤٩,٦٧٧  ٥٣٠,٩١١  ٣١٧,٣٤٧  ٢٤٦,٨٠٨  دخل العموالت الخاصة

  )٣١٣,٨٤٧()  ٢٧٣,٠٣٠( ) ٢٥٤,٤٩٩(  )١٢٩,٤٢١(  )٨٨,٨١٩(  تكاليف العموالت الخاصة
  ٥٩٥,١٢١  ٤٧٦,٦٤٧  ٢٧٦,٤١٢  ١٨٧,٩٢٦  ١٥٧,٩٨٩  صافي دخل العموالت الخاصة

  
  رسوم الخدمات المصرفية

          

  ٤٨,٨٩٧  ٣١,٧٩٧  ٢٢,٣٤١  ١٠,٠٠٩  ١٠,٥٦٣  رسوم القروض واإلدارة
  ١٥,٥٢٨  ١٣,٧٣٣  ١٢,٦٢٦  ٩,٥٥٦  ٨,٥٢٣  تمويل المتاجرة

  ٢٠,٣٧١  ٨,٦٢٥  ٢,٥٣١  ٢,٦٢٨  ٣,٩١٨  أخرى
  

  إجمالي الرسوم
  

٢٣,٠٠٤  
  

٢٢,١٩٣  
  

٣٧,٤٩٨  
  

٥٤,١٥٥  
  

٨٤,٧٩٦  
  

  دخل أعمال المبادلة والمقايضة
  

٣,٢١٠  
  

٣,١٣٢  
  

٤,٧٩٤  
  

٦,٥٦٣  
  

١٧,٢٣٢  
  ١٢,٣٨٥  ١٣,٣٧٧  ١٥,٠٢٦  ١٦,٠٥٥  ١١,٢٨٤  دخل أرباح األسهم
    ٥,٦٧٣  ٥,٤٢٤  ٣٧٩  ٨,٥٢٤  ٣,٢١٤  شغيلية األخرىدخل العمليات الت

  ٧١٥,٢٠٧  ٥٥٦,١٦٦  ٣٣٤,١٠٩  ٢٣٧,٨٣٠  ١٩٨,٧٠١  إجمالي دخل العمليات التشغيلية
  

  إجمالي النمو عن العام السابق
  

٢٤,٢%  
  

١٩,٧%  
  

٤٠,٤%  
  

٦٦,٥%  
  

٢٨,٦%  



  
  

 ٢

 ٥٩٥في صافي دخل عمليات التمويل حيث ارتفع إلى % ٢٥م زيادة بلغت ٢٠٠٧شهد عام 

ليون ريال نتيجة نمو أصول البنك واحتفاظه بمستوى عاٍل من الودائع تحت  الطلب وبالتالي م

كما نمت أتعاب الرسوم اإلدارية للتمويل إلى . قدرته على الحد من ارتفاع  تكاليف التمويل

على % ١٣و% ٥٤زيادة وقدرها مليون ريال بنسبة  ١٦مليون ريال وتمويل التجارة إلى  ٤٩

الزيادة فيها نسبة التي بلغت رسوم الشبكة اإللكترونية السعودية نمو ذا إلى جانب ه. التوالي

 صراف ١٥٥صرافاً بزيادة  ٢٦٧نتيجة التوسعة في شبكة الصراف اآللي لتصل إلى % ١٣٣

عن  %١٦٣كما بلغت الزيادة في دخل تحويل العمالت األجنبية نسبة . م٢٠٠٧خالل عام 

  .مليون ريال ١٧ى لتصل إل م٢٠٠٦المحقق في عام 

  

 مليون ريال ٥٥٥لتصل إلى % ٦٩من ناحية أخرى ، انخفضت عموالت تداول األسهم بنسبة 

وعلى . % ٥٩م بنسبة ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦نظراً النخفاض حجم التداول في السوق بين عامي 

م على المركز األول في مجال ٢٠٠٧الرغم من هذا االنخفاض إال أن البنك حافظ طوال عام 

مليون ريال  ١٠٣كما حقق البنك أرباح رأسمالية بلغت . تداول سوق األسهم المحليةخدمات 

ونتج عما سبق انخفاض في إجمالي دخل عمليات التشغيل . جراء بيع جزء من  استثماراته

  . مليون ريال ١,٤٤٧ليصل إلى % ٤٥مليون ريال أو  ١,١٦٩م بمبلغ ٢٠٠٧لعام 

  

