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 مقدمة

جمادى 12/م وتاريخ 64شركة سعودية مساهمة عامة بموجب "المرسوم الملكي رقم" ك"البنك"  بنك الجزيرةتأسس 

أكتوبر  3هـ )الموافق 1334شوال  14كان البنك قد باشر أعماله في م(. 1395يونيو  21هـ ) الموافق 1335 اآلخر

انتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية. ويمارس بنك الجزيرة  م( بعد أن1394

م( 1394يوليو  29هـ )الموافق 1334رجب  23وتاريخ  6030010523أعماله بموجب السجل التجاري رقم 

المتوافقة  المصرفية والخدمات الصادر من جدة. وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك في تقديم مجموعة كاملة من المنتجات

التي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من حة واإلستصناع واإلجارة والتورق والتي تضم المراب مع الشريعة اإلسالمية

 قبل هيئة شرعية مستقلة.

من المؤسسات المالية الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذات النمو المتسارع في  حدا  ويعتبر البنك وا

ألفراد والشركات العمالء لقدم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الذي يالمملكة العربية السعودية، و

 وااللتزام. والمؤسسات وذلك من خالل كادر يتمتع بأعلى مستويات التأهيل 

رياالت سعودية  10بقيمة أسمية وقدرها  مليون سهما   600من  مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل مكونا   رأسإن 

 لكل سهم.

 أبرز النتائج المالية لفترة الخمس سنوات األخيرة

 :الماضيةيوضح الجدول التالي األداء المالي للبنك خالل السنوات الخمس 

 المؤشرات المالية

باستثناء    –)بماليين الرياالت السعودية 

 1122 1122 1122 1121 1122 ما تم تحديده خالفا لذلك(

  ,٩٤٣,١  ٩٤٣٧٩٣  ٩٣٩٩٣,  ٧٩٣,٩٢  ٧,٣,٣٢ صافي القروض والسلف

  ١,٣٧١٩  ١١٣٣٣٩  ٣٩٣٩٢١  ٣٣٣٢,٤  ٣١,١,, إجمالي الموجودات

  ٩٩٣١٢٩  ٣٩٣٣١٩  ,,٩,٣٣  ٩٣٣١٢٣  ٤٣٤٣٩, ودائع العمالء

  ,٢٣٩٤  ,١٣٤٣  ٣٣٢٧٩  ٣٣٣٤٧  ,,٩٣٢ حقوق المساهمين/الملكية

  ٤٣٧,٢  ٣٢٧  ١٣٤  ٣٣٣  ,٣, صافي الدخل

دخل العمليات إجمالي  ٧٣٩٧٧  ٧٣٧٧١  ٩,,٤٣  ٤٣١٣٤  ,٤٣٧٣  

  ٤٧٩4,٩ (٤٧4٣٤)  ٣4٣٣,  ١٣4٣٣ ,,٩٩٩4 نمو صافي الدخل )% (

دخل العمليات )%( إجمالينمو   ٩4٧,  ٣٩4٤٩  ,٣4,٧٤  ٢4٤,  ٣٩4٧٣  

( العائد على  متوسط حقوق الملكية )%  ١4٤٣  ٣٣4٤٧  ٧٢4٩  ٤٧4٤  ,١,4٩٢  

  ,٤4٩  ٣4٩٣  ٤4٤٢  ٤4٤٧  ٣4,٣ العائد على متوسط الموجودات )% (

  4٧٧,  ,٤4٩  ,٤4١  ٤4٧٣  ٣4٢١ ربح السهم بالريال السعودي
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 صافي القروض والسلف:

مقارنة  % 1.5بنسبة   طفيفا   ارتفاعا   مليار لاير سعودي كما في نهاية العام مسجال   62القروض والسلف  صافيبلغ  

. وقد واصل بنك الجزيرة خالل العام  تنويع محفظة 2016مليار لاير سعودي لنفس الفترة من عام  61بمبلغ 

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

 التركز بالبنك.

 الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية:

مليار لاير سعودي في  6.3 مليار لاير سعودي، مقارنة بمبلغ  6.9بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 قصيرة األجل. ويعتبر هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية  ، 2016عام 

 االستثمارات:

مليار  11.2بلغت استثمارات البنك كما . والصناديق اإلستثمارية واألسهمتتكون محفظة اإلستثمارات من الصكوك 

  ويعود %1.2 نسبتهبانخفاض  م2016مليار لاير سعودي في عام  11.3مقارنة  بمبلغ  ،العامفي نهاية  لاير سعودي

وانخفاض تقييم السوق للصناديق اإلستثمارية  استحقاق الصكوكالى بشكل رئيسي  اإلستثماراتاإلنخفاض في 

 واإلستثمارات في األسهم.

 

 إجمالي الموجودات:

مليار لاير سعودي في  44.4 بـمبلغ مقارنة  ، 2015في نهاية عام  مليار لاير سعودي 43.3بلغ إجمالي الموجودات 

 عما كان عليه في السنة الماضية. % 6.3بنسبة   بانخفاض، أي 2016عام 

 ودائع العمالء:

مليار لاير سعودي في نهاية عام  63.9لى إ 2016في نهاية  مليار لاير سعودي 56.4من ودائع العمالء  انخفضت

بنسبة   الودائع تحت الطلب االنخفاض في ودائع العمالء باالنخفاض فيويرتبط  .%9.3 نخفاض، أي با2015

 %13.6مليار لاير سعودي ، واالنخفاض في الودائع ألجل بنسبة  26.3لى إمليار لاير سعودي  24.6من  5.4%

  مليار لاير سعودي. 23.5لى إمليار لاير سعودي  29.1من 

 التحليل الجغرافي لإليرادات:

الجدول دخل  يشمل . ويوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات عمليات  البنك  حسب المناطق

 ( %100) شركة تابعة للبنك بنسبة  مليون لاير سعودي للسنة المنتهية 290.9البالغ  العمليات لشركة الجزيرة كابيتال

 بآالف الرياالت السعودية

المركز  الغربية الشرقية الوسطى المناطق

 الرئيسي

 المجموع

                                      إجمالي دخل العمليات
252.125 

                 
650.113  

                   
347.466 

                   
0.111.211  

                      
5.150.250 
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 أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية:

 -:أنشطة البنك من أقسام العمل الرئيسية التالية تضم

ئتمانية واستثمارية لألفراد، حوواالت، تمويول عقواري، إصودار بطاقوات ائتموان وتمويول إ: ودائع ومنتجات قطاع األفراد

 شخصي

الصوووغيرة والمتوسوووطة الحجوووم الكبيووورة والمتوسوووطة و للشوووركاتئتمانيوووة إوودائوووع ومنتجوووات  تمويووول: قطااااع الشاااركات

 والمؤسسات. 

وإدارة العديد من صناديق االستثمار المقفلة  العمالءخدمات الوساطة لتداول أسهم : الوساطة وإدارة األصول

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

 للبنك(.

مخاطر معدل الربح وإدارة  دارةإويشمل 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. 

 ع العقار. تتضمن القطاعات األخرى اإلستثمار في شركة زميلة و األرباح من بي قطاعات أخرى:

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

 بآالف الرياالت السعودية

 الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 1122
الوساطة وإدارة 

 األصول

التكافل 

 التعاوني
 المجموع أخرى

إجمالي دخل 

 العمليات

 732،328   288،782   781،212   181،818   12،227   272،212   1،312،212  

إجمالي مصاريف 

 العمليات
 (787،217)  (272،218)  (271،721)  (272،827) (22،132)  2،373   (2،728،212) 

الحصة من أرباح 

 الزميلة الشركات

- - - - - 
2،212 2،212 

صافي 

 )الخسارة(/الدخل
 22،222   232،128   273،231   217،373  (21،822)  231،722  2،178،223  
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 الشركات التابعة والزميلة:

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

 :م2015ديسمبر  31تمارس فيه عملياتها وبلد التأسيس كما في 

التابعة/الزميلة الشركات بلد النشاط   

التأسيسو  

رأس المال المساهم  طبيعة األعمال

بماليين الرياالت )

(السعودية  

 النوع الملكية

شركة الجزيرة لألسواق 

 المالية )الجزيرة كابيتال(

ة المملكة العربي

 السعودية

%100 500 الوساطة وإدارة األصول ةشركة تابع   

 شركة أمان للتطوير العقاري

 واالستثماري

ة المملكة العربي

 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات 

 بالنيابة عن البنك

1 100% ةشركة تابع   

يشركة الجزيرة تكافل تعاون  ة المملكة العربي 

السعودية   

أنشطة التأمين في 

 قطاعات الحماية واالدخار

350 35%  شركة زميلة 

 

 50مليون لاير سعودي مقسم إلى  500 صدرالم  يبلغ رأس مال شركة الجزيرة لألسواق المالية ) الجزيرة كابيتال ( 

 1" ستثمار العقاريإلشركة أمان للتطوير وا لاير سعودي للسهم الواحد.  ويبلغ رأس مال " 10مليون سهم بقيمة 

ويبلغ رأس مال "الجزيرة  .سعودي للسهم الواحد لاير 10.000سهم بقيمة . 100مليون لاير سعودي مقسم إلى 

 .لاير سعودي للسهم الواحد 10مليون سهم بقيمة  35مليون لاير سعودي مقسم إلى  350 صدرالم   تكافل"

 أرباح البنك ونمو الموجودات والمطلوبات المالية

 

. ويمثل ذلك م5102ديسمبر  60مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في 0،524.0 سّجل البنك أرباحاً صافية بلغت
، عن األرباح التي حققها البنك لنفس الفترة من  %057.2مليون لاير سعودي، أي بنسبة  407.4وقدره  إرتفاعاً 

دخل بشكل رئيسي إلى ارتفاع  االرتفاعمليون لاير سعودي. ويعزى هذا  245.2العام الماضي والتي بلغت 
 6.55. وبلغ ربح السهم الواحد مليون لاير سعودي 245.3رض وقدره ات والتي تتضمن األرباح من بيع ألعمليا

لاير سعودي لنفس الفترة من العام الماضي  0.76مقارنة بمبلغ  5102ديسمبر  60لاير سعودي للسنة المنتهية في 
مليار لاير سعودي  33.3مقارنة بـمبلغ  5102ديسمبر  60مليار لاير سعودي في  36.6وبلغ إجمالي الموجودات 

، في حين بلغت ودائع %7.1مليار لاير سعودي، ويمثل نسبة  6.6بمبلغ  نخفاضإبو  5107ديسمبر  60في 
مليار لاير سعودي، ويمثل نسبة  7.1 بمبلغ نخفاضإب، 5102ديسمبر  60مليار لاير سعودي في  71.4العمالء 

قروض وسلف العمالء، فقد صافي . أما 5107ديسمبر  60مليار لاير سعودي في  27.3مقارنة بمبلغ  % 1.1
 60مليار لاير سعودي في  1.3بمبلغ  ضئيل بارتفاع، 5102ديسمبر  60مليار لاير سعودي في  70.1بلغت 

وقد . 5107ديسمبر  60مليار لاير سعودي  كما في  70.5من   % 0.2ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة  ،5107ديسمبر 
 1.0نخفاض وقدره إ، بم5102ديسمبر  60مليار لاير سعودي كما في  00.5ستثمارية بالبنك  إلبلغت المحفظة ا

مقارنة بما كانت عليه في نفس  الفترة من العام الماضي والتي  %0.5نخفاضا بنسبة إمليار لاير سعودي ويمثل 
 .م5107ديسمبر  60مليار لاير سعودي كما في  00.6بلغت 
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 :المصدرة االقتراض وسندات الدين

 )بآالف الرياالت السعودية( 1122ديسمبر  22كما في  

مليون  2.111لفترة عشر سنوات بقيمة  معززةصكوك 

 لاير سعودي

2.111.111 

 2.111.111 اإلجمالي

 

 مليون لاير سعودي: 2111لفترة عشر سنوات بقيمة  معززةصكوك 

مليون لاير سعودي لكل شهادة  1بقيمة   معززة صكوك شهادة 1.000البنك م، أصدر 2011مارس  23بتاريخ 

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

كما أن   2021مارس  23بتاريخ  نقطة أساس في السنة. وتستحق الصكوك 190، إضافة لهامش وقدره مقدما   سنويا  

 ثانويةالتزامات البنك بموجب هذا اإلصدار غير مضمونة بأية أصول أو ضمانات من قبل أي طرف آخر، وهي 

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

مارس  29للشروط ذات العالقة الواردة في نشرة الطرح المؤرخة في  وطبقا  وفق شروط معينة  2014مارس  23

 . وقد تم تسجيل هذه الصكوك لدى سوق األسهم السعودية )تداول(.2011

 

 االقتراض من البنوك:

مليار لاير سعودي في عام  3.9مقارنة بمبلغ  مليار لاير سعودي، 6.1بلغت قروض البنك من البنوك األخرى 

 .قصيرة األجلإلدارة السيولة والتدفقات النقدية . ويعتبر هذا نشاطا %3بنسبة  رتفاعإب. م2016

 مزايا وتعويضات الموظفين:

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

 الرواتب في سوقمستويات 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 العمل

 اخذ حدة المخاطر بعين االعتبار . 

