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  تقرير مجلس اإلدارة
  

م ، المتضمن ٢٠٠٨عن نشاطات البنك لعام " الثاني والثالثين " يضع بين أيديكم التقرير السنوي يسر مجلس اإلدارة أن 
  .م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

  
  األداء المالي

األزمة التي اجتاحت األسواق المالية العالمية حتى وصلت إلى م تحدياً للصناعة المصرفية في ظل ٢٠٠٨عام  شكّل
األزمة العالمية من خالل النجاح في االستمرار في توجهه ومع ذلك أبدى بنك الجزيرة مرونة في التعامل مع .  منطقتنا

الوصول للعمالء من نحو تنويع مصادر الدخل ، وتنمية ميزانيته العمومية ، وتوسيع قاعدة عمالئه ، وزيادة رقعة منافذ 
  .  وتقليل االعتماد على مصدر واحد،  خالل قنوات التوزيع البديلة

ز نحو االرتقاء بعملياته المصرفية األساسية والتي أظهرت نتائج إيجابية وقد استمر بنك الجزيرة في نهجه المركّ
ع مصادر الدخل بدالً من االعتماد على بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث أننا نسير بخطوات ثابتة نحو تنوي

وهذا ما ظهر من خالل لغة األرقام حيث أن إجمالي دخل العمليات التشغيلية ، قبل احتساب عموالت .  منتج واحد
في سعودي مليون ريال  ٢٣٧ر٨تداول األسهم واألرباح الرأسمالية ورسوم التكافل ودخل صناديق االستثمار ، زاد من 

  .أدناهم كما هو موضح في الجدول ٢٠٠٨في عام سعودي مليون ريال  ٧٨٢ر٨إلى  م٢٠٠٤عام 
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  بآالف الرياالت السعودية
  ١ر١١٤ر٤٣١  ٩٠٨ر٩٦٨  ٧٤٩ر٦٧٧  ٥٣٠ر٩١١  ٣١٧ر٣٤٧  دخل العموالت الخاصة

  )٤٨٣ر٠١٠(  )٣١٣ر٨٤٧(  )٢٧٣ر٠٣٠(  )٢٥٤ر٤٩٩(  )١٢٩ر٤٢١(  تكاليف العموالت الخاصة
  ٦٣١ر٤٢١  ٥٩٥ر١٢١  ٤٧٦ر٦٤٧ ٢٧٦ر٤١٢ ١٨٧ر٩٢٦ دخل العموالت الخاصةصافي

            :رسوم الخدمات المصرفية
  ٥١ر٦١٧  ٤٨ر٨٩٧  ٣١ر٧٩٧  ٢٢ر٣٤١  ١٠ر٠٠٩  رسوم القروض واإلدارة

  ٢١ر٠٧٢  ١٥ر٥٢٨  ١٣ر٧٣٣  ١٢ر٦٢٦  ٩ر٥٥٦  تمويل المتاجرة
  ٤٢ر٦٠٧  ٢٠ر٣٧١  ٨ر٦٢٥  ٢ر٥٣١  ٢ر٦٢٨  أخرى

  ١١٥ر٢٩٦  ٨٤ر٧٩٦  ٥٤ر١٥٥ ٣٧ر٤٩٨ ٢٢ر١٩٣  إجمالي الرسوم
  ٢١ر٧٠٨  ١٧ر٢٣٢  ٦ر٥٦٣  ٤ر٧٩٤  ٣ر١٣٢  تحويل العمالت األجنبيةدخل 

  ١١ر٥٣٢  ١٢ر٣٨٥  ١٣ر٣٧٧  ١٥ر٠٢٦  ١٦ر٠٥٥  دخل ارباح األسهم
  ٢ر٨٠٦  ٥ر٦٧٣  ٥ر٤٢٤  ٣٧٩  ٨ر٥٢٤  دخل العمليات التشغيلية األخرى
  ٧٨٢ر٧٦٣  ٧١٥ر٢٠٧  ٥٥٦ر١٦٦ ٣٣٤ر١٠٩ ٢٣٧ر٨٣٠ إجمالي دخل العمليات التشغيلية
  %٩ر٤  %٢٨ر٦  %٦٦ر٥ %٤٠ر٥ %١٩ر٧  نسبة النمو عن العام السابق

  
مليون ريال سعودي  ٦٣١ر٤رتفعت إلى عمليات التمويل التي ا دخلفي صافي % ٦بنسبة  م زيادة٢٠٠٨ّلقد شهد عام 

بين نمو األصول البنكية  وقد تحققت هذه الزيادة عن طريق الموازنة ما.  وطات على هامش الربحغضالعلى الرغم من 
عالوة على ذلك ، .  في سوق تشتد فيه المنافسةمع تمويلها من خالل ودائع مرتفعة التكاليف ، رغم انخفاض عوائدها ، 

مليون ريال  ٢١مليون ريال سعودي و ٥٢لتصل إلى % ٣٦و % ٦زادت رسوم إدارة القروض وتمويل المتاجرة بواقع 
الرسوم األخرى بشكل رئيسي رسوم الشبكة السعودية للمدفوعات التي أرتفعت إلى وتضمنت .  سعودي على التوالي

تحويل كما حقق دخل .  صرافاً آلياً ٣١٤بسبب التوسع في رقعة شبكة أجهزة الصرف اآللي لدينا لتصل إلى % ١٠٩
مليون ريال  ٢٢غ م ليبل٢٠٠٧بالمقارنة مع عام % ٢٦دوره في النجاح من خالل زيادته بنسبة  العمالت األجنبية

  .سعودي
  

مليون ريال  ٣٢٩لتصل إلى % ٤١الوساطة من تداول األسهم المحلية بمقدار  انخفضت عموالتوفي المقابل ، 
م الحفاظ على المركز األول في ٢٠٠٨في الدخل أستطاع البنك خالل عام  االنخفاضوعلى الرغم من هذا .  سعودي

 . م٢٠٠٧دية مع استعادة بعض الحصة السوقية بالمقارنة مع نهاية عام مجال خدمات التداول في سوق األسهم السعو
مليون ريال  ١٠٣مليون ريال سعودي مقارنة بربح رأسمالي مقداره  ٣٤كما سجل البنك خسارة رأسمالية بمقدار 

تي تتضمن الوسجلت محفظة المتاجرة للبنك .  جزء من استثماراته المباشرة في األسهم المحلية بيعسعودي من خالل 
 ١٥مليون ريال سعودي بالمقارنة مع ربح مقداره  ٣٤صافي خسارة مقدارها بشكل رئيسي الصناديق االستثمارية 

  .م٢٠٠٧مليون ريال سعودي خالل عام 
  

مليون ريال  ٣١٠بصافي مبلغ  م ٢٠٠٨دخل العمليات التشغيلية في عام  انخفض إجماليونتيجة لما ورد أعاله ، 
  .مليون ريال سعودي ١ر١٣٧ليصل إلى % ٢١سعودي أو بنسبة 
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والذي  القادمة ربع سنواتاألفي إطار التوجه األستراتيجي على مدى  في العمليات البنكيةومن أجل تعزيز التوسع 

 تغطية ، مع استثناء مخصصات% ١٨م ، زاد إجمالي المصاريف التشغيلية بواقع ٢٠٠٨أكتملت صياغته أثناء عام 
  .م٢٠٠٧أثناء عام % ٢٧المقارنة مع زيادة مقدارها خسائر االئتمان ، ب