زيادة عدد الفروع وأجهزة الصراف اآللي وزيادة  ولدعم العمليات التوسعية التي تشمل

نشاطات إدارتي التمويل الشخصي وتمويل الشركات وتعزيز دور إدارة المساندة ، فقد ارتفعت 

  .قبل احتساب مخصص خسائر اإلئتمان% ٢٨تكاليف التشغيل بنسبة 

   

مة كما تم مليون ريال من الديون المعدو ٢٧م ، نجح البنك في استعادة ٢٠٠٧وخالل عام 

وقد وصل معدل التغطية . مليون ريال لزيادة مخصص خسائر اإلئتمان ٢تخصيص مبلغ 

  . م٢٠٠٦عام % ١٧٣م مقارنةً بنسبة ٢٠٠٧عام % ١٦١لعمليات التمويل غير العاملة نسبة 

  

مليون  ٨٠٥ليصل إلى % ٥٩واستناداً إلى ما ورد أعاله ، فقد انخفض صافي الدخل بنسبة 

بينما  والذي يعزى إلى تراجع دخل عمولة تداول األسهم، ريال ١,٩٧٤ـ ريال مقارنةً ب

  . م٢٠٠٧ريال في عام  ٣,٥٨م إلى ٢٠٠٦ريال في عام  ٨.٧٧انخفضت ربحية السهم من 

  

  

  



  
  

 ٣

  المركز المالي
م ، وصلت أصول البنك مستويات قياسية للمرة األولى منذ افتتاح البنك قبل ٢٠٠٧خالل عام 

مليار ريال، أي بزيادة مقدارها  ٢١,٦مليار لتصل إلى  ٢٠ألعلى من عاماً، حيث قفزت  ٣١

في عام % ٤,٣كما سجل العائد على معدل األصول نسبة بلغت . م٢٠٠٦مقارنةً بعام % ٣٧

وعلى الرغم من أن النمو في أصول البنك هو إنجاز بحد ذاته إال أن الثبات والجودة . م٢٠٠٧

واألمر سيان إن تعلق . يقي فيما يخص األداء الماليفي هذه األصول ُيعد هو التفوق الحق

بجدارة المؤسسات المالية التي نتعامل معها، أو االستثمارات المستقرة التي نحتفظ بها، أو 

  .عمالئنا ذوي المالءة المالية والحائزين على كامل ثقتنا

  

ار ريال ، أي ملي ٣,٧أنهت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى العام بمبلغ 

ويرجع السبب إلى إعادة توجيه السيولة لبند . مقارنةً بالعام الماضي% ٣٩بانخفاض نسبته 

مليار ريال أي ما  ٥أما االستثمارات فقد ارتفعت لتصل إلى . االستثمارات وتمويل العمالء

ودي وقد حظيت اإليداعات مع مؤسسة النقد العربي السع. م٢٠٠٦مقارنةً بالعام % ٣٠٣نسبته 

مليار  ٩,٩أما عمليات التمويل فقد أنهت العام بمبلغ . على النصيب األكبر من هذه الزيادة

م وذلك عبر تنويع محافظ التمويل للعديد ٢٠٠٦مقارنة بالعام % ٥٨ريال بنسبة زيـادة قدرها 

  .من القطاعات االقتصادية وتوسيع قاعدة العمالء ، وبالتالي تقليل مخاطر التركز اإلئتماني

  

الجدول أدناه يوضح النمو الذي تم إحرازه في محفطة التمويل خالل الستة سنوات الماضية، 

ويشمل كذلك التطورات اإليجابية المتعلقة بسياسة البنك المتحفظة في التحوط لمخاطر 

  .االئتمان

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
  

  صافي عمليات التمويل 
  )بماليين الرياالت السعودية(

  
٢,٣٦٨  

  
٤,٦٦١  

  
٥,١٨٧  

  
٦,٩١١  

  
٦,٢٧١  

  
٩,٨٧٩  

  نسبة عمليات التمويل غير العاملة إلى
  (%)إجمالي عمليات التمويل  

  
١١,٧%  

  
٧,٠%  

  
٧,٧%  

  
٢,٨%  

  
٣,١%  

  
٢,٠%  

نسبة تغطية عمليات التمويل غير 
  %١٦١,١  %١٧٢,٦  %١٧٦,٩  %١١١,٨  %٦١,٣  %٧٢,٤  العاملة

  