واالمتيازات غير النقدية،   بتة ومتغيرة وبدالت وبرامج حوافز دوريةويتكون هيكل التعويضات من استحقاقات ثا 

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

خدمة للموظفين تستحق نهاية ال مكافأةوفقا  لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، والسياسات الداخلية للبنك، فإّن 

 2015نهاية ديسمبر  معفترة خدمة الموظف. وقد بلغ إجمالي تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ءالدفع عند انتها

  .مليون لاير سعودي 135.4 مبلغ 
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 المخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

ستثمار في اإلطريقة متحفظة تتركز على المخاطر في إدارة مخاطر البنك بشكل عام، وبذلك يواصل البنك  البنكيتبنى 

 التي يواجهها البنك. المحتملة المخاطر والسيطرة علىوتقييم وقياس  تعريفبناء بنية تحتية تستطيع بشكل فاعل 

كإجراء رئيسي على مستوى المخاطر، تواصل إدارة بنك الجزيرة المتابعة الدقيقة للمخاطر الرئيسية والناشئة التي 

 القطاعقتصاديات العالمية فحسب بل أيضا آثارها المتعددة على االقتصاد السعودي واإليتوقع أن تبرز وتهدد ليس 

 األحداث العالمية الكبرى التي كان من أهمها:ببعض  2015المالي. وعطفا على ما تقدم فقد تميز عام 

ول إلى ديات العالمية هبوط اسعار البترقتصاإلالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية حيث شهدت ا (أ)

 .م اإلقتصادية2009منذ أزمة  مستويات لم يسبق أن وصلتها 

 

قتصادي، مرسلة إلفي نموها ا وظا  تباطؤا ملح ، رسميا  (الصين)قتصادات العالمية إلأكبر اواحده من أعلنت   (ب)

 حتمال تكرار األزمة المالية العالمية.إبذلك إشارات ب

 

 ستقرار السياسي اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط.إلفي الرأي حول ا كبيرا   ختالفا  إتتشارك القوى العالمية  )ج(

 

وبنك التسويات العالمي تعليمات  أصدرت المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي )د(

 رأس المال والسيولة.نظمة أالمالي إلدارة  نضباطإلوا جديدة تتخذ بموجبها المزيد من خطوات التشديد

 

وهي خطوة  ،ألول مرة خالل عقد من الزمنوأدى رفع سعر الفائدة من قبل مجلس اإلحتياطي الفدرالي   )هـ(

حدوث تدفقات نقدية كبيرة خارج األسواق الناشئة إضافة إلى تسويات في كانت تتوقعها األسواق مسبقا ، إلى 

 األسعار شملت كافة فئات األصول.

 

من األحداث العالمية والمحلية السائدة والناشئة وواصلت التركيز على التقييم  موضوعيا   اإلدارة نهجا   طبقت لقد 

 واإلدارة الدقيقين للمخاطر الرئيسية التالية:

 

 لى الكفاية الرأسمالية:الحفاظ ع .2

حتفاظ بمستويات كافية من رأس المال النوعي مما يمكنها من مساندة النمو إلتضمن اإلدارة مواصلة البنك ا

. المتوقعة الوفاء بمتطلبات الكفاية الرأسمالية النظامية وكذلك  المرجحة بالمخاطر المتوقع في األصول 

عتبار مختلف إلمفصلة ومحكمة لتعزيز رأس المال تأخذ في اوضمن هذا اإلطار، فقد وضع البنك خطة 

كذلك مايتعلق و بهذه السيناريوهات السيناريوهات المحتملة لتعزيز رأس المال والمزايا والقيود ذات العالقة 

 تكلفة توفير رأس المال واألطر الزمنية للتنفيذ.ب

 

 

كما تؤكد اإلدارة على مواصلة العمل على هذا الصعيد حيث اختارت السيناريوهات األمثل التي من شأنها 

 لمتطلبات النظامية.استجابته  ل يضا رأس المال  النوعي في أأن تضمن ليس مجرد رأس المال الكمي بل 
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 إدارة السيولة: .1

ية األخيرة وآثارها على األسواق المالية اإلقليمية إن إحدى المخاطر الرئيسية المترتبة على األحداث العالم

قتصادية المشتقة من األصول إلاالعوائد  تدفق  تزيد عنوالمحلية تتمثل في توفير السيولة / األموال بتكلفة ال 

 الممولة.

 

منها لمتطلبات السيولة بعد األخذ في االعتبار متطلبات األعمال الحالية واألعمال المخططة، فقد  إدراكا  

لمتطلبات السيولة الحالية والمقدرة  استباقيا   قامت إدارة بنك الجزيرة بوضع إطار قوي للسيولة يضمن تحديدا  

 اوجودات والمطلوبات بالبنك تركيزهالم  ت لجنةكما يقيس تلك المتطلبات مقابل تكلفة تلك السيولة. واصل

على ضمان إبقاء تكلفة التمويل / السيولة ضمن حدود معقولة مما يوفر للبنك فرصة لتمويل نمو األصول 

 ذات العوائد العالية.

 

 نوعية األصول: .2

ات في نوعية األصول أجبر العديد من المؤسس أساسيا   تراجعا  لالقطاع المالي العالمي واإلقليمي  مواجهة 

 على نسبة ممكنة أالمخصصات مقابل األصول غير العاملة أو تبني  زيادةالهامة على النظامية المالية 

  .لشطب المديونيات

 

على ضمان بقاء نوعية األصول   م2015وانطالقا من هذا المفهوم، ركزت إدارة بنك الجزيرة في عام 

أو  و/ يحول دون  أية تصنيفات أو مخصصاتكافة خطوط العمل في مستوى مقبول من حيث النوعية بما ل

 عمالئه على مستوى كافة شرائح األعمال وقارب شرائح ال مبرر لها. كما بقي البنك انتقائيا   لديون شطب

 المستهدفة بمنهجية واضحة تتركز على النواحي التالية:

 المخاطر  تحمل وضع أسس محددة إلطار وسياسة  (أ)

 

 تحديد السوق المستهدفة والحصة السوقية بشكل واضح   (ب)

 

 .داءألا تحديد إطار لشرائح القطاع المالي من حيث المخاطر والعوائد والمتطلبات النظامية واتجاهات )ج(

 

تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بقطاع معين و/أو شرائح معينة  لضمان وضع معايير لتقبل المخاطر  )د(

 محددة. تأهيل وذلك من خالل مؤشرات 

 

أن يدعم  لضمان شرائح العمل والمحافظ المالية  المستهدف عبر المقترضمخاطر لاعتماد درجة تقييم  )هـ(

 وتقديرات تكلفة االئتمان. التعثر ذلك اإلجراء النمو المستهدف لنوعية األصول واحتمالية 
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 المعايير المحاسبية:

يحتفظ البنك بسجالت وقيود دقيقة للحسابات والسجالت المعتمدة لديه. وقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة  وفقا  

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

االلتزام بــ"نظام مراقبة البنوك"، ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي  مع ( IFRSالمالية )

 31للبنك. وتنسجم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 

 .2016ديسمبر  31مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  2015ديسمبر 

  تعيين مراجعي حسابات البنك

حسابات البنك مسئولين عن مراجعة القوائم المالية السنوية والربع السنوية للبنك. وقد أقر المراجعين الخارجيين لإّن 

هـ( توصية مجلس اإلدارة 3/09/1634)الموافق  2015 ابريل 22عادية" للبنك المنعقد في اجتماع "الجمعية العامة ال

لحسابات  خارجيين " مراجعينكي بي إم جي الفوزان وشركاهولجنة المراجعة بإعادة تعيين "إرنست و يونغ" و "

  .2015ديسمبر  31البنك للسنة المالية المنتهية في 

 

  :2وبازل 1بازل كفاية رأس المال بموجب معيار

يهودف إلوى تعزيوز ممارسوات وإجوراءات إدارة و إلدارة المخاطر ورأس الموال هو معيار عمل دولي "بازل" معيارإن 

آخذا في االعتبار وضع مخواطر  رأس المال التنظيميالمؤسسات المالية حيث يشترط حدا أدنى لمتطلبات  فيالمخاطر 

 الشركة ذات العالقة. 

وتطبيوق أفضول  هوذا المعيوار قد كانت مؤسسة النقد في مقدمة الجهات التي ضمنت تبني المؤسسات الماليوة السوعودية و

 الممارسات التي يدعو لها هذا المعيار ولذلك فقد أصدرت مختلف التعليمات والتوجيهات  ذات العالقة بهذا الشأن.

تحقيوق  التوي تهودف مجتمعوة إلوى المسواهمة فوي الوبعض، ثالثوة أركوان تعوزز بعضوها  مون "بوازل" معيواريتكون إطوار 

 الممارسات على مستوى القطاع المالي. وثبات سالمة ومتانة

ينطوي . و2013يناير 1 من اعتبارا   نافذا   "3 بازل"إطار فقد أصبح  مؤسسة النقد العربي السعوديطبقا لتوجيهات و

صول المرجحة بالمخاطر ضمن ألالنظامي ووزن احساب رأس المال على طريقة تعديالت هامة  على اإلطار الجديد

 "3بازل "الركن األول. كذلك  شهدت متطلبات الركن الثاني والركن الثالث من المعيار تحسينات هامة بموجب إطار 

سب تقررها تلك المعايير حالنسب التي معايير  كفاية رأس المال وباستخدام ماله ويراقب البنك مدى كفاية رأس

النسب كفاية رأس المال المعايير و هذه المتطلبات المحددة والمقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وتقيس

سمية إلالمركز المالي الموّحد للموجودات والمطلوبات والمبالغ ا قائمة معالمؤهل  عن طريق مقارنة رأس مال البنك 

 .المتعلقة بها مخاطرالعكس بمبالغ موزونة تللمشتقات المالية 

المتطلبات الرأسمالية بالنسبة لمخواطر الوركن الثواني، وذلوك لتقييم  ةمصمم رأس المال الداخليإن إجراءات تقييم كفاية 

وخطط النمو المستقبلي. كموا  لبنكالحالية لمخاطر على أساس الوضع الحاضر واآلفاق المستقبلية آخذة بعين االعتبار ال

حت مختلف المستويات رأس المال الداخلي مدى استجابة أعمال البنك واألنماط الرأسمالية ت تقيس إجراءات تقييم كفاية

 وضاع الضاغطة .ألسيناريوهات ا المعقولة من
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 إن إجراءات تقييم كفاية رأس الموال الوداخلي للبنوك تمثول وثيقوة شواملة  مصوممة لتقيويم مخواطر البنوك وأيضوا لتعريوف 

 واقعيووا   ومصووادرها موون رأس المووال. كمووا تمثوول هووذه اإلجووراءات نهجووا   هوواالمخوواطر ومتطلبات والسوويطرة علووىوقيوواس 

المال الحاليوة والمخططوة لبنوك الجزيورة علوى أسواس الودمج التوام  رأسعلى المخاطر من أجل تقييم متطلبات  ومتركزا  

 بناءا  على إطار الركن الثاني.

مؤسسة النقد التي تصدرها  "بازل"وجيهات اإلفصاح بموجب معيار لت مال وفقا  الكفاية رأس  إفصاحلقد تم إعداد 

 حسبما ينطبق على البنك.من حين آلخر و العربي السعودي

 "3بازل "رأس المال المنصوص عليها بموجب معايير الستجابة لمتطلبات جيد بما يمكنه من افي وضع البنك  كما أن

 المدفوعات النظامية

 :  بسداد الدفعات التالية قام بنك الجزيرة خالل السنة

 مليون لاير سعودي المدفوعات

 13.91 (2016)عن عام  2015الزكاة المسددة خالل عام 

 6.95 من المنبع مخصومةضريبة 

 5.10 (2015مقدما )عن عام  ضريبة مدفوعة

 1.03 2016ضريبة الدخل عن عام 

 0.92 زكاة وضريبة مخصومة من المنبع وضرائب سنوات سابقة 

 59.49 حصة البنك وحصة الموظفين -التأمينات االجتماعية

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

 

مليون لاير سعودي. وكان بنك  31.04على المساهمين السعوديين بمبلغ  2015قدرت التزامات الزكاة المستحقة لعام 

الزكواة المقودرة. كموا قودرت ضوريبة الودخل الواجبوة علوى  التزامواتكافيا  في دفاتره لتسوية  مخصصا  الجزيرة قد جنب 

 مليون لاير سعودي وسوف يتحملها في النهاية المساهمون غير السعوديين. 15.33المساهمين غير السعوديين بمبلغ 

مما يضيف مطالبات أخورى وهوذا البنود موضوح بالكامول فوي  2011كما تلقى البنك تقديرات زكوية للسنوات حتى عام 

 من إيضاحات القوائم المالية السنوية للبنك.  29اإليضاح رقم 

 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية:

أخرى غرامات مالية على البنك حكومية ت البلديات وجهاهيئة سوق المال وفرضت مؤسسة النقد العربي السعودي و

 في الجدول أدناه: وضح كما هو م 2015لاير سعودي خالل عام  لفأ  210.9 بلغت في إجمالها

 الرياالت السعودية باالف الجهة النظامية

019. مؤسسة النقد العربي السعودي  

0140. هيئة سوق المال  

 32.9 جتماعيةالالمؤسسة العامة للتأمينات ا

 121.7 اإلجمالي
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  :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  2015ديسمبر 31في كانت األرصدة 

 -التالي:

 

 1122 

يةالرياالت السعودبآالف   

1122 

يةبآالف الرياالت السعود  

 

 

 

 :بنك باكستان الوطني )مساهم(

 

   

  632 712 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

  194 221 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

    

  2،265 711 تعهدات والتزامات طارئة

  

  

اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين وأفراد عائالتهم: أعضاء مجلس اإلدارة /  

 

  939،664 211،313 قروض وسلف

   6،631،009 73،327 ودائع العمالء

    13.119 - ذمم مدينة أخرى 

  36،169 2،111 تعهدات والتزامات طارئة

    

 

 من كبار المساهمينمن رأس المال للبنك على أنهم  %5صنف المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 
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فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطاراف ذات العالقاة والمدرجاة فاي القاوائم المالياة 

 :الموحدة

 1122 

 بآالف الرياالت السعودية           

1122 

 بآالف الرياالت السعودية

 16،449 21،393    الدخل من العموالت الخاصة

 66،952 53،999 مصاريف العموالت الخاصة

 96 32 الدخل من الرسوم والعموالت

 4،090 5،249 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنة كالتالي: 

 1122 

 بآالف الرياالت السعودية

1122 

 السعوديةبآالف الرياالت 

 96،930 96،903 مزايا قصيرة األجل ) رواتب وبدالت(

 19،161 21،443 مكافآت نهاية الخدمة

 