  
مليون ريال  ٦١تخصيص مبلغ إدارة مخاطر االئتمان والحد منها ، قام البنك بوبما يتوافق مع توجه البنك التحفظي نحو 

وصلت نسبة .  م٢٠٠٧عام مستعاد عن مليون ريال سعودي  ٢٦ مبلغمع  مقارنةًخسائر االئتمان سعودي لتغطية 
إضافةً .  م٢٠٠٧ في عام% ١٦١م بالمقارنة مع ٢٠٠٨عام  خالل% ١٦٤غير العاملة إلى  لعمليات التمويلطية التغ
  .انخفاض القيمة السوقية لمحفظته في األسهم المحليةمليون ريال سعودي لتغطية  ٦٢ذلك ، قام البنك بتخصيص مبلغ ل
  

 ٨٠٥مليون ريال سعودي بالمقارنة مع  ٢٢٢صل إلى لي% ٧٢بناء على ما جاء أعاله ، تقلص صافي الدخل بمقدار 
ريال سعودي في عام  ٠ر٧٤م إلى ٢٠٠٧ريال سعودي في عام  ٢ر٦٨مليون ريال سعودي وتقلصت ربحية السهم من 

  .م٢٠٠٨
  

  المركز المالي
ي ، أي مليار ريال سعود ٢١ر٦مليار ريال سعودي بالمقارنة مع  ٢٧ر٥م ، بلغ إجمالي أصول البنك ٢٠٠٨خالل عام 
  .  م٢٠٠٧مقارنةً بعام % ٢٨رها بزيادة قد

  
% ٧رها مليار ريال سعودي ، أي بزيادة قد ٣ر٩البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  أرصدةكما بلغ حجم 

مليار ريال  ٥م ، أي بمقدار ٢٠٠٧واستمرت االستثمارات بالمستوى الذي كانت عليه في عام .  مقارنةً بالعام السابق
  .عوديس
  

مليار ريال سعودي  ٩ر٩مقارنةً بمبلغ % ٥٣رها مليار ريال سعودي بزيادة قد ١٥ر١م مع نهاية العا التمويلوبلغ حجم 
توسيع قاعدة العمالء تقليصاً يد من القطاعات االقتصادية وعلى العد التمويلم من خالل تنويع محفظة ٢٠٠٧في عام 
  .للمخاطر

  

التوجه  أيضاًعلى مدى األعوام الخمسة الماضية ، ويوضح  التمويلو المحقق من محفظة ويمثل الجدول أدناه مقدار النم
الحكيم للبنك نحو إدارة مخاطر االئتمان المتصلة بالمحفظة وذلك من خالل المراقبة اللصيقة لالئتمان وسياسة 

في % ٣ر٧، أي من  تمويلعمليات المع إجمالي مقارنةً غير العاملة  عمليات التمويلالتخصيص مما قلص من حجم 
غير العاملة عبر هذه  عمليات التمويلوفي ذات الوقت تنامت تغطية .  م٢٠٠٨في عام % ١ر٥م إلى ٢٠٠٤عام 

  .في إطار توجه صحي% ١٦٤إلى % ١٠٠ ما هو دون الـالسنوات من 
  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  
  ١٥ر١٣٣  ٩ر٨٧٩  ٦ر٢٧١  ٦ر٩١١  ٥ر١٨٧  )بماليين الرياالت السعودية( صافي عمليات التمويل

  %٥٣ر٢  %٥٧ر٥  %٩ر٣-  %٣٣ر٢  %١١ر٣   عمليات التمويلنسبة النمو في 
  %١ر٥  %٢ر٠  %٣ر١  %٢ر٨  %٣ر٧  جمالي عمليات التمويلغير العاملة إل نسبة عمليات التمويل

  %١٦٣ر٩  %١٦١ر١  %١٧٢ر٦  %١٧٦ر٩  %١١١ر٨  نسبة تغطية عمليات التمويل غير العاملة 
  

 ١٥ر٦مليار ريال سعودي مقارنةً بـ  ٢٠ر٩لتصل إلى إجمالي % ٣٤ائع العمالء ، فقد أرتفعت بنسبة أما أرصدة ود
لقد بذلت جهود مكثفة من أجل االحتفاظ بالودائع تحت الطلب على المستوى .  م٢٠٠٧مليار ريال سعودي في عام 

 ٨٨٩م من ٢٠٠٨م و ٢٠٠٤من بين عام  م ، وكذلك تنمية الودائع اآلجلة لألفراد حيث أرتفعت٢٠٠٧المحقق في عام 
النمو اإليجابي في ودائع  التالييوضح الجدول .  ريال سعودي على التوالي مليون ٤ر٧٠١ريال سعودي إلى  مليون

  .م٢٠٠٨إلى  م٢٠٠٤العمالء عن الفترة الواقعة ما بين 
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  بماليين الرياالت السعودية
  ٥ر٣٢٢  ٥ر٥٤٤  ٦ر٣٩٤  ٤ر٨٩٨  ٢ر٥٢٥  ودائع تحت الطلب

  ١٠ر٧٠١  ٦ر٣٧٢  ٢ر٠١٩  ٤ر٤٦٣  ٤ر٥٧١  )شركات(الودائع اآلجلة 
  ٤ر٧٠١  ٣ر١٢٦  ٢ر٣١٦  ١ر١٩٥  ٨٨٩  )أفراد(الودائع اآلجلة 
  ١٥ر٤٠٢  ٩ر٤٩٨  ٤ر٣٣٥  ٥ر٦٥٨ ٥ر٤٦٠  مجموع الودائع اآلجلة

  ١٧٦  ٦٠٥  ١٨٨  ٢٦٠  ١٥٧  أخرىودائع 

  ٢٠ر٩٠٠  ١٥ر٦٤٧  ١٠ر٩١٧  ١٠ر٨١٦ ٨ر١٤٢  إجمالي ودائع العمالء
  %٣٣ر٦  %٤٣ر٣  %٠ر٩  %٣٢ر٨ %٨ر١  نسبة نمو ودائع العمالء
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  :حقوق المساهمين

.  ريال سعودي ٠ر٧٤سهم العائد على ال وصل مليون ريال سعودي و ٤ر٦٣٧بلغ حقوق المساهمين مع نهاية العام 
على % ١٩ر٩٢و % ١٩ر٣٤،  ٢/كفاية رأس المال ، بموجب المعيار األول والثاني من وثيقة بازلوصل معدل 

    .مما سيمكّن البنك من تحقيق استراتيجيته نحو النموالتوالي 
  

  :قطاعات العمل الرئيسة
قطاعات عمل رئيسية هي قطاع الخدمات المصرفية الشخصية وقطاع تمويل الشركات  ةخمس تضم أنشطة بنك الجزيرة

 ٢٤ويؤدي البنك هذه الخدمات من خالل شبكة تضم .  عاونيالتكافل التقطاع و وقطاع الوساطة المالية وقطاع الخزينة
إجمالي دخل العمليات و، ويلقي الجدول التالي الضوء على الموجودات والمطلوبات .  فرعاً في المدن الرئيسية للمملكة

  :التشغيلية ، وإجمالي مصاريف العمليات ، وصافي الربح المحقق في كل قطاع من هذه القطاعات
  
