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 مقدمة

جمادى 04/م وتاريخ 24شركة سعودية مساهمة عامة بموجب "المرسوم الملكي رقم" كبنك الجزيرة"البنك" تأسس 

أكتوبر  3هـ )الموافق 0934شوال  04باشر أعماله في . وكان البنك قد م(0391يونيو  40هـ ) الموافق 0931الثانية 

انتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية. ويمارس بنك الجزيرة  م( بعد أن0394

ـ )الموافق 0934رجب  43وتاريخ  2191101149أعماله بموجب السجل التجاري رقم  م( الصادر 0394يوليو  49ه

ة مع المتوافق المصرفية والخدمات ملة من المنتجاتمن جدة. وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك في تقديم مجموعة كا

ن قبل معليها يتم اعتمادها واإلشراف ستصناع واإلجارة والتورق والتي والتي تضم المرابحة واإل الشريعة اإلسالمية

 هيئة شرعية مستقلة.

المملكة  وذات النمو المتسارع فيويعتبر البنك واحدا من المؤسسات المالية الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

سات ألفراد والشركات والمؤسالعمالء لقدم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الذي يالعربية السعودية، و

 وذلك من خالل كادر يتمتع بأعلى مستويات التأهيل وااللتزام. 

هـ( 0291رجب  40م )الموافق 4102مايو  41المنعقد في وكانت الجمعية العامة لمساهمي البنك قد وافقت في اجتماعها 

مليارات لاير سعودي من خالل إصدار أسهم منحة  2مليارات لاير سعودي إلى  9مال البنك من  على زيادة رأس

ع مال البنك المصدر والمدفو لمساهمي البنك بواقع سهم واحد لكل ثالثة أسهم حالية(. وبناء على ذلك فقد أصبح رأس

 رياالت سعودية لكل سهم. 01مليون سهما بقيمة أسمية وقدرها  211من  مل مكونا  بالكا

 أبرز النتائج المالية لفترة الخمس سنوات األخيرة

 يوضح الجدول التالي األداء المالي للبنك خالل السنوات الخمس السابقة:

 

 المؤشرات المالية

  –)بماليين الرياالت السعودية  

خالفا  تحديدهتم باستثناء  ما 

 لذلك(

0202 0200 0200 0202 0202 

  202024    92،331  43،039  49،919  00،912 صافي القروض والسلف

  552442       13،394  11،900  90،404  99،100 إجمالي الموجودات

  422455       20،109  21،491  90،013  49،921 ودائع العمالء

  52046         1،943   1،104   2،999   2،104  حقوق المساهمين/الملكية

  470             410   111   919   43  صافي الدخل

دخل العمليات إجمالي  0،011 0،410 0،410 0،093 02005 

 (00.20)       91   41   321   1.1  نمو صافي الدخل )% (

دخل العمليات )%( إجمالينمو   (0.99) 2.13 94.1 02.09 00.22 

العائد على  متوسط حقوق 

 الملكية )% (

 1.42   4.11   01.49   04.04            5.52  

 

العائد على متوسط الموجودات 

) %( 

 1.13   1.01   0.04   0.09            2.52  

 

  0.22           0.49 0.41  1.94      1.19     ربح السهم بالريال السعودي
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 والسلف: صافي القروض

مقارنة  % 00مليار لاير سعودي كما في نهاية العام مسجال ارتفاعا كبيرا بنسبة  20القروض والسلف  صافيبلغ  

. هذا وقد واصل بنك الجزيرة خالل العام  تنويع محفظة 4109نفس الفترة من عام لمليار لاير سعودي  91بمبلغ 

ل على توسيع قاعدة عمالئه مما خفف إلى حد كبير مخاطر القروض لديه على مختلف القطاعات االقتصادية، وعم

 التركز بالبنك.

مليار لاير سعودي   01إلى 4109مليار لاير سعودي كما في نهاية عام 04،2 ارتفاعا من  الشخصيةقروض السجلت 

مليار لاير  44.1من ارتفاعا  التجاريةقروض ال ت، كما سجل%41، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 4102كما في نهاية عام 

 .%09مليار لاير سعودي ، اي بارتفاع بنسبة  44.9الى  4109سعودي كما في نهاية عام 

 الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية:

مليار لاير سعودي  9،19 مليار لاير سعودي، مقارنة بمبلغ  2،3بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية 

  .%41بنسبة  ،أي بارتفاع 4109في عام 

 االستثمارات:

مليار لاير سعودي كما في نهاية  00.2بلغت استثمارات البنك كما واألسهم. تتكون محفظة اإلستثمارات من الصكوك 

اإلنخفاض في المحفظة   ويعود %01 نسبتهبانخفاض  م4109مليار لاير سعودي في عام  04.4مقارنة  بمبلغ  ،العام

صفر في عام بالمقابل بلغت  م4109في عام  مليار لاير سعودي 1.3)  وكالة أذونات الخزينة الى تسييلبشكل رئيسي 

   استثمار قصير األجل مدته سنة وتم تسييله بناء على استراتيجية ادارة السيولة.  ذلكويمثل  . م(4102

 

 إجمالي الموجودات:

مليار لاير سعودي في  41 بـمبلغ مقارنة  ، 4102مليار لاير سعودي كما في نهاية عام  44.4بلغ إجمالي الموجودات 

 عما كان عليه في السنة الماضية. % 04، أي بارتفاع بنسبة  4109عام 

 ودائع العمالء:

كما في مليار لاير سعودي  12.4الى  4109مليار لاير سعودي كما في نهاية  20.0من  سجلت ودائع العمالء ارتفاعا  

وكان من الالفت وجود اتجاه صحي في نمو الحسابات الجارية )ودائع تحت  .%09، أي بارتفاع 4102نهاية عام 

إلى  4109مليار لاير سعودي في عام  03،4حيث ارتفعت من  4102خالل عام   %90 الطلب( والتي نمت بنسبة 

والنمو المتزايد على هذا الصعيد كنتيجة  المتميزةنتائج . وتأتي هذه ال4102مليار لاير سعودي كما في نهاية عام  44.2

حقيق ويتوقع بنك الجزيرة ت إضافة إلى طرح منتجات جديدة. لألفراد مباشرة لتوسيع شبكة فروع الخدمات المصرفية

 .النمو في ودائع الحسابات الجاريةالمزيد من 
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 التحليل الجغرافي لإليرادات:

 :التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات عمليات  البنك  حسب المناطقيوضح الجدول التالي 

 بآالف الرياالت السعودية

المركز  الغربية الشرقية الوسطى المناطق

 الرئيسي

 المجموع

 

 020052024 242،494 400،499 913،139 099،093 إجمالي دخل العمليات

 

 العمل الرئيسية: / قطاعاتأقسام

 -:أنشطة البنك من أقسام العمل الرئيسية التالية تتكون

ستتتتتثمارية لألفراد، حواالت، تمويل عقاري، إصتتتتدار بطاقات ائتمان وتمويل ائتمانية وا: ودائع ومنتجات قطاع األفراد

 شخصي

الصتتتتتغيرة والمتوستتتتتطة الحجم الكبيرة والمتوستتتتتطة و للشتتتتتركاتئتمانية اوودائع ومنتجات  تمويل: قطاع الشرررررركات

 والمؤسسات. 

 وإدارة العديد من صناديق االستثمار المقفلة والمفتوحة خدمات الوساطة لتداول أسهم العمالء: الوساطة وإدارة األصول

 مملوكة بالكامل للبنك(.تابعة شركة الجزيرة لألسواق المالية ) الجزيرة كابيتال ( وهي شركة  والمدارة بواسطة)

مخاطر معدل الربح وإدارة  ادارةويشمل ذلك  .الخزينة مسؤولة عن إدارة موجودات والتزامات البنك: الخزينةقطاع 

لضمان اإلستقرار المالي للعمالء. وتشمل األنشطة األخرى للخزينة إدارة المحفظة اإلستثمارية للبنك، وتقديم السيولة 

 الحلول ومنتجات الخزينة لتلبية متطلبات العمالء. 

  

  ويوضح الجدول التالي إجمالي دخل ومصروفات العمليات2 وصافي األرباح لكل قطاع من قطاعات العمل:

 بآالف الرياالت السعودية

0202 
قطاع 

 األفراد

قطاع 

 الشركات
 الخزينة

الوساطة 

وإدارة 

 األصول

التكافل 

 التعاوني
 المجموع أخرى

 4،444،421 (11،909) 44،409 924،909 402،932 110،119 993،949 إجمالي دخل العمليات

إجمالي مصاريف 

 العمليات

(940،009) (410،499) (042،921) (011،491) (42،012) 2،499 (0،419،409) 

الحصة من أرباح 

 الزميلة الشركات

- - - - - 9،093 9،093 

 194،249 (24،090) (4،499) 034،014 231،123 (24،991) (40،214) صافي )الخسارة(/الدخل
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 الشركات التابعة والزميلة:

مالها ونسبة ملكية األسهم فيها وأعمالها الرئيسية، والبلد  يوضح الجدول التالي أسماء الشركات التابعة والزميلة ورأس

 :4102ديسمبر  90الذي تمارس فيه عملياتها وبلد التأسيس كما في 

بلد النشاط   الشركات التابعة/الزميلة

التأسيسو  

رأس المال المساهم  طبيعة األعمال

بماليين الرياالت )

(السعودية  

 الملكية

شركة الجزيرة لألسواق 

 المالية )الجزيرة كابيتال(

المملكة العربية 

 السعودية

وإدارة األصولالوساطة   111 011%  

شركة أمان للتطوير العقاري 

 واالستثماري

المملكة العربية 

 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات 

 بالنيابة عن البنك

0 011%  

  المملكة العربية  شركة الجزيرة تكافل تعاوني

 السعودية

أنشطة التأمين في 

 قطاعات الحماية واالدخار

911 91%  

 

 11مليون لاير سعودي مقسم إلى  111 المصدريبلغ رأس مال شركة الجزيرة لألسواق المالية ) الجزيرة كابيتال ( 

مليون  0" العقاريواالستثمار شركة أمان للتطوير  لاير سعودي للسهم الواحد.  ويبلغ رأس مال " 01مليون سهم بقيمة 

 المصدر ويبلغ رأس مال "الجزيرة تكافل" .سعودي للسهم الواحدلاير  01.111سهم بقيمة . 011لاير سعودي مقسم إلى 

 .لاير سعودي للسهم الواحد 01مليون سهم بقيمة  91مليون لاير سعودي مقسم إلى  911
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 الموجودات والمطلوبات المالية أرباح البنك ونمو

ل البنك أرباحا  صتتتافية بلغت . ويمثل ذلك 4102ديستتتمبر  90مليون لاير ستتتعودي للستتتنة المنتهية في   194.29ستتتجا

، عن األرباح التي حققها البنك لنفس الفترة من العام  %04نستتتتتتبة ب أي مليون لاير ستتتتتتعودي، 90انخفاضتتتتتتا وقدره 

مليون لاير ستتتعودي. ويعزى هذا االنخفاض بشتتتكل رئيستتتي إلى ارتفاع مصتتتروفات  411.42الماضتتتي والتي بلغت 

لاير 0،49مقارنة بمبلغ  4102ديستتمبر  90لاير ستتعودي للستتنة المنتهية في  0.29شتتغيل. وبلغ ربح الستتهم الواحد الت

م. وبلغ 4102ستعودي لنفس الفترة من العام الماضتي بعد أخذ أثر أستهم المنحة التي أصدرت في الربع الثاني من عام 

مليتتار لاير  4.49و بتتارتفتتاع بمبلغ  4102مبر ديستتتتتت 90مليتتار لاير ستتتتتتعودي كمتتا في  44.11إجمتتالي الموجودات 

، في حين بلغت 4109ديسمبر  90مليار لاير سعودي كما في  13.30، مقارنة بـتتتتتتمبلغ %00ستعودي، ويمثل نستبة 

مليار لاير ستتتتتعودي،  4.23، بارتفاع بمبلغ  4102ديستتتتتمبر  90مليار لاير ستتتتتعودي كما في  12.19ودائع العمالء 

قروض وستتلف صتتافي . أما 4109ديستتمبر  90مليار لاير ستتعودي كما في  20.10مقارنة بمبلغ  % 09ويمثل نستتبة 

مليار لاير ستتتعودي  4.42بمبلغ  بارتفاع، 4102ديستتتمبر  90مليار لاير ستتتعودي كما في  20.42العمالء، فقد بلغت 

. 4109ديسمبر  90مليار لاير سعودي  كما في  91من   %00،ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 4109ديسمبر  90كما في 

، بانخفاض وقدره 4102ديستتتتتمبر  90لاير ستتتتتعودي كما في  مليار 00،99وقد بلغت المحفظة االستتتتتتثمارية بالبنك  

مقارنة بما كانت عليه في نفس  الفترة من العام الماضي والتي  %01مليار لاير ستعودي ويمثل انخفاضا بنسبة  0.49

 م.4109ديسمبر  90مليار لاير سعودي كما في  04.4بلغت 

 

 :المصدرة االقتراض وسندات الدين

 )بآالف الرياالت السعودية( 0202ديسمبر  20كما في  

 0.222لفترة عشر سنوات بقيمة  معززةصكوك 

 مليون لاير سعودي

0.222.222 

 0.222.222 اإلجمالي

 

 مليون لاير سعودي: 0222لفترة عشر سنوات بقيمة  معززةصكوك 

بمعدل  شهادةمليون لاير سعودي لكل  0بقيمة   معززة صكوك شهادة 0.111م، أصدر البنك 4100مارس  43بتاريخ 

أشهر يعاد سريانها نصف سنويا  4توزيع أرباح مبني على أساس سعر العرض بين البنوك السعودية )سيبور( لفترة 

كما أن التزامات   4140مارس  43بتاريخ  نقطة أساس في السنة. وتستحق الصكوك 091مقدما، إضافة لهامش وقدره 

األولوية في  ثانويةذا اإلصدار غير مضمونة بأية أصول أو ضمانات من قبل أي طرف آخر، وهي البنك بموجب ه

مارس  43السداد. ويتمتع البنك في هذا اإلصدار بحق استدعاء الصكوك وهو الحق الذي يمكنه ممارسته بعد تاريخ 

. وقد تم 4100مارس  40رخة في وفق شروط معينة وطبقا للشروط ذات العالقة الواردة في نشرة الطرح المؤ 4104

 تسجيل هذه الصكوك لدى سوق األسهم السعودية )تداول(.