، بمون فويهم المودراء التنفيوذيين، الوذين لهوم الصوالحية والمسوئولية للقيوام اإلدارة أولئوك األشوخاص يقصد بكبوار مووظفي

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

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

التي حددتها التعليمات  للثوابتيتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك أو األعضاء من خارج المجلس وفقا  

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

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

 الشركات والنظام األساسي لبنك الجزيرة.  العربية السعودية، وأحكام نظام

يقوم البنك بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه.  إن 

م ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار الموظفين التنفيذيين من ضمنهم 2015إجمالي هذه المدفوعات خالل عام 

 كما يلي:ؤول المالي األول المسالرئيس التنفيذي و

 

 

م أن يتم اإلفصاح عن مكافآت 15/11/2015مالحظة: طلبت هيئة السوق المالية بخطابها بالفاكس المؤرخ في 

( من الئحة حوكمة 3حسب متطلبات الفقرة )هـ( من المادة ) –اعضاء مجلس األدارة المستقلين بشكل منفصل 

 الشركات.
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ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار المسئولين التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التعويضات والبدالت المدفوعة 

 بآالف الرياالت السعودية()                                                              التنفيذي والمسئول المالي األول:

أعضاء مجلس  البيان

اإلدارة 

 التنفيذيين

أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 

 يذيينالتنف

أعضاء مجلس 

 المستقليناإلدارة 

الماادفوعات لخمسااة ماان 

كبار التنفيذيين بمن فايهم 

الااااااااااارئيس التنفياااااااااااذي 

 والمسئول المالي األول

 16.139 - - - رواتب وتعويضات

 1.252 1.122 2.339 - بدالت

عالوات سنوية 

 ودورية

- - - 3.396 

 - - - - حوافز

تعويضات أو مزايا 

تدفع على أساس 

 شهري أو سنوي

- - - 1.515 

 24.369 1.122 5،446 - اإلجمالي

 

 تأكيدات مجلس اإلدارة:

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

اجتماعات دورية خالل العام. إضافة إلى ذلك، يراجع المجلس دوريا  فاعلية األنظمة القائمة والضوابط الداخلية 

 إدارة المخاطر التي حددها المجلس..ويراقب 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. 

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

 عادلة، كما 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 ونّفذ بفاعلية.  

  على مواصلة نشاطه البنكأنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة.  

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

المنتدب والرئيس التنفيذي أو المسئول المالي األول أو أي شخص له عالقة معهم، باستثناء ما هو مذكور في 

 .هذا التقرير في "معامالت األطراف ذات العالقة"

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

ضوابط 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 

واقص أو التوصيات الناشئة عن ذلك العمل. وبرأي اإلدارة فإن هذه البنود ال تشكل جوانب مجلس اإلدارة ببعض الن

 .جوهرية، ولذلك اصدر المراجعون تقريرهم غير المتحفظ على القوائم المالية للبنك
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 :سياسة توزيع األرباح

يقوم األرباح، حيث  يتبع البنك األنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية ونظامه األساسي فيما يتعلق بتوزيع

( من النظام األساسي للبنك على النحو التالي:65البنك بتوزيع األرباح على مساهميه طبقا  للمادة )  

وتكوين  ،األخرىالمصروفات العمومية والتكاليف توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم 

مجلس  االحتياطيات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى

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

جانب غير المقررة على المساهمين السعوديين، والضريبة المقررة على التحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة  )أ(

ات المختصة السعودي طبقا  لألنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية وتقوم الشركة بدفع هذه المبالغ للجه

الجانب ة عن وتخصم الزكاة المدفوعة عن السعوديين من نصيبهم في صافي الربح كما تحسم الضريبة المدفوع

 غير السعودي من نصيبه في صافي الربح.

 

ي الفقرة اة والضريبة، كما ذكر فبالمائة من المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزك 25)ب( يرحل ما ال يقل عن 

.أعاله لإلحتياطي القانوني إلى أن يصبح االحتياطي المذكور مساويا  على األقل لرأس المال المدفوع   

 

بالمائة (  5 ( يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي القانوني والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن )ج)

نسبة المدفوع من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين السعوديين وغير السعوديين على أن يتم توزيعه ب

إذا كانت مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة ، فمن قيمة أسهم السعوديين وغير السعوديين طبقا  لما يقترحه 

جوز للمساهمين فال يال تكفي لدفع األرباح ، النسبة المتبقية من األرباح المستحقة ألي من المساهمين المعنيين 

من األرباح  السنة أو السنوات التالية ، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة هذه المطالبة بدفعها في

زيد عما أقترحه مجلس اإلدارة.ت  

 

ترحه مجلس ج( على النحو الذي يق ب، أ،)السابقة ( يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات د)

 اإلدارة وتقرره الجمعية العامة.

 

زمة ( يجب الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من السعوديين وغير السعوديين عند احتساب المخصصات الالهـ)

على كل  ويجب-خصم الزكاة والضريبة  بعد-لالحتياطي القانوني واالحتياطات األخرى من صافي األرباح 

م من خصم مساهماتهمن المجموعتين المساهمة في تلك االحتياطيات حسب نسبهم في رأس المال على أن ت

 حصصهم في األرباح الصافية.
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 :المسؤول المالي األولوالتعامالت البنكية مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

التي تمت بنفس شروط التعامل مع األطراف عامالت مع األطراف ذات العالقة" "الم أعالهبخالف المعلومات الواردة 
 .المسؤول المالي األولاألخرى، ال توجد مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو 

 

 اإلئتماني: التصنيف

 ئتماني للبنك:إخر تقييم آيمثل الجدول أدناه 

 

اإلسالمية الدولية الوكالة  التصنيف اإلئتماني
  للتصنيف

(5102)في نوفمبر   

 موديز 
 (5102)في اغسطس 

 فيتش
 (5102)في  فبراير 

ل(تصنيف مخاطر العمالت األجنبية )قصير األج    F2 

(تصنيف مخاطر العمالت األجنبية )طويل األجل    -A 

المعيار العالمي –تصنيف االئتماني   A-/A2   

 1   تصنيف الدعم

 مستقر مستقر مستقر تصنيف الوضع المستقبلي

  A3/P-2  ودائع البنك

المعيار المحلي –تصنيف االئتماني   A+/A1   

 -AA   مخاطر سيادية )طويل األجل(

 +bb   تصنيف السالمة

 

 ترتيبات تنازل المساهمين عن حقهم في األرباح: 

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

 اإلخطارات المتعلقة بكبار المساهمين: 

أي إخطووار موون المسوواهمين أو األشووخاص ذوي العالقووة فيمووا يتعلووق بووأي تغييوور فووي  2015العووام لووم يتلووق البنووك خووالل 

ويوضوح الجودول  الصوادرة عون هيئوة السووق الماليوة. ملكيتهم ألسهم البنك وفقا لمتطلبات اإلفصاح مون قواعود اإلدراج

التووالي ملكيووة كبووار المسوواهمين وأعضوواء مجلووس اإلدارة وكبووار المسووؤولين التنفيووذين وزوجوواتهم وأوالدهووم القصوور فووي 

 األسهم:
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة  (1

( من قواعد التسجيل 65فيذيين وأقربائهم( أبلغوا البنك بتلك الحقوق بموجب المادة )البنك وكبار التن

( من المادة 10واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. حسب متطلبات الفقرة )

 الثالثة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدراج.

 

 

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيين  (2

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

( من المادة الثالثة واألربعون من 11الفقرة )الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. وذلك حسب متطلبات 

 قواعد التسجيل واإلدراج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في نهاية عام 1122 خالل عام 1122 في بداية عام 1122 اسم من تعود له المصلحة

 نسبة التملك عدد األسهم

% 

 يرنسبة التغ عدد األسهم

% 

 يرنسبة التغ عدد األسهم

% 

3.333.3332 5.93 23.333.333 البنك األهلي الباكستاني  - 23.333.333 - 

الشيخ صالح عبد هللا محمد 

 كامل
20.000.000 5 0.000.0002  - 20.000.000 - 
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 :مجلس اإلدارة

 

م، وقبل المجلس االستقالة في ذات 41/70/5742معالي األستاذ/ ماجد بن عبد اهلل الحقيل من عضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بتاريخ  استقال
رًا م بتعيينه وزي44/70/5742هـ الموافق 52/70/4142التاريخ وتم نشرها في حينه على موقع تداول، وذلك بسبب صدور األمر السامي الملكي في 

 لإلسكان في حكومة المملكة العربية السعودية.

 

أشخاصا  اعتباريين، وأشخاصا  طبيعيين ممثلين  يمثلون)حاليا  ثمانية( ( أعضاء 3) تسعة يتكون مجلس إدارة البنك من

 بالمجلس بصفتهم الشخصية.

 

 

 اسم من تعود له المصلحة

 في نهاية عام 2015م خالل عام 2015م في بداية عام 2015م

 التملكنسبة  عدد األسهم

%  

 غيرنسبة الت عدد األسهم

% 

 يرنسبة التغ عدد األسهم

% 

 /545،111 - 545،111 7072 545،111 يزـطه عبد اهلل إبراهيم القو األستاذ - 

 األستاذ/عبد اهلل صالح عبد اهلل كامل 
 ذات مسئولية محدودة شركة بيت التوفيق للتنمية 

44،417،777 

774،140 

4041 

7057 

44،417،777 

774،140 

- 

- 

44،417،777 

774،140 

- 

- 

 /نبيل داود سليمان الحوشـــان  األستاذ 

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة المنتدب
5،222 70774 5،222 - 5،222 - 

 /44،201 - 44،201 70771 44،201 طارق عثمان عبد اهلل القصبيالمهندس - 

 /السلطانالمحسن  عبدعبد المجيد إبراهيم المهندس 
 شركة اتحاد اإلخوة للتنمية 

4،444 

52،402،021 

70774 

2020 

 

4،444 

52،402،021 

- 

- 

4،444 

52،402،021 

- 

- 

 /44،774،402 402 44،774،402 1 41،474،547 انــخالد عمر جاسر البلطاألستاذ - 

 /5،557،227 - 5،557،227 7027 5،557،227 الملحمعبد اهلل خليفة عبد اللطيف األستاذ - 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
(رياض مصطفى الدغيثر)يمثلها األستاذ/   

40،042،204 1070 40،042،204 - 40،042،204 - 
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 مجلس اإلدارة واللجان التابعة

 اجتماعات مجلس اإلدارة

 ( حسب المبين في الجدول التالي:2016اجتماعات في عام  4) 2015اجتماعات في عام  5عقد المجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيف  اســـــم عضو مجلس اإلدارة
 العضوية

االجتماع األول 
في تم 

م70/74/5742  

 االجتماع الثاني
في تم 

م55/71/5742  

 االجتماع الثالث
في  تم

م74/70/5742  

 االجتماع الرابع
في تم 

م54/47/5742  

االجتماع 
في تم الخامس 

م57/45/5742  
 اإلجمالي

 1 - 4 4 4 4 مستقل األستاذ/ طه بن عبد اهلل القويــز

يغير تنفيذ األستاذ/ عبد اهلل بن صالح كامـل  4 4 4 4 - 1 

 األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان

(بالرئيس التنفيذي والعضو المنتد)  
 2 4 4 4 4 4 تنفيذي

عثمان القصبـي/ طارق بن المهندس يغير تنفيذ   4 4 4 4 4 2 

حماألستاذ/خليفة بن عبد اللطيف المل يغير تنفيذ   4 4 4 4 4 2 

يغير تنفيذ األستاذ/ خالد بن عمر البلطــــان  4 4 4 4 4 2 

لطان/عبد المجيد بن إبراهيم السالمهندس يغير تنفيذ   4 4 4 4 4 2 

 *األستاذ/رياض بن مصطفى الدغيثر

(يةاالجتماع)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات   

 مستقل

 
4 4 4 4 4 2 
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 أعضاء مجلس اإلدارة ولجانهم:

تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية " الثامنة واألربعون " المنعقدة أعضاء تسعة ( 3يتكون مجلس اإلدارة من )

م، )حاليا  ثمانية أعضاء( يمثلون اشخاصا  2012ديسمبر  25هـ الموافق 1636صفر  12مساء يوم الثالثاء 

عضوين و أعضاء غير تنفيذيين،( 5) اعتباريين، وأشخاصا  طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية منهم خمسة

 .(1مستقلين، وعضو واحد تنفيذي ) (2)

داء البنك وسير العمل فيه عن طريق االجتماعات الدورية التي يعقدها خالل أويراقب مجلس اإلدارة بصفة عامة 

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

السياسات العامة التي قام  ويراقب قطاعات العمل الرئيسة بالبنك للتأكد من تطبيق الداخلية،المطبقة وإجراءات الرقابة 

  وتحديد مستويات المخاطر والتأكد من إدارتها بصورة مقبولة. بوضعها،

يقوم المجلس أيضًا عبر لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة الوضع المالي للبنك مع المراجعين الخارجيين للتأكد من و 
المملكة العربية في نممة والمعايير المحاسبية المعمول بها سالمة األداء المالي والتأكد من االلتزام التام بالقوانين واأل

 السعودية. 

ويؤكد المجلس مسئوليته النمامية عن صحة القوائم المالية وأنها تعكس بصورة عادلة المركز المالي للبنك ونتائج 
 عة للبنك.أعماله ومدى االلتزام في جميع أعماله بالضوابط الشرعية التي تضعها الهيئة الشرعية التاب

 
بتاريخ  قدم معالي األستاذ/ ماجد بن عبد هللا الحقيل استقالته من عضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

م وتم اإلفصاح عنها في موقع تداول في نفس 16/09/2015م. وقد قبل مجلس اإلدارة االستقالة في 16/09/2015

بي السعودي باالستقالة حسب المتبع. وتعود أسباب االستقالة إلى التاريخ المذكور، كما تم تبليغ مؤسسة النقد العر

م بتعيين معاليه وزيرا  لإلسكان في حكومة 13/09/2015هـ الموافق 24/03/1634صدور األمر الملكي السامي في 

 المملكة العربية السعودية.