الخدمات  االت السعوديةالريبآالف

  الشخصية
الوساطة  تمويل الشركات

  المالية
الخزينة والقطاعات 

  األخرى
  المجموع

  ٢٧ر٥١٩ر٧٠٥  ١١ر٢٩٨ر٢٣٨  ٥٣٩ر٦٢٠ ١٣ر١١٩ر٤٧٣ ٢ر٥٦٢ر٣٧٤  إجمالي الموجودات
  ٢٢ر٧٨١ر٨٨٢  ١٠ر٣٠٣ر٩٢٦  ٣١ر١٣٥ ٢ر٩٩٩ر٧٨٩ ٩ر٤٤٧ر٠٣٢  إجمالي المطلوبات

  ١ر١٣٦ر٥٤٤  ٤٧ر٤٩٨  ٣٣٤ر٥٦٧ ٤٤٢ر٩٧٢ ٣١١ر٥٠٧  إجمالي دخل العمليات
  )٦١ر١٥٨(  -  -  )٥١ر٠٣٣(  )١٠ر١٢٥(  صافي مخصص تغطية خسائر االئتمان

  )٦٢ر٢٣٨(  )٦٢ر٢٣٨(  -  -  -  الموجودات المالية األخرى انخفاض في قيمة
  )٧٤ر٩٤٠(  )١٣ر٠٨٢(  )٢٠ر٨١٢(  )٦ر١١٠(  )٣٤ر٩٣٦(  االستهالك

إجمالي مصاريف العمليات وحقوق األقلية 
  في صناديق استثمار تابعة

  )٩١٤ر٢٠٥(  )٢٠٣ر٥٥٨(  )٢٤٢ر٣١٠(  )١٨٠ر٦٧٧(  )٢٨٧ر٦٦٠(

  ٢٢٢ر٣٣٩  )١٥٦ر٠٦٠(  ٩٢ر٢٥٧ ٢٦٢ر٢٩٥ ٢٣ر٨٤٧  صافي الدخل
  

  :فيما يلي التوزيع الجغرافي للدخل في نطاق المملكة
  

  المجموع  العامة اإلدارة  المنطقة الغربية المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى  الرياالت السعوديةبآالف
  ١ر١٣٦ر٥٤٤  ١٠٧ر٦٣٩  ٣٤٤ر٥١١  ٢٥٠ر١٩٩  ٤٣٤ر١٩٥  إجمالي دخل العمليات

إجمالي مصاريف العمليات وحقوق 
  األقلية في صناديق استثمار تابعة

  )٧٩٠ر٨٠٩(  )٥٥٥ر٩٢٦(  )٧٤ر٩٧٥(  )٤٣ر٠٤١(  )١١٦ر٨٦٧(

  ٣٤٥ر٧٣٥  )٤٤٨ر٢٨٧(  ٢٦٩ر٥٣٦ ٢٠٧ر١٥٨ ٣١٧ر٣٢٨  صافي دخل عمليات التشغيل
صافي مخصص تغطية خسائر 

  االئتمان
  )٦١ر١٥٨(  )٣٢ر٦٠٢(  )٢٥ر٠٥٢(  )٧٦٥(  )٢ر٧٣٧(

انخفاض في قيمة الموجودات المالية 
  األخرى

  )٦٢ر٢٣٨(  )٦٢ر٢٣٨(  -  -  -

  ٢٢٢ر٣٣٩  )٥٤٣ر١٢٩(  ٢٤٤ر٤٨٤ ٢٠٦ر٣٩٣ ٣١٤ر٥٩١  صافي الدخل

  
  

  مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية
:  فرعين في الرياض نقليع رقعة تواجده في مواقع استراتيجية من المملكة ، فقد جرى انسجاماً مع برنامج البنك لتوس

ومن ضمن خطة البنك التوسعية افتتاح المزيد من الفروع .  قسم للسيدات في النفلشمال العليا والسويدي مع افتتاح 
جهازاً جديداً في مواقع مختلفة  ٤٧شبكة أجهزة الصرف اآللي بعد إضافة  أيضاًكما توسعت .  م٢٠٠٩الجديدة في عام 

  .الجديدة EMVتقنية تعمل جميعها ب صرافاً ٣١٤ليصل العدد اإلجمالي لها إلى 
  

وتعزيزاً لشبكة البنك اآلخذة في التوسع مع التركيز على مبدأ العناية بالعمالء شهدت مجموعة الخدمات الشخصية عملية 
وقامت .  لتسويقية ، مع استحداث إدارة تعنى بإدارة شرائح العمالءإعادة هيكلة مما ساهم في االرتقاء بقدراتها ا

  .بدمج مراكز العناية بالعمالء في مركز واحد فقط متعدد الوظائف أيضاًالمجموعة 
  

من خالل طرح بطاقة فيزا جديدة باسم  أحكام الشريعةكما جرى أثناء العام ، توسيع باقة منتجاتنا وخدماتنا المتوافقة مع 
  . ويل عقاري مميز بصيغة اإليجارةمع إطالق منتج تم) ةميسر(
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أتضحت جلياً من خالل التوسع السريع في قاعدة عمالئنا التي مبتكرة متوافقة مع الشريعة إن قدرتنا على طرح منتجات 
  .افقاً مع النمو في حجم الودائع واألصولم متر٢٠٠٨خالل عام % ٣٠ادت حوالي ز
  

  مجموعة تمويل الشركات
من خالل زيادة حجم  بجالءويتضح هذا .  ت مجموعة تمويل الشركات على قاعدة مستقرة ومتنامية من العمالءحافظ

وقد جرى إطالق منتج جديد بصيغة المرابحة للمصدرين ، وتم .  م٢٠٠٨خالل عام % ٥٠تمويل الشركات بمقدار 
الخدمة المقدمة لشرائح الشركات ذات بشكل خاص على تحسين مستوى إعادة هيلكة عالقات الحسابات مع التركيز 

  . تعزيز البيع العرضي من خالل أنشطة االتصال بالعمالء أيضاًوجرى .  الحجم المتوسط والكبير
  

األصول النقدية في إطار وتم تشكيل إدارتين وهما إدارة التمويل العقاري وتمويل المشاريع وإدارة المصرفية اإللكترونية 
  .خدماته توجه البنك لتوسيع باقة

  
وفي إطار التغييرات التنظيمية األخرى ، جرى تأسيس أول مركز أقليمي في جدة من أصل ثالثة مراكز لخدمة 

وتوفر هذه المراكز .  بخدمات البنك المقدمة للشركات الشركات على مستوى المناطق الرئيسية للمملكة من أجل االرتقاء
ويجري العمل على قدم وساق .  ، ومراقبة االئتمانالمصرفية االعتيادية  العملياتتنفيذ إمكانيات التمويل التجاري ، و

  .م٢٠٠٩مطلع عام بحيث يكتمل المركزين في على تجهيز المركزين اآلخرين في كل من الرياض والخبر 
  

 ولقد شاركنا وبصفة وكيل في.  وساهمت تسهيالت التمويل المشترك بشكل رئيسي في زيادة عمليات تمويل الشركات
، وتقديراً لدورنا في هذا المشورع حصلنا على في مطار الملك عبد العزيز الدولي  مبنى الحج الجديدمشروع تمويل 

  .م٢٠٠٨جائزة يورومني بروجكت فيننس لعام 
  

  الخزينة
د من السيولة في السوق حيث في مثل هذه الظروف ال بانخفاض وشهد العام تحدياً كبيراً جراء أزمة االئتمان العالمية 