 

 االقتراض من البنوك:

مليار لاير سعودي في عام  2.94مقارنة بمبلغ  مليار لاير سعودي، 9.99بلغت قروض البنك من البنوك األخرى 

 .قصيرة األجلإلدارة السيولة والتدفقات النقدية . ويعتبر هذا نشاطا %02بانخفاض بنسبة  م.4109
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 مزايا وتعويضات الموظفين:

المحلي والتي يتم  يتم تحديد مستوى وحجم تعويضات ومزايا الموظفين من خالل مراجعة و مسح األجور بالسوق 

 وقالرواتب في سمستويات باإلضافة إلى عدد من الوسائل األخرى المتعلقة باالستقصاء عن  دوريتنظيمها بشكل 

. ويتم اتباع هذه اإلجراءات بهدف تمكين المجموعة من مواكبة ظروف السوق المحلية واإلقليمية بما في ذلك اخذ العمل

 حدة المخاطر بعين االعتبار . 

 ة، وكلواالمتيازات غير النقدي  ويتكون هيكل التعويضات من استحقاقات ثابتة ومتغيرة وبدالت وبرامج حوافز دورية 

 ذلك طبقا للمعايير واألعراف المتبعة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. 

تستحق  نهاية الخدمة للموظفين مكافأةوفقا  لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، والسياسات الداخلية للبنك، فإنا 

 4102لي تعويضات نهاية الخدمة للموظفين كما في نهاية ديسمبر فترة خدمة الموظف. وقد بلغ إجما ءالدفع عند انتها

  .مليون لاير سعودي 014،20 مبلغ 

  

 

 المخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

إن طبيعة ونمط أعمال البنك تنطوي على كونها معرضة لمخاطر متعددة ومن أحجام متفاوتة، كما تنطوي على التعقيد 

والحساسية. ويشمل إطار وسياسة إدارة مخاطر الشركة المعتمد بالبنك على تحديد وقياس وتقييم وتخفيف وقبول المخاطر 

لنظام بازل، فإن أهم فئات المخاطر المعرض لها البنك  تندرج  جنبا إلى جنب مع تكاليف تبني تلك المخاطر. وطبقا

من نظام بازل، حيث أن مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات تندرج تحت المعيار  4و  0تحت المعيار 

 مع مخاطر السيولة وسعر الربحية ومخاطر صرف العمالت 0ما تبقى من المعيار  4ندرج تحت المعيار يبينما  0

 األجنبية والمخاطر اإلستراتيجية  ومخاطر السمعة ومخاطر عدم االلتزام الشرعي والمخاطر االقتصادية العامة.

ومراجعة األنظمة والسياسات ضمن مخاطر الشركة اإلستراتيجية والمساعدة  ، إن حوكمة المخاطر المعدة إعدادا جيدا

ف الجيد والمستتئولية عن اإلدارة الفعالة لتلك المخاطر. وانطالقا التنظيمية تحدد هيكل الملكية جنبا إلى جنب مع اإلشتترا

من ذلتك فتإن مجلس اإلدارة يعتمتد  إطتار وستتتتتتيتاستتتتتتة تقبتل المخاطر وإطار اختبارات الضتتتتتتغط وعملية تقييم الكفاية 

انية مالرأستتتتتمالية الداخلية وأهداف األداء والتي تشتتتتتمل تعيين كبار المستتتتتئولين، وتفويا الصتتتتتالحيات للمخاطر االئت

ووضتع إجراءات رقابة فعالة من خالل التقييم الذاتي لضوابط مراقبة المخاطر ومؤشرات المخاطر الرئيسية بما يحقق 

 .الشركة إدارة قوية ومستدامة لمخاطر

 

 المعايير المحاسبية:

فقا  للمعايير المالية الموحدة  ولديه. وقد تم إعداد القوائم المعتمدة والسجالت  للحسابات يحتفظ البنك بسجالت وقيود دقيقة

المحاسبية للمؤسسات المالية والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(، والمعايير الدولية للتقارير المالية 

(IFRS ) االلتزام بــ"نظام مراقبة البنوك"، ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.  عم

 4102ديسمبر  90م السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في وتنسج

، باستثناء اعتماد 4109ديسمبر  90مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (4102ديسمبر  90ئم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في من القوا 4)ت( معايير جديدة )راجع اإليضاح 
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  تعيين مراجعي حسابات البنك

إنا مراجعي حسابات البنك مسئولين عن مراجعة القوائم المالية السنوية والربع السنوية للبنك. وقد أقر اجتماع "الجمعية 

هـ( توصية مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة 40/19/0291 )الموافق 4102مايو  41العامة العادية" للبنك المنعقد في 

ية المنتهية لالفوزان والسدحان" مراجعين لحسابات البنك للسنة الما –بإعادة تعيين "إرنست و يونغ" و "كي بي أم جي 

  .م4102ديسمبر  90في 

 : 2وبازل 0كفاية رأس المال بموجب معيار بازل

هدف إلى تعزيز ممارستات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المؤستستات المالية هو معيار عمل دولي ي 4إن معيار بازل 

في االعتبار وضع مخاطر الشركة ذات العالقة. وهذا المعيار  نظاميا أدنى لمتطلبات رأس المال آخذا   حيث يشترط حدا  

 تبنته مؤسسة النقد العربي السعودي.

البعض2 والتي تهدف مجتمعة إلى المسرررررراهمة في تقوية  من ثالثة أركان تعزز بعضررررررها 0يتكون إطرار معيرار برازل 

 سالمة ومتانة األنظمة المالية:

: ويتعلق بتالحتد األدنى لمتطلبتات رأس المتال بتالنستتتتتتبتتة للمختاطر االئتمتانيتة ومختاطر العمليتات ومختتاطر الركن األول

 األسواق.

 م كفاية رأس المال الداخلي لبنك الجزيرة: ويتعلق بالمراجعة اإلشرافية لمؤسسة النقد إلجراءات تقييالركن الثاني

 : ويتعلق بسلوكيات وأنظمة السوق من خالل اإلفصاح العام.الركن الثالث

. 4109يناير 0اعتبارا من  9وقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهاتها النهائية فيما يتعلق بتنفيذ إطار بازل 

طريقة حساب رأس المال النظامي ووزن مخاطر الركن األول. وتضمن  وينطوي اإلطار الجديد على تعديالت هامة على

 .اإلطار الجديد تحسينات هامة على الركن الثاني والركن الثالث

المعتمدة من  9وبازل 4باستخدام النسب التي أقرتها المبادئ التوجيهية لمعيار بازل ماله ويراقب البنك مدى كفاية رأس

وتقيس هذه النسب كفاية رأس المال عن طريق مقارنة رأس مال البنك المدرج مع قائمة مؤسسة النقد العربي السعودي، 

د للموجودات والمطلوبات والمبالغ االسمية للمشتقات المالية بمبلغ موزون يعكس المخاطر المتعلقة  المركز المالي الموحا

 .بها

رأس المال تحت مختلف ستتتتتتيناريوهات  صتتتتتتممتت إجراءات تقييم كفتايتة رأس المال الداخلي من أجل تحديد متطلبات

، 0الضتتتغط  وأيضتتتا رأس المال لمخاطر المعيار الثاني. ويشتتتير المعيار الثاني إلى المخاطر غير المشتتتمولة بالمعيار 

كمخاطر التركز على ستتبيل المثال. إن إجراءات تقييم كفاية رأس المال الداخلي هي مستتتند شتتامل مصتتمم لتقييم بيانات 

كما تعكس . جراءات تحتديتد وقيتاس ومراقبة المخاطر ومتطلبات رأس المال ومصتتتتتتادر رأس المالمختاطر البنتك، وإ

طريقتة متحفظة ولكن واقعية لتقييم متطلبات رأس المال الحالية والمخططة على أستتتتتتاس الدمج الكامل بناء على إطار 

  ماشتتتتتتيا  تتقييم كفاية رأس المال الداخلي  لقد تم إعداد إجراءاتوفي المجمل،  المعيتار الثتاني وبيتانتات البنتك المتوقعتة. 

 الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  9وبازل  4قواعد بازل ل

. وسيواصل البنك في 9كما أن البنك في وضع جيد بما يمكنه من االستجابة لمتطلبات رأس المال المحددة من قبل بازل

ؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص مختلف أوجه وجوانب  المشاركة في مجموعات العمل التابعة لم 4101عام 

 ، بما يسهل التنفيذ السلس لتلك القواعد في المملكة العربية السعودية.9بازل
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 المدفوعات النظامية

 :  قام بنك الجزيرة خالل السنة بسداد الدفعات التالية

 سعودي لايرمليون  المدفوعات

 01.1 (4109)عن عام  4102الزكاة المسددة خالل عام 

 4.40 من المنبع مخصومةضريبة 

 1.94 (م4102عن عام )مقدما  ضريبة مدفوعة                     

 9.01 4109ضريبة الدخل عن عام 

 11.1 حصة البنك وحصة الموظفين -التأمينات االجتماعية

 1.10 الـتأشيرات، رخص اإلقامة والخدمات المتصلة بها .. الخ،

 

مليون لاير سعودي. وكان بنك  09،04على المساهمين السعوديين بمبلغ  4102قدرت التزامات الزكاة المستحقة لعام 

الزكاة المقدرة. كما قدرت ضتتتريبة الدخل الواجبة على  التزاماتكافيا  في دفاتره لتستتتوية  مخصتتتصتتتا  الجزيرة قد جنب 

 دي وسوف يتحملها في النهاية المساهمون غير السعوديين.مليون لاير سعو 4.01المساهمين غير السعوديين بمبلغ 

مما يضتتتيف مطالبات أخرى وهذا البند موضتتتح بالكامل في  4100ة للستتتنوات حتى عام ويكما تلقى البنك تقديرات زك

  .للبنك السنوية من إيضاحات القوائم المالية 44اإليضاح رقم 

 

 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية:

البلديات وجهات أخرى غرامات مالية على البنك بلغت في هيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي وفرضت 

 في الجدول أدناه: وضح كما هو م 4102مليون لاير سعودي خالل عام  1.11 إجمالها

 بماليين الرياالت السعودية الجهة النظامية

 1.49 وهيئة سوق المالمؤسسة النقد العربي السعودي 

 1.49 البلديات وغيرها

 2.42 اإلجمالي

  

  :معامالت األطراف ذات العالقة

وتجري معامالت األطراف ذات العالقة كما يري يتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على أساس تجاري بحت وتخضع 

 المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

والناتجة عن تلك المعامالت والمدرجة في القوائم المالية الموحدة على النحو  4102ديسمبر  90ما في كانت األرصدة ك

 -التالي:
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 0202 

الرياالت السعوديةبآالف   

0202 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 

 :بنك باكستان الوطني )مساهم(

 

   

  102 234 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

  922 004 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

    

  0.921 4.421 تعهدات والتزامات طارئة

  

  

اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين وأفراد عائالتهم: أعضاء مجلس اإلدارة /  

 

  039,414   930،224 قروض وسلف

   9,490,940      2،230،110 ودائع العمالء

    09.000 09.000 ذمم مدينة أخرى 

  0,000 92،020 تعهدات والتزامات طارئة

    

 

 للبنك على أنهم من كبار المساهمينمن رأس المال  %1صنف المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 

 

فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصرررررراريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية 

 :الموحدة

 0202           

 بآالف الرياالت السعودية           

0202 

 بآالف الرياالت السعودية

 90,113  02.440 الخاصةالدخل من العموالت 

 29,414                22،014 مصاريف العموالت الخاصة

 003                92 الدخل من الرسوم والعموالت

 2,901                 4،101 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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 بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنة كالتالي: 

 0202 

 بآالف الرياالت السعودية

0202 

 بآالف الرياالت السعودية

 09،922 92،031 مزايا قصيرة األجل ) رواتب وبدالت(

 04،004 00،020 مكافآت نهاية الخدمة

 

اإلدارة أولئك األشتتتخاص ، بمن فيهم المدراء التنفيذيين، الذين لهم الصتتتالحية والمستتتئولية للقيام يقصتتتد بكبار موظفي 

 بأعمال التخطيط والتوجيه واإلشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك أو األعضاء من خارج المجلس وفقا  لألطر التي حددتها التعليمات الصادرة 

عن السلطات اإلشرافية، وتخضع للمبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك العاملة في المملكة وتوجيهات المكافآت الصادرة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية عن مؤسسة النقد العربي السعودي و الئحة حوكمة 

 السعودية، وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي لبنك الجزيرة. 

يدفع البنك النفقات والمكافآت لقاء حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس الفرعية وقد بلغ إجمالي هذه 

إلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمسئول ألعضاء مجلس ا 4102المدفوعات خالل عام 

 :كما يلي المالي األول

التعويضات والبدالت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار المسئولين التنفيذيين2 بمن فيهم الرئيس 

 بآالف الرياالت السعودية()                                                              التنفيذي والمسئول المالي األول:

أعضاء مجلس  البيان

 اإلدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 

 التنفيذيين

المدفوعات لخمسة من كبار 

 التنفيذيين بمن فيهم الرئيس

 التنفيذي والمسئول المالي األول

 09،301 - - رواتب وتعويضات

 0،344 1،442 - بدالت

 3،421 - - عالوات سنوية ودورية

 - - - حوافز

تعويضات أو مزايا تدفع 

 على أساس شهري أو سنوي

- - 0.111 

 44،194 1،442 - اإلجمالي
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 تأكيدات مجلس اإلدارة:

على أداء وعمليات البنك ووضع السياسات، وضمان التنفيذ الصحيح لها وذلك من خالل عقد  يشرف مجلس اإلدارة

ضافة إلى ذلك، يراجع المجلس دوريا  فاعلية األنظمة القائمة والضوابط الداخلية ويراقب إاجتماعات دورية خالل العام. 