    
مليار ريال  ١٥,٦لتصل إلى إجمالي % ٤٣فعت بنسبة أما أرصدة ودائع العمالء فقد ارت

لقد ُبذلت جهود مكثفة من أجل االحتفاظ . م٢٠٠٦مليار ريال خالل عام  ١٠,٩مقارنة بـ 



  
  

 ٤

م ، وكذلك تنمية الودائع اآلجلة ٢٠٠٦بالودائع تحت الطلب على المستوى المحقق في عام 

  . م٢٠٠٧م و ٢٠٠٦ يبين عام% ٣٥حيث ارتفعت بنسبة لألفراد 

  

م إلى ٢٠٠٣الجدول أدناه يوضح النمو اإليجابي في ودائع العمالء عن الفترة الواقعة من 

  :م٢٠٠٧

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  بماليين الرياالت السعودية

  ٥,٥٤٤  ٦,٣٩٤  ٤,٨٩٨  ٢,٥٢٥  ١,٦٧٢  تحت الطلب
            :الودائع اآلجلة 

  ٦,٣٧٢  ٢,٠١٩  ٤,٤٦٣  ٤,٥٧١  ٥,٠٥٧  شرآات     
  ٣,١٢٦  ٢,٣١٦  ١,١٩٥  ٨٨٩  ٦٣٣  أفراد     

  ٩,٤٩٨  ٤,٣٣٥  ٥,٦٥٨  ٥,٤٦٠  ٥,٦٩٠  مجموع الودائع اآلجلة
  ٦٠٥  ١٨٨  ٢٦٠  ١٥٧  ١٧٣  أخرى

  ١٥,٦٤٧  ١٠,٩١٧  ١٠,٨١٦  ٨,١٤٢  ٧,٥٣٥  إجمالي ودائع العمالء
نسبة الودائع تحت الطلب 

  إلجمالي الودائع

  

٢٢,٢%  
  

٣١,٠%  
  

٤٥,٣%  
  

٥٨,٦%  
  

٣٥,٤%  

   

  :ن حقوق المساهمي

م ٢٠٠٦عما كانت عليه في عام % ١٢ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 

مليون ريال ، كما سجل العائد على معدل حقوق المساهمين  ٤.٦٩٨لتصل إلى 

وقد عززت هذه الزيادة في حقوق المساهمين المالءة المالية للبنك %. ٢٠.١نسبة 

 %.٣٢.٦وبالتالي وصل معدل كفاية رأس المال األساسي إلى 

مليون ريال من بند اإلحتياطي  ٦٨مبلغ  بتحويلهذا وقد أوصى مجلس اإلدارة  

  .العام إلى بند األرباح المبقاه
  

  :الرئيسة قطاعات العمل

يمارس البنك نشاطه المصرفي من خالل ثالثة قطاعات رئيسة هي قطاع األفراد 

فرعاً  ٢٤ وقطاع الشركات وقطاع الخزينة وذلك عبر شبكة فروع يبلغ عددها

من القوائم المالية )) ٢٧((يتضمن إيضاح . موزعة على المدن الرئيسية في المملكة

تفصيال عن الموجودات والمطلوبات وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف 

  . العمليات وصافي الربح لكل قطاع



  
  

 ٥

  

" أسس توحيد القوائم المالية)) "ج(( ٢ويقوم البنك كما هو مبين في اإليضاح 

المسجلة في المملكة العربية (بتوحيد ثالثة من الصناديق المدارة من قبله 

تتاجر باسهم ) المشارق والخير والثريا(وهذه الصناديق االستثمارية ). السعودية

المدرجة في األسواق العالمية خارج المملكة وتعتبر اإليرادات الناتجة  تالشركا

ارادات من خارج "الدخل الموحدة  عنها والمصنفة ضمن دخل المتاجرة في قائمة

  . من صافي الدخل% ١ولكنها ال تشكل مبلغا جوهريا حيث بلغت اقل من " المملكة

  

  :التصنيف االئتماني 

  :يمثل الجدول التالي التصنيف االئتماني الحاصل عليه البنك

  
  

 وكالةاسم 
تصنيف مخاطر 
 العمالت األجنبية

  
تصنيف 
المتانة

  
تصنيف

  
   الوضع

 سيادية مخاطر
قصير  التصنيف

األجل
طويل 
األجل

قصير  المستقبلي الدعمالمالية
 األجل

طويل 
 األجل

كابيتال 

 إنتلجنس

A٢ A- A- متزن ٣  A١ A+ 

     متزن  +D A٣ A٣  موديز

  A+ +A متزن ٢ BBB+ C F٢ فيتش

  