من حجم المطلوبات % ٥٠استقطاب أكثر من ولقد نجح البنك في .  الموجودات والمطلوباتنمو الموازنة ما بين 
وقمنا بزيادة حصتنا السوقية من ودائع العمالء جراء النمو القوي في حجم الودائع المتوافقة .  كمصدر أساسي للتمويل

مما أدى  اآلجلة للتمويل من المودعين وأدوات تسويقية ناجح عةونجم عن ذلك قاعدة واس.  بشكل رئيسي الشريعةمع 
  .يوماً ٨٧إلى  ٥٠إلى إطالة معدل عمر ودائع العمالء من 

  
فوق معدل السايبر لشهر  أساسنقطة  ١٠٥، أي بـ % ٤ر٢١ إلىمحفظة البنك االستثمارية  وقد تحسن العائد على

على شكل مرابحات مربوطة لدى مؤسسة النقد العربي  من حجمها% ٨٠وتتضمن هذه المحفظة أكثر من .  واحد
  . منها% ٧٥ إمكانية استعادة لما قد يصل إلىالسعودي مع 

  
 ٪٢٦التي زادت بنسبة ما تحقق من ربحية من خالل عمليات تحويل العمالت على األخرى أنشطتنا الرئيسية وأشتملت 

ونمو  ٪٦٧في برنامج نقاء بنسبة  الثابتةحجم الودائع  ونمو ٪٦١ونمو حجم برنامج التوفير لموظفي الشركات بنسبة 
  .٪٤١٠حجم ودائع نقاء اآلجلة بنسبة 

  
  شركة الجزيرة لألسواق المالية

م وحصلت على ترخيص هيئة ٢٠٠٨في شهر أبريل من عام  لألسواق المالية عملياتها رسمياً باشرت شركة الجزيرة
، واإلستشارات ، واإلعداد ، واإلدارة ، التعامل  الخمسة والتي تضممالية السوق المالية بمزاولة كافة أعمال األوراق ال

  .واإليداع
  

عدد  تجاوزمركز الريادة في سوق يتصف بالتنافسية المتزايدة حيث للشركة في حفاظها على  محورياًدوراً العام  وشهد
شركة قبل  ٢١لي عدد هذه الشركات شركة في نهاية العام بينما كان إجما ٣٠شركات الوساطة العاملة ما يربو عن 

  .طوال شهر مايو ٪١٧في البداية كان لزيادة المنافسة أثرها السلبي على حصتنا السوقية حيث انخفضت عن   .عام
جديدة ألداء وأدوات جديد وتطوير إدارة اتسويقي نخفاض بسرعة من خالل طرح هيكل جهة هذا االوقد جرى موا

  .في نهاية العام ٪٢١دى إلى نمو ثابت في حصتنا السوقية لتصل إلى دارة عالقات العمالء مما أإل
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جرى إقامة مكتب لتداول أسهم المؤسسات المالية تلبية لمتطلبات عمالئنا من المؤسسات وتقديم ، خالل هذا العام 
د من عروض مخصصة لهم من خالل فريق متخصص بإدارة العالقات وعدد من الوسطاء مما ساهم في اجتذاب العدي

  .المؤسسات اإلقليمية
  

  :اآلتيوتشمل إنجازاتنا األخرى 
 .إصدار أول تقرير للجزيرة لألسواق المالية في شهر مايو •
 .إلى تقرير مختصر عن األسواق العالمية إضافةً، إصدار تقارير حول األسواق المالية الخليجية واألمريكية  •
 .األسواق في المنطقة الخليجيةإضافة سوق الكويت لألوراق المالية إلى قائمتنا من  •
 .تحديث نظام الوساطة الدولية كجزء من خطتنا لتحسين خدمات الوساطة الخليجية والدولية •
 .تطبيق برنامج إدارة اإلكتتابات •

 
، ومع ذلك تتطلع شركة الجزيرة  م حافال بالتحديات جراء الظروف اإلقتصادية العالمية السائدة٢٠٠٩سيكون عام 

  .ية إلى مزيد من النمو وتنويع أعمالها إضافة إلى إعادة ترتيب عملياتها وتعظيم إيراداتهاالمال لألسواق
  

  التكافل التعاوني
في خضم  المتوافقة مع الشريعةحرص التكافل التعاوني على الحفاظ على مركز الصدارة في التأمين والخدمات المالية 

من خالل التنسيق ، م هو ما حصل من تقدم ٢٠٠٨ى في عام وأبرز ما جر . المنافسة المحتدة في السوق السعودية
إلى كيان مستقل مرخص تابعة للبنك من إدارة التعاوني تكافل الفي تحويل ، المباشر مع مؤسسة النقد العربي السعودي 

وهذه قيمة  .مع واحدة من أكبر شركات إعادة التكافل في العالم شراكة، جرى توقيع إتفاقية  لذلك إضافةً . قائم بذاته
  .خبراتل ما يحمله الشريك من ثروة إضافية هامة تضاف إلى وظيفة التأمين األساسية من خال

  
ستمرار قناة التوزيع هذه كأداة أساسية في توجيه ومع ا . خالل العام ٪٤٨بنسبة الدخل المتأتي من توزيع الوكالء ارتفع 

نورة في فروع الرجال راكز مبيعات إضافية في المدينة المفتح ممن خالل  جياًياسترات حققنا توسعاًاألعمال إال أننا 
 ٪٥١في الدخل السنوي ممثلة بِـ  ٪٥٣كما شهد هذا العام نموا بنسبة  . والسيدات وفي فرع السيدات الجديد في الدمام

فل التعاوني لتكاا ههتمام أن عدد ما أبرموالجدير باال. ي دخل رسوم الوكالةنموا ف ٪٤٤نموا في مبيعات المجموعات و
  .بحد ذاته تجاوز الثالثين ألفا ، وهذا إنجاز هام األفرادمن عقود مع العمالء 

  
العام عمل التكافل التعاوني حيث جرى خالل من  أساسياً ل جزءاًإن التطور المستمر لمنتجاتنا الجديدة المبتكرة يشكّ
قائم  الشريعةكبديل متوافق مع  والعمل، اإلعاقة والوفاة تغطية ، وإعداد برنامج تكافلي جديد لحماية التمويل العقاري 

  .بذاته لبوالص التأمين الشخصية التقليدية الخاصة بالحوادث
  

فل التعاوني كأفضل مقدم لخدمة التأمين على اختيار على التكالتعاوني بالتقدير عندما وقع اال لقد تكللت إنجازات التكافل
وجائزة الشرق األوسط للتأمين  وجرى منحه جائزة يورومني للتمويل اإلسالمي، م ٢٠٠٨عام  عنالتكافل صيغة الحياة ب

  ".م ٢٠٠٨فضل وكيل تأمين على الحياة لعام كأ" 
  

  مجموعة المساندة
في عدد  المتوقعةالزيادة م على تحديث البنية التحتية للبنك لمواكبة ٢٠٠٨انصب تركيز مجموعة المساندة خالل عام 

  .والعملياترف اآللي والمنتجات والعمالء الص وأجهزةالفروع 
  
وإدخال التقنية الحديثة المساهمة في ، ة وإعادة تنظيم المعلومات المخزنّ،  تحديث شبكة الحاسب اآلليكان من شأن و

ل العمالء في مركز واحد أدى إلى تحسين االستخدام األمثب العنايةكما أن دمج مراكز .  االرتقاء بكفاءة البنية التحتية
على شبكة االتصاالت لدينا مما ) MPLS(كما جرى تطبيق المفهوم التقني الحديث .  واإلرتقاء بالخدمات المقدمة للموارد