 إدارة المخاطر التي حددها المجلس..القطاعات الرئيسية للبنك للتحقق من تنفيذ السياسات العامة ومستويات 

كما يراجع المجلس أيضا  من خالل لجنة المراجعة المركز المالي للبنك مع مراجعي حسابات البنك لضمان سالمة 

ونزاهة األداء المالي وااللتزام التام باألنظمة واللوائح والمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية. ويؤكد 

اإلدارة مسؤوليته القانونية عن دقة البيانات المالية، وأنها تعكس الوضع المالي للبنك ونتائجه بصورة عادلة، كما  مجلس

 يضمن التزام كافة عملياته بضوابط المراقبة الموضوعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.

حسب معرفته ومن كافة النواحي الجوهرية ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين واألشخاص اآلخرين من ذوي المصلحة  

 ما يلي:

   الحسابات أعدت بالشكل الصحيح سجالتأن. 

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونافذ بفاعلية.  

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.  

  جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو أنه ال يوجد في أي عقد يكون البنك طرفا  فيه أية مصلحة

ول المالي األول أو أي شخص له عالقة معهم، باستثناء ما هو مذكور في ئالمنتدب والرئيس التنفيذي أو المس

 .هذا التقرير في "معامالت األطراف ذات العالقة"

 بشأن القوائم المالية، بمراجعة ضوابطكذلك قام مراجعو الحسابات حسب الموضح في تقريرهم، كجزء من أداء واجباتهم 

الرقابة الداخلية المتعلقة باإلعداد والعرض العادل  للقوائم المالية وذلك بما يمكنهم من تصميم إجراءات مراجعة مالئمة، 

ولكن ليس لغرض تكوين رأي حول فعالية الضوابط الداخلية بالبنك. وقد أبلغ مراجعو الحسابات مجلس اإلدارة ببعا 

واقص أو التوصيات الناشئة عن ذلك العمل. وبرأي اإلدارة فإن هذه البنود ال تشكل جوانب جوهرية، ولذلك اصدر الن

 المراجعون تقريرهم غير المتحفظ على القوائم المالية للبنك

 :سياسة توزيع األرباح

يث يقوم يتعلق بتوزيع األرباح،  حيتبع البنك األنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية ونظامه األساسي فيما 

 ( من النظام األساسي للبنك على النحو التالي:21البنك بتوزيع األرباح على مساهميه طبقا  للمادة )

، وتكوين  توزع أرباح الشتتتركة الستتتنوية الصتتتافية التي تحددها بعد خصتتتم المصتتتروفات العمومية والتكاليف األخرى

ون المشتتتتتكوك فيها وخستتتتتائر االستتتتتتثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس االحتياطيات الالزمة لمواجهة الدي

 ، وذلك على النحو اآلتي: اإلدارة ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك

) أ ( تحتستتب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المستتاهمين الستتعوديين ، والضتتريبة المقررة على الجانب غير 

ي طبقا  لألنظمة النافذة في المملكة العربية الستتتعودية وتقوم الشتتتركة بدفع هذه المبالغ للجهات المختصتتتة الستتتعود

وتخصتم الزكاة المدفوعة عن الستعوديين من نصتيبهم في صتافي الربح كما تحسم الضريبة المدفوعة عن الجانب 

 غير السعودي من نصيبه في صافي الربح.

 

لفقرة ا بالمائة من المتبقي من األرباح الصتافية بعد خصتم الزكاة والضريبة، كما ذكر في 41ما ال يقل عن  يحول)ب( 

 إلى أن يصبح االحتياطي المذكور مساويا  على األقل لرأس المال المدفوع. النظاميحتياطي ال)أ( أعاله ل
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بالمائة(  1والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن )  النظامييخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي  )جـتتتتت( 

من رأس المال المدفوع للتوزيع على المستتتتتاهمين الستتتتتعوديين وغير الستتتتتعوديين على أن يتم توزيعه بنستتتتتبة 

المدفوع من قيمة أستتتهم الستتتعوديين وغير الستتتعوديين طبقا  لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة ، 

لمتبقية من األرباح المستتتحقة ألي من المستتتاهمين المعنيين ال تكفي لدفع األرباح ، فال يجوز فإذا كانت النستتبة ا

للمستتتاهمين المطالبة بدفعها في الستتتنة أو الستتتنوات التالية ، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نستتتبة من 

 األرباح تزيد عما أقترحه مجلس اإلدارة.

 

المبالغ المذكورة في الفقرات )أ ، ب ، ج( الستتابقة على النحو الذي يقترحه مجلس  يستتتخدم الباقي بعد تخصتتيص ) د( 

 اإلدارة وتقرره الجمعية العامة.

ي عند حساب المبلغ الذ النسبة المئوية لمساهمة كل من المساهمين السعوديين وغير السعوديين سيتم اعتبارها ()هـ

. ويشارك  )بعد الزكاة والضرائب( من األرباح الصافيةلالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى  سيخصص 

حصصهم في رأس المال على أن تخصم على اساس تناسبي االحتياطيات  في تخصيصكل من فئتي المساهمين 

 من حصصهم في صافي األرباح.

 

 :والمسؤول المالي األولالتعامالت البنكية مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

( "المعامالت مع األطراف ذات العالقة" والتي تمت بنفس شروط التعامل 92بخالف المعلومات الواردة في اإليضاح )

المسؤول المالي مع األطراف األخرى، ال توجد مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو 

 .األول

 

 ترتيبات تنازل المساهمين عن حقهم في األرباح: 

ترتيبات أو اتفاقيات للتنازل من قبل أي من مساهمي البنك عن أيا من حقوقهم  معلومات أو ليس لدى البنك أيا علم بأية
 في األرباح

 

 اإلخطارات المتعلقة بكبار المساهمين: 

شخاص ذوي العالقة فيما يتعلق بأي تغيير في ملكيتهم ألسهم لم يتلق البنك خالل السنة أي إخطار من المساهمين أو األ

البنك وفقا لمتطلبات اإلفصتتتتاح من قواعد اإلدراج الصتتتتادرة عن هيئة الستتتتوق المالية. وتوضتتتتح الجداول التالية ملكية 

ر في األسئالمساهمين الكبار وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المس  :همولين التنفيذيين و زوجاتهم وأوالدهم القصا

 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار . 0

( من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك 21التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا البنك بتلك الحقوق بموجب المادة )

( من المادة الثالثة واألربعون من قواعد التسجيل 01متطلبات الفقرة )الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. حسب 

 واإلدراج.
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 في نهاية عام 0202م خالل عام 0202م في بداية عام 0202م اسم من تعود له المصلحة

 نسبة التغير    عدد األسهم نسبة التغير    عدد األسهم            نسبة التملك      عدد األسهم

 - 49،999،999 - 49،999،999 1.095 09.111.111 األهلي الباكستانيالبنك 

 - 41،111،111 - 41،111،111 15 01.111.111 الشيخ صالح عبد هللا محمد كامل

 

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيين   .0

أدوات دين البنك أو أي من شركاته التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل وأقربائهم في أسهم أو 

 ( من المادة الثالثة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدراج.00السنة المالية األخيرة. وذلك حسب متطلبات الفقرة )

 :مجلس اإلدارة

 

 في نهاية عام 4102م خالل عام 4102م في بداية عام 4102م اسم من تعود له المصلحة 

   نسبة  عدد األسهم        

 التغير

نسبة  عدد األسهم

 التغير   

      نسبة    عدد األسهم

 التغير

 999.092 األستاذ/ طه عبد هللا إبراهيم القويز  1.145 494،222 - 494،222 - 

 األستاذ/عبد هللا صالح عبد هللا كامل 

  ية ذات مسئولشركة بيت التوفيق للتنمية

 محدودة

111.111.01  

190.414  

9.925 

1.415 

09،921،111 

019،299 

- 

- 

09،921،111 

019،299 

- 

- 

 /نبيل داود سليمان الحوشـــان  األستاذ 

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 

 المنتدب

111.4  1.1105 4،444 - 4،444 - 

 09،192 - 09،192 1.1125 01،000 المهندس/طارق عثمان عبد هللا القصبي - 

  المهندس/عبد المجيد إبراهيم عبدالمحسن

 السلطان

 شركة اتحاد اإلخوة للتنمية 

0،111 

004.900.03  

1.1105 

4.135 

0،999 

44،991،912 

- 

- 

0،999 

44،991،912 

- 

- 

 941.331.00 األستاذ/خالد عمر جاسر البلطــان  25 01،309،139 - 02،019،491 00.05 

  1.35 4،441،440 4.995 4،421،440 1.105 4،912،212 عبد اللطيف عبد هللا الملحماألستاذ/خليفة 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 )يمثلها األستاذ/ رياض مصطفى الدغيثر(

090.491.04  2.135 04،944،011 - 03،301،490 445 

 415 013،039 125 44،114 1.10 29،499 األستاذ/ ماجد عبد هللا حمد الحقيــــل 
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( أعضاء يمثلون أشخاصا  اعتباريين، وأشخاصا  طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم 3يتكون مجلس إدارة البنك من )

 الشخصية.

رأس المال التي تمت على أساس سهم واحد مقابل كل ثالثة أسهم قائمة  في زيادةلل نتيجة منحةالإضافة أسهم  تتم
للمساهمين المقيدين في مركز اإليداع بتداول كما في تاريخ األحقية المصادف لنهاية دوام يوم انعقاد اجتماع الجمعية 

 م.41/11/4102العامة غير العادية " الخمسون "  لمساهمي البنك المنعقدة مساء يوم 

 إلدارة واللجان التابعةمجلس ا

 اجتماعات مجلس اإلدارة

 ( حسب المبين في الجدول التالي:4109اجتماعات في عام  1) 4102اجتماعات في عام  4عقد المجلس 

تصنيف  اســـــم عضو مجلس اإلدارة                   
 العضوية

االجتماع 
األول في 

02/20/
م0202  

االجتماع 
الثاني في 

02/24/
م0202  

جتماع اال
الثالث في 

26/27/
م0202  

االجتماع 
الرابع في 

02/25/
م0202  

االجتماع 
الخامس 

/06/02في
م0202  

االجتماع 
السادس 

/70/00في
م0202  

 اإلجمالي

 0 0 0 0 0 0 مستقل األستاذ/ طه بن عبد هللا القويــز                   

 

4 

 

غير  صالح كامـل                   األستاذ/ عبد هللا بن
 0 0 0 0 0 0 تنفيذي

 

4 

 

 

 األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان

 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

 4 0 0 0 0 0 0 تنفيذي

غير  المهندس/ طارق بن عثمان القصبـي          
 - 0 0 0 0 0 تنفيذي

 

1 

 

غير  األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحم           
 1 0 0 0 0 0 - تنفيذي

غير  األستاذ/ خالد بن عمر البلطــــان                   
 0 0 0 0 0 - تنفيذي

 

1 

 

غير  المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان       
 4 0 0 0 0 0 0 تنفيذي

 1 0 0 0 0 0 - مستقل األستاذ/رياض بن مصطفى الدغيثر *         

غير  األستاذ/ ماجد بن عبد هللا الحقيـــل
 4 0 0 0 0 0 0 تنفيذي
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 :لجانهممجلس اإلدارة وأعضاء 

 04المنعقدة في يوم الثالثاء  20أعضاء تم اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين رقم  3يتكون مجلس اإلدارة من 

 عضو تنفيذي. 0أعضاء غير تنفيذيين و  4م(، ويضم عضوين مستقلين و 4104ديسمبر  41هـ ) 0292صفر 

مجلس اإلدارة بصفة عامة أداء البنك وسير العمل فيه عن طريق االجتماعات الدورية التي يعقدها خالل العام،  ويراقب

ويقوم المجلس بوضع السياسات والتأكد من تنفيذها ، كما يقوم بصورة دورية بمراجعة مدى فعالية األنظمة المطبقة 

 ،ئيسة بالبنك للتأكد من تطبيق السياسات العامة التي قام بوضعهاوإجراءات الرقابة الداخلية ، ويراقب قطاعات العمل الر

 وتحديد مستويات المخاطر والتأكد من إدارتها بصورة مقبولة. 

ويقوم المجلس أيضا  عبر لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة الوضع المالي للبنك مع المراجعين الخارجيين للتأكد من 

سالمة األداء المالي والتأكد من االلتزام التام بالقوانين واألنظمة والمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية 

 السعودية. 

لنظامية عن صحة القوائم المالية وأنها تعكس بصورة عادلة المركز المالي للبنك ونتائج أعماله ويؤكد المجلس مسئوليته ا

 ومدى االلتزام في جميع أعماله بالضوابط الشرعية التي تضعها الهيئة الشرعية التابعة للبنك.