 Dم برفع تصنيف المتانة المالية من ٢٠٠٧خالل عام  موديزوكالة هذا وقد قامت 

  . +Dإلى 

  

  

  

  



  
  

 ٦

  سياسة توزيع األرباح

تعتبر اإلدارة أن المرحلة الحالية التي يمر بها البنك هـي مرحلـة التوسـع فـي     

العمليات من حيث عدد الفروع وعدد الموظفين وجودة الخدمات المصرفية المقدمة 

كل هذا يتطلب استثماراً كبيراً إلنجاز الخطط الموضوعة ، ولهذا يـرى  . للعمالء

سياسة المثلى لهذه المرحلة تتلخص في إتباع مبدأ متحفظ في عمليـة  المجلس أن ال

  .توزيع األرباح

  

م بواقـع نصـف ريـال    ٢٠٠٧وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن عام 

كمـا  . مليون ريال ١٣٥بإجمالي مبلغ ) بعد خصم الزكاة الشرعية(صافي للسهم 

وتكون أحقية األربـاح  . اسهم قائمة ٣أوصى المجلس بتوزيع سهم مجاني عن كل 

واألسهم المجانية المقترح توزيعها للمساهمين المدونين بسجل المساهمين في نظام 

  .بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على ذلك" تداول"
 

  المدفوعات النظامية المستحقة

  :م ما يلي٢٠٠٧بلغت المدفوعات النظامية المستحقة عن عام 

ماليين الرياالت السعودية                                                                          

  ٢٠.٦الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين السعوديين               * 

  ٩.٧ضريبة الدخل المستحقة على حصص المساهم غير السعودي      * 

  

  

  :لالقروض طويلة األج

  .م٢٠٠٦م و٢٠٠٧ال توجد قروض طويلة األجل لعامي 

  

  :التعامالت البنكية مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي

المعـامالت مـع األطـراف ذات    ) "٣٤(بخالف المعلومات الواردة في اإليضاح 

لح والتي تمت بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى ، ال توجد مصا" العالقة

  .جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي



  
  

 ٧

  حوكمة الشركات

يحرص بنك الجزيرة على االلتزام التام بقواعد حوكمة الشـركات التـي تحقـق    

التطبيق الحازم ألنظمة الرقابة الداخلية الشاملة وسياسات الشفافية وااللتزام بمبادئ 

وم البنك بتحقيق التوافق الشامل والكامل ألعماله مع أنظمة كما يق. إدارة المخاطر

وقوانين المملكة وإدخال أحدث معايير األداء المصرفية العالمية في إشرافه علـى  

أدائه المصرفي بما في ذلك التوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي 

ت الصادرة مـن لجنـة   وهيئة السوق المالية السعودية وكافة المتطلبات والتوصيا

  . بازل

من المادة التاسعة لالئحـة حوكمـة   ) أ(من المادة األولى و ) ج(استناداً للفقرتين 

الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية ، فإن بنك 

كمـا  . الجزيرة يطبق جميع المواد الواردة في الالئحة باستثناء ما ورد ذكره أدناه 

تضمين جميع مبادئ الئحة حوكمة الشركات الصـادرة عـن الهيئـة بالئحـة      تم

الحوكمة الخاصة ببنك الجزيرة وتم تفصيلها بما يضمن مراقبـة مـدى فعاليتهـا    

هذا وقد فرضت مؤسسـة   .وتطويرها وتعديلها عند الحاجة بواسطة مجلس اإلدارة

ألـف   ١٧٢مـالي  النقد العربي السعودي وبعض البلديات غرامات على البنك بإج

  .ريال سعودي

  
ولحداثة صدور الئحة حوكمة الشركات من هيئة السوق المالية فإن المواد التالية لم 

:يتم تطبيقها  
 

  :التصويت التراكمي) ب (  ٦المادة 

  .جاري العمل على دراسة أسلوب التصويت التراكمي

  

مجلـس   تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء) هـ (  ٩المادة 

  .اإلدارة وكبار التنفيذيين كل على حده

لقد تم اإلفصاح عن المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل إجمالي وكذلك لكبار 

  .التنفيذيين ، وجاري دراسة إدراج المدفوعات بشكل منفصل لكل عضو ومدير
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  .لجنة الترشيحات والمكافآت ١٠المادة 