  .أدى إلى تحسين جودة الخدمة وتقليص نفقات التشغيل
  

تأهيل جميع جملة من المبادرات لتحقيق تميز عملياتي واالرتقاء بنظام إدارة الجودة من خالل تنفيذ العام  خاللجرى 
وقد تم الحصول على شهادة األيزو لكل من .  أنشطة العمليات البنكية للحصول على شهادة األيزو العالمية في التميز
وسيتم إدراج باقي أنشطة العمليات البنكية في . عمليات أجهزة الصرف اآللي الخارجية وعمليات الخدمات التجارية

  .  ٢٠١٢زو حسب أولويات العمل المحددة وفقاً لخطة تطوير البنك آفاق برنامج التأهيل للحصول على شهادة األي
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. أجل تحقيق خدمة متميزة للعمالءوقد استمر التركيز على مبادرات إعادة الهيكلة والمكننة وتقليص العمل الورقي من 

نفقات بمرونة أكبر وير والمشتريات لتوفإدارة الصيانة  ومراجعة إجراءاتتحسين أنظمة األمن والسالمة  أيضاًوجرى 
  .  أقل
  

لتداول األسهم المحلية للمحافظة على المركز " تداولكم " كما استمرت مجموعة المساندة في إثراء موقعنا على االنترنت 
كما استمرت المجموعة في .  األول بين جميع المنافذ المحلية لتداول األسهم من حيث نوعية الخدمة وحجم التداول

وشبكة أجهزة الصرف " الجزيرة أون الين " ميع قنوات التوزيع البديلة بما في ذلك موقعنا على االنترنتتعزيز قدرات ج
  .اآللي باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الصناعة المصرفية

  
  مجموعة إدارة المخاطر
 . المحددةلمالية في نطاق معايير المخاطر هدافها األ تحقيقاًقطاعات العمل  دعمفي  أساسياً تلعب إدارة المخاطر دوراً

لقد ساهمت أدوات مراقبة   .البنك توجهمشروعات جديدة أسهمت في تعزيز منتجات و كما أنها شاركت في تطوير 
في  من المخاطر المتعددة وأسفرت عن معدل منخفض نسبياًبفعالية المخاطر في حماية البنك  الحد منالمخاطر وأساليب 

  .عاملةيل غير العمليات التمو
  

وتضمنت .  " ٢٠١٢آفاق " تطوير البنك بخطة لمواجهة التحديات المتصلة خالل العام جرى إعادة تنظيم إدارة المخاطر 
ى األهداف الرئيسية دمج عمليات إدارة المخاطر في إدارة واحدة واتخاذ نهج حكيم في إدارة األخطار مع التركيز عل

  .عنها منتجات أو نشاطات مختلفة يصدرعندما  مناطق الخطر الرئيسية خاصةً
  

 األخطارستجابة مع اتخاذ مبادرات فاعلة حال ظهور ة تنظيم الوظائف وتحسين أوقات االكما قامت إدارة المخاطر بإعاد
ات إن من شأن الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة إدارة المخاطر تعزيز البنك بقدر.  أثناء إدارتها أو التعامل معها أو

وتوجيهات مؤسسة النقد العربي  ٢/بازال توصيات لجنةة لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها بما يتوافق مع محسنّ
  .السعودي

  
  التدقيق الداخلي مجموعة

مجموعة للبنك من خالل تقييم عمليات  التنفيذيةالتدقيق الداخلي في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة  مجموعةيتمثل دور 
من البيانات التحليلية والتوصيات  توفر اإلدارة جملةًوابط الداخلية ومعايير اإللتزام حيث الضتطبيق خاطر وإدارة الم

  .ن والعمالء وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفينالبنك وحقوق المساهمي والمعلومات لحماية موجودات
  

 . إداري جديد وطاقم إضافي من الموظفينإشراف فريق أثناء العام تحت التدقيق الداخلي  مجموعةجرى إعادة تنظيم 
تم زيادة عدد  ذلكل إضافةً. ن مراقبة حسابات العمالءتطبيق برنامج جديد للمتابعة والتدقيق بنجاح لتحسي أيضاًوجرى 

وضع السياسات  و االحتيال الماليتأسيس وحدة مختصة للتحقيق في حوادث  مع مجاالتهم الوظيفيةتوسيع المدققين و
  .وتم كذلك مراجعة العديد من التغييرات الجوهرية على المنتجات والسياسات والتوصية لألخذ بها . ابهالخاصة 

  
  االستراتيجية مجموعة

.  من أجل االرتقاء بمستوى عمليات البنك"  ٢٠١٢آفاق " البنك خطة طموحة لتطوير البنك باسم  اعتمد مجلس إدارة
وضعت لتحقيق رؤيتنا على المدى البعيد ليصبح البنك بنكاً متعدد  وتضم هذه الخطة قائمة بمبادرات استراتيجية

تعنى بخطة التطوير هذه وما يرتبط بها من  مجموعةوكان ال بد من تشكيل .  م٢٠١٢التخصصات بحلول عام 
ي استراتيجيات لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات وجميع المشاريع التي تضمنتها الخطة ، ومراقبة الوضع االقتصاد

  .، ودراسة إمكانية االستفادة من فرص العمل المحتملةالمتقلب 
  

  :من اآلتي المجموعةوتتألف هذه 
مسؤول عن دراسة وتحليل فرص العمل والتوصية بالمبادرات المناسبة التي تعزز ربحية :  فريق االستراتيجية •

 .البنك
.  من خالل مكتب إدارة البرنامج ٢٠١٢ مسؤول عن مراقبة ومتابعة مشاريع خطة آفاق:  فريق التحول البنكي •

كما يقوم الفريق بتحديد آليات العمل الواجب تفعيلها لتقديم خدمات بجودة أفضل للعمالء وتحسين ربحيتنا من 
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ويقوم الفريق أيضاً بمراقبة الجودة على مستوى البنك من خالل .  خالل وظيفة إعادة هيكلة آليات العمل
 .وظيفة إدارة الجودة

  
  االلتزام عةمجمو

مكافحة غسل األموال خالل العام مع إعادة تحديد مسؤوليات الموظفين وتحديث السياسات  إدارةجرى إعادة هيكلة 
كما جرى تنفيذ أنظمة برمجية جديدة .  وسياسات قبول العمالء" أعرف عميلك " واإلجراءات وتحسين العمل بمبدأ 

جميع التدابير لحماية البنك من المخاطر المحتملة جراء أي نشاطات غير  لتحسين فاعلية مراقبة عمليات العمالء واتخاذ
بما بتوافق مع التوجيهات واللوائح الجديدة التي صدرت عن مؤسسة النقد  المجموعةكما تم إعادة هيكلة .  مشروعة

  .العربي السعودي
  

  التصنيف االئتماني
  :بنكيمثل الجدول التالي التصنيف االئتماني الحاصل عليه ال

  
 اسم وكالة

تصنيف مخاطر 
 العمالت األجنبية

  
تصنيف 
 المتانة

  
 تصنيف

  
   الوضع

 مخاطر سيادية

قصير  التصنيف
 األجل

طويل 
 األجل

قصير  المستقبليالدعمالمالية
 األجل

طويل 
 األجل

 -A1+ AA  متزن A2 A- A- 2 كابيتال إنتلجنس
     متزن  +A3 A3 D  موديز
  A+ +A متزن F2 A- C 1 فيتش