ـ بعدم الممانعة 01/11/0291المؤرخ في  910111144043تسلم البنك خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقـم   ه

عضوا  في مجلس اإلدارة ممثال  للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   –على تعيين األستاذ/ رياض بن مصطفى الدغيثر 

م حيث قبلها 10/10/4102استقالته من عضوية مجلس اإلدارة في  قدمخلفا  لألستاذ/ محمد بن عبد هللا الحقباني الذي 

م. وقد صادقت الجمعية العامة غير العادية الحقا  في اجتماعها 14/10/4102قع تداول في المجلس وتم نشرها على مو

ـ الموافق 40/19/0291"الخمسون" بتاريخ  م على تعيين األستاذ/ رياض بن مصطفى الدغيثر عضواُ 41/11/4102ه

 م.4101سمبر دي 90في مجلس اإلدارة، ليكمل مدة سلفه خالل الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في 

أما بالنسبة لعضوية أعضاء مجلس إدارة بنك الجزيرة في الشركات المساهمة السعودية المدرجة/غير المدرجة في نظام 

 م فهي كما يلي:90/04/4102تداول كما في نهاية 
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 عضويته في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى اسـم عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة -شركة كيان السعودية للبتروكيماويات              -0 القويــــــز األستاذ/ طه بن عبد هللا

 عضو مجلس اإلدارة -  لصناعة وهندسة الطيران    الشركة السعودية  -4

 رئيس مجلس اإلدارة -        شركة دراية المالية                             -9

 رئيس مجلس اإلدارة  -شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة         -0 كامـــــلاألستاذ/ عبد هللا بن صالح 

 عضو مجلس اإلدارة -      شركة إعمار المدينة االقتصادية             – 4

 رئيس مجلس اإلدارة -       شركة أم القرى للتنمية واإلعمار             -9

 رئيس مجلس اإلدارة - وير التجاريشركة أمالك العالمية للتمويل والتط – 2

 األستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــــان

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة المنتدب

 عضو مجلس اإلدارة -شركة الجزيرة لألسواق المالية   -

 عضو مجلس اإلدارة -شركة أسمنت القصيم            -0 المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

 رئيس مجلس اإلدارة -الجزيرة تكافل تعاوني    شركة  -4

 عضو مجلس اإلدارة -شركة اتحاد األخوة للتنمية       -9

 عضو مجلس اإلدارة –الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران السعودية  - األستاذ/ خالد بن عمر البلطــــــان

 رئيس مجلس اإلدارة  -    شركة دلة للخدمات الصحية القابضة       -0 المهندس/ طارق بن عثمان القصبـــي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة    -4

 رئيس مجلس اإلدارة -      شركة عطاء التعليمية                     – 9

 رئيس مجلس اإلدارة -   شركة سرب لالستثمار العقاري           – 2

 عضو مجلس اإلدارة -الشركة المتقدمة للبتروكيماويات               -0 األستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحــم

 عضو مجلس اإلدارة -  شركة االسمنت األبيا السعودي            -4

 رةعضو مجلس اإلدا -              شركة االتفاق للحديد               – 9

 - األستاذ/ رياض بن مصطفــــــــى الدغيثر

 عضو مجلس اإلدارة -      الشركة السعودية الهندية للتأمين )وفا(  -0 األستاذ/ ماجد بن عبد هللا الحقيـــــل

 رئيس مجلس اإلدارة -   شركة الجزيرة لألسواق المالية              -4

 عضو مجلس اإلدارة -       شركة ناس القابضة                        -9

 المنتدب عضو مجلس اإلدارة -         شركة رافال للتطوير العقاري          -2
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تلبية للمتطلبات النظامية وتحقيقا  لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضاء المجلس المتنوعة فقد شكال المجلس اللجان 

 :وواجباته وهيالرئيسة التالية لمساندته في أداء التزاماته 

 :اللجنة التنفيذية 

تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة من أعضاء يتم اختيارهم بواسطة مجلس اإلدارة ويرأسها في هذه الدورة رئيس 

مجلس اإلدارة. ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاتها وصالحياتها. ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية وفقا  للصالحيات 

قبة تطبيق اإلستراتيجية والسياسات التي يضعها مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ومراقبة أداء البنك المفوضة لها مرا

والتوصية بالميزانية وخطة العمل المقدمة للعام المالي والتأكد من مدى تنفيذها لسياسات مجلس اإلدارة إضافة  إلى 

 مراقبة كفاءة تنفيذ معايير وسياسات الرقابة الداخلية.

ربيع األول  10( المنعقد في تاريخ 001الدورة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم ) لهذهقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية كان و

م )اثني عشر اجتماعا  4102م حيث عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعا  خالل عام 4109يناير  09الموافق  -هـ 0292

 جدول أدناه:م( حضرها أعضاء اللجنة حسبما هو موضح بال4109خالل عام 

 عدد االجتماعات التي حضرها المهام الوظيفية االسم

 

 00 رئيس اللجنة التنفيذية األستاذ/ طه بن عبد هللا القويز

 0 عضو اللجنة التنفيذية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي

 00 عضو اللجنة التنفيذية األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 

 3 عضو اللجنة التنفيذية اللطيف الملحماألستاذ/ خليفة بن عبد 

 00 عضو اللجنة التنفيذية األستاذ/ ماجد بن عبد هللا الحقيـــل

 

 :لجنة المراجعة 

،  فيما يتعلق بنزاهة القوائم المالية للبنكتقوم هذه اللجنة بدور أساسي وهام في مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بواجباته 

قسم المراجعة الداخلية والمراجع واداء ضوابط واجراءات اإلفصاح للبنك ،ومؤهالت المراجع الخارجي واستقالليته، و

لمتطلبات خالقية واألدقة أنظمة البنك من الضوابط المحاسبية والرقابة المالية وامتثال البنك مع السياسات اوالخارجي ، 

وائم . وتقوم اللجنة بمراجعة ربع سنوية للقعلى انشطة البنك ، اإللتزام والرقابةالقانونية والنظامية وكذلك إدارة المخاطر 

المالية ومساعدة مجلس اإلدارة في القيام بالتقويم والمراجعة السنوية لفاعلية أجهزة الرقابة الداخلية وتحديد المخاطر 

 ستراتيجية لمواجهتها.المتوقعة ووضع الخطط اإل

السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك مستوى  ممتازا  ، ويتبنى البنك في هذا الصدد عكست نتائج المراجعة 

 كافة السياسات واإلجراءات المطلوبة من الجهات النظامية المختلفة إضافة  إلى ما هو متبع عالميا .

 يذيين وثالثة أعضاء مستقلين منوتتكون لجنة المراجعة من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنف

خارج البنك. ويحضر اجتماعات لجنة المراجعة كل من مسئول إدارة التدقيق الداخلي ومسئول اإلدارة المالية بشكل 

 مستمر ويحضرها الرئيس التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين عند الحاجة.
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ربيع  10( المنعقد في تاريخ 001اع مجلس اإلدارة رقم )وقد تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة ضمن هذه الدورة في اجتم

 .م4109يناير  09هـ الموافق 0292األول 

م( حضرها الرئيس واألعضاء كما 4109اجتماعات عام  خمسم )4102وعقدت اللجنة خمس اجتماعات خالل عام 

 هو مبين في الجدول أدناه:

 عدد االجتماعات التي تم حضورها المهام الوظيفية االسم

 1 رئيس لجنة المراجعة ماجد بن عبد هللا الحقيل

 1 عضو لجنة المراجعة األستاذ/ محمد بن عبد هللا الحقباني

 1   عضو لجنة المراجعة األستاذ/ فواز بن محمد الفواز

 1   عضو لجنة المراجعة األستاذ/ طه محمد أزهري

 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت

الخاصة ببنك الجزيرة تم الشروع في إنشاء هذه اللجنة كلجنة تابعة لمجلس اإلدارة ، وقد بعد صدور الئحة الحوكمة 

خ( في الئحة الحوكمة الخاصة ببنك الجزيرة كيفية تشكيل هذه اللجنة وسلطاتها ومسئولياتها وكافة ما حدد المرفق )

 المالية. يتعلق بعملها وفقا  لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق

وتتركز مهام واختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت في التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا  

للسياسات والمعايير المعتمدة ، والمراجعة السنوية عن االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس 

التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ، والتأكد بشكل سنوي اإلدارة ، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع 

من استقاللية األعضاء وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ، 

 وربط التوصية بالتعيين بالمهارات المناسبة والقدرات والمؤهالت المطلوبة، ووضع ومراجعة سياسات المكافآت

 والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

هـ 0243 الثانيربيع  01وقد صادقت الجمعية العامة غير العادية "الثانية واألربعون" في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

سة م على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة حسب المادة الخام4110 ابريل 04الموافق 

 عشر الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقا  لتوصية مجلس اإلدارة. 

 ربيع األول 10هذه الدورة في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ لوتم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 

م( 4109خالل عام م )اجتماعين 4102م( حيث عقدت اللجنة اجتماعين خالل عام 4109يناير  09هـ )الموافق 0292

 حضرها رئيس وأعضاء اللجنة حسبما هو موضح بالجدول أدناه:

 

 عدد االجتماعات التي حضرها المهام الوظيفية االسم

 

 4 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت األستاذ/ عبد هللا بن صالح كامل

 4 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 

 4 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت خالد بن عمر البلطـان األستاذ/
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 :لجنة إدارة المخاطر 

بمسئوليات اإلشراف على المخاطر الكامنة في عمل البنك وعمليات  وفاءتقوم هذه اللجنة بمساعدة مجلس اإلدارة في ال

لية والمراقبة، حيث تقوم بمراجعة قاب الرقابة فيما يتعلق بمثل هذه المخاطر ، وتتركز مهامها ومسئولياتها في اإلشراف

إدارة المخاطر وصياغة السياسات المناسبة لتطبيقها. كما  عنالبنك إلدارة وتحمل المخاطر بناء  على التحليل المقدم 

تقوم أيضا باعتماد نظام التصنيف المعمول به في البنك وسياسات المخاطر المتعلقة بإدارة الموجودات  والمطلوبات 

 م إعدادها من قبل  لجنة الموجودات والمطلوبات.حسبما ت

البنك للمخاطر المالية الهامة وغيرها من حاالت التعرض الهامة للمخاطر والخطوات  تعرضكما تقوم اللجنة بقياس مدى 

التي اتخذتها اإلدارة لمراقبة وضبط وإعداد التقارير عن حاالت التعرض للمخاطر بما في ذلك ، دون حصر ، مراجعة 

قييم  ت اإلستراتيجية إضافة إلى والمخاطرالمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق والسيولة والسمعة والتشغيل والتزوير 

المخاطر ومستوى تحملها واعتماد التعامالت المناسبة أو القيود التجارية. وتقوم اللجنة بمراجعة نطاق عمل إدارة 

 المخاطر وأنشطتها المستهدفة في ما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر الخاصة بالبنك.

ربيع  10( المنعقد بتـاريخ 001دورة في اجتمـاع مجلس اإلدارة رقـم )وقد تم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر لهذه ال

م )أربعة اجتماعات 4102م حيث عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام 4109يناير  09هـ الموافق 0292األول 

 م( حضرها رئيس وأعضاء اللجنة حسبما هو موضح بالجدول أدناه:4109خالل عام 

 د االجتماعات التي حضرهاعد المهام الوظيفية االسم

 

 9 رئيس لجنة إدارة المخاطر المهندس/ طارق بن عثمان القصبــي

 9 عضو لجنة إدارة المخاطر األستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــان 

 4 عضو لجنة إدارة المخاطر األستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم

األستاذ/ تشارلز برودي )رئيس إدارة  *

 (سابقا   المخاطر

 4 عضو لجنة إدارة المخاطر

 0 عضو لجنة إدارة المخاطر األستاذ/ رياض بن مصطفى الدغيثر *

     

هـ المتضمن عدم 01/13/0291وتاريخ  910111009140تسلم البنك خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم   *

ي عضوا  خامسا  ف –بن مصطفى الدغيثر الممانعة على طلب البنك بتعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رياض 

 لجنة إدارة المخاطر.

هـ المتضمن عدم 00/14/0294وتاريخ  940111140012تسلم البنك خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  *

رئيسا  مكلفا  إلدارة المخاطر في البنك، خلفا   –الممانعة على طلب البنك بتعيين األستاذ/ أسامة خضر اإلبراهيم 

   .بروديألستاذ/تشارلز ل
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 :لجنة برنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة

تقوم هذه اللجنة بدور مهم في مساعدة مجلس اإلدارة لالطالع بمسئولياته االجتماعية المتعلقة ببرنامج خير الجزيرة 

ية وبرنامج المسئولألهل الجزيرة حيث تتمثل مسئوليات اللجنة في رسم السياسات واإلجراءات المتعلقة بأنشطة 

االجتماعية، واعتماد الميزانية السنوية لبرنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة، وإقرار الخطة السنوية للبرنامج، واتخاذ 

الحلول المناسبة حيال العوائق التي قد تعترض برامج المسئولية االجتماعية، ومراجعة أهداف البرنامج من خالل تفعيل 

  .خدمة المجتمعإبراز دور البنك في و

كما تسهم اللجنة وتشارك بشكل فاعل في برامج المسئولية االجتماعية على مستوى المملكة، ومد جسور التعاون 

والتواصل بين البنك والجهات والهيئات المعنية بتلك البرامج، وإقامة الشراكات النوعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية 

  .ور القطاع الخاص في دفع مسيرة المسئولية االجتماعيةفي المملكة التي تسهم في إبراز د

كما تسعى اللجنة بكل جد من أجل  إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة الستيعاب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم برامج 

زيرة ر الجسنوي عن أنشطة وبرامج )خي بشكللمجلس اإلدارة  والتقريرمميزة موجهة لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، 

 ألهل الجزيرة( .