بعـد عـرض    -لمجلس كلجنة تابعة ل –أوصى مجلس اإلدارة بتشكيل هذه اللجنة 

قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة على الجمعيـة  

  .العامة القادمة للمساهمين
 

  تطبيق قواعد الضبط والسيطرة

يتم تطبيق قواعد الضبط والسيطرة من قبل عدد من المجالس والهيئات واللجـان  

إضافةً إلى منظومة متكاملة من السياسات واإلجراءات والقواعد حسب التفصـيل  

  :التالي
 

  : مجلس اإلدارة  -أ 

يراقب مجلس اإلدارة بصفة عامة أداء البنك وسـير العمـل فيـه عـن طريـق      

يعقدها خالل العام ويقوم المجلـس بوضـع السياسـات    االجتماعات الدورية التي 

والتأكد من تنفيذيها كما يقوم بصورة دورية بمراجعة مدى فعالية األنظمة المطبقة 

وإجراءات الرقابة الداخلية ويراقب قطاعات العمل الرئيسة بالبنك للتأكد من تطبيق 

تأكد من إدارتهـا  السياسات العامة التي قام بوضعها وتحديد مستويات المخاطر وال

ويقوم المجلس أيضاً عبر لجنة المراجعة باإلطالع أوالً بأول على  . بصورة مقبولة

الوضع المالي للبنك مع المراجعين الخارجيين للتأكد مـن سـالمة األداء المـالي    

والتأكد من االلتزام التام بالقوانين واألنظمة والمعايير المحاسـبية المعمـول بهـا    

ويؤكد المجلس مسئوليته النظامية تجاه صحة القـوائم  . ة السعوديةبالمملكة العربي

  .المالية وأنها تعكس بصورة عادلة المركز المالي للبنك ونتائج أعماله
  

كما يقوم البنك بإجراء مراجعة دورية منتظمة للتأكد من مدى االلتزام في جميـع  

وقد أصدرت الهيئة  .أعماله بالضوابط الشرعية التي تضعها الهيئة الشرعية للبنك

كما قـام البنـك   . الشرعية بياناً يؤكد توافق جميع أعمال البنك مع أحكام الشريعة

م بإجراء عدد من التعديالت على النظام األساسي ليعكس جميـع  ٢٠٠٧خالل عام 

  . بنود النظام توافق الخدمات والمنتجات المقدمة مع أحكام الشريعة
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ستقلين وتنفيذيين وغيـر تنفيـذيين والـذين    ويتكون مجلس اإلدارة من أعضاء م

يحضرون اجتماعات مجلس اإلدارة بانتظام حيث عقد المجلس أربعة اجتماعـات  

كما هو مفصـل فـي   ) م٢٠٠٦تسعة اجتماعات خالل عام (م ٢٠٠٧خالل العام 

  :الجدول التالي
 

عدد  صفة العضوية المهام الوظيفيةاالســـــــــم
االجتماعات 
 التي حضرها

تنفيذي/مستقلرئيس مجلس اإلدارةستاذ طه بن عبد اهللا القويزاأل  ٤ 
غير تنفيذي/مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ عبد اهللا صالح آامل  ٣ 

غير تنفيذي/مستقلعضو مجلس اإلدارةالمهندس طارق عثمان القصبي  ٣ 
يغير تنفيذ/مستقلعضو مجلس اإلدارةالمهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان  ٤ 

غير تنفيذي/مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ محمد العبد اهللا العنقري  ٤ 
األستاذ محمد بن عبد اهللا المدبل

)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(  
غير تنفيذي/مستقلعضو مجلس اإلدارة  ٤ 

غير تنفيذي/مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ خالد بن عمر البلطان  ٤ 
غير تنفيذي/مستقلعضو مجلس اإلدارةاذ خليفة عبد اللطيف الملحماألست  ٤ 

تنفيذي/ مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ مشاري إبراهيم المشاري   ٤ 

  
 

قبل مجلس اإلدارة استقالة األستاذ مشاري إبراهيم المشاري من منصبه آرئيس تنفيذي للبنك بناًء على رغبته  
  .م مع استمراره في عضوية المجلس٠١/١٠/٢٠٠٧عيينه مستشارًا للبنك اعتبارًا من م  وتم ت٣٠/٠٩/٢٠٠٧في 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
  