 

م تملك شركة حصانة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أسهما  في 02/09/2015ثبت للبنك بتاريخ  *

رأس مال البنك، األمر الذي أثر على تصنيف األستاذ رياض الدغيثر كعضو مستقل ممثال  للمؤسسة العامة للتأمينات 

م. وبتاريخ 05/09/2015ضوية إلى غير تنفيذي في االجتماعية، مما تطلب اإلفصاح عن ذلك وتعديل تصنيف الع

م تم رفع طلب تغيير تصنيف عضوية األستاذ رياض الدغيثر من غير تنفيذي إلى مستقل بعد أن 19/12/2015

اتضح أن شركة حصانة لم تعد مالكة ألسهم في راس مال البنك، حيث تم تأكيد تعديل صفة العضوية من غير تنفيذي 

 م.20/12/2015إلى مستقل بتاريخ 
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أما بالنسبة لعضوية أعضاء مجلس إدارة بنك الجزيرة في الشركات المساهمة السعودية المدرجة/غير المدرجة في 

 فهي كما يلي: 31/12/2015نظام تداول كما في نهاية 

 عضويته في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى اسـم عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة -             األتصاالت السعودية            شركة  -1 القويــــــزاألستاذ/ طه بن عبد هللا 

 عضو مجلس اإلدارة -  لصناعة وهندسة الطيران    الشركة السعودية  -2

 رئيس مجلس اإلدارة -شركة دراية المالية                                     -3

 رئيس مجلس اإلدارة  -شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة         -1 كامـــــلاألستاذ/ عبد هللا بن صالح 

 عضو مجلس اإلدارة -شركة إعمار المدينة االقتصادية                   – 2

 رئيس مجلس اإلدارة -شركة أم القرى للتنمية واإلعمار                    -3

 رئيس مجلس اإلدارة -  والتطوير التجاريشركة أمالك العالمية للتمويل  – 6

 األستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــــان

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة المنتدب

 عضو مجلس اإلدارة -شركة الجزيرة لألسواق المالية   -

 عضو مجلس اإلدارة -شركة أسمنت القصيم            -1 المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

 رئيس مجلس اإلدارة -شركة الجزيرة تكافل تعاوني     -2

 عضو مجلس اإلدارة -شركة اتحاد األخوة للتنمية       -3

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

 رئيس مجلس اإلدارة  -الصحية القابضة           شركة دلة للخدمات -1 المهندس/ طارق بن عثمان القصبـــي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة    -2

 رئيس مجلس اإلدارة -شركة عطاء التعليمية                           – 3

 رئيس مجلس اإلدارة -شركة سرب لالستثمار العقاري              – 6

 عضو مجلس اإلدارة -الشركة المتقدمة للبتروكيماويات               -1 خليفة بن عبد اللطيف الملحــماألستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة -سمنت األبيض السعودي            إلشركة ا  -2

 عضو مجلس اإلدارة -              شركة االتفاق للحديد               – 3

 مصطفــــــــى الدغيثراألستاذ/ رياض بن 

 )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية(

- 
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تلبية للمتطلبات النظامية وتحقيقا  لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضاء المجلس المتنوعة فقد شّكل المجلس 

 :اللجان الرئيسة التالية لمساندته في أداء التزاماته وواجباته وهي

 :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 

ت التي يضعها مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ومراقبة أداء البنك المفوضة لها مراقبة تطبيق اإلستراتيجية والسياسا

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

 مراقبة كفاءة تنفيذ معايير وسياسات الرقابة الداخلية.

 01لمنعقد في تاريخ ( ا190رقم )اجتماع مجلس اإلدارة  في ضمن هذه الدورةتشكيل اللجنة التنفيذية إعادة وقد تم 

أحد عشر م )2015خالل عام  أحد عشر اجتماعا  م حيث عقدت اللجنة 2013يناير  13 الموافق-هـ 1636 ربيع األول

 م( حضرها أعضاء اللجنة حسبما هو موضح بالجدول أدناه:2016خالل عام  اجتماعا  

 عدد االجتماعات التي حضرها ظيفيةالمهام الو االسم

 

 47 رئيس اللجنة التنفيذية األستاذ/ طه بن عبد هللا القويز

 47 عضو اللجنة التنفيذية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي

 44 عضو اللجنة التنفيذية األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 

 47 التنفيذيةعضو اللجنة  األستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم

/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطانالمهندس*   5 عضو اللجنة التنفيذية 

 
وتــاريخ  351000152923*حصل البنك على عدم ممانعة مؤسسـة النقد العربي السعودي بخطابها رقـــم 

في اللجنة التنفيذية عضوا  -هـ على تعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان04/12/1634
م، خلفا  لمعالي 31/12/2015بالبنك خالل المدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس اإلدارة التي سوف تنتهي في 

 م.16/09/2015الذي استقال بتاريخ  –ماجد بن عبد هللا الحقيل األستاذ 

 

 :لجنة المراجعة 

اإلدارة للوفاء بواجباته اإلشرافية فيما يخص سالمة القوائم تقوم هذه اللجنة بدور أساسي وهام في مساعدة مجلس 

المالية للبنك ومؤهالت واستقاللية مراجعي حسابات البنك، وأداء ضوابط وإجراءات اإلفصاح بالبنك وفعالية 

والتزام المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين وكفاية أنظمة البنك المحاسبية الداخلية والضوابط المالية، 

 .البنك بالسياسات األخالقية والمتطلبات القانونية والنظامية إضافة إلى إدارة المخاطر وأنشطة االلتزام والرقابة بالبنك

 

وتقوم اللجنة بمراجعة القوائم المالية ربع السنوية للبنك وتساعد مجلس اإلدارة في القيام بالتقويم والمراجعة السنوية 

 الداخلية وتحديد المخاطر المتوقعة ووضع الخطط اإلستراتيجية لمواجهة تلك المخاطر. لفاعلية أجهزة الرقابة
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عكست نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك مستويات جيدة ومقبولة. وضمن هذا اإلطار 

نظامية إضافة  إلى أفضل الممارسات يتبنى بنك الجزيرة كافة السياسات واإلجراءات المطلوبة من مختلف الجهات ال

 .المتبعة عالميا  

 

وتتكون لجنة المراجعة من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وعضوين مستقلين على األقل 

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

تشكيل لجنة إعادة وقد تم شكل مستمر، كما ويحضرها الرئيس التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين عند الحاجة. ب

هـ 1636ربيع األول  01تاريخ ( المنعقد في 190اجتماع مجلس اإلدارة رقم ) في ضمن هذه الدورةالمراجعة 

م( 2016اجتماعات عام  خمسةم )2015ام اجتماعات خالل ع أربعةحيث عقدت اللجنة م 2013يناير  13 الموافق

 حضرها الرئيس واألعضاء كما هو مبين في الجدول أدناه:

 

 عدد االجتماعات التي تم حضورها المهام الوظيفية االسم

طان/ عبد المجيد بن إبراهيم السل*المهندس  4 رئيس لجنة المراجعة 

 1 عضو لجنة المراجعة األستاذ/ محمد بن عبد اهلل الحقباني

وازـــفواز بن محمد الف /األستاذ  1 عضو لجنة المراجعة 

 1 عضو لجنة المراجعة األستاذ/ طه بن محمد أزهـــري

 

وتــاريخ  351000152923حصل البنك على عدم ممانعة مؤسسـة النقد العربي السعودي بخطابها رقـــم  *
رئيسا  للجنة المراجعة في -بن إبراهيم السلطان عبد المجيدتعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ  هـ على04/12/1634

م، خلفا  لمعالي 31/12/2015البنك خالل المدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس اإلدارة التي سوف تنتهي في 
 م.16/09/2015الذي استقال بتاريخ  –ماجد بن عبد هللا الحقيل األستاذ 

 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت

، وقد للجنة كلجنة تابعة لمجلس اإلدارةالحوكمة الخاصة ببنك الجزيرة تم الشروع في إنشاء هذه ابعد صدور الئحة 

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

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

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

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

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

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

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

 والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
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هـ 1623 الثانيربيع  10وقد صادقت الجمعية العامة غير العادية "الثانية واألربعون" في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

لخامسة م على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة حسب المادة ا2009 ابريل 14الموافق 

 عشر الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقا  لتوصية مجلس اإلدارة. 

 ربيع األول 01وتم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لهذه الدورة في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

خالل عام  م )اجتماعين2016م( حيث عقدت اللجنة اجتماعين خالل عام 2013يناير  13هـ )الموافق 1636

 م( حضرها رئيس وأعضاء اللجنة حسبما هو موضح بالجدول أدناه:2013

 عدد االجتماعات التي حضرها المهام الوظيفية االسم

 

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

 3 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان *

 3 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت األستاذ/ خالد بن عمر البلطـان

 

م مرفقًا به مالحمات إدارة الحوكمة عن تقرير مجلس 42/44/5742للبنك خطاب مقام هيئة السوق المالية بالفاكس المؤرخ في  ورد *
م ومن ضمنها أن التقرير تضمن وجود عضو تنفيذي في لجنة الترشيحات والمكافآت، في حين أن المادة الثالثة عشر 5741اإلدارة لعام 

اف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حاالت )ج( تنص بوجوب تعيين عدد ك
م ردًا 75/45/5742هـ الموافق 75/75/4140وتاريخ /7545/744BAJ/CMAتضارب مصالح. وقد شرح البنك في حينه بالخطاب رقم 

ة الترشيحات والمكافآت إلى أن يتم تصحيح الوضع مع بداية دورة على مالحمات الهيئة األسباب التي دعته لوضع عضو تنفيذي بلجن
م. حيث تم بالفعل استبعاد وجود عضو تنفيذي في لجنة الترشيحات والمكافآت التي تشكلت 74/74/5742المجلس الجديدة اعتبارًا من 

 في خطابه المذكور أعاله. م تطبيقًا لما التزم به البنك لمقام الهيئة74/74/5742ضمن الدورة الجديدة للمجلس من 

 

 :لجنة إدارة المخاطر

 تقوم هذه اللجنة بمساعدة مجلس اإلدارة في اإليفاء بمسئوليات اإلشراف على المخاطر الكامنة في عمل البنك 

 قدرةمراجعة وكذلك  – والرقابة ، وتتركز مهامها ومسئولياتها في اإلشراف هذه المخاطرالمرتبطة بالرقابة  وعناصر

صياغة السياسات المناسبة كذلك المقدم من إدارة المخاطر والمناسب دارة المخاطر بناء  على التحليل على  ا البنك 

إدارة األصول ب  الخاصة اعتماد نظام التصنيف المعمول به في البنك والسياسات اللجنة تقوم ب  الدارة المخاطر

مراجعة حاالت التعرض للمخاطر المالية  –ل وااللتزامات تم تطويرها بواسطة لجنة األصو والتي وااللتزامات 

التعرض للمخاطر والخطوات التي اتخذتها اإلدارة لمراقبة وضبط وإعداد الهامة والحساسة من حاالت الوغيرها من 

والسوق  مخاطر االئتمان مراجعةمتضمنة على سبيل المثال ال الحصر: التقارير عن حاالت التعرض للمخاطر 

التحمل مستوىات ة والسمعة والتشغيل والتزوير والمخاطر اإلستراتيجية، وتقديم حاالت التعرض للمخاطر ووالسيول

المستهدفة  واالنشطةمراجعة نطاق عمل إدارة المخاطر . تقوم اللجنة بالت المناسبة أو القيود التجاريةواعتماد التعام

 بأنشطة إدارة المخاطر بالبنك.المرتبطة 
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ربيع  01اريخ ـالمنعقد بت (190رقـم ) اع مجلس اإلدارةـتشكيل لجنة إدارة المخاطر لهذه الدورة في اجتموقد تم إعادة 

 م )ثالثة اجتماعات2015ثالثة اجتماعات خالل عام م حيث عقدت اللجنة 2013يناير  13هـ الموافق 1636 األول

 حضرها رئيس وأعضاء اللجنة حسبما هو موضح بالجدول أدناه: (م2016خالل عام 

 عدد االجتماعات التي حضرها المهام الوظيفية االسم

 

/ طارق بن عثمان القصبــيالمهندس  3 رئيس لجنة إدارة المخاطر 

 3 عضو لجنة إدارة المخاطر األستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــان 

الملحمخليفة بن عبد اللطيف  /األستاذ  1 عضو لجنة إدارة المخاطر 

 األستاذ/ رياض بن مصطفى الدغيثر

 )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

 3 عضو لجنة إدارة المخاطر

    

 :لجنة برنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة

المتعلقة ببرنامج خير الجزيرة جتماعية إلطالع بمسئولياته اإلتقوم هذه اللجنة بدور مهم في مساعدة مجلس اإلدارة ل

ألهل الجزيرة حيث تتمثل مسئوليات اللجنة في رسم السياسات واإلجراءات المتعلقة بأنشطة وبرنامج المسئولية 

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

جتماعية، ومراجعة أهداف البرنامج من خالل إليال العوائق التي قد تعترض برامج المسئولية االحلول المناسبة ح

 تفعيل وإبراز دور البنك في خدمة المجتمع. 

جتماعية على مستوى المملكة، ومد جسور التعاون إلبشكل فاعل في برامج المسئولية اكما تسهم اللجنة وتشارك 

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

 جتماعية. إلالخاص في دفع مسيرة المسئولية االخيرية في المملكة التي تسهم في إبراز دور القطاع 

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

مميزة موجهة لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، والتقرير لمجلس اإلدارة بشكل سنوي عن أنشطة وبرامج )خير 

 الجزيرة ألهل الجزيرة( .