وقد تم إعادة تشكيل اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة للدورة الحالية للمجلس وذلك خالل اجتماع مجلس 

م حيث عقدت اللجنة ثالثة 4109يناير  09هـ الموافق 0292ربيع األول  10( المنعقد في تاريخ 001اإلدارة رقم )

  م( ، على النحو التالي:4109اجتماعات خالل عام  9م ) 4102اجتماعات خالل عام 

 

عدد االجتماعات التي  المهام الوظيفية االسم
 حضرها

 

 9 رئيس لجنة برنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة األستاذ/ خالد بن عمر البلطــــــان

 9 ألهل الجزيرةعضو لجنة برنامج خير الجزيرة  المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

 9 عضو لجنة لبرنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق
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 :حوكمة الشركات

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

الشاملة وسياسات اإلفصاح والشفافية وااللتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما يقوم البنك بتحقيق التوافق الشامل ألعماله 

ايير األداء للمصرفية العالمية في إشرافه على أدائه المصرفي بما في ذلك مع أنظمة وقوانين المملكة وإدخال أحدث مع

ة وزارة التجارة والصناعة وكافوالتوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية السعودية 

 المتطلبات والتوصيات الصادرة من لجنة بازل. 

ى و )أ( من المادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية استنادا  للفقرتين )ج( من المادة األول

 بنك الجزيرة  بتطبيق جميع المواد الواردة في الالئحة ما عدا ما يلي: قامالصادرة عن هيئة السوق المالية ، 

 

 أسباب عدم التطبيق  الفقرة  نص المادة رقم المادة

 المادة السادسة:

 التصويتحقوق 

يعد التصويت حقا  أساسياُ للمساهم 

ال يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى 

الشركة تجنب أي إجراء قد يؤدي 

إلى إعاقة استخدام حق التصويت ، 

ويجب تسهيل ممارسة المساهم 

 لحقه في التصويت وتيسيره.

ب( يجب إتباع أسلوب التصويت  

التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء 

 رة في الجمعية العامة . مجلس اإلدا

لم يتضمن النظام األساسي للبنك  

استخدام نظام التصويت التراكمي، 

و لعدم البدء في تطبيق إلزامية 

العمل بأسلوب التصويت 

 التراكمي.

 

كما تم تضمين جميع مبادئ الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة في الئحة الحوكمة الخاصة ببنك الجزيرة وتم 

 تفصيلها بما يضمن مراقبة مدى فعاليتها وتطويرها وتعديلها عند الحاجة. 

 

 المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، أهمية كبيرة لبيئة الرقابة الداخلية؛  المؤسساتيولي بنك الجزيرة كواحد من 

الة  لهذا الغرض حيث يعتمد ة هذه لياواختبار مدى فع مراقبةتم تو . كافة قطاعاتهعلى مستوى إجراءات رقابية فعا

ن مستقلين خارجيي راجعي حساباتمن قبل م هااختباركما يتم البنك، بالرقابة فعاليات اإلجراءات بشكل مستمر من قبل 

 .نظاميةوفرق تفتيش 

 إلجراءات الرقابة الداخلية في "بنك الجزيرة" مستويات رقابية جيدة ومقبولة. ةالسنوي مراجعةنتائج القد أظهرت و
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 الخطط المستقبليّة

 

بنك الجزيرة هو مؤستتستتة مصتترفية رائدة في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشتتريعة اإلستتالمية في المملكة 

لة من مجموعة متكام ويقدمالعربية الستتعودية. وقد تحول بنك الجزيرة خالل الستتنوات الستتتة الماضتتية إلى بنك متكامل 

 .الخدمات والمنتجات إضافة إلى قاعدة أصول كبيرة

الرئيستتية للبنك على الخدمات المصتترفية الشتتخصتتية وخدمات فوري )أعمال التحويالت( والخدمات  الخدماتوتشتتتمل 

المصترفية للشتركات والخدمات المصترفياة الخاصتة وخدمات الشركات العالمياة والخزينة. وتكمل هذه الخطوط أعمال 

دمات المصتتترفية االستتتتثمارية، وإدارة األصتتتول، وخدمات الشتتتركات التابعة والتي تقدم خدمات التأمين التكافلي، والخ

 الوساطة، واألوراق المالية.

ستتتتنويا.  %09م نموا قويا في قاعدة األصتتتتول حيث نمت القروض والستتتتلف بنستتتتبة 4101وقد ستتتتجل البنك منذ العام 

ن واء والتي تتراوح بيويعزى ذلك النمو الكبير إلى بناء قاعدة عمالء قوية مع العمالء األفراد والشتتتتركات على حد ستتتت

 الكفالة./الصغيرة والمتوسطة الشركات الكبيرة والشركات

وانطالقتا من هتذا النجتاح في بنتاء هتذه القاعدة القوية فقد كان لزاما على بنك الجزيرة أن يفكر في المستتتتتتتقبل ليضتتتتتتع 

البعيد  ويجية للمدى المتوسط م الخطة اإلسترات4109ويطور خطة إستراتيجية محكمة. وكان البنك قد أكمل بنهاية عام 

وقية ستتالفرص الالبنك من خالل استتتهداف شتترائح العمالء الصتتحيحة وتحديد  على تحستتين ايراداتمع تركيز واضتتح 

يا لتحديد في الستتوق المصتترفية الستتعودية ويتطلع داخل حصتتة البنكتنمية  بنفس الوقت يتم ستتتراتيجية بينماواإل المناستبة

 لتطوير والتحسين بما يمكنه من تنفيذ تلك اإلستراتيجيات على أكمل وأنجح وجه. اتي تتطلب ال والمجاالتنقاط القوة 

. 

 مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

 

تواصل مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد في بنك الجزيرة لعب دور محوري في القطاع المصرفي المحلي، حيث 

م الحلول المصرفياة الفريدة المتوافقة وتشمل محفظة  .مع الشريعة اإلسالمية لمواكبة االحتياجات المتغيرة للعمالء تقدا

منتجات البنك على الحسابات الجارية، وودائع المرابحة، والتمويل الشخصي، والبطاقات االئتمانياة، فضال  عن مجموعة 

، ”اإلجارة“للتمويل السكني بنظام  ”بيتي“خاصة من منتجات التمويل العقاري وحلول التمويل المضمون كبرنامج 

وحلول التمويل االستثماري العقاري والتمويل المضمون التي رسخت مكانة البنك بين أفضل مؤسسات القطاع من ناحية 

 .النمو السنوي للحصة السوقياة

  

لألفراد؛  المصرفيةوكان مجلس إدارة بنك الجزيرة قد اتخذ قبل ست سنوات قرارا استراتيجيا بتطوير مجموعة الخدمات 

إضافة  إلى   حيث تم التركيز أوال  على استقطاب كفاءات عالية المستوى قبل االستثمار في تطوير المنتجات المبتكرة

 توسيع شبكة فروعه وتوفير قنوات بديلة عالية المستوى تحت شعار "خدمات مصرفية متميزة لألفراد".

  

الحصة السوقياة للبنك من خالل توسيع شبكة فروعه حيث توسعت شبكة  وترتكز إستراتيجية بنك الجزيرة على زيادة

إلى  50.9قسم للسيدات، وارتفعت حصته السوقياة من  40فرعا  و  91إلى  42م من  4110فروع البنك منذ عام 

عاف أض 1  وهناك خطط الفتتاح المزيد من الفروع مستقبال  وهو ما أدى إلى نمو قاعدة عمالء البنك بواقع 9.0%

 .%20سنوي مركب بنسبة  وتحقيق نمو
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وقد نتج من هذا التوسع حصول العديد من التحوالت المتعلقة بالشؤون المالية وخصوصا  على صعيد القروض والسلف 

نتيجة نجاح البنك  4102بنهاية عام  %91م إلى  4110في عام  %00من  نسبة التمويل إلى الودائع   حيث ارتفعت

مليون لاير لهذا  01.140م إلى 4110مليون لاير سعودي في عام  0.411مويل العمالء األفراد من في زيادة محفظة ت

( وذلك من خالل طرح منتجات %04مقابل نسبة نمو متوقعة للسوق بلغت  %29بنسبة نمو سنوي مركب بلغت (العام 

 .جديدة وعروض قيمة ومنافسة تعززها  أساليب بيع متعددة

  

ي تواجه القطاع من جهة ودائع المرابحة الفردية الناجمة عن انخفاض هوامش الربح، إال أن بنك ورغم التحديات الت

مليون لاير  41.132إلى  4110مليون لاير سعودي عام  3.229في تعزيز إجمالي مطلوباته من   نجح  الجزيرة

للنمو السنوي المركب لسوق ودائع   501، متجاوزا  بذلك نسبة % 01بحلول نهاية العام، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 

 "الشركات واألفراد".

  

 9كما تمكن البنك من خالل خدمة إدارة العالقات الذكية وأنماط التحفيز من زيادة أرصدة الحسابات الجارية بواقع 

 المتوقع %41  معدل  مرة أخرى  متجاوزا  بذلك %49  نمو سنوي مركب بلغت  أضعاف خالل ست سنوات، أي بنسبة

  .المركب لسوق خدمات الشركات واألفراد على صعيد الودائع تحت الطلب    للنمو السنوي

  

وخاصة على نطاق سوق التمويل الشخصي،   بلغت حدة المنافسة السوقية في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد أوجها،

تحقيق التوازن في الهوامش  . ومن أجل 4109مما أدى إلى اندالع حرب أسعار على هوامش الربح في مطلع عام 

المستهدفة اختار البنك الحفاظ على نسب الربح عموما  مع خفا انتقائي للقطاعات المستهدفة خالل مواسم الذروة والتي 

مليون  01.140ونتيجة لهذه اإلستراتيجية، سجلت محفظة تمويل األفراد نموا  كبيرا لتصل إلى  .تشهد أوج المنافسة

 .%44محققة  نموا سنويا بمعدل  4109مليون لاير في عام  04.992مقارنة بمبلغ  4102لاير سعودي في عام 

  

وحافظ بنك الجزيرة على موقعه الرائد في قطاع التمويل العقاري طيلة السنوات األربعة الماضية، حيث سجلت محفظة  

 .%4.4تقديرية بلغت وبحصة سوقية   م4102  خالل عام %41التمويل العقاري للبنك نموا  بنسبة 

  

خالل عام  %20وعلى صعيد المطلوبات، تجاوز البنك متوسط النمو في سوق الودائع تحت الطلب ليحقق نموا  بنسبة 

من مواجهة  ”نقاء“لنمو سوق األفراد والشركات( كما تمكن برنامج المرابحة اإلسالمية  %04)مقابل نسبة  4102

(، وواصل 4119)إلى مستويات أدنى من تلك المسجلة في عام   4104 ديسمبر  التحديات المستمرة لتراجع السوق منذ

 .دوره كخيار استثماري للعديد من األفراد
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مليون  44.004حيث بلغت   4102بنهاية عام % 99وبشكل عام، سجلت محفظة المطلوبات بالمجموعة نموا بنسبة 

لنمو سوق الودائع تحت  %9.4) مقابل نسبة  4109عام  مليون لاير المسجل في 03.190لاير سعودي مقارنة بمبلغ 

 .الطلب والودائع اآلجلة لألفراد والشركات( معززا بشكل رئيسي باستقطاب المزيد من الودائع تحت الطلب

  

  

كذلك حقق بنك الجزيرة تقدما جيدا على صعيد قنوات المصرفية البديلة، حيث نجح بإطالق المرحلة الثانية من قنوات 

دمات المصرفية اإللكترونية الخاصة به والتي توفر العديد من المزايا للمستخدمين في جو من السهولة والراحة الخ

وبهذا اإلطالق بات بإمكان عمالء البنك اليوم االستمتاع باستخدام تطبيق الجزيرة سمارت المتكامل الذي يستأثر  .واألمان

 .حاليا  بنحو ربع المعامالت اإللكترونية للبنك

  

األجهزة  ليرتفع عدد هذه  كما حقق البنك تقدما كبيرا على صعيد توسيع شبكة أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك،.

جهازا  منها يقبل جميع اإليداعات  11علما  أن  4102جهازا في عام  100إلى  4109جهازا  في ديسمبر     991    من

 .%9.9إلى  %4.9هذا القطاع من  وبذلك ارتفعت حصة البنك السوقية في .النقدية

  

خالل  المتطورة، حيث أضاف بنك الجزيرة  EMV  ويشهد البنك أيضا توسعا مطردا في نقاط البيع باستخدام تقنية

إلى  %9.1حصته السوقية من   مما رفع(وحدة  1.490وحدة ليصل عدد وحداته إلى  0.990العام الماضي وحده 

9.0% ) 

  

يخطط بنك الجزيرة لمواصلة االستثمار في تطوير الموارد البشرية وقنوات التوزيع انطالقا  من على صعيد المستقبل 

ويواصل البنك التركيز على استقطاب أهم  .إدراكه ألهمية هذين العاملين في تحقيق النمو خالل هذه المرحلة االنتقالية

بتحويل نهج البنك من االعتماد على  4100مطلع عام كما نجحت إدارة البنك منذ  .الكفاءات وتطويرها والمحافظة عليها

ويقدم البنك منتجاته   .المبيعات إلى تبني نهج متنوع يقوم على إدارة عالقات عمالئه من ذوي المراكز المالية المرموقة

من قسما  مخصصا  للسيدات حول المملكة، وبدعم  40الفريدة لجميع شرائح العمالء عبر شبكة واسعة من الفروع و 

 .قنوات المصرفية البديلة الحاصلة على جوائز عالمية

  

، يركز بنك الجزيرة كلا اهتمامه على ترسيخ مكانته الرائدة في مجال التمويل العقاري وذلك من خالل 4101في عام 

موحة وقد وضع البنك خططا  ط .تقديم الحلول المبتكرة وتوسيع عروض منتجاته المقدمة للقطاعات الجديدة في السوق

لتوسيع مجموعة منتجاته وخدماته المصرفية ومواصلة تطوير القنوات المصرفية البديلة خالل السنوات المقبلة؛ كما 

سيركز على تعزيز محفظة منتجات البطاقات االئتمانية وعروضه القيمة لتوفير باقة أوسع من برامج الوالء لبطاقات 

وتتضمن قائمة  .البنك توسيع رقعة انتشاره في مختلف أنحاء المملكةوبالنسبة لشبكة فروعه، فسوف يواصل  .االئتمان

أولويات البنك خالل المرحلة المقبلة أيضا تطوير الصاالت المصرفية لكبار العمالء وتخصيص مدراء للعالقات 

 المصرفية.
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 مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة

الخيار األول ألصحاب الثروات العالية وعائالتهم ، وذلك م الى أن تكون 4109تسعى المجموعة ومنذ تأسيسها في عام 

عن طريق تقديم حلول مميزة إلدارة ثرواتهم من خالل المحافظة عليها وتنميتها بطريقة منهجية ووفقا  الحتياجات كل 

  عميل وميوله االستثمارية.    