 ١٠

أما بالنسبة لعضوية أعضاء مجلس إدارة بنك الجزيرة قي الشركات المساهمة 

:م فهي كما يلي٣١/١٢/٢٠٠٧السعودية كما في نهاية   
 

اســـــــم الشـــــرآة   اســــــم العضو  
.ال يوجــــد       طه بن عبد اهللا القويز األستاذ

شرآة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة  -١األستاذ عبد اهللا صالح آامل
  .والعقارات وأعمال المقاوالت

 .المجموعة السعودية لألبحاث  -٢
 .شرآة إعمار المدينة االقتصادية  -٣

احة والصناعة والزراعة والعقارات  وأعمال شرآة عسير للتجارة والسيالمهندس طارق عثمان القصبي
.المقاوالت

.شرآة أسمنت القصيمالمهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان

  .الشرآة السعودية للفنادق والمناطق السياحية األستاذ محمد العبد اهللا العنقري
  

األستاذ محمد بن عبد اهللا المدبل
)اعيةممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتم(  
 

.شرآة الغاز والتصنيع األهلية 

.شرآة اإلحساء للتنمية األستاذ خالد بن عمر البلطان

.شرآة البولي بروبلين المتقدمة    – ١األستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم
.شرآة نما للكيماويات – ٢
.شرآة والء للتأمين – ٣
 

.د ال يوجــــ     األستاذ مشاري إبراهيم المشاري 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 املساهمون الرئيسيون من غري أعضاء جملس اإلدارة:
 

خالل العام  في بداية العام  في نهاية العام 
نسبة التملك إلى أسهم عدد األسهم

رأس المال البالغة 
سهم ١١٢.٥٠٠.٠٠٠  

صافي التغيير 
األسهمفي عدد 

إجمالي نسبة التملك ألسهم  إجمالي التملكنسبة التغير
رأس المال البالغة 
سهم ٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠  

 
٤٠.٣١٥.٣٧١٣٥.٨٣%  ٣٦.٨٥ ٨٢.٩١٩.٥٧٠%٤٢.٦٠٤.١٩٩١٠٥.٦٨%  
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التغير في نسبة ملكية أسهم البنك لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

  :التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر
 

يتكون مجلس إدارة البنك من أعضاء يمثلون أشخاصـاً اعتبـاريين ، وأشخاصـاً    

وفيما يلي بيان بإجمالي مـا يملكـه   . طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم البنك أو تلك التـي لهـم   

  .مصلحة فيها
 

خالل العام  في بداية العام ي نهاية العامف   
نسبة التملك إلى أسهم عدد األسهم

رأس المال البالغة 
سهم ١١٢.٥٠٠.٠٠٠  

صافي التغيير 
في عدد األسهم

إجمالي نسبة التملك ألسهم  إجمالي التملكنسبة التغير
رأس المال البالغة 
سهم ٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠  

 
٢٥.٩١٥.١٣٨٢٣.٠٤%  ٢٣.٠١ ٥١.٧٧٥.٣٦٨%٢٥.٨٦٠.٢٣٠٩٩.٧٩%  

 
م يعود بشكل أساسي إلى إصدار أسهم مجانية بواقع ٢٠٠٧زيادة عدد األسهم خالل عام  

للمساهمين " الحادية واألربعين"سهم لكل سهم بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية 

 .م ٢٠٠٧أبريل  ٣٠هـ الموافق ١٤٢٨ربيع الثاني  ١٣المنعقدة في تاريخ 
 
 

 ب- لجان المجلس الرئيسة
 

لمتطلبات النظامية وتحقيقاً لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضاء تلبية ل

:المجلس المتنوعة فقد شكل المجلس اللجان الرئيسة التالية لمساندة أدائه وهي  
 
 

 ١ - اللجنة التنفيذية
 

تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة من أعضاء يتم اختيـارهم بواسـطة مجلـس    

وتحدد اختصاصاتها وفقاً لقرارات مجلـس  . جلس اإلدارةاإلدارة ويرأسها رئيس م

ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية ووفقـاً للصـالحيات   . اإلدارة المتعلقة بهذا الشأن

المفوضة لها تطبيق السياسات التي يضعها مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ومراقبة 

ضافةً إلـى مراقبـة   أداء البنك والتأكد من مدى تنفيذها لسياسات مجلس اإلدارة إ

  .كفاءة تنفيذ معايير وسياسات الرقابة الداخلية



  
  

 ١٢

 
 