تشكيل اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة ضمن الدورة الحالية للمجلس وذلك خالل اعتماد وقد تم 

حيث م 2013يناير  13هـ الموافق 1636ربيع األول  01( المنعقد في تــاريخ 190ارة رقم )اجتماع مجلس اإلد

 عقدت اللجنة اجتماعاتها خالل هذه الدورة على النحو التالي:  
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 :حوكمة الشركات

يحرص بنك الجزيرة على االلتزام التام بقواعد حوكمة الشركات التي تحقق التطبيق الحازم ألنممة الرقابة الداخلية 
الشفافية وااللتزام بمبادئ إدارة المخاطر. كما يقوم البنك بتحقيق التوافق الشامل ألعماله اإلفصاح و الشاملة وسياسات 

دخال أحدث مع لمصرفية العالمية في إشرافه على أدائه المصرفي بما في لايير األداء مع أنممة وقوانين المملكة وا 
ووزارة التجارة والصناعة ذلك التوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية السعودية 

 . "بازل"وكافة المتطلبات والتوصيات الصادرة من لجنة 

 

ولى و )أ( من المادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية استنادًا للفقرتين )ج( من المادة األ
قام بتطبيق جميع المواد الواردة في الالئحة ما عدا ما فإن بنك الجزيرة  المالية،السعودية الصادرة عن هيئة السوق 

 يلي:

 

 

 أسباب عدم التطبيق  الفقرة  نص المادة رقم المادة

 المادة السادسة:

 التصويتحقوق 

للمساهم ال  يعد التصويت حقًا أساسياً 
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 مجلس 

 اإلدارة في الجمعية العامة. 

لم يتضمن النمام األساسي للبنك  
استخدام نمام التصويت التراكمي، 
ولعدم البدء في تطبيق إلزامية العمل 

 بأسلوب التصويت التراكمي.

 
 

عدد االجتماعات  المهام الوظيفية االسم
 التي حضرها

 

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

 3 عضو لجنة برنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

 3 عضو لجنة لبرنامج خير الجزيرة ألهل الجزيرة األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق
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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 من قبل مجلس اإلدارة. 

 
 

 المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

لية فعالة على يعلق البنك أهمية كبرى على بيئة الرقابة الداخلية. وقد وضع البنك إجراءات رقابة داخ كمؤسسة مالية،

وتتم مراقبة واختبار فعاليتها بشكل مستمر من قبل فعاليات الرقابة في البنك، كما يتم أيضا  مستوى المؤسسة ككل

 اختبارها من قبل مراجعي حسابات مستقلون وفريق كشف نظامي.

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

 

 الخطط المستقبليّة

 

 المملكة في اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة المالية الخدمات تقديم في رائدة مصرفية مؤسسة هو الجزيرة بنك

 من متكاملة مجموعة ويقدم متكامل بنك إلى الماضية الستة السنوات خالل الجزيرة بنك تحول وقد. السعودية العربية

 والمنتجات. الخدمات

 

 والخدمات) التحويالت أعمال (فوري وخدمات الشخصية المصرفية الخدمات على للبنك الرئيسية الخدمات وتشتمل

 أعمال الخطوط هذه وتكمل .والخزينة العالميّة الشركات وخدمات الخاصة المصرفيّة والخدمات للشركات المصرفية

 وخدمات األصول، وإدارة االستثمارية، المصرفية والخدمات التكافلي، التأمين خدمات تقدم والتي التابعة الشركات

 .المالية واألوراق الوساطة،

 

 ويعزى. سنوي أساس متسارعا  علىنموا   والسلف القروض نمت حيث األصول قاعدة في قويا   نموا   البنك سجل وقد

 الشركات بين تتراوح والتي سواء حد على والشركات األفراد العمالء مع قوية عمالء قاعدة بناء إلى الكبير النمو ذلك

 األفراد ومنتجات لمنتجات المشتركة البيع أنشطة على كبير بشكل والمتوسطة والتركيز الصغيرة والشركات الكبيرة

 االستثمارية. المصرفـية الشركات باإلضافة الى منتجات الخدمات وتمويل الخزينة

 

أصول البنك  قاعدة اإلجمالي إلى النمو فـي الفاعلة مساهمتها للشركات المصرفية الخدمات مجموعة واصلت

 .وربحيته

 

تعزيز  بها من قترنا وما جديدة، طرح منتجات وبرامج تحفـيزية أدى لألفراد فقد المصرفية وعلى صعيد الخدمات

 .قوية تحقيق نتائج األمثل، الى إلى المستوى والوصول بها المبيعات قوى وقدرات فريق

 

لتحقيق  والخزينة عاما  ناجحا  جدا  وتعد العدة العالميّة الشركات وخدمات الخاصة المصرفيّة الخدمات أنهت وقد

 بعده. وما 2014عام  األهداف الطموحة

 

 

 المصرفية لألفرادمجموعة الخدمات 

 

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد جهودها العادة تعريف الخدمات المصرفية و تعزيز موقع البنك الريادي في 

  .سالميةإلحلول مصرفية على أعلى المعايير المتوافقة مع أحكام الشريعة ال تقديم منتجات مبتكرة والسوق المصرفي من خال
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لى الودائع، بطاقات إتطلعات جميع العمالء ابتداًء من فتح الحسابات ماتنا لترقى لمستوى احتياجات وتم تصميم منتجاتنا وخد

لى مجموعة رائدة من منتجات التمويل العقاري من خالل شبكة إلى التمويل الشخصي باإلضافة إبطاقات االئتمان الدفع و

قسماً للسيدات  50و  فرعاً  43كحصة سوقية متمثلة في  %6.22لى إلتصل  5102متنامية من الفروع والتي زادت في العام 

 %5.4مليون لاير نتج عنه نمو طفيف بنسبة  02.12مليون الى  02.72مما كان له الدور األكبر في نمو محفظة التمويل من 

وق للودائع تحت الطلب فقد تجاوز بنك الجزيرة متوسط نمو الس فعلى الرغم من التحديات الحالية في سوق الودائع المحلي،

بشكل عام  حافظت محفظة مطلوبات بشكل تقديري( و %0ل تباطؤ السوق )مقاب 5102في عام  %0بنسبة نمو وصلت 

 )مقابل نمو 5107مليون لاير للعام  53.77مليون لاير مقارنًة ب 53.62على  5102المجموعة على مستواها لتغلق العام 

 ودائع ألجل مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الودائع ألجل(.الللودائع تحت الطلب و %6.1السوق 

عار بين مما أدى الى حرب في األس 5107من جانب آخر، تباطأ نمو سوق التمويل الشخصي ليصل الى ثلث نموه في عام 

خصي لشألول مرة في بنك الجزيرة تم استهداف شريحة جديدة من العمالء من خالل اطالق التمويل االبنوك على مدار عام، و

دف تنويع محفظة موظفي البنوك األخرى دون اشتراط تحويل الراتب بهستشاريين وإلالمهندسين الشريحة المهنيين  كاألطباء و

كما قام البنك كجزء من دوره الريادي في خدمة المجتمع بتصميم منتج خاص  لى أفضل العوائدالحصول عالتمويل الشخصي و

مح لآلباء و طلبة التعليم العالي بتمويل النفقات التعليمية بالتعاون مع بعض الجامعات لتمويل التعليم الجامعي و الذي يس

و التي سيكون لها دور في تعزيز أداء محفظة التمويل  5103باالضافة لعدد من الحلول التمويلية المتوقع اطالقها خالل العام 

 الشخصي. 

في العام  %02مو محفظة التمويل العقاري في بنك الجزيرة بنسبة على الرغم من بطء نموسوق التمويل العقاري فقد زاد نو

دفع أقساط و ذلك باطالق برنامج التمويل العقاري بقسط متغير و الذي يمكن العمالء من  %3.1بحصة سوقية تقدر ب  5102

اون مع صندوق التنمية تعكما أطلقت المجموعة برنامج " التمويل االضافي" بال منخفضة لفترة محدودة وزيادتها في وقت الحق

الذي يمكن العمالء من الحصول على مبلغ تمويل اضافي على المبلغ المعتمد من الصندوق. كما تركز المجموعة في العقارية و

بشكل كامل على الحفاظ على مركز الريادة في سوق التمويل العقاري بإطالق المزيد من الحلول التي تلبي  5103العام 

 ت العمالء.احتياجات و تطلعا

ت بطاقة "ماستر كارد تيتانيوم" ماستر كارد" حيث قدمأطلقت مجموعة مصرفية األفراد وألول مرة البطاقة االئتمانية "

 التي تعتبر أفضل بطاقة أميال فيت " أجواء" االئتمانية الجديدة و"ماستر كارد ايليت وورلد". كما طرحت المجموعة بطاقاو

ئتمان الحالية برفع مستوى األمان إلعالوة على ذلك، عززت المجموعة خدمات بطاقات اي. وئتمان السعودإلسوق بطاقات ا

تمام عمليات الشراء بواسطة نقاط البيع كما يمكن للعميل إلسري  قمئتمان رإللعمليات البطاقة حيث تتطلب جميع بطاقات ا

لمصرفي، كذلك قدمت المجموعة برنامج "ال تأجل " و تعيين أو اعادة تعيين الرقم السري لبطاقة االئتمان عن طريق الهاتف ا

 مكانية دفع مستحقاتهم من خالل أقساط مريحة و بأسعار معقولة. إالذي يتيح لحاملي بطاقات االئتمان الصادرة من بنك الجزيرة 

توفر خيار دفع آمن التي و نجازاً جديداً لبنك الجزيرة كأول بنك يطلق خدمات " سداد للدفع االلكتروني"إحققت المجموعة 

كما بذلت المجموعة جهوداً حثيثة لتحويل عمالء بنك  للتجار والمستهلكين عبر اإلنترنت من دون الحاجة لبطاقات االئتمان،

مكانية زيادة حد الصرف لعمليات إالتي تتيح للعمالء من مؤسسة النقد العربي السعودي ومدى" المقدمة لى شبكة "إالجزيرة 

 3271التي بلغت و  مكانية االسترجاع النقدي على عمليات نقاط البيعإلى إضافة إللاير سعودي با 31،111نقاط البيع حتى 

 .جهازاً 

مار لتحقيق أعلى التي واصلت االستثاتيجية لمجموعة مصرفية األفراد وسترإللكترونية كان أحد األهداف اإلتطوير الخدمات ا

كذلك خدمة " دة من خدمة "الجزيرة أون الين" وحيث تم إطالق النسخة الجدي الخدمة في القنوات البديلة،معايير الجودة و

المميزات للمستخدمين. كما واصل الجزيرة سمارت" لألجهزة الذكية والتي تقدم مجموعة جديدة ومتميزة من الخدمات و

" 5102اتصاالت في العالم لعام "الجزيرة فون" تألقه حيث حصل على المركز األول و الميدالية الذهبية في فئة "أفضل مركز 

 ضمن المسابقة العالمية  لمراكز اتصاالت العمالء تتويجاً ألدائه المتميز في خدمة عمالء البنك.
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على مستوى المملكة والتي  جهازاً  300ن لتصل إلى أكثر م %01من جهة أخرى توسعت شبكة الصراف اآللي بنسبة نمو و

ت اإللكترونية لوزارة الداخلية قدم مجموعة جديدة من الخدمات منها الخدماأصبحت ت حيثكحصة سوقية، و %6.3تمثل 

 قبول بطاقات ماستركارد.و

كذلك فقد نمت أعداد العمالء من المقدمة لشرائح كبار العمالء، و ، قمنا بتحقيق تطور ملحوظ في الخدمات5102وفي عام 

 على توفير تجربة عميل متميزة مما هافي توجه مجموعةاعتمدت ال. و %51شريحتي "الماسي" و "الذهبي" بما يزيد عن 

ديم مجموعة من المزايا الجديدة للبنك. كذلك قمنا بتقيوطد العالقة مع كبار العمالء ويحقق المزيد من الفائدة والربحية لهم و

 افتتاح عدد من صاالت كبار العمالء الجديدة حول المملكة.و

 مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة

صحاب لى أن تكون الخيار األول ألإم 5106ومنذ تأسيسها في عام  مجموعة الخدمات المصرفية الخاصةتسعى 

، وذلك عن طريق تقديم حلول مميزة إلدارة ثرواتهم من خالل المحافظة عليها وتنميتها الثروات العالية وعائالتهم

 بطريقة منهجية ووفقاً الحتياجات كل عميل وميوله االستثمارية.  

    

م. حيث استطاعت أن 5102مجموعة في تحقيق معدالت نمو قياسية تفوق األهداف المعدة لها في عام الوقد نجحت 

 م..5102مليون لاير بنهاية عام  3،113دائع عمالءها لتصل الى تنمو بإجمالي و

دارة ثروات العمالء وتنميتها من خالل التعاون المشترك بين "بنك إواستمراراً في تعزيز المجموعة لقدراتها في  

وعة خاصة متنستثمار ، وتقديم حلول إلستشارية في مجال اإلل" لتوفير الخدمات ااالجزيرة" وشركة "الجزيرة كابيت

جمالي إجمالي محافظ عمالئها االستثمارية ليصبح إ، فقد حققت المجموعة نمواً ملحوظاً في بشريحة كبار العمالء

شارة الى أن إلم. وتجدر ا5102لاير بنهاية عام  مليون 221ستثمارية التابعة لعمالء المجموعة ما قيمته إلالمحافظ ا

فراده شهادات أر العمالء يتمتع بخبرات مصرفية طويلة ، ويحمل معظم دارة حسابات كباإفريق العمل المسؤول عن 

 دارة الثروات وفقاً ألعلى المعايير العالمية.إ، وذلك في سبيل تقديم خدمة إدارة الثرواتعالمية في 

البنك، كما استطاعت اضفاء سمعة  المصرفية الخاصة في كما ساهمت المجموعة بشكل كبيرفي بناء قاعدة عمالء

فاز البنك بجائزة "افضل مصرفية خاصة في المملكة ا المجال. حيث ذممتازه بين البنوك المحلية المتخصصة في ه

 ىحدإ، والتي تمثل ”Global Banking and Finance Review 5102“العربية السعودية من قبل

وتعتبر هذه  في العالم. ةالخاصة بالبنوك والمؤسسات المالياألبحاث تعنى باألخبار والمؤسسات اإلعالمية المشهورة و

ولى التي يحصل فيها بنك الجزيرة على مثل هذه الجائزة العالمية، والتي تؤكد على دور البنك البارز ألهي المرة ا

جم المعامالت والريادي في الخدمات المصرفية الخاصة في المملكة، حيث تم منح البنك هذه الجائزة بناًء على ح

آراء بعض عمالء المصرفية الخاصة في  ذخأسعار المنتجات التنافسية، كما تم أالبنكية ومستوى خدمات العمالء، و

 المملكة عن مستوى الخدمة المقدمة.