نمو قياسية تفوق األهداف المعدة لها نجحت مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الجزيرة في تحقيق معدالت 

لتصل اجمالي  %049م أن تنمو بإجمالي ودائع عمالءها بنسبة 4102م. فقد استطاعت خالل عام 4102في عام 

م. كما أن المجموعة ساهمت بفاعلية في رفع محفظة البنك التمويلية 4102مليون لاير بنهاية عام  9،193ودائعها الى 

، وذلك فقط في السنة االولى من بدء المجموعة في تقديم خدمة التسهيالت االئتمانية لكبار مليون لاير  190بمبلغ 

 عمالءها. 

واستمرارا  في تعزيز المجموعة لقدراتها في ادارة ثروات العمالء وتنميتها من خالل التعاون المشترك بين "بنك 

في مجال االستثمار ، وتقديم حلول متنوعة خاصة الجزيرة" وشركة "الجزيرة كابيتل" لتوفير الخدمات االستشارية 

خالل  %092بشريحة كبار العمالء ، فقد حققت المجموعة نموا  ملحوظا  في اجمالي محافظ عمالئها االستثمارية بلغ 

مليون لاير بنهاية عام  9،244م ، ليصبح اجمالي المحافظ االستثمارية التابعة لعمالء المجموعة ما قيمته 4102عام 

م. وتجدر االشارة الى أن فريق العمل المسؤول عن ادارة حسابات كبار العمالء يتمتع بخبرات مصرفية طويلة 4102

، ويحمل معظم افراده شهادات عالمية في ادارة الثروات ، وذلك في سبيل تقديم خدمة ادارة الثروات وفقا  ألعلى المعايير 

 العالمية.

خدماتها باستمرار وتنفيذ جميع العمليات المصرفية المتعلقة بشريحة كبار العمالء وايمانا  من المجموعة بضرورة تطوير 

بسرعة ودقة شديدة ، وفي سبيل تحسين تجربة العميل ، فقد قامت المجموعة بإعادة تصميم مركزها في مدينة جدة في 

ما تم انشاء مركز اضافي في مدينة االدارة العامة والواقع على شارع الملك ، ليتناسب مع الهوية الجديدة للمجموعة. ك

الخبر في مبنى االدارة االقليمية الواقع على شارع الملك فيصل وفق افخم وأرقى التجهيزات التي تعزز الشعور بالهوية 

الخاصة. وتقوم هذه المراكز بتقديم جميع الخدمات والعمليات المصرفية التي يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر 

 ة متواجدة في كل مركز تابع لمجموعة خدمات المصرفية الخاصة.سعودية مؤهل

وعلى الصعيد المستقبلي ، فان المجموعة تسعى الى تعزيز موقعها بين البنوك المحلية ، وزيادة حصتها السوقية من 

ك ه. وذلشريحة اصحاب الثروات العالية ، من أجل المساهمة بفاعلية في نمو ربحية بنك الجزيرة وزيادة عدد عمالء

عبر تعزيز قدراتها البشرية من خالل تقديم برامج تدريبية متميزة لكوادرها البشرية أوال  ، واستقطابها للكوادر البشرية 

المؤهلة ثانيا . وجاري أيضا  البحث عن افضل البرامج في أنظمة ادارة عالقات العمالء ، من أجل تعزيز العالقة بالعمالء 

ضف الى ذلك ، فان المجموعة تسعى الى توعية كافة ادارات البنك عن طبيعة شريحة كبار وتقديم خدمة أفضل لهم. ا

العمالء واحتياجاتها ، حيث نطمح من خالل ذلك ومن خالل ما سبق الى أن نكون الخيار األول لهذه الشريحة في السوق 

 المحلي. 
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 :فوري لخدمات تحويل األموالمجموعة 

فوري لتحويل األموال "  نجحت مجموعة فوري لخدمات تحويل األموال ، والتي تعمل تحت اسم "، 2113منذ أن تم إنشائها 

مالية مستوى أعمال التحويالت ال ليس في تجاوز توقعاتها فحسب بل أيضا في ترسيخ صورتها ومركزها حيث تمكنت من رفع 

المصرفية وارتباطها بانظمة وأيضا تقديم خدمات ودية النظامية إلى مستويات جديدة من خالل إدخال أحدث ما توصلت له التقنية 

 وسهلة للعمالء.

وعلى الرغم من حداثتها في صناعة التحويالت المالية نسبيا، إال أن خدمة التحويالت الفورية "فوري" ال تزال تتقدم بخطى ثابتة 

مع  في المملكة العربية السعودية. وتمشيا نحو جعل بنك الجزيرة واحدا من الالعبين الرئيسيين في قطاع الصرافة والتحويل 

فإن خدمة فوري سوف تعمل كمجموعة منفصلة في البنك نظرا لتكاملها  2118 – 2114إستراتيجية بنك الجزيرة للفترة من 

 ومركزها الثابت. 

ني مجموعة فوري بتب خالفا لما هو سائد في أوساط وأنشطة التحويالت المالية في المملكة العربية السعودية، قامت ومازالت 

وذلك من خالل بناء مراكز التحويل الخاصة بها في بعض المدن الرئيسية. ومن  إستراتيجية األدارة التنفيذي لبنك الجزيرة 

مركزا للتحويالت على مستوى المملكة والعمل مستمر في  12الجدير بالذكر هنا بأن مجموعة فوري تعمل اآلن من خالل 

 من خالل افتتاح مزيد من المراكز 2115/2116ية لباقي مدن المملكة خالل سنة الخطة التوسع برنامج 

فقد عملت المجموعة على ترسيخ خدمات ومنتجات متميزة  إضافة إلى اتساع مراكز تحويالت األموال التابعة لمجموعة فوري،  

م دول العالم تغطي النقد والحساب من عمالء بدءاً بالشراكة األستراتيجية مع موني جرام العالمية وايجاد منتجات مباشرة أله

فوري والسعي باألستمرار الى عدم وجود اي شكوى من عميل مستقطب وخلق بيئة حيوية وودية في مراكزها من خالل تزويد 

 يتلك المراكز بنظام تنظيم الدور وكراسي أنتظار لراحتهم ، ونظام استفتاء يعمل على معرفة اراء العمالء على خدمات فور

وتوفير خدمة اإلنترنت للهواتف الجوالة"واي فاي"، مجانا وهي الخدمة األولى من نوعها في السوق، مما يوفر بيئة   المقدمة 

مريحة وتجربة تحويل خالية من المصاعب والمشاكل للعمالء. ويمكن للعميل أيضا االستفادة من كافة أنواع خدمات التحويالت 

ى الفور أو قيدها في حسابات المستفيدين وذلك بأسعار صرف منافسة جدا ورسوم خدمات أدنى. بما في ذلك تسليم الحواالت عل

 كما تمت إضافة خدمة بيع وشراء العمالت األجنبية الرئيسية دوالر / يورو إلى نطاق منتجات مراكز فوري.

اإليرادات وتوسيع شبكة مراكزها. وتؤكد مجموعة خدمات فوري التزامها باستقطاب المزيد من العمالء والعمل على زيادة 

وختاما فإن مجموعة فوري تسير قدما من نجاح إلى نجاح نحو جعل بنك الجزيرة من بين أكبر ثالثة العبين في أعمال التحويالت 

 .  المالية في المملكة العربية السعودية

 

 مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

لخدمات ا للشركات والمؤسسات المالية" في "بنك الجزيرة" معززة بتوسيع محفظة حققت "مجموعة الخدمات المصرفية

في محفظة أصولها خالل  %02،02العمالء وصفقات التمويل، نموا  بواقع  قاعدة أكبر من استقطابكذلك والمنتجات و

األنشطة المصرفية  مليون ريـال سعودي. كما ارتفع دخل الرسوم من 110،10، لتسجل دخال تشغيليا بلغ 4102عام 

بما كان عليه في العام السابق، في حين انخفضت القروض  مليون ريـال سعودي مقارنة 40.09للمجموعة بواقع 

. وسوف تواصل "مجموعة 4102مليون لاير سعودي من إجمالي القروض كما في نهاية عام  43.03المتعثرة  بمبلغ 

والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام  الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية"

الشريعة اإلسالمية للشركات،  توسيع نطاق خدماتها وابتكار مزيد من الحلول خالل السنوات القادمة. وتركز المجموعة 

حتياجات الثالثة لتلبية اال أنشطتها على الرياض وجدة والدمام مع توفير الخبرات والموارد الالزمة في المكاتب اإلقليمية

 المصرفية للعمالء في كل منطقة.
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 :وتضم "مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية" وحدات العمل التالية

 

 وحدة الخدمات المصرفية التجارية

المصرفية  ، ضمت "مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية" إليها وحدة الخدماتم4104في عام 

التجارية التي توفر طيفا  واسعا  من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعنى هذه 

الوحدة بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها عبر تأسيس مكاتب إقليمية تربط بين مختلف العمالء المصرفيين التجاريين 

. ويعكس هذا التوجه المسار االستراتيجي للبنك الرامي إلى توسيع قاعدة عمالئه، نواتمن خالل مختلف الق حول المملكة

واالستفادة من الطلب على االئتمان، وزيادة حجم اإلقراض، وتوسيع وتنويع محفظة التمويل. ونتيجة لذلك، قدمت وحدة 

رامج التمويل المخصصة للشركات الخدمات المصرفية التجارية الدعم والتمويل الالزمين عبر إطالق العديد من ب

 الصغيرة والمتوسطة، فضال  عن بـرنامج "كفالة".

تطورا كبيرا وذلك من خالل طرح العديد من المنتجات  4102شهدت وحدة الخدمات المصرفية التجارية في عام 

بما  دماتهاخديم الجديدة المصممة خصيصا  لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوف تواصل الوحدة تق

يمكنها من لعب دور محوري في تقديم عروض متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  بهدف الوفاء بالمتطلبات الخاصة 

للعمالء.  وتنسق وحدة الخدمات المصرفية التجارية حاليا بشكل وثيق مع القطاعات األخرى عبر تقديم عروض فريدة 

 الخدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.تواكب أرقى مستويات الكفاءة واإلنتاجية و

 إدارة المعامالت المصرفية  العالمية

العالمية كعنصر هام في إدارة النقد اإلسالمي والتمويل التجاري خالل السنوات  المعامالت المصرفيةبرزت إدارة 

رة الصغي كاتالشروموثوق للعديد من شركات المملكة بما في ذلك  فعالالماضية، حيث أثبتت مكانتها كشريك 

، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية )القطاع العام(، والمؤسسات المالية. وتغطي توسطة، والشركات التجاريةوالم

حلول الدفع التي توفرها اإلدارة طيفا  واسعا  من المعامالت المحلية والدولية التي يتم تقديمها عبر القنوات التقليدية 

 واإلنترنت، وتتمثل أبرز هذه الحلول في إضفاء بعد جديد على إدارة الرواتب وتحصيل النقد.وقنوات الهاتف المحمول 

على  لتغييرا باتجاه تدفعستراتيجية النمو إلدارة المعامالت المصرفية العالمية مع التوجهات الرئيسية التي إوتنسجم 

 جارية بالمملكةفي مختلف القطاعات الت وتطبيق التحديثات صعيد الخدمات اإللكترونية

 

 

 :قسم التمويل المتخصص

، والقروض المشتركة، واعادة هيكلة التمويالت المشاريعوحدات مختلفة هي:  9يتكون قسم التمويل المتخصص من 

. وقد ساهم هذا النموذج التشغيلي ذو األهداف المحددة في تعزيز كفاءة البنك في كامل طيف عمليات التمويل والوكالة

 المتخصص.