  
  سياسة توزيع األرباح

) بعد خصم الزكاة الشرعية(بواقع نصف ريال صافي للسهم  م٢٠٠٨أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن عام 
  .مليون ريال ١٧٠ر١بإجمالي مبلغ 

  
  :المدفوعات النظامية المستحقة

  :م ما يلي٢٠٠٨بلغت المدفوعات النظامية المستحقة عن عام 
  يةماليين الرياالت السعود  

  ١٥ر٣  الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين السعوديين •

  ٢ر٢  ضريبة الدخل المستحقة على حصص المساهم غير السعودي •
  

   :القروض طويلة األجل
  .م٢٠٠٧م و ٢٠٠٨ال توجد قروض طويلة األجل لعامي 

  
  :التعامالت البنكية مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي

والتي تمت بنفس شروط التعامل " المعامالت مع األطراف ذات العالقة) "٣٤(علومات الواردة في اإليضاح الف المبخ
  .مع األطراف األخرى ، ال توجد مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي

  
  حوكمة الشركات

بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق التطبيق الحازم ألنظمة الرقابة الداخلية يحرص بنك الجزيرة على االلتزام التام 

كما يقوم البنك بتحقيق التوافق الشامل ألعماله مع أنظمة . مبادئ إدارة المخاطرملة وسياسات الشفافية وااللتزام بالشا

دائه المصرفي بما في ذلك التوجيهات وقوانين المملكة وإدخال أحدث معايير األداء المصرفية العالمية في إشرافه على أ

والتوصيات الصادرة من  الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية السعودية وكافة المتطلبات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة من المادة التاسعة من ) أ(األولى و من المادة ) ج(استناداً للفقرتين  . لجنة بازل

لسعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية ، فإن بنك الجزيرة يطبق جميع المواد الواردة في الالئحة باستثناء العربية ا



٨ 
 

كما تم تضمين جميع مبادئ  . المتعلقة بالتصويت التراكمي ويدرس البنك إمكانية تطبيق ذلك مستقبالً )ب( ٦المادة 

وكمة الخاصة ببنك الجزيرة وتم تفصيلها بما يضمن مراقبة الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة في الئحة الح

هذا وقد فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي  .مدى فعاليتها وتطويرها وتعديلها عند الحاجة من قبل مجلس اإلدارة

خالل عام  )ريال سعودي وخمسة رياالتن ألف واحد وسبعي( ٧١ر٠٠٥ وبعض البلديات غرامات على البنك بإجمالي

  . م٢٠٠٨
  
 مجلس اإلدارة -أ 

تنفيذيين وغير تنفيذيين والذين يحضرون اجتماعات مجلس اإلدارة أعضاء مستقلين  )٩(يتكون مجلس اإلدارة من 
كما هو مفصل في ) م٢٠٠٧أربعة اجتماعات خالل عام (م ٢٠٠٨عام قد المجلس ثالثة اجتماعات خالل بانتظام حيث ع
  :الجدول التالي

  
عدد االجتماعات التي   صفة العضوية  هام الوظيفيةالم  االســـــــــم

  حضرها
  ٣  تنفيذي/مستقل  رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ طه بن عبد اهللا القويز
  ١  غير تنفيذي/مستقل  عضو مجلس اإلدارة  األستاذ عبد اهللا صالح كامل

  ٣ غير تنفيذي/مستقل  عضو مجلس اإلدارة  المهندس طارق عثمان القصبي
  ٣ غير تنفيذي/مستقل  عضو مجلس اإلدارة  لمجيد إبراهيم السلطانالمهندس عبد ا

  ٣ غير تنفيذي/مستقل  عضو مجلس اإلدارة  األستاذ محمد العبد اهللا العنقري
  األستاذ محمد بن عبد اهللا المدبل

ممثل المؤسسة العامة للتأمينات (
  )االجتماعية

  ٣ غير تنفيذي/مستقل  عضو مجلس اإلدارة

  ٣ غير تنفيذي/مستقل  عضو مجلس اإلدارة  عمر البلطاناألستاذ خالد بن 
  ٢ غير تنفيذي/مستقل  عضو مجلس اإلدارة  األستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم

  عضو مجلس اإلدارة  األستاذ مشاري إبراهيم المشاري 
  

  ٣ تنفيذي/ مستقل

ات الدورية التي يعقدها خالل العام يراقب مجلس اإلدارة بصفة عامة أداء البنك وسير العمل فيه عن طريق االجتماعو
ويقوم المجلس بوضع السياسات والتأكد من تنفيذيها كما يقوم بصورة دورية بمراجعة مدى فعالية األنظمة المطبقة 
وإجراءات الرقابة الداخلية ويراقب قطاعات العمل الرئيسة بالبنك للتأكد من تطبيق السياسات العامة التي قام بوضعها 

ويقوم المجلس أيضاً عبر لجنة المراجعة والتدقيق . والتأكد من إدارتها بصورة مقبولةويات المخاطر وتحديد مست
بالقوانين مالي والتأكد من االلتزام التام بمراجعة الوضع المالي للبنك مع المراجعين الخارجيين للتأكد من سالمة األداء ال

ويؤكد المجلس مسئوليته النظامية عن صحة . ة العربية السعوديةل بها بالمملكواألنظمة والمعايير المحاسبية المعمو
القوائم المالية وأنها تعكس بصورة عادلة المركز المالي للبنك ونتائج أعماله ومدى االلتزام في جميع أعماله بالضوابط 

  .الشرعية التي تضعها الهيئة الشرعية التابعة للبنك
  

ي الشركات المساهمة السعودية المدرجة في نظام تداول كما في نك الجزيرة فة أعضاء مجلس إدارة بأما بالنسبة لعضوي
  :م فهي كما يلي٣١/١٢/٢٠٠٨نهاية 

  
  اسم الشركة  اسم العضو

  .ال يوجد  األستاذ طه بن عبد اهللا القويز
  رئيس مجلس اإلدارة -شركة عسير .  ١  األستاذ عبد اهللا صالح كامل

  عضو مجلس اإلدارة  - المجموعة السعودية لألبحاث  . ٢
  عضو مجلس اإلدارة -شركة إعمار المدينة االقتصادية .  ٣
  رئيس مجلس اإلدارة -شركة حلواني إخوان .  ٤

  عضو مجلس اإلدارة -شركة عسير     المهندس طارق عثمان القصبي
  عضو مجلس اإلدارة -شركة أسمنت القصيم        المهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان

  عضو مجلس اإلدارة - الشركة السعودية للفنادق   اذ محمد العبد اهللا العنقرياألست
  األستاذ محمد بن عبد اهللا المدبل

  )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(
   –عضو مجلس اإلدارة   -شركة الغاز والتصنيع األهلية  

  ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
  رئيس مجلس اإلدارة -شركة األحساء للتنمية      عمر البلطاناألستاذ خالد بن 
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  رئيس مجلس اإلدارة -شركة البولي بروبلين المتقدمة .  ١  األستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم
  عضو مجلس اإلدارة - شركة نما للكيماويات . ٢
  عضو مجلس اإلدارة  -شركة والء للتأمين .  ٣

  .ال يوجد  األستاذ مشاري إبراهيم المشاري

 
  