صحاب الثروات العالية ، من أجل ألتعزيز موقعها بين البنوك المحلية ، وزيادة حصتها السوقية من شريحة و

المساهمة بفاعلية في نمو ربحية بنك الجزيرة وزيادة عدد عمالءه. فقد قامت المجموعة بتطوير قدراتها البشرية من 

إدارة فضل البرامج في أنظمة أخالل تقديم برامج تدريبية متميزة لكوادرها البشرية. وجاري أيضاً البحث عن 

لى ذلك، فان المجموعة تسعى إضف أتعزيز العالقة بالعمالء وتقديم خدمة أفضل لهم.  ، من أجلعالقات العمالء

من خالل ذلك ومن  تطمح، حيث شريحة كبار العمالء واحتياجاتها دارات البنك عن طبيعةإالى توعية كافة  دوماً 

 .الخيار األول لهذه الشريحة في السوق المحلي يكون بنك الجزيرةلى أن إخالل ما سبق 
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 :فوري لخدمات تحويل األموالمجموعة 

، تواصل مجموعة مساندأعمال كمبدأ  األموال تحويل إلى إنشاء خدمات والتي تهدفمع استراتيجية البنك  تماشياً 

داخل المملكة وعلى المستوى العالمي.  مكانتهاتعزيز لتوسيع نطاق أعمالها وجهودها  فوري لخدمات تحويل األموال

معايير  تعريففي إعادة  جحنه نأ، اال جديد نسبياً  فوري يعتبر لخدمات تحويل األموال "فوري"سم على الرغم من او

 . ستراتيجية تسويق مبتكرةإوضع في الخدمة و تميزةمن خالل  الحواالت المالية

توسيع و البنك رؤيةاعادة تعريف ، وية أكبرحصة سوق استقطاب خاللمن  بنك الجزيرةل كبيراً  نمواً  5102شهد عام 

ى مستوى المملكة، في عل مركزاً  61 لىإللوصول توسعت بقوة  ضافة الى أن شبكة المراكز فقدإلباالعمالء.  قاعدة

 بنك الجزيرةلخدمات تحويل األموال في أربعة فروع تاحة إ، ستراتيجية. وباإلضافة إلى ذلكإلاالمواقع األساسية و

، جديدةوجهات تحويل لدول  تم خالل العام إضافةو وع المصرفيةالتي تقدم نفس خدمات مراكز فوري لعمالء الفر

يداع إو أبالدفع النقدي للمستفيد  االت الخارجية من خالل فوري سواءاً هم للحومنتجاتوبنوك مراسلة في العالم لتقديم 

 كز فوري .موالهم لحساباتهم في بنوكهم لدى أغلب دول العالم وذلك خالل لحظات من طلب تقديم الخدمة من مراأ

على القيم الرئيسية المتمثلة في مستوى رضا العمالء عن الخدمات المقدمة والتي  يجري تحديد مسار فوري بناءاً 

فازت فقد لم يسبق ألي منافس مماثل للمنتجات أن حققها، ، والتي لى تحقيق واحدة من أكبر نجاحات البنكإأدت 

ميدل  -تحويل أموال" في الشرق األوسط الممنوحة من مجلة "ذا بانكر مراكز فوري لتحويل األموال بجائزة "أفضل خدمات

إيست"، وهي الجائزة التي تمنحها مجموعة سي بي آي فايننشال العالمية المتخصصة بشؤون المال واالقتصاد وذلك خالل 

 الذكرى السنوية السادسة ضمن جوائز المال واألعمال المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

 

ذن هللا إستراتيجية البنك للحصول بإمستمرة في تنفيذ  "فوري" األموال تحويلخدمات  مازالتوعالوة على ذلك 

 تعالى على حصص سوقية ونمو مضطر.

على نطاق واسع نفذت المهنية للموظفين قد لتنمية الشخصية وفقد كانت امن مختلف الجنسيات ،اً للمنتمين لها مثمن 

من خالل فوري تقدم بكل حذر ت األعمال المقامة بقيو مع المصلحة العامة ألعمال البنك، تماشياً على مدار العام 

للسياسات البنكية مع التزام كامل والمبادئ التنظيمية  على أن تكون متوافقة وثابتة مع قواعد الشريعة اإلسالمية

 يمات مؤسسة النقد العربي السعودي.وواعي على تعليمات وتنظ

 

 الخدمات المصرفية للشركات والمؤسساتمجموعة 

 

يع محفظة معززة بتوس بنك الجزيرةحققت "مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية" في 

 ،2510في محفظة أصولها خالل عام  %1.7 واستقطاب العمالء وصفقات التمويل، نمواً بواقعالخدمات والمنتجات 

األنشطة المصرفية للمجموعة دخل الرسوم من  مليون ريـال سعودي. كما ارتفع  244.34بلغ تشغيلياً  لتسجل دخالً 

مليون  057.43بمبلغ  العام السابق بما كان عليه فيريـال سعودي مقارنة  مليون 062.75لتصل الى  %2.3 بواقع

والتي تقدم مجموعة تواصل "مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية" وف . وسلاير سعودي

وابتكار خدماتها  توسيع نطاقواسعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للعمالء من الشركات، 

الرياض وجدة والدمام مع توفير  في كل من المجموعةأنشطة تركز تو .مزيد من الحلول خالل السنوات القادمة

 قليمية الثالثة لتلبية االحتياجات المصرفية للعمالء في كل منطقة.الخبرات والموارد الالزمة في المكاتب اإل
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 :وتضم "مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية" وحدات العمل التالية

 

 وحدة الخدمات المصرفية التجارية

 

"مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية" وحدة الخدمات المصرفية  طرحت، 5105في عام 

التجارية التي توفر طيفاً واسعاً من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعنى 

كاتب إقليمية تربط بين بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها عبر تأسيس م وحدة الخدمات المصرفية التجارية

. ويعكس هذا التوجه المسار من خالل مختلف قنواتها مختلف العمالء المصرفيين التجاريين حول المملكة

ئتمان، وزيادة حجم اإلقراض، إلستراتيجي للبنك الرامي إلى توسيع قاعدة عمالئه، واالستفادة من الطلب على اإلا

لك، قدمت وحدة الخدمات المصرفية التجارية الدعم والتمويل الالزمين وتوسيع وتنويع محفظة التمويل. ونتيجة لذ

. عبر إطالق العديد من برامج التمويل المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضالً عن بـرنامج "كفالة"

ع في تقديم عروض متوافقة م محورياً  وسوف تواصل الخدمات المصرفية التجارية تعزيز خدماتها لكي تلعب دوراً 

 الشريعة اإلسالمية للوفاء بالمتطلبات الخاصة للعمالء.

 إدارة المعامالت المصرفية  العالمية

 

في إدارة النقد اإلسالمي والتمويل التجاري خالل السنوات  هامالعالمية كعنصر  الشركاتإدارة خدمات  برزت

المملكة بما في ذلك المشاريع العاملة ب شركاتالالماضية، حيث أثبتت مكانتها كشريك فاعل وموثوق للعديد من 

الصغيرة والمتوسطة، والشركات التجارية والكبرى، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية )القطاع العام(، والمؤسسات 

من المعامالت المحلية  كامالطيفاً المعامالت المصرفية العالمية المالية. وتغطي حلول الدفع التي توفرها إدارة 

اإلنترنت، وتمثل أبرز هذه الحلول في والتي يتم تقديمها عبر القنوات التقليدية وقنوات الهاتف المحمول والدولية 

وتنسجم استراتيجية النمو إلدارة المعامالت المصرفية العالمية تحصيل النقد. إضفاء بعد جديد على إدارة الرواتب و

وتطبيق التحديثات في مختلف  المعامالت اإللكترونيةباتجاه التغيير على صعيد  مع التوجهات الرئيسية التي تدفع

 .العربية السعودية القطاعات التجارية بالمملكة

 :قسم التمويل المتخصص

 

، والقروض المشتركة، هيكلوحدات مختلفة هي: المشاريع والتمويل الم 6من  التمويل المتخصصقسم  يتكون

في كامل طيف البنك  قدرةتعزيز في األهداف المحددة األدوار و النموذج التشغيلي ذو والوكالة. وقد ساهم هذا

 خصص.تعمليات التمويل الم

 وحدة المؤسسات المالية

 

تعزيز من خالل المصرفية الجيدة حول العالم المراسلين تواصل وحدة المؤسسات المالية بناء شبكة قوية من عالقات 

احتياجات عمالئه، وتسهيل تمويل التحويالت المالية والمعامالت التجارية الخاصة  قدرة "بنك الجزيرة" على تلبية

عالقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية وشبه المؤسسات المالية بوحدة حتفظ بهم. كما ت

 دير.ستثمار والوساطة، وشركات التأمين، وشركات تأمين اعتمادات التصإلالحكومية، وشركات ا
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  العام القطاع وحدة
 

بما فيها المرابحة، والمشاركة، )القطاع العام حلوالً مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  وحدةتقدم 

وغيرها من الحلول المصممة خصيصاً لمواكبة االحتياجات المتزايدة والمتنوعة  ( والتورق، واإلجارة، وبرنامج نقاء

ستثمارية، وتمويل إللشركات القطاع العام مثل تمويل الشركات، وتمويل العقارات، والخدمات المصرفية ا

ء البنك من القطاع لعمالوحدة القطاع العام المقاوالت، وحلول إدارة النقد، والخدمات المصرفية اإللكترونية. وتقدم 

، ومنتجات الخزينة، والخدمات نالعام خدمات تمويل التجارة الدولية، ومنتجات تتعلق بأسواق رأس المال والدي

 .عالميةالمصرفية ال

 مجموعة الخزينة:

وظائفها حققت من خاللها تقدمآ كبير  تحوالت كبيرة فيشهدت مجموعة الخزينة على مدى السنوات الخمس الماضية 

في فعاليتها المالية والتشغيلية. وقد أدت هذه التحوالت، والتي شملت تعزيزا لألنظمة واإلجراءات، إلى جعل مجموعة 

رئيس الخزينة مجموعة عالية الفعالية والديناميكية، وبالتالي مكنها من تحقيق هدفها النهائي وهو أن تصبح شريكآ 

 يا لجميع مجموعات العمل بالبنك.  ستراتيجإو

، واصلت مجموعة الخزينة تحقيق أداء مالي قوي في األسواق الداخلية والخارجيةحتدام المنافسة إعلى الرغم من 

اقترن بنمو بارز في األعمال بينما عززت المجموعة في ذات الوقت إدارتها المتحفظة للمخاطر. وكنتيجة لذلك، 

 رباح البنك المحققة. أفي صافي دخل ورئيس ورها كمساهم تواصل مجموعة الخزينة د

على الرغم من اآلثار السلبية التي تركها إنخفاض أسعار البترول على أوضاع السيولة في المنطقة، إال أن مجموعة 

السيولة ومخاطر أسعار الربحية في البنك بنجاح تام، حيث استطاعت تقديم أسعار مستوى الخزينة تمكنت من إدارة 

منافسة لمنتجات الموجودات والمطلوبات لمجموعات العمل إضافة إلى تقديم أسعار منافسة أيضا لخدمات تحويل 

ة إلدارتها الفَعالة األموال مما مكن المجموعة من إستيعاب والحفاظ على نمو األعمال بالبنك. إضافة لذلك وكنتيج

للسيولة، فقد نجحت إدارة الخزينة في الحفاظ على دخل تراكمي صحي مقرون بتقييم ائتماني قوي حيث تمكنت من 

 مقارنة بما كان عليه في السنة الماضية.   %2تحقيق الدخل التراكمي المستهدف إضافة إلى تسجيل تحسن قارب نسبة 

للبنك. وانطالقا من ذلك، فقد حققت  ث كانت وال تزال محور التركيز األساسيتواصل أعمال خدمة العمالء نموها حي

جهود إدارة الخزينة الرامية إلى تقديم حلول متوافقة مع الشريعة للعمالء ، مقرونة بتعاون أفضل مع مجموعات العمل 

ن دخل العمالء والذي بلغ في حقل بيع الخدمات والمنتجات نتائج باهرة، وهو ما  يستدل عليه من النمو المتحقق م

في أعمال المشتقات. كما  %19في أعمال الصرف األجنبي وبنسبة  %49مقارنة بالسنة الماضية )نمو بنسبة  51%

واصلت مجموعة الخزينة تقديم الدعم الكامل لمنتج "فوري" الذي تم طرحه مؤخرا وذلك من خالل توفير أسعار 

 حصتها السوقية على صعيد هذا النشاط.صرف منافسة ما مكن خدمة فوري من ترسيخ 

 أيةكما كان الحال عليه في السنة الماضية، حيث لم تبرز في السوق   مراكزهاحافظت محفظة االستثمارات على 

 ئتماني جيد أو عوائد مناسبة.إمتوافقة مع الشريعة وذات تصنيف  يةستثمارإأدوات 

ت مجموعة الخزينة من ضمان التطبيق التام لسياسات وممارسات عالوة على تحقيق أهدافها المالية للسنة، فقد تمكن

ئتماني إمخاطر السوق بشكل دقيق في كافة عملياتها. وبناء على ذلك تواصل المجموعة حفاظها على درجات تقييم 

 عالية وخاصة في ظل عدم ظهور أية مشاكل تذكر خالل جميع المراجعات التي ن فِذْت على مجموعة الخزينة.
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 الموارد البشريةمجموعة 

 