ذي  ٢٥وقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في تاريخ 

حيـث عقـدت اللجنـة ثمانيـة     ) م٢٠٠٦ديسمبر  ١٦الموافق (هـ ١٤٢٧القعدة 

حضـرها  ) م٢٠٠٦ثالثة عشر اجتماعاً خالل عام (م ٢٠٠٧اجتماعات خالل عام 

  :أعضاء اللجنة حسبما هو موضح بالجدول أدناه
 

عدد االجتماعات التي المهام الوظيفيةاالســـــــــم
 حضرها

 ٨رئيس اللجنة التنفيذيةاألستاذ طه بن عبد اهللا القويز
 ٨عضو اللجنة التنفيذيةالمهندس طارق عثمان القصبي

 ٨و اللجنة التنفيذيةعضالمهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان
 ٧عضو اللجنة التنفيذيةاألستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم

 ٧عضو اللجنة التنفيذية األستاذ مشاري إبراهيم المشاري 
 
 

  :لجنة المراجعة – ٢
 

تقوم هذه اللجنة بدور أساسي وهام في مساعدة مجلس اإلدارة للوفـاء بواجباتـه   

اإلشراف علـى  راجعة حدود المخاطر إضافةً إلى النظامية المالية والمحاسبية وم

وتقـوم اللجنـة   . والتنسيق مع المراجعين الخارجيين للبنـك الداخلي التدقيق إدارة 

بمراجعة ربع سنوية للقوائم المالية ومساعدة مجلس اإلدارة فـي القيـام بـالتقويم    

متوقعـة  والمراجعة السنوية لفاعلية أجهزة الرقابة الداخلية وتحديـد المخـاطر ال  

  .ووضع الخطط اإلستراتيجية لمواجهتها

 عكست نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك مسـتوى 

ممتازاً ، ويتبنى البنك في هذا الصدد كافة السياسات واإلجراءات المطلوبـة مـن   

  .ليالجهات النظامية المختلفة إضافةً إلى ما هو معمول فيه على الصعيد الدو
  

وتتكون  لجنة المراجعة من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلـس اإلدارة غيـر   

ويحضـر اجتماعـات لجنـة    . التنفيذيين وثالثة أعضاء مستقلين من خارج البنك

المراجعة كل من مسئول إدارة التدقيق الداخلي ومسـئول اإلدارة الماليـة بشـكل    

وقد تم . التنفيذيين عند الحاجةمستمر ويحضرها الرئيس التنفيذي وكبار المديرين 

م حيـث عقـدت اللجنـة سـبعة     ٣١/٠٥/٢٠٠٧تشكيل لجنة المراجعة في تاريخ 



  
  

 ١٣

حضرها الـرئيس  ) .م٢٠٠٦سبعة اجتماعات لعام (م ٢٠٠٧اجتماعات خالل عام 

  :واألعضاء كما هو مبين في الجدول أدناه 
 

عدد االجتماعات التي المهام الوظيفيةاالســـــــــم
 حضرها

 ٧رئيس لجنة المراجعةلمهندس عبد المجيد إبراهيم السلطانا
 ٦عضو لجنة المراجعةاألستاذ سلمان محمد حسن الجشي

 ٣عضو لجنة المراجعةالدآتور صالح جميل مالئكة
 ٧عضو لجنة المراجعةاألستاذ فراج منصور اأبوثنين

 
 

  :يذيينالمدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين التنف -ج

يقوم البنك بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة 

وقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في . وأعضاء اللجان المنبثقة عنه

ريال سعودي في  ١.٠٢٠.٠٠٠(ريال سعودي  ٣.٢٤٠.٠٠٠م مبلغ ٢٠٠٧عام 

دارة واللجنة فيما بلغ بدل حضور األعضاء لجلسات مجلس اإل) م٢٠٠٦عـام 

ريال سعودي عام  ٤٥٠.٠٠٠(ريال سعودي  ٢٧٦.٠٠٠التنفيذية ولجنة المراجعة 

أما مصاريف السفر واإلقامة لحضور تلك الجلسات فقد بلغت ). م٢٠٠٦

  ). م٢٠٠٦ريال سعودي في عام  ١٢٧.٢٤٠(ريال سعودي ١٤٤.٩٦٦

اء ريال سعودي إجمالي ما تقاضاه أعض ٢٥.٩٧١.٢٨٥وقد تم صرف مبلغ  

المجلس بصفتهم موظفين أو استشاريين مقابل رواتب وما في حكمها 

أما بالنسبة لكبار الموظفين التنفيذيين ). م٢٠٠٦ريال سعودي عام ٢.٢٢٣.٨٥٠(

مليون ريال  ٢٣.٧(مليون ريال سعودي  ٤٧.٧فقد تم صرف مبلغ ) موظف ١٢(

س مقابـــل رواتب وما في حكمها متضمنة الرئي) م٢٠٠٦سعودي لعام 

  .التنفيذي والمدير المالي

  