  :المساهمون الرئيسيون من غير أعضاء مجلس اإلدارة
  

  في نهاية العامخالل العام في بداية العام
  عدد األسهم
  

نسبة التملك إلى أسهم 
رأس المال البالغة 

  سهم ٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠

صافي التغيير في 
  عدد األسهم

  

  نسبة التغير
%  

إجمالي نسبة التملك ألسهم   إجمالي التملك
المال البالغة  رأس

  سهم ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠
%  

٣٦.٤٣  ١٠٩.٢٩٥.٠٥٣ %٣١,٨١+ ٢٦.٣٧٥.٤٨٣%٣٦,٨٥  ٨٢.٩١٩.٥٧٠%  
  
  

التغير في نسبة ملكية أسهم البنك لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم 
  :وأوالدهم القصر

وأشخاصاً طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم أعضاء يمثلون أشخاصاً اعتباريين ،  )٩(يتكون مجلس إدارة البنك من 
وفيما يلي بيان بإجمالي ما يتملكه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم أو تلك التي . الشخصية 

  .يكون لهم مصلحة فيها
  

  في نهاية العام خالل العام في بداية العام
  عدد األسهم

  
إجمالي نسبة التملك 

البالغة  ألسهم رأس المال
  سهم ٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠

%  

صافي التغيير في 
  عدد األسهم

  

  نسبة التغير
%  

إجمالي نسبة التملك   إجمالي التملك
  ألسهم رأس المال البالغة 

%  

٢٢,٣٣ ٦٦,٩٨٨,٠٣٠%٢٩,٣٨+١٥,٢١٢,٦٦٢ %٥١.٧٧٥.٣٦٨٢٣,٠١%  
  

توصية مجلس إدارة البنك برفع رأس المال من م ١٦/٠٤/٢٠٠٨هـ الموافق ١٠/٠٤/١٤٢٩أقرت الجمعية العمومية المنعقدة في  
  . ) ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠(مليون سهم  أي ثالثمائة ريال للسهم ١٠بقيمة أسمية  ريال ٣.٠٠٠.٠٠٠ريال إلى  ٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠

 
  
  لجان المجلس الرئيسة -ب

ل المجلس اللجان فقد شكّ تلبية للمتطلبات النظامية وتحقيقاً لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضاء المجلس المتنوعة
  :يسة التالية لمساندة أدائه وهيالرئ

  
  اللجنة التنفيذية -  ١

. تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة من أعضاء يتم اختيارهم بواسطة مجلس اإلدارة ويرأسها رئيس مجلس اإلدارة
وفقاً للصالحيات المفوضة لها تطبيق  ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية. جلس اإلدارة اختصاصها وصالحياتهاويحدد م

السياسات التي يضعها مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ومراقبة أداء البنك والتأكد من مدى تنفيذها لسياسات مجلس 
  .معايير وسياسات الرقابة الداخليةإلى مراقبة كفاءة تنفيذ  اإلدارة إضافةً

  
 ١٦الموافق (هـ ١٤٢٧القعدة  ذي ٢٥خ إلدارة المنعقد في تاريوقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية في اجتماع مجلس ا

) م٢٠٠٧ثمانية اجتماعات خالل عام (م ٢٠٠٨حيث عقدت اللجنة عشرة اجتماعات خالل عام ) م٢٠٠٦ديسمبر 
  :جنة حسبما هو موضح بالجدول أدناهحضرها أعضاء الل

  
  عدد االجتماعات التي حضرها المهام الوظيفية ماالس

  ١٠  رئيس اللجنة التنفيذية  بن عبد اهللا القويز األستاذ طه
  ١٠  عضو اللجنة التنفيذية  المهندس طارق عثمان القصبي

  ١٠عضو اللجنة التنفيذية  المهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان
  ٧عضو اللجنة التنفيذية  األستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم
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  :لجنة المراجعة – ٢

اسي وهام في مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بواجباته النظامية المالية والمحاسبية ومراجعة تقوم هذه اللجنة بدور أس
وتقوم اللجنة بمراجعة . للبنك  إلى مهمات التدقيق المحاسبي والتنسيق مع المراجعين الخارجيين حدود المخاطر إضافةً

م والمراجعة السنوية لفاعلية أجهزة الرقابة الداخلية ع سنوية للقوائم المالية ومساعدة مجلس اإلدارة في القيام بالتقويرب
  .ع الخطط اإلستراتيجية لمواجهتهاوتحديد المخاطر المتوقعة ووض

  
ممتازاً ، ويتبنى البنك في هذا الصدد كافة  ت الرقابة الداخلية بالبنك مستواًعكست نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءا

  .إلى ما هو متبع عالمياً من الجهات النظامية المختلفة إضافةًالسياسات واإلجراءات المطلوبة 
  

ثة أعضاء مستقلين من لجنة المراجعة من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وثالوتتكون 
لية بشكل ويحضر اجتماعات لجنة المراجعة كل من مسئول إدارة التدقيق الداخلي ومسئول اإلدارة الما. خارج البنك

وقد تم تشكيل لجنة المراجعة في تاريخ . المديرين التنفيذيين عند الحاجة مستمر ويحضرها الرئيس التنفيذي وكبار
حضرها ) م٢٠٠٧سبعة اجتماعات عام (م ٢٠٠٨خالل عام  م حيث عقدت اللجنة خمسة اجتماعات٣١/٠٥/٢٠٠٧

  :ضاء كما هو مبين في الجدول أدناهالرئيس واألع
  

  عدد االجتماعات التي حضرها مهام الوظيفيةال ماالس
  ٥  رئيس لجنة المراجعة  المهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان
  ٤  عضو لجنة المراجعة  األستاذ سلمان محمد حسن الجشي

  ٤عضو لجنة المراجعة  الدكتور صالح جميل مالئكة
  ٢عضو لجنة المراجعة  األستاذ فراج منصور أبوثنين

  
  :يحات والمكافآتلجنة الترش -٣

وقد لجنة كلجنة تابعة لمجلس اإلدارة ، بعد صدور الئحة الحوكمة الخاصة ببنك الجزيرة تم الشروع في إنشاء هذه ال
في الئحة الحوكمة الخاصة ببنك الجزيرة كيفية تشكيل هذه اللجنة وسلطاتها ومسئولياتها وكافة ما ) F(حدد المرفق 

  .ئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق الماليةيتعلق بعملها وفقاً لمتطلبات ال
  

هـ ١٤٢٩ربيع الثاني  ١٠في اجتماعها المنعقد في تاريخ " الثانية واألربعون"وقد صادقت الجمعية العامة غير العادية 
امسة م على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة حسب المادة الخ٢٠٠٨أبريل  ١٦الموافق 

  . الية ووفقاً لتوصية مجلس اإلدارةعشر الصادرة عن هيئة السوق الم
  

  :م حضرها أعضاء اللجنة حسبما هو موضح بالجدول أدناه٢٠٠٨هذا وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل عام 
  

  عدد االجتماعات التي حضرها المهام الوظيفية االسم
  ٢  يحات والمكافآتالترشرئيس لجنة   األستاذ طه بن عبد اهللا القويز
 ٢  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو   المهندس طارق عثمان القصبي

 ٢  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو   المهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان
 ٢  الترشيحات والمكافآتلجنة عضو   األستاذ محمد العبد اهللا العنقري       