رحلتها في تحقيق قفزات وتقدم الموارد البشرية واصلت مجموعة   2016امتدادا من التقدم الذي تم تحقيقه في عام 

من  ،لجميع قطاعات األعمالومكمل استراتيجي كامل ومعززة دورها كشريك حيوي  2015خالل عام إضافي 

النظامية ذات الصلة والتركيز في ذات الوقت على استقطاب وتطوير تطبيق كافة التوجيهات ستمرار في إلا خالل

 حتفاظ بها للمدى البعيد وتحقيق تميز متواصل في أداء موظفي البنك. إلوتحفيز ومكافأة الموارد البشرية من أجل ا

ن الموظفين كما واصلت المجموعة تنفيذ سلسلة كاملة من األدوار العامة والخاصة وممارسة الرقابة على جميع شؤو

وممارساتهم بما في ذلك تقديم المشورة لجميع وحدات العمل حول كافة األمور المتعلقة بإدارة موظفيهم من أجل 

رتقاء إلوا للمساهمينمساندة وتحقيق األهداف العامة للبنك وتطلعاته العملية بغية الحفاظ على نمو ثابت وزيادة القيمة 

 حترافية.إلبسمعة البنك وصورته ا

 الترقي باإلنتاجية دعم تيارالمجموعة دورها كشريك لجميع مجموعات األعمال في  تواصل م2015ي عام فف

إعادة الهيكلة التنظيمية لمجموعات األعمال لتمكينها من  الجماعية والفردية لجميع فئات الموظفين بالتركيز على

 صممت تدريبيةبرامج يدة ومساندتها بتحقيق أقصى قدراتهم اإلنتاجية ومن ضمن ذلك استحداث وحدات عمل جد

خصيصا  لتأهيل أو إعادة تأهيل الكوادر المختلفة للعمل بها. كما ساهمت جسور التواصل ممثلة في مدراء العالقة 

بإدارة عالقات الموارد البشرية في تعزيز التواصل الحيوي والفعال بين المختصين في مجموعة الموارد البشرية 

شغيلية بالبنك. كما تم تفعيل جدول أعمال معني بتطوير اإلدارة العليا متطرق إلى التعاقب الوظيفي وكافة اإلدارات الت

وتأهيل الخطوط الثانية وتأكيد الجودة واالستمرارية اإلدارية واجتياز جداول ومتطلبات الحمالت الرقابية والتدقيق 

تحداث وتطوير وتعزيز السياسات والممارسات بال مالحظات سلبية وبأقصى درجات النجاح الممكنة، من خالل اس

 ودور الحوكمة. 

لمراكز "فوري" لعمليات الحوالة بالتركيز على جذب القوى العاملة السعودية  2015تقدم التوظيف للصدارة في 

إضافة إلى  دفعات منفصلة خالل العام، 4خريج على  133لبرنامج "تطوير شبكة الفروع" الذين اجتذبا جماعيا  و

والتي تعتبر من أنجح  ،الجامعيةوالدبلوم و لحملة الشهادة الثانوية المختلفة وظيفية الفرص التوفير ستمرار في اال

وسائل االستقطاب للمواهب السعودية الجديدة والنامية، باإلضافة إلى استمرار فعاليات برنامج "البيت الحسن" 

االستقطاب والحفاظ الطويل المدى على أهم وابرز المواهب الموجودة للتمويل العقاري والذي يعتبر من أقوى برامج 

 . بالبنك

. وبذلت %32نسبة  تجاوزوالذي  من السعودةالمعدل العالي  الحفاظ على ومما يجدر ذكره أن البنك نجح في 

نيات وباقة مكاإالبشري وتطوير منصة و والتطوير التعلمجهدها في تنمية نشاط  مجموعة الموارد البشرية قصارى

لعام بين دورة أو ورشة تدريبية  450 ما يزيد عن وقد أسفر الجهد التدريبي عن عقدلكترونية الذاتية. إلالخدمات ا

تتساوى مع الرقم القياسي الذي تم ، وهذه النتيجة لكل موظف يوم تدريبي 4.9أفرزت فرصا  تدريبية بمعدل ، 2015
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للدورات اإللزامية مثل مكافحة غسل األموال وااللتزام والشاملة لجميع ، إضافة م2016خالل العام سابقا   يقهتحق

 منسوبي البنك بال استثناء.

 النتوائجهامة ومؤثرة على مستوى كافة الفئوات والتقيويم العوام للبنوك وعوززت هوذه  إنجازات تم تحقيق ذلكعلى ضوء و

وحودات وقطاعوات العمول فوي البنوك لالسوتمرار نحوو ببقيوة الموارد البشورية الشراكة االستراتيجية التي تربط مجموعة 

 مستقبل أفضل مع توفير بيئة عمل تتسم بالمرونة والجاذبية والعطاء والتحدي في ذات الوقت.

 مخاطر المجموعة إدارة 

هوذا  اعتمواد. وموع البنوككافة طاقاته وموارده على تعزيز مجموعة إدارة مخواطر  2015ركز بنك الجزيرة خالل عام 

المخاطر وإنشواء البنيوة  المتاحة المتعلقة بادارة ممارساتالواصلت اإلدارة التزامها بضمان تبني البنك ألفضل  الهدف،

واإلجوراءات واألنظموة بموا يضومن أن تصوبح تلوك الممارسوات التوي توم  البشرية التحتية الضرورية، من ناحية الموارد

 تبنيها هي البصمة المميزة للبنك.

على  مخاطرالإدارة  انشاء وتفعيلعليا للبنك بوضع الرؤية والتوجه للبنك، فقد انصبت األولوية على ومع قيام اإلدارة ال

 مع التركيز بشكل خاص على النواحي التالية: مستوى المؤسسة

 

i. بناء هيكل مخاطر قوي واستراتيجية مخاطر واضحة 

 

ii. لبيانات المخاطر قاعدة -وتطوير إمكانيات وتقنية تحليل المخاطر ووضع األسس القوية إلنشاء  ستثمارإلا 

 

iii.  بقواء معتمودي ومراجعوي المخواطر مسوتقلين  لضمان رسم الخطوط العريضة للموافقات وإجراءات المراجعة

 .الرقابة المتعددة وموضوعيين إضافة إلى التبني الصارم لثقافة لجنة االئتمان ومبدأ 

 

iv.  مع قواعد وتوجيهات مؤسسة النقد العربوي  وذلك تمشيا   منية في البنك ألدارة االمخاطر اإتنسيق وإثراء فعالية

 السعودي.

 

v.  والذي يمثل فرصة هامة لتحقيق النواحي التالية: "بازل" تفاقيةإتنفيذ 

 

متوافقوة موع تطوير وصقل سياسات وإجراءات البنك بما يضمن أن تكون تلك السياسوات واإلجوراءات  .1

 أفضل الممارسات العالمية والمتطلبات النظامية المحلية

 

المخواطر، ليكوون لويس مجورد نقطووة  تحموللمسوتوى  خواص بالبنوك إطوار تفصويلي وتخصويصتطووير  .2

وصل بين استراتيجية مجلس اإلدارة والتطبيق العملي لذلك المستوى من قبول البنوك، بول ليكوون أيضوا 

لتقووديم المالحظووات والمرئيووات بمووا يضوومن اتسوواق االسووتراتيجية مووع بيئووة العموول  وصوول تبادليووة كحلقووة

 والبيئة النظامية السائدتين.

 

مراجعة والتثبت من فاعلية وتطوير أنماط تقييم المخاطر بموجب الركن الثاني وموائمتهوا موع أفضول   .3

مؤسسووة النقوود  اتوتوجيهووالممارسووات المعتموودة علووى مسووتوى القطوواع المصوورفي وايضووا مووع تعليمووات 

 العربي السعودي. 

 

والوركن الثالوث بموا يضومن أن تكوون تلوك التقوارير دقيقوة  األولالركن المتعلقوة بو اآللية التقارير تفعيل  .6

 وتصدر في المواعيد المحددة عالوة على مواصلة اتساقها مع المتطلبات والتوقعات النظامية.

 

vi.  مصومم علوى ضووء أفضول الممارسوات المتاحوة  الضواغطةوضواع ألا ختباراتإلوضع إطار تفصيلي وشامل

بوازل وصوندوق النقود الودولي والبنوك الودولي  واتفاقيوةوأيضا طبقا لتوجيهات مؤسسوة النقود العربوي السوعودي 
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النظاميوة فحسوب، وضاع الضواغطة ألاختبارات إشامال اإلجراءات والمنهجية بما يمكن البنك ليس من إجراء 

االوضوواع   الداخليووة و/أو المؤقتووة لمختلووف خطوووط العموول ووضوواع الضوواغطة ألاختبووارات إبوول ايضووا إجووراء 

 .  المتعلقة بها

 

vii.  كمعلومات قيموة للعمول وألغوراض تخطويط رأس الموال علوى أسواس االوضاع الضاغطة  اتخاذ نتائج اختبارات

 مستقبلي.

 

viii. نظوام تقيويم مخواطر العموالء يحوافظ  التأكد من خالل التحقوق والتعوديل لمعوايير التقيويم االئتمواني لعموالء البنوك أن

 على كفاءته التقديرية في تقييم المخاطر المرتبطة بالعمالء الحاليين و/أو المحتملين.

 

 )التدقيق الداخلي( مجموعة المراجعة الداخلية

والفعاليات تقوم إدارة المراجعة الداخلية بإجراء تدقيق داخلي مستقل ومراجعة الضوابط للبنك تشمل كافة أقسام العمل 

والمواقع الجغرافية للبنك. وتستخدم اإلدارة المنهجيات المعيارية للتدقيق في إجراء تقييمات محكمة للمخاطر وأنظمة 

 الرقابة بالبنك.

ويدير الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية المجموعة بينما تضطلع لجنة المراجعة بمسئولية اإلشراف عليها بما يضمن 

مهام تقييم  مجموعة. وتتبع إدارة المراجعة الداخلية طريقة مبنية على المخاطر في تخطيط وتنفيذتحقيق أهداف ال

المراجعة. ويشمل نطاق صالحيات المراجعة الداخلية فحص كفاية وفعالية ضوابط الرقابة بالبنك، والحوكمة، وإجراءات إدارة 

 نفيذ المسئوليات الموكلة لها.المخاطر، وهيكل نظام الرقابة الداخلية ونوعية األداء في ت

للمخاطر وأنشطة الراقبة لإلدارة العليا وتزودها بالتوصيات والمرئيات  وموضوعيا   مستقال   تقدم إدارة المراجعة الداخلية تقييما  

 المتعلقة باألنشطة التي تمت مراجعتها.

 ة المراجعة الداخلية.لضمان الجودة والنوعية يشمل كافة أوجه أنشط كما تعتمد المجموعة برنامجا  

 المجموعة الشرعية 

 

بما يحقق تطلعات عمالئه  ومساهميه لخدمات البنك ومنتجاته  الشرعية استمرت المجموعة في التركيز على الجودة

 بوصفه بنكاً إسالمياً رائداً وذلك من خالل ثالث مسارات:

بتكار والتجديد في منتجات البنك وخدماته بالتعاون مع إدارات البنك المختلفة بحيث تجمع هذه إلالمسار األول: ا

المنتجات والخدمات بين االنضباط الشرعي وتحقيق رغبات العمالء في آن واحد حيث تم طرح العديد من المنتجات 

 ئتمان.إلمنتجات بطاقات اومنها: منتجات التمويل العقاري ووالخدمات 

للتأكد من أن جميع أعمال البنك والشركات التابعة  ف عمليات الفحص والمراجعة لعمليات البنكيكثر الثاني: تالمسا

 له متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة الشرعية للبنك.

نه في سبيل المحافظة على مكانة المسار الثالث: العناية بالبحث وجمع المعلومات حيث تدرك المجموعة الشرعية أ

اإلسالمية فالبد من إعطاء هذا الجانب أهمية بالغة؛ ومن هنا  الخدمات المصرفيةرائد في مجال  كمصرفالبنك 

واصلت إدارة األبحاث جهودها في جمع المعلومات وإعداد التقارير واالستبانات حول سوق الصيرفة اإلسالمية 

 ها.ومنتجاتها ومدى رضى العمالء عن
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في رؤية المجتمع والعمالء للبنك حيث رفعت من مستوى الثقة في البنك كبنك  أثر بالغلقد كان لهذه اإلجراءات 

 يد من الجوائز في مجال الخدمات المالية اإلسالمية.دإسالمي، كما ساهمت في حصول البنك على الع

يرجع إلى التزام البنك في جميع معامالته بأحكام وضوابط  االسالمية صرفيةمالإن تميزنا وريادتنا في صناعة 

 .من أصحاب الفضيلة العلماءللبنك الهيئة الشرعية وفق اجتهاد أعضاء الشريعة اإلسالمية 

 

 مجموعة المساندة

 

مساندتها لمجموعتي الخدمات المصرفية لألفراد والشركات دعمها  5102خالل عام  المساندةواصلت مجموعة 
 التشغيل، والتقنية والتحوالت اللوجستية. مجاالتالمستمر لهذين القطاعين سريعة النمو في 

 
الشخصي، ودعم تمثل االهتمام الرئيسي على بناء الخدمات التقنية الالزمة لتطوير أعمال بطاقات األفراد والتمويل 

تطلعات واحتياجات التكنولوجيه لخدمة تحويل األموال "فوري". وتوازياً مع ذلك، ركزت مجموعة الدعم على 
 تطوير عمليات التشغيل اليومية والخدمات التقنية المقدمة لجميع المتعاملين الداخليين والخارجيين.