 وحدة المؤسسات المالية
تواصل وحدة المؤسسات المالية بناء شبكة قوية من العالقات المصرفية الجيدة حول العالم وذلك من أجل تعزيز قدرة 

وتسهيل التحويالت المالية والمعامالت التجارية الخاصة بهم.  من تمويل "بنك الجزيرة" على تلبية احتياجات عمالئه،

شركات و والهيئات الحكومية وشبه الحكوميةاء عالقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية كما تحرص الوحدة على بن

 .اإلعتماداتاالستثمار والوساطة، وشركات التأمين، وشركات تأمين 

  العام القطاع وحدة

 اإلجارة،و والتورق، والمشاركة، المرابحة، فيها بما اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة مصرفية حلوالً  العام القطاع وحدة تقدم
 تمويل لمث العام القطاع لشركات والمتنوعة المتزايدة االحتياجات لمواكبة خصيصاً  المصممة الحلول من وغيرها" نقاء" وبرنامج

 يةالمصرف والخدمات النقد، إدارة وحلول المقاوالت، وتمويل االستثمارية، المصرفية والخدمات العقارات، وتمويل الشركات،
 لمالا رأس بأسواق تتعلق ومنتجات الدولية، التجارة تمويل خدمات العام القطاع من البنك لعمالء اإلدارة وتقدم. اإللكترونية

 .العالمية المصرفية والخدمات الخزينة، ومنتجات والدين،
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 مجموعة الخزينة:

، فبتاإلضتتتتتتافتة إلى تحقيق أهتدافها المالية 4102من النجتاح البتارز في عتام  عتامتا  آخرا  الخزينتة  مجموعتة شتتتتتتهتدت 

الموضوعة للسنة، قامت الخزينة  بمعالجة األمور التقنية ونفذت بنجاح المرحلة األولى من نظام الخزينة الجديد والذي 

اكبة معايير ومتطلبات يعتبر أداة ضتتتترورية من أجل إدارة أنشتتتتطتها المختلفة وعروض المنتجات الجديدة وأيضتتتتا لمو

. وتأتي هذه اإلنجازات لتضتتتتتع فعالية الخزينة في مستتتتتتويات متكافئة أو أعلى من تلك الستتتتتائدة في 9بروتوكول بازل 

 معظم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

 

ارة مخاطر نة خالل السنة بإدتعتبر إدارة الستيولة أحد الجوانب الرئيسية لتركيز إدارة الخزينة بالبنك حيث قامت الخزي

التباين في معدالت الربحية والستيولة بشتكل فعال، كما قدمت الخزينة أستعارا منافسة للموجودات والمطلوبات لخطوط 

. وقد أدت اإلدارة الفعالة من قبل الخزينة للمحفظة االستتتثمارية والستتيولة بينهما العمل وذلك من خالل تستتعير التحويل

 عما كانت عليه في السنة الماضية. %21ير في األرباح المتراكمة لترتفع إيرادات  الخزينة  بنسبة إلى تحقيق نمو كب

 

واصتتلت الخزينة تركيزها الرئيستتي على أعمال وخدمات العمالء، حيث أدت الجهود التي انصتتبت على تزويد عمالئنا 

لبنك إلى ا قنوات البيع في  عبر متنوعةات بحلول متوافقة مع أحكام الشتتتريعة اإلستتتالمية وترستتتيخ ثقافة تستتتويق منتج

بينما ارتفع  %14تحقيق نمو كبير في عائدات العمالء.  كما ارتفع الدخل من أعمال صتتتترف العمالت األجنبية بنستتتتبة 

مقارنة  %40مقارنة بالسنة الماضية، ونمت إيرادات العمالء خالل السنة بنسبة  %02بنسبة  التحوطالدخل من حلول 

 بما كانت عليه في السنة الماضية.

 

. تراكميةاللزيادة حجم المحفظة االستتتتتتتثمارية للبنك بما يحقق نموا دائما في اإليرادات  قتامتت الخزينتة بتكثيف الجهود

نت متاحة في ستوق األدوات المتوافقة مع الشتتريعة خالل العام،  إال أن الخزينة وعلى الرغم من ضتآلة الفرص التي كا

عالية النوعية، وقد أدت هذه الصتتتكوك المليار لاير ستتتعودي في  0.1نجحت في استتتتقطاب استتتتثمارات إضتتتافية بلغت 

 مليار لاير سعودي . 00االستثمارات اإلضافية إلى زيادة حجم محفظة االستثمارات بالبنك إلى 

 

هذا، وواصتتلت الخزينة ضتتمن أدائها ألعمالها وأنشتتطتها بالبنك تطبيقها الدقيق للستتياستتات والمعايير المتعلقة بمخاطر 

مالحظات الستتتتتتوق، والتذي يتضتتتتتتح  من واقع درجتات التقييم المرتفعتة التي حتازت عليهتا الخزينة في ظل غياب أية 

 على صعيد مراجعة أعمال الخزينة.      جوهرية

 

 الموارد البشريةمجموعة 

دورها االستتتتتتراتيجي الحيوي  م 4109واصتتتتتلت مجموعة الموارد البشتتتتترية اعتمادا على التقدم الذي حققته في عام 

كشتتتتريك كامل لجميع قطاعات األعمال مع االستتتتتمرار في تطبيق كافة التوجيهات النظامية ذات الصتتتتلة والتركيز في 

 البشتترية من أجل االحتفاظ بها للمدى البعيد وتحقيق تميز العناصترذات الوقت على استتقطاب وتطوير وتحفيز ومكافأة 

  .متواصل في أداء موظفي البنك

 

 

كما واصتلت المجموعة تنفيذ ستلستلة كاملة من األدوار العامة والخاصتة وممارسة الرقابة على جميع شؤون الموظفين 

المتعلقة بإدارة موظفيهم من أجل  وممتارستتتتتتاتهم بمتا في ذلتك تقتديم المشتتتتتتورة لجميع وحدات العمل حول كافة األمور

مستتتاندة وتحقيق األهداف العامة للبنك وتطلعاته العملية بغية الحفاظ على نمو ثابت وزيادة القيمة للمستتتاهمين واالرتقاء 

 .بسمعة البنك وصورته االحترافية كمكان مفضل للعمل

 

إلنتاجية الجماعية والفردية اي دعم م واصتتتلت المجموعة دورها كشتتتريك لجميع مجموعات األعمال ف4102ففي عام 

لجميع فئات الموظفين بالتركيز على إعادة الهيكلة التنظيمية لمجموعات األعمال لتمكينها من تحقيق أقصتتتتى فعالية في 

إدارة عالقتات الموارد البشتتتتتتريتة دورا أستتتتتتاستتتتتتيتا في نقتل كتافتة المبادرات والبرامج  .  كمتا لعبتتقتدراتهم اإلنتتاجيتة
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الهامة من قبل موظفي خطوط العمل إلى كافة أقستتام العمل مقرونة بمستتاندة إدارية وتنظيمية كاملة من ستتتراتيجية وإلا

أجل استتتحداث فعاليات جديدة مع برامج  التأهيل وإعادة التأهيل وأيضتتا وضتتع مبادرات وخطط إحالل عالية المستتتوى 

كافة  مالحظات" في بدونالتزام كامل تقريبا " لإلدارة العليا بما يضتتمن االستتتمرارية التنظيمية  والوصتتول إلى ستتجل

استتتتحداث وتطوير وتعزيز الستتتياستتتات والممارستتتات ودور خالل المراجعات النظامية والمالية للموارد البشتتترية من 

 .الحوكمة

 

ارة في مركز الصدالتركيز على جذب القوى العاملة السعودية لمراكز "فوري" و لبرنامج "توسيع شبكة الفروع" حاز 

 استقطب برنامج استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة. وضمن هذا الهدف، فقد حيث ركز البرنامجين على، 4102ام ع

دفعات جديدة خالل العام، ومن خالل إعداد برنامج "التوظيف  9على مرشحا خريجا  49توسيع الفروع  الناجح  

تم استقطابهم في عام  خريج جامعي سعودي مميز 09 والتطوير اإلداري لألعمال المصرفية" الذي يتم من خالله تأهيل

، إضافة إلى توفير فرص وظيفية لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم و الجامعية، والتي تعتبر من أنجح وسائل م4102

االستقطاب للمواهب السعودية، باإلضافة إلى استمرار فعاليات برنامج البيت الحسن للتمويل العقاري الذي وصل عدد 

   .من منسوبي البنك %01لمستفيدين منه قرابة ا

 

. وبذلت مجموعة %34ومما يجدر ذكره أن البنك نجح في تحستتتتتتين المعدل العالي من الستتتتتتعودة والذي تعدى نستتتتتتبة 

 ظمةأن مكانيات وباقةإالموارد البشتتتترية قصتتتتارى جهدها في تنمية نشتتتتاط التعلم والتطوير البشتتتتري وتطوير منصتتتتة و

، أفرزت 4102بين دورة أو ورشتتة تدريبية لعام  122. وقد أستتفر الجهد التدريبي عن عقد بشتتكل عام الخدمات الذاتية

م، إضافة للدورات 4109يوم تدريبي لكل موظف، وهذه النتيجة تفوق ما تحقق خالل العام  4.4فرصا  تدريبية بمعدل 

 .موال وااللتزاماإللزامية مثل مكافحة غسل األ

 

تحقيق إنجازات هامة ومؤثرة على مستوى كافة الفئات والتقييم العام للبنك وعززت هذه النتائج وعلى ضوء ذلك تم 

ستراتيجية التي تربط مجموعة الموارد البشرية ببقية وحدات وقطاعات العمل في البنك لالستمرار نحو الشراكة اإل

 حدي في ذات الوقتمستقبل أفضل مع توفير بيئة عمل تتسم بالمرونة والجاذبية والعطاء والت

 

 مخاطر المجموعة إدارة 

مخاطر أحد الفعاليات األستاستية بالبنك وتلعب دورا جوهريا في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التمثل مجموعة إدارة 

عودية. المنافستتة في الستتوق المصتترفية الستت بشتتدةالعليا على القيام بالواجبات المستتندة لهم على أكمل وجه في بيئة تتستتم 

وقد شتتكل مجلس اإلدارة عددا من لجان اإلدارة التنفيذية لمراجعة كافة أوجه إدارة المخاطر واعتماد الستتياستتات العامة 

إلدارة المخاطر وأيضتتتتا اإلطار العام لتقبل المخاطر بالبنك وحل كافة األمور الهامة المتعلقة بالمخاطر والتي قد تنشتتتتأ 

 في أي وقت من األوقات. وتضم هذه اللجان:

 

 اللجنة التنفيذية 

 لجنة المخاطر 

 لجنة إدارة االئتمان 

 لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

 لجنة مخاطر العمليات 

  

 يعتمد البنك نهجا متحفظا في تبني المخاطر ويعتبر أن إدارة المخاطر جزءا ال يتجزأ من عملية اتخاذ القرار بالبنك.

 

طلع مجموعة إدارة المخاطر، برئاستتة الرئيس التنفيذي للمخاطر، بمهمة تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر بأستتلوب وتضتت

تفاعلي والتي قد تنشتتتأ على مستتتتوى أقستتتام العمل أو فعاليات المستتتاندة أو العمليات في البنك. وتستتتعى مجموعة إدارة 
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ئد على مستوى كافة األعمال وذلك من خالل العمل كشريك المخاطر على الدوام إلى تحقيق توازن بين المخاطر والعوا

 مع وحدات العمل ووحدات المساندة. 

  

ال تزال قروض وستلف العمالء تشتكل المصتدر الرئيستي للمخاطر االئتمانية للبنك. وقد تم تصميم إطار وسياسة تحمل 

خاطر ووضتتتتع حدود صتتتتالحيات المخاطر وأيضتتتتا ستتتتياستتتتات وإجراءات إدارة المخاطر  من أجل تحديد وتحليل الم

لذلك الهدف. كما ال زالت تركزات الموجودات والمطلوبات تشتتتكل عوامل مخاطر رئيستتتية  ضتتتمن  ةوضتتتوابط مالئم

محافظ البنوك الستتتتعودية. ويراقب البنك هذه المخاطر ويستتتتعى دائما إلى تخفيفها مع مرور الوقت من خالل التوستتتتيع 

 المتدرج لقاعدة العمالء من الشركات. 

 

بتالفعتل عتامتا مليئتا بتالتحتديات لمجموعة إدارة المخاطر في الوقت الذي لبت فيه كافة  المتطلبات  4102لقتد كتان عتام 

وضتتتتتتمنت مواكبة إطار إدارة المخاطر لخطط النمو المتستتتتتتارعة للبنك والنهج    9النظامية المتزايدة لبروتوكول بازل 

 الديناميكي لألعمال.

 

 مجموعة المراجعة الداخلية

مستتتتتقلة لنشتتتتاطات البنك؛ وتغطي كافة أقستتتتام العمل والفعاليات ومراقبة تقوم هذه المجموعة بعمليات مراجعة داخلية 

 دقيق للمخاطر وبيئات المراقبة. لتقييمومناطق انتشاره الجغرافي، وتستخدم المجموعة منهجيات مراجعة موحدة 

يما تقوم لجنة المراجعة باإلشتتتتتتراف على تنفيذ أعمال إدارة يتولى إدارة المجموعة رئيس مجموعة المراجعة الداخلية ف

. وتعتمتتد إدارة المراجعتتة التتداخليتتة نهجتتا  قتتائمتتا  على المختتاطر في تخطيط وتنفيتتذ التزامتتات تقييم المراجعتتة التتداخليتتة

لية إدارة وعمالمراجعة. وتشتمل عملية المراجعة الداخلية اختبار وتقييم مدى  كفاية وفاعلية ضوابط البنك، والحوكمة، 

 المخاطر، وهيكلية نظم الرقابة الداخلية، وجودة األداء في االضطالع بالمسؤوليات المسندة. 

وتضتمن إدارة المراجعة الداخلية تقييما موضتتوعيا مستتقال للمخاطـتتتتتتر ومراقبة أنشتتطة اإلدارة العليـتتتتتتـتتتتتتا، وتزويدها 

 ا.بالتوصيات والمعلومات المتعلقة باألنشطة التي تمت مراجعته

 كما تعتمد  المجموعة برنامجا لضمان وتحسين  الجودة يغطي كافة جوانب أنشطة المراجعة الداخلية.

 المجموعة الشرعية 

إن تميزنا وريادتنا في صتتناعة المصتترفية المتوافقة مع األحكام والضتتوابط الشتترعية يرجع إلى التزام البنك في جميع 

مرتكزا  على رؤية أعضاء الهيئة الشرعية من أصحاب الفضيلة العلماء  معامالته بأحكام وضتوابط الشتريعة اإلستالمية

 المختصين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد.