  
  :موظفين التنفيذييندارة وكبار الالمدفوعات ألعضاء مجلس اإل -ج

إن إجمالي .  يقوم البنك بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه
م ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار الموظفين التنفيذيين من ضمنهم الرئيس ٢٠٠٨هذه المدفوعات خالل عام 

  :التنفيذي والمدير المالي كما يلي
  

أعضاء المجلس غير  أعضاء المجلس التنفيذيين  بآالف الرياالت السعودية
  التنفيذيين

خمسة من كبار الموظفين التنفيذيين من 
  ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

  ١١ر٤٨١ر٣  -  ٤ر٥٠٠ر٠  رواتب
  ٨٠٩ر٣  ٣٤٠ر٣  ٥٧ر١  بدالت
  ٣ر٧٧٠ر٠  ١ر٦٨٠ر٠  ٤٨٠ر٠  مكافآت
  ٧ر٤١٨ر٢  -  -  حوافز
  ٢٣ر٤٧٨ر٨ ٢ر٠٢٠ر٣ ٥ر٠٣٧ر١  المدفوعاتإجمالي
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  :بة الداخلية وإدارة المخاطرإجراءات وتدابير الرقا – د

يقوم البنك وبصفة مستمرة بمراجعة وتقييم كافة المخاطر التي يتعرض لها والتي تتضمن المخاطر التشغيلية واالئتمانية 
ة وأسعار الفوائد وغيرها من المخاطر والتي تعد المحور والسوقية والمالية والعمليات البنكية واالستثمارات والسيول

، ويقوم البنك بناء على ذلك باتخاذ  كما يلتزم بتحقيق الفصل الوظيفي إلدارة المخاطر .العمل المصرفياألساسي في 
تكاملة من ويستند البنك في هذا الشأن على منظومة م  .اإلجراءات التصحيحية واالحترازية للحد من الخسائر المحتملة

  :التشكيالت اإلدارية  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 •
 المالية الدورية  التقارير •
  سياسات وإجراءات اإلدارات •
  تقارير إدارة الخزينة •
 ضوابط مراقبة االئتمان •
 رقابة إدارة المخاطر على العمليات   •
 التحويل اآللي لطرق تنفيذ العمل •

  
  :المراجعون الخارجيون – هـ

د أقرت الجمعية العامة غير العادية وق. الختامية والقوائم المالية للبنكبمراجعة الحسابات  يقوم المراجعون الخارجيون
أرنست / م تعيين كل من السادة٢٠٠٨أبريل  ١٦هـ الموافق ١٤٢٩ربيع الثاني  ١٠المنعقدة في ) الثانية واألربعون(

  .م ٢٠٠٨ويونغ والسادة الجريد وشركاه كمراجعين لحسابات البنك لعام 
   
  

  )رة برنامج خير الجزيرة ألهل الجزي( المسؤولية االجتماعية 
بالغاً بالمسؤولية االجتماعية تجاه أفراد المجتمع ، حيث تقدم  تعددة ، يولي بنك الجزيرة اهتماماًانطالقاً من واجباته الم

العديد من األنشطة والفعاليات التي من ) خير الجزيرة ألهل الجزيرة ( إدارة خدمة المجتمع  في البنك من خالل برنامج 
  .ية المستدامة للمجتمعشأنها المساهمة بدعم التنم

  
لقد قام البنك بدعم ومساندة األنشطة االجتماعية التي تقدمها بعض الجمعيات الخيرية ألفراد المجتمع ، كما أطلق 

ولم .  لهم بعد االنتهاء من التدريب برنامجاً لتأهيل وتدريب الشباب والفتيات من أبناء هذا الوطن وتوفير فرص وظيفية
واجباً تجاه األفراد ذوي االحتياجات الخاصة حيث ساهم في تدريب المكفوفين على مهارات استخدام  يغفل البنك أن لديه

، كما تم تجهيز معامل للحاسب اآللي لتحفيز أفراد المجتمع على استخدام التقنية ) طموح(الحاسب اآللي في برنامج 
  .الحديثة

  
رفع المستوى المعيشي لدى أفراد المجتمع فقد تبنى البنك  وحيث إن من أهداف البنك في مجال المسؤولية االجتماعية

على الحاسب اآللي  ةتمويل عدد من المشاريع الصغيرة لألسر المنتجة، كما تم تدريب  فتيات هذه األسر المنتج
فةً إضا. رتقاء بالمستوى المعيشي لهموالخياطة المصنعية والغزل والنسيج وغيرها من الدورات التي تساعدهم على اال

برعاية العديد من اللقاءات الثقافية والعلمية والمؤتمرات والمحاضرات الداخلية والدولية المهتمة بتطوير لذلك قام البنك 
  .اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي الصناعة المصرفية

  
قافية ومناسبات أفراد المجتمع بأنشطة اجتماعية وثليساهم ويشارك ) يرة ألهل الجزيرةخير الجز(ج وقد امتد برنام 

وذلك من خالل عمل لقاء رمضاني اجتماعي ألبناء الجمعية الخيرية المجتمع وطنية حيث أنه جزء ال يتجزأ من هذا 
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الفئة ، باإلضافة إلى مساهمة البنك بعضويه المؤسسين لمركز  هذهلرسم البسمة على شفاه ) إنسان( لرعاية األيتام 
  . ذا المركز من دور فعال في خدمة هذه الفئة من المجتمعاإلعاقة لما لهاألمير سلمان ألبحاث 

  
) ٤٥٦(لتخدم كافة شرائح المجتمع السعودي حيث استفاد من البرنامج ) خير الجزيرة ألهل الجزيرة(برامج لقد وجهت 

 . ة لهمأسرة من البرامج المقدم) ١٠١(كما استفاد أيضا   .من ذوي االحتياجات الخاصة) ٧٤( فتيات ) ٤٠٣(شاباً و 
) ٢ر٣٤٣ر٧١٠(لخدمة المجتمع ) رة ألهل الجزيرةخير الجزي(برنامج وقد بلغ إجمالي ما ساهم به البنك من خالل 

ريال سعودي لحساب المصاريف الخيرية  ٥٩٠ر٠٠٠كما قام البنك بصرف مبلغ   .م٢٠٠٨ريال سعودي في عام 
   .األخرى

زيرة " ن   " برامج خير الجزيرة ألهل الج إجمالي عدد المستفيدين م
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العدد

  
  
  
  

  :شكر وتقدير
أن يتوجه بأسمى آيات الشكر واالمتنان إلى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين ة بهذه المناسبيسر مجلس اإلدارة 

الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
  .العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

  
قدم بالشكر أيضاً إلى مقام وزارة المالية ومقام وزارة التجارة والصناعة ومقام مؤسسة النقد العربي السعودي كما نت

  .ومقام هيئة السوق المالية السعودية على توجيهاتهم السديدة وعلى رعايتهم ودعمهم المستمر لمسيرة البنك
  

تقدم بعميق شكرنا وامتناننا لجميع مساهمي وعمالء ومراسلي وأخيراً وليس آخراً ، يسرنا أن نغتنم هذه الفرصة أيضاً لن
كما نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا إلدارة البنك وموظفيه الذين لوال تفانيهم ووالئهم  . بنك الجزيرة على ثقتهم الغالية

  .لما كان باإلمكان تحقيق هذه النتائج الطيبة،  المخلصة في عملهم ، بعد توفيق اهللاوجهودهم 
  

  
  

  مجلس اإلدارة














































































































