 

 

 مجموعة تطوير األعمال

 

لى دعم أعمال البنك الواسعة؛ مثل الموازنة، والتغيرات في العمليات عمل قسم مجموعة تطوير األعمال ع
واإلجراءات التنظيمية، وذلك عبر المشاركة في جميع مجاالت األعمال. واشتملت انجازات المجموعة الرئيسية 

ت"، تحسينات هامة في خدمة بطاقات اإلئتمان، والخدمات اإللكترونية للشركات، وتحديث مستوى "الجزيرة سمار
وبعض التطويرات اإللزامية المرتبطة بمؤسسة النقد العربي السعودي )مثل نظام نقاط البيع بدون االتصال بالشبكة، 
ومتطلبات أجهزة الصراف األلي وغيرها(، وقدرات التحويل النقدي، وتحسينات كبيرة على مشروع موازنة )مثل 

 مقاصة نقاط البيع وغيرها(
 

 

 

 المعلوماتتقنية 

 

مشروعاً رئيسياً،  61مع إتمام  5102قسم تقنية المعلومات مستوى قياسياً في إتمام التحويل الناجح خالل عام حقق 
تحويالً وتطويراً هاماً لألنظمة األساسية واإلجراءات. وعلى مدار السنة، ساد التركيز على تطوير أنظمة  071و

اليوم، واختبار التشغيل بعد األعطال، وتطوير وتحسين تقنية اإلجراءات الرئيسية، كزيادة الفعالية في إجراءات نهاية 
عملية إتمام التحويل الجارية لخدمة مجاالت أعمال البنوك، والتمويل والمتطلبات التنظيمية، وخدمة العمالء في نهاية 

 المطاف.
 

 العمليات

 

 الرئيسي، األداء مؤشر وإدارة العمالء، خدمة على ترّكز االهتمام 5102 عام في العمليات القيادة الجديدة لقسم مع
على الموازنة واستعادة العمل عند األعطال من  التركيزواصل  إلى ذلك باإلضافة, والضوابط اليومية والموازنات

 خالل تجارب ناجحة تم إجراؤها خالل العام. 
 
على الموازنة واستعادة العمل عند األعطال من خالل تجارب ناجحة تم إجراؤها  التركيزواصل  إلى ذلك ضافةإلبا

خالل العام. وحّسنت مجموعة إدارة الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( التي ُشّكلت حديثاً من معّدل جودة 
 سعودية.إلى الدرجة األولى بين البنوك ال 01البيانات، حيث ارتفع تصنيف البنك من الدرجة 
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 الخدمات اللوجستية

 
موقع لخدمة  04نجح قسم الخدمات اللوجستية في مجموعة الدعم في التحدي المتمثل في تسليم  5102خالل عام 
فروع جديدة لألفراد. وتم إنشاء مركز العمليات بنجاح في شارع خالد بن الوليد في جدة، والمكتب  7"فوري"، و

اإلقليمي )اإلدارة العليا( حيث تمت إعادة تهيئتها لتأمين مساحة ضرورية للعمل. وفي الرئيسي )النهضة(، والمكتب 
 الوقت نفسه، تحسنت إمكانيات التخزين واألرشفة إلى قدر ملحوظ.

 
 عمالألستمرارية اإإدارة 

 
خطار ووضع الخطط ألفي التركيز على جاهزية البنك في مواجهة ا 5102عمال بنجاح خالل عام ألستمرارية اإدارة إواصلت 

عمال في ألزمات والمخاطر من خالل اختبارها السنوي لجاهزية موقعي استمرارية األوالحلول الالزمة والبديلة لمجابهة ا
بنجاح كل مايتعلق بالمحافظة على ممتلكات البنك وعقود الفروع التابعة له وانهت  حيث أنها أدارتمدينتي جدة والرياض, 

نتهاء من تصميم الهوية الجديدة لفروع إلدارة نجاحاتها باإلصول البنك الثابتة. وقد توجت اأجميع ول حصر شامل لأبسالسة 
 البنك.

 

 

 الجزيرة لألسواق المالية " الجزيرة كابيتال "

 

ستمرار إن تعلن عن ألشركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(. في هذا السياق، يسر الشركة  جيداً  عاماً  5102كان 

بالرغم من التقلبات العديدة  ٪03.5 الحفاظ على مركزها الريادي في سوق الوساطة المحلي لهذا العام مع حصة سوقية بلغت 

مليون لاير  011 في السوق. إنعكس األداء المالي القوي في مساهمة الشركة بمجموعة بنك الجزيرة بتحقيق صافي ربح بحدود

 .(5107ليون لاير سعودي في عام م 013)مقابل  5102سعودي لعام 

تعكس المكانة الرائدة للشركة تركيزها المستمر على الثقة والسرعة التي تتيحها لعمالئها من خالل خبرة التداول ومن خالل 

مة ستثمار الكبير الذي تم اتخاذه في ترقية أنظإلاستخدام العمالء ألنظمة التداول المطورة من قبل الجزيرة كابيتال. يعتبر ا

الوساطة المالية خالل العام شهادة على التزام الشركة تجاه المنتج األساسي. نفذت إدارة الوساطة المحلية للجزيرة كابيتال 

 .(5107مليار لاير سعودي في عام  475مليار لاير سعودي. )مقابل  261  بقيمة  5102صفقات تداول خالل 

خرى بما في ذلك خدمات إدارة األصول وعروض المنتجات ألمارية استثإلاستمر استثمار الشركة في تطوير خدماتها ا

صول المدارة في الصناديق االستثمارية المطروحة للعموم والمقدمة ضمن خدمات إدارة االصول نمواً ألاالستثمارية. وحققت ا

أن نعلن عن استمرار  مليار لاير سعودي. بشكل أدق، يسرنا 5.3مليار لاير سعودي خالل العام الى  5.6من  %06بنسبة 

الشركة في تحقيق عوائد مرتفعة لمستثمريها عبر صندوق األسهم المحلية المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية )صندوق 

الجزيرة كابيتال قامت  ، كما أن5102ق مماثلة خالل عام الطيبات( خالل العام والحفاظ على مركزه ضمن أفضل ثالثة صنادي

مالي فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق أولوية لالكتتاب العام للشركة المتحدة للتأمين )والء( وشركة  مستشاربدور رئيسي كمدير و

  .5102كتتاب لكل من الشركتين بنجاح خالل عام إلالتأمين العربية، حيث تم طرح ا

من المستثمر  5102للعام كما تفخر الشركة بحصولها على جائزة أفضل وسيط مالي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

 .وعالمياً  تقديراً لخدماتنا المتميزة في الوساطة المالية، محلياً  (ISF) العالمي

 لإلقتصادساسية الكامنة ألبتفاؤل حذر. تستمر اإلدارة باالعتقاد أن العوامل ا 5103تتطلع شركة الجزيرة كابيتال الى عام 

 .س المال في المملكة العربية السعوديةأاصلة تطوير أسواق رفي السنوات القادمة لمو السعودي ستشكل حافزاً 
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 المسئولية االجتماعية

على تنفيذ برامجه النوعية التي تسهم في  –من خالل برنامج )خير الجزيرة ألهل الجزيرة(  -يحرص بنك الجزيرة 

 التنموية.التنمية المستدامة وتساعد في نقل شريحة من المجتمع من مرحلة الرعوية إلى 

وقد واصل البنك تفعيل برامجه وأنشطته في مختلف برامجه النوعية والمتنوعة في هذا العام وزاد من شركائه في 

عدد المستفيدين من برنامج )خير الجزيرة  الجهات الخيرية والمؤسسات التي تدعم المجتمع بجميع أطيافه؛ حيث بلغ

 ه وأنشطته في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعوديةم، بمختلف برامج5102ألهل الجزيرة( خالل عام 

 شاباً وفتاة.  (4،301)

لقد سعى البنك في تقديم برامجه المستدامة لألفراد من الجنسين وذلك من خالل )القروض الحسنة( لألسر المنتجة في 

األخذ إلى صفة البذل والعطاء، كما عدد من مدن ومحافظات المملكة لتأسيس مشاريعهم الصغيرة ليتحولوا من صفة 

شارك البنك في مهرجانات تسويقيه لمنتجات األسر المنتجة في مختلف مدن المملكة سعياً إليجاد فرص لزيادة 

مداخيلها، باإلضافة إلى برامج التأهيل والتدريب لتهيئة الشباب والشابات لسوق العمل وكذلك البرامج الموجهة لذوي 

 ، اإلعاقات الحركية(. )المكفوفون، الصمحتياجات الخاصة إلا

من الجمعيات والمراكز  كما ساهم البنك في تجهيز العديد من معامل الحاسب اآللي وحاضنات األعمال في عدد

م بمختلف مناطق ومحافظات ، وكذلك تجهيز المعامل اإللكترونية في عدد من جمعيات تحفيظ القرآن الكريالتدريبية

هتمام بشريحة األيتام ومجهولي النسب وذلك بتقديم البرامج الترويحية والترفيهية لهذه الفئه إللى ا، باإلضافة إالمملكة

في العديد من المناطق والمحافظات. وسعياً لتطوير وتدريب وتأهيل قيادات العمل االجتماعي في المؤسسات 

اعي مما سيعود بالنفع على األفراد االجتماعيه والخيرية فقد أكمل البنك برنامج تأهيل قيادات العمل االجتم

 والمؤسسات.

إن بنك الجزيرة سيواصل من خالل برنامج )خير الجزيرة ألهل الجزيرة( دعمه للجمعيات الخيرية والمؤسسات التي 

 نتقال من مرحلة الرعوية إلى التنموية.إلتعنى بالمسؤوليه االجتماعية ألفراد المجتمع؛ مما يساعد في ا

 الجوائز التقديرية والشهادات 

 

 على الجوائز التقديرية التالية: خالل الفترة الماضية حصل "بنك الجزيرة" 

 من كامبردج التحليلية اناليتيكا، وهي سالمية لألفراد الممنوحة إلجائزة اختيار النقاد كأفضل بنك في المصرفية ا

 لكة المتحدة.ية اإلسالمية في الممستثمارات المالإلجهة متخصصة في ا

 من والممنوحة ( التابع لبنك الجزيرةفوري)ت تحويل األموال" بالشرق األوسط خدما مركز جائزة "أفضل 

 . 2015 واالقتصاد المال بشؤون المتخصصة العالمية فايننشال آي بي سي مجموعة

  ضمن أعمال مؤتمر )المؤسسات المانحة غير  م2015جائزة المؤسسة العربية المانحة المتميزة "مانح" لعام

الحكومية في الدول العربية( برعاية معالي الشيخ / خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية 

 .واالوقاف بالبحرين

  م من قبل 2015جائزة افضل بنك في المصرفية الخاصة لعام“Global Banking and Finance Review 

تعنى باألخبار واألبحاث الخاصة بالبنوك التي المؤسسات اإلعالمية المشهورة  ىحدإمثل التي ت  ”2015

 والمؤسسات المالية في العالم.

  م ضمن نهائيات المسابقة العالمية لمراكز اتصاالت 2015جائزتي افضل مركز اتصاالت عمالء في العالم لعام

 العمالء في الواليات المتحدة األمريكية :

 والمركز األول عن فئة "افضل مركز اتصاالت عمالء في العالم للسنة" –الذهبية الميدالية  -

 "  ة عمالء في العالم للسنة"أفضل خدم والمركز الثاني عن فئة – الفضيةالميدالية  -
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    م.2015جائزة عكاظ للتميز المهني )إتقان( لعام   

  األمير  الملكي سموال مقدمة من صاحب ،م 2015رواجا  في العام  عالمة تجارية سعودية 100جائزة أفضل

 " صحيفة الوطن" شرافإتحت ، طقة الرياضصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منفي

  من مجلة "وورلد فاينانس بانكنغ". 2016أفضل بنك في الخدمات المصرفية الفردية لعام 

  ميدل إيستمن مجلة "ذي بانكر  2016أفضل بنك في البطاقات االئتمانية لعام." 

  ميدل إيستم من مجلة "ذي بانكر 2016أفضل بنك في التمويل العقاري لعام." 

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

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

 يوروبيان". 

 سة المثالية لدعم العمل االجتماعي والتنموي" من مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية لدول جائزة "المؤس

 مجلس التعاون الخليجي" في البحرين

  سمو األمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة  رعالمة تجارية سعودية بحضو 100جائزة أفضل

 الحكومة والصحافة."مؤسسة عسير للصحافة والنشر" وحشد كبير من ممثلي 

  ."الميدالية الفضية والمركز الثاني في فئة "أفضل مركز اتصال في العالم" " الشركة العالمية لمراكز االتصال 

 9  النمسا:/  فيينا – 2013لعام جوائز في مسابقة مراكز االتصال العالمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

o  مركز اتصال للسنة " جائزة "أفضل –الميدالية الذهبية 

o  جائزة "أفضل خدمات مركز اتصال"  –الميدالية الذهبية 

o  جائزة "أفضل نظام لحوافز المبيعات للسنة"  –الميدالية الفضية 

o  جائزة "أفضل قائد إداري للسنة "  –الميدالية الذهبية 

o  جائزة "أفضل دعم فني" –الميدالية الذهبية 

o  مشرف للعام "جائزة "أفضل  –الميدالية الذهبية 

o  جائزة "أفضل وكيل مركز اتصال للسنة "  –الميدالية الفضية 

 الميدالية الذهبية المرتبة األولى و –وسط وإفريقيا جائزة "أفضل مركز اتصال" في أوروبا والشرق األ 

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

 الميدالية الفضيةالمرتبة الثانية و –كز االتصال" العالمية لمرا جائزة "أفضل قائد" ضمن "المسابقة 

 شكر وتقدير

 

الفرصة للتعبير عن خالص شكره وتقديره للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين  هذه يسر مجلس اإلدارة انتهاز

   . - حفظه هللا -الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

 الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراءومقام صاحب السمو 

 ووزير الداخلية.

سلمان  بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس   وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن

 .، وجميع الوزراء على دعمهم المتواصلالدفاعالوزراء ووزير 

كما يتقدم بالشكر لمقام وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم 

 المستمر للبنك .

كما يسر المجلس انتهاز هذه الفرصة للتعبير عن جزيل شكره وتقديره للمساهمين و العمالء األفاضل على ثقتهم 

 البنك وكافة منسوبيه على أدائهم وانجازاتهم .ودعمهم المستمر ولفريق إدارة 