  :إجراءات وتدابير الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر -د 

يقوم البنك وبصفة مستمرة بمراجعة وتقييم كافة المخاطر التي يتعرض لها والتي 

تتضمن المخاطر التشغيلية واالئتمانية والسوقية والمالية والعمليات البنكية 

لفوائد وغيرها من المخاطر والتي تعد المحور واالستثمارات والسيولة وأسعار ا

كما يلتزم بتحقيق الفصل الوظيفي إلدارة المخاطر، . األساسي في العمل المصرفي
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ويقوم البنك بناًء على ذلك باتخاذ اإلجراءات التصحيحية واالحترازية للحد من 

  .الخسائر المحتملة

تشكيالت اإلدارية  ويستند البنك في هذا الشأن على منظومة متكاملة من ال

  :واإلجراءات الرقابية كالتالي

 لجنة اإلدارة التنفيذية •

 لجنة االئتمان •

 لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات •

 هيئة الرقابة الشرعية •

 لوائح الصالحيات اإلدارية •

 برامج المراجعة الداخلية •

 الميزانية التقديرية السنوية وتقارير مقارنة األداء •

 ورية التقارير المالية الد •

  سياسات وإجراءات اإلدارات •

  تقارير إدارة الخزينة •

 ضوابط مراقبة االئتمان •

 رقابة إدارة المخاطر على العمليات   •

 .التحويل اآللي لطرق تنفيذ العمل   •
 
  :المراجعون الخارجيون –هـ 

وقد . يقوم المراجعون الخارجيون بمراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للبنك

ربيـع   ١٣المنعقـدة فـي   ) الحادية واألربعون(جمعية العامة غير العادية أقرت ال

أرنست ويونغ / م تعيين كل من السادة٢٠٠٧أبريل  ٣٠هـ الموافق ١٤٢٨الثاني 

  .م٢٠٠٧والسادة الجريد وشركاه كمراجعين لحسابات البنك لعام 

  



  
  

 ١٥

  المسئولية االجتماعية

تجاه المجتمع ويعتبره التزاماً أكثر من  يولي بنك الجزيرة اهتماماً بالغاً بالمسئولية

وقد قام البنك خالل العام بدعم ومساندة األنشطة االجتماعية لعـدد  . نشاط تطوعي

من الجمعيات الخيرية المعنية بشؤون األسرة والصحة وبعض الجمعيات المهنيـة  

دوات والهيئات المالية المهتمة بتطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية والتي تنظم الن

والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج التدريبية واألنشطة العلمية والثقافية المختلفة 

وقد بلغ إجمالي مساهمات البنك في كافة هـذه األنشـطة الخيريـة    . محلياً ودولياً

  .م٢٠٠٧مليون ريال سعودي في عام  ١.٩واالجتماعية 

  

  شكر وتقدير

سمى آيات الشكر واالمتنـان إلـى   بهذه المناسبة يسر مجلس اإلدارة أن يتوجه بأ

حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز آل  

سعود وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز آل سـعود ولـي   

  .العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

  

أيضاً إلى مقام وزارة المالية ومقام وزارة التجـارة والصـناعة    كما نتقدم بالشكر

ومقام مؤسسة النقد العربي السعودي ومقام هيئة السوق المالية السـعودية علـى   

  .توجيهاتهم السديدة وعلى رعايتهم ودعمهم المستمر لمسيرة البنك
  

شـكرنا  وأخيراً وليس آخراً، يسرنا أن نغتنم هذه الفرصة أيضـاً لنتقـدم بعميـق    

كمـا  . وامتناننا لجميع مساهمي وعمالء ومراسلي بنك الجزيرة على ثقتهم الغالية

نعبر عن خاص شكرنا وتقديرنا إلدارة البنك وموظفيه الذين لوال تفانيهم ووالئهـم  

وجهودهم المخلصة في عملهم بعد توفيق اهللا، لما كان باإلمكان تحقيق هذه النتائج 

  .الطيبة

  مجلس اإلدارة

  
   


















































































































