 

استتتتتتتمرت المجموعة من خالل إدارة المطابقة الشتتتتتترعية في التركيز على الجودة لخدمات البنك ومنتجاته وترستتتتتتيخ 

ن خالل تكثيف عمليات الفحص والمراجعة لعمليات البنك وإعادة صتتتتتتورة البنتك باعتباره بنكا  إستتتتتتالميا  رائدا  وذلك م

هيكلة منتج نقاء )بديل الودائع اآلجلة( ومنتج دينار للتمويل الشتتتتخصتتتتي ومنتج فيزا بالتعاون مع إدارة خدمات األفراد، 

 فقهية.لها اآلراء الاالبتعاد عن المنتجات والعمليات المصرفية التي تتباين حوعلى  -قدر اإلمكان-كما عملت المجموعة 

 

كما قام مركز األبحاث التابع للمجموعة بتقديم تقرير خاص عن استتثمارات البنك وضرورة توافقها مع أحكام الشريعة 

اإلستتتتتتالمية، كما تم إجراء بحث لمعرفة مدى رضتتتتتتى عمالء البنك عن منتجات البنك والتزامه بأحكام الشتتتتتتريعة في 

م تصتور لمنتجات جديدة باإلضتافة إلى مراجعة بعا المنتجات القائمة. وسعيا  لرفع معامالته، وكذلك قام المركز بتقدي

 متقدم. آليكفاءة العمل وسرعة اإلنجاز تعمل المجموعة على إنهاء إجراءات الموافقات الشرعية من خالل نظام 
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 الثقتتة في البنتتك كبنتتك لقتد كتتان لهتتذه اإلجراءات أثر بتتالغ في رؤيتتة المجتمع والعمالء للبنتك حيتتث رفعتتت من مستتتتتتتوى

 إسالمي، كما ساهمت في حصول البنك على العديد من الجوائز في مجال الخدمات المالية اإلسالمية.

 

 

 مجموعة المساندة

فعلى  .لدعم اإلدارات و األقسام المختلفةوالتطوير من التغيير  قياسياُ  مستوى   4102قدمت مجموعة المساندة خالل عام 

مع  في المقام األولخدمة العمالء العمليات كان هناك تركيز وتطور ملحوظ على أداء فريق العمل بحيث وضعنا صعيد 

مل ش تقنية المعلومات أداء  جيدا  والذيذات كفاءة وفعالية عالية. كما حققت مجموعة العمل لتصبح إجراءات تحسين 

 يتناسب ا  دعما كبيربتقديم  "الخدمات اللوجستيةرة اإلمدادات "إدا قامت وواإلجراءات.  فرادواأل تعديالت على الضوابط 

إدارة إستمرارية  تبينما نجح .وخدمات فوريمع التحديات الناتجة عن األهداف الطموحة للنمو لمجموعة األفراد 

 .ثالكوارو  وارئحاالت الط قدرة البنك على اإلستجابة و مواصلة األعمال فيفي تطوير  BCM األعمال

 

 ةالخدمات اللوجستي

 "الخدمات اللوجستيةإدارة اإلمدادات " ت، عملواتتقنية المعلومات وتطوير األعمال والمشتر إداراتبالتعاون مع 

 4الخدمات المصرفية لألفراد وذلك عبر افتتاح  مجموعةنمو السريع لضمن مجموعة المساندة على دعم وتحقيق ال

نشاء إبفروع جديدة للخدمات المصرفية الشخصية و فرعين للخدمات المصرفية الخاصة. كما ساندت خدمات فوري 

 م.4101عام  خاللموقعا جديدا في مختلف أنحاء المملكة إضافة للمزيد من المراكز المتوقع افتتاحها  00

 

 لمجموعة تطوير األعما

 و ية/التشريعالمتطلبات النظاميةلإلدارات المختلفة لتطبيق قدمت المجموعة الدعم والمساندة على مستوى البنك 

ارة إد مثل مشاريعزات المجموعة إدارة المشاريع اجإنالعمليات والمالية. وكانت أبرز التغييرات الضرورية إلدارات 

اإلليكترونية وإدارة المشاريع لمختلف العمليات الرئيسية  بطاقات االئتمان الهامة وتطوير الخدمات المصرفية

 وأيضا استيفاء المتطلبات النظامية ودعم تطوير التقارير المالية.  اتوالمطابق

 

 العمليات

على آليات و إجراءات هامة  سيناتحيث تم خالل العام إدخال تح 4102العمليات خالل عام  طوير إدارةتواصلت عملية ت

اليومية ات المطابقعملية إجراءات ، والتمويل الشخصي والتي أدت إلى تقليص وقت إنجاز الطلبات بشكل كبيرعمليات 

خليين د التركيز على خدمة العمالء الدايتجدللحسابات الداخلية و التي تم تحقيق نتائج جيدة في هذا الجانب إضافة إلى 

 والخارجيين.

 

 تقنية المعلومات

ج البرامتطبيقات نطاق حوكمة المشاريع، وتطوير  فيهامة واجحة نتحسينات  4102ت خالل عام أدخلت تقنية المعلوما

مشروعا رئيسيا  01وتسليم ما يزيد على  دعمفي  إدارة التقنية تنهاية اليوم. كما ساهمعملية إجراءات ومكننة  تهامراقبو

مليات تحسينات كبيرة على البنية التحتية وع تمتتغيير وتطوير على تطبيقات المستخدمين. كما طلب  011وأكثر من 

 لبنك.باالتقنية 
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 إدارة استمرارية األعمال:

 واجهةمرونة واستجابة البنك في م المعلومات وتقنية اتاإلمداد إدارةاستمرارية األعمال بالتعاون مع  ت إدارةطور

ما يضمن بت لمركز االتصاال عالية المرونة جدة و تقنية   بمدينة بديلواختبار موقع  بتجهيز /الكوارثحاالت الطوارئ

عملية همية أب الدائم ورفع الوعي العملية التقنية إلستعادة المعلومات كما تم اختبار  ناخدمات لعمالءتقديم الاستمرارية 

 ستمرارية األعمال على مستوى البنك. إ

 

 الجزيرة لألسواق المالية " الجزيرة كابيتال "

 

على موقعها الريادي في سوق  ةم نجاحا كبيرا من حيث تطوير أعمالها والمحافظ4102لجزيرة كابيتال في عام شهدت ا

مالية، في بنك الجزيرة نموا كبيرا مقارنة بالسنة وجهة نظر الوساطة المحلية وشهدت مساهمة الجزيرة كابيتال، من 

 043مليون لاير سعودي )مقابل  034صل إلى يل %11م بنسبة تزيد عن 4102صافي دخلها لعام  حيث ارتفعالماضية 

 م(.4109مليون لاير سعودي لعام 

قت ستراتيجية التنويع لمصادر الدخل بينما تضمن في نفس الوإويعزز النجاح المستمر ألعمال الجزيرة كابيتال التزامها ب

ء تجربة تداول رائعة. وخالل عام استمرار تعزيز عروض الوساطة المحلية والعالمية التي تقدمها بما يوفر للعمال

مليار  231مليار ريـال سعودي مقارنة بـ  924وصل حجم عمليات التداول التي نفذتها "الجزيرة كابيتال" إلى  4102

 . 4109ريـال سعودي عام 

رفية خالل المصتثمارات ستراتيجية في تطوير إدارة األصول وأعمال االسإلحافظت الجزيرة كابيتال على استثماراتها ا

س . وينعكالشركة زال كال النشاطين يمثالن عروضا هامة في خطة توسع األعمال التي تنفذهام حيث ال ي4102عام 

التزام الجزيرة كابيتال بأعمال إدارة األصول التي تقوم بها في نمو أصول صناديق االستثمار التي تديرها بأكثر من 

خالل  %04ر لاير سعودي متفوقة بذلك على السوق ككل والذي نما بنسبة مليا 4.9لتصل إلى  4102خالل عام  41%

ر عروض ينفس الفترة. ويعكس نمو األصول تحت اإلدارة، بشكل جزئي، التركيز المستمر للجزيرة كابيتال على تطو

هو "صندوق بنجاح صندوقها العقاري الثالث و 4102طرحت الجزيرة كابيتال في عام فقد  الصناديق العقارية لديها،

ن بالقول أن "صندوق طيبات الجزيرة كابيتال" وهو صندوق أسهم محلية وفخورإننا ". و4الجزيرة للمشاريع السكنية 

 واصل تحقيق أداء عال جدا للمستثمرين خالل العام. ،متوافق مع أحكام الشريعة

، فقد منحت تومسون ريوترز الجزيرة 4102الجزيرة كابيتال لمجتمع االستثمار خالل عام  قدمتهاوتقديرا للخدمات التي 

كابيتال جائزة " أفضل شركة وساطة" وجائزة "أفضل شركة وساطة متوافقة مع أحكام الشريعة" في المملكة العربية 

السعودية. إضافة لذلك فقد تلقت الجزيرة كابيتال بفخر واعتزاز جائزة  "أفضل شركة وساطة في المملكة العربية 

 " من مجلة بانكر ميدل إيست.4102السعودية لعام 

قيق المزيد من تحبوبغا النظر عن التقلبات االقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، إال أن الجزيرة كابيتال متفائلة 

التطوير ألنشطة سوق المال في المملكة العربية السعودية وهو تفاؤل تعززه األساسيات االقتصادية ذات العالقة لالقتصاد 

 السعودي.
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 المسئولية االجتماعية

تنفيذ برامجه النوعية التي تسهم في التنمية  -من خالل برنامج )خير الجزيرة ألهل الجزيرة(  -يواصل بنك الجزيرة 

 المستدامة وتساعد في نقل شريحة من المجتمع من مرحلة الحاجة إلى العطاء واإلنتاجية.

 

له تساعد عفقد سعى البنك إلى وضع وتبني خطط وبرامج فا ةجتماعيالا ةوليئوامتدادا  لدور البنك في المساهمة في المس

يق بالمجتمع رتباط البنك الوثككل. ويأتي ذلك انعكاسا ال الذي يسهم بدوره في تنمية المجتمع في السعي إلى تنمية الفرد

ك من وطننا الغالي؛ حيث أسهم البن التي تساعد في دعم ومساندة أبناء وبنات ةنسانيإلوا ةجتماعيالبالواجبات ا هوالتزام

 .م4102 خالل عاملاير سعودي  02،949،041الجزيرة ألهل الجزيرة( بمبلغ  خالل برنامج )خير

 

قديم التنمية المستدامة لألفراد وذلك من خالل ت عالية جديرة بتحقيق نوعيةذات لقد عمد البنك إلى تنفيذ برامج متنوعة و

)القروض الحسنة( لعدد من األسر المنتجة في عدد من مدن ومحافظات المملكة لتأسيس مشاريعهم الخاصة التي تساعدهم 

على مجابهة متطلبات حياتهم اليومية ولضمان معيشة كريمة لهم وألسرهم، كما شارك البنك في تسويق منتجات األسر 

، باإلضافة إلى برامج التأهيل والتدريب لتهيئة الشباب والشابات لسوق العمل دخولهامنتجة سعيا  إليجاد فرص لزيادة ال

 ن ، الصم ، اإلعاقات الحركية(. يوكذلك البرامج الموجهة لذوي االحتياجات الخاصة )المكفوف

 

ألعمال في عدد من الجمعيات والمراكز كما شارك البنك في تجهيز العديد من معامل الحاسب اآللي وحاضنات ا

التدريبية، وكذلك تجهيز المعامل الصوتية في عدد من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمختلف المناطق والمحافظات، 

في العديد  ةالنسب وذلك بتقديم البرامج الترويحية والترفيهية لهذه الفئ يباإلضافة إلى االهتمام بشريحة األيتام ومجهول

مناطق والمحافظات. وقد واصل البنك برنامج تأهيل قيادات العمل االجتماعي؛ وذلك بهدف تطوير وتدريب وتأهيل من ال

 مما سيعود بالنفع على األفراد والمؤسسات. ةوالخيري ة قيادات العمل االجتماعي في المؤسسات االجتماعي

  

  

م، بمختلف برامجه وأنشطته 4102الجزيرة( خالل عام من برنامج )خير الجزيرة ألهل هذا، وقد بلغ عدد المستفيدين 

 . وفتاةشابا   52042 في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 | P a g e  
 

 الجوائز التقديرية والشهادات 

 

 حصل "بنك الجزيرة" على الجوائز التقديرية التالية: 

  مجلة "وورلد فاينانسمن  4102لعام  لألفرادأفضل بنك في الخدمات المصرفية." 

  ميدل إيستمن مجلة "ذي بانكر  4102لعام  بطاقة إئتمان في المملكةأفضل." 

  ميدل إيستم من مجلة "ذي بانكر 4102تمويل العقاري لعام منتج أفضل." 

 "أفضل بنك إسالمي في المملكة العربية السعودية" من مجلة "وورلد فاينانس 

 ر الهاتف الجوال لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من مجلة "ذي أفضل بنك في الخدمات المصرفية عب

 يوروبيان". 

 المؤسسة المثالية لدعم العمل االجتماعي والتنموي" من مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية  وسام"

 لدول مجلس التعاون الخليجي" في البحرين

  بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة  سمو األمير رعالمة تجارية سعودية بحضو 011جائزة أفضل

 .الخاص واإلعالمو القطاع الحكومي "مؤسسة عسير للصحافة والنشر" وحشد كبير من ممثلي 

 "الشركة  ضمن فعاليات 4104لعام  الميدالية الفضية والمركز الثاني في فئة "أفضل مركز اتصال في العالم "

 العالمية لمراكز االتصال". 

 9  فيينا – 4109لعام جوائز في مسابقة مراكز االتصال العالمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  /

 النمسا:

 

o جائزة "أفضل مركز اتصال –لذهبية الميدالية ا" 

o  جائزة "أفضل خدمات مركز اتصال"  –الميدالية الذهبية 

o  جائزة "أفضل نظام لحوافز المبيعات "  –الميدالية الفضية 

o  جائزة "أفضل قائد إداري "  –الميدالية الذهبية 

o  جائزة "أفضل دعم فني" –الميدالية الذهبية 

o  جائزة "أفضل مشرف " –الميدالية الذهبية 

o  موظف خدمة عمالءجائزة "أفضل  –الميدالية الفضية  " 

  دالية الذهبيةالمرتبة األولى و المي –جائزة "أفضل مركز اتصال" في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا  

 دبي  -" من مركز "إنسايت ميدل إيست"في الشرق األوسط جائزة "أفضل مدير مركز اتصال 

 ةرتبة الثانية و الميدالية الفضيالم –" ضمن "المسابقة العالمية لمراكز االتصال" إداري جائزة "أفضل قائد. 


