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مقدمة

تاأ�س�س بنك اجلزيرة»البنك« ك�رشكة �سعودية م�ساهمة عامة مبوجب »املر�سوم امللكي رقم« 46/م وتاريخ 12جمادى الثانية 1395هـ ) املوافق 21 يونيو 1975م(. كان 

البنك قد با�رش اأعماله يف 16 �سوال 1396هـ )املوافق 9 اأكتوبر 1976م( بعد اأن انتقلت اإليه عمليات فروع بنك باك�ستان الوطني يف اململكة العربية ال�سعودية. وميار�س 

بنك اجلزيرة اأعماله مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030010523 وتاريخ 29 رجب 1396هـ )املوافق 27 يوليو 1976م( ال�سادر من جدة. وتتمثل الأهداف الرئي�سية 

اعتمادها  يتم  والتي  والتورق  والإجارة  وال�ست�سناع  املرابحة  ت�سم  والتي  الإ�سالمية  ال�رشيعة  مع  املتوافقة  امل�رشفية  املنتجات واخلدمات  من  كاملة  تقدمي جمموعة  للبنك يف 

والإ�رشاف عليها من قبل هيئة �رشعية م�ستقلة.

ويعترب البنك واحداً من املوؤ�س�سات املالية الرائدة املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وذات النمو املت�سارع يف اململكة العربية ال�سعودية، والذي يقدم خدمات مالية مبتكرة 

ومتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة للعمالء الأفراد وال�رشكات واملوؤ�س�سات وذلك من خالل كادر يتمتع باأعلى م�ستويات التاأهيل واللتزام. 

يتكون راأ�س مال البنك امل�سدر واملدفوع بالكامل مكونًا من 400 مليون �سهمًا بقيمة اأ�سمية وقدرها 10 ريالت �سعودية لكل �سهم.

اأبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية

يو�ضح اجلدول التايل الأداء املايل للبنك خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية:

املوؤ�رشات املالية

–  با�ضتثناء  ما مت حتديده خالفا لذلك( ٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16)مباليني الريالت ال�ضعودية 

4٢٫٠٩٩ 42٫174 41٫245 34٫995 29٫٨97 �ضايف القرو�س وال�ضلف

66٫31٩ 63٫264 66٫554 59٫976 50٫7٨1 اإجمايل املوجودات

51٫6٠٢ 49٫765 54٫569 4٨٫0٨3 40٫675 ودائع العمالء

5٨٫٢16 55٫٨51 60٫396 54٫24٨ 45٫770 اإجمايل املطلوبات

٨٫1٠4 7٫413 6٫15٨ 5٫729 5٫012 حقوق امل�ضاهمني/امللكية

٨٧٢ 1٫2٨7 572 651 500 �ضايف الدخل

٢٫51٩ 2٫922 2٫226 1٫٨39 1٫601 اإجمايل دخل العمليات

)3٢٫٢6(124٫٨4 )12٫01(30٫20 65٫02 منو �ضايف الدخل )% (

)13٫٧٨(31٫25 21٫04 14٫٨7 32٫53 منو اإجمايل دخل العمليات )%(

11٫٢4 1٨٫97 9٫63 12٫12 10٫27 العائد على  متو�ضط حقوق امللكية )% (

1٫35 1٫9٨ 0٫90 1٫17 1٫12 العائد على متو�ضط املوجودات )% (

٢٫1٨ 3٫22 1٫43 1٫63 1٫25 ربح ال�ضهم بالريال ال�ضعودي

�سايف القرو�س وال�سلف

 بلغ �سايف القرو�س وال�سلف 42٫1 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية العام م�سجاًل انخفا�سًا �سئياًل مقارنة مببلغ 42٫2 مليار ريال �سعودي لنف�س الفرتة من عام 2015. وقد 

وا�سل بنك اجلزيرة خالل العام  تنويع حمفظة القرو�س لديه على خمتلف القطاعات القت�سادية، وعمل على تو�سيع قاعدة عمالئه مما خفف اإىل حد كبري خماطر الرتكز بالبنك.

الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية

بلغ اإجمايل الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية 1٫3 مليار ريال �سعودي، مقارنة مببلغ  4٫7 مليار ريال �سعودي يف عام 2015 ،  ويعترب هذا ن�ساطا لإدارة ال�سيولة 

والتدفقات النقدية ق�سرية الأجل.
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ال�ستثمارات

تتكون حمفظة ال�ستثمار من ال�سكوك والأ�سهم وال�سناديق ال�ستثمارية. كما بلغت ا�ستثمارات البنك 16٫3 مليار ريال �سعودي يف نهاية العام، مقارنًة مببلغ 11٫3 مليار ريال 

�سعودي يف عام 2015م بارتفاع ن�سبته 44٫5% ويعود  الرتفاع يف ال�ستثمار ب�سكل رئي�سي اإىل �رشاء �سندات وكالة ذات �سعر متغري.

اإجمايل املوجودات

بلغ اإجمايل املوجودات 66٫3 مليار ريال �سعودي يف نهاية عام 2016، مقارنًة بـمبلغ 63٫3 مليار ريال �سعودي يف عام 2015، اأي بارتفاع بن�سبة  4٫٨ % عما كان عليه 

يف ال�سنة املا�سية.

ودائع العمالء

ارتفعت ودائع العمالء من 49٫٨ مليار ريال �سعودي يف نهاية 2015 اإىل 51٫6 مليار ريال �سعودي يف نهاية عام 2016، اأي بارتفاع 3٫7%. ويرتبط الرتفاع يف ودائع 

العمالء بالرتفاع يف الودائع حتت الطلب  بن�سبة 2٫3 % من 24٫9 مليار ريال �سعودي اإىل 25٫5 مليار ريال �سعودي ، والرتفاع يف الودائع لأجل بن�سبة 6٫7 % من 23٫6 

مليار ريال �سعودي اإىل 25٫2 مليار ريال �سعودي. 

اإجمايل املطلوبات

بلغ اإجمايل املطلوبات 5٨٫2 مليار ريال �سعودي يف نهاية عام 2016، مقارنًة بـمبلغ 55٫9 مليار ريال �سعودي يف عام 2015، اأي بارتفاع بن�سبة  4٫2 % عما كان عليه 

يف ال�سنة املا�سية.

التحليل اجلغرايف لالإيرادات

يو�سح اجلدول التايل التحليل اجلغرايف لإجمايل اإيرادات عمليات  البنك  ح�سب املناطق. وي�سمل  اجلدول دخل العمليات ل�رشكة اجلزيرة كابيتال البالغ 193٫5 مليون ريال 

�سعودي لل�سنة املنتهية ) �رشكة تابعة للبنك بن�سبة %100( 

باآلف الريالت ال�ضعودية

املجموعاملركز الرئي�ضيالغربيةال�رشقيةالو�ضطىاملناطق

5٠1٫٨٢5٢٫51٨٫63٧ 4٠٨٫٧1٩٨6٠٫3٨6 ٧4٧٫٧٠٧اإجمايل دخل العمليات

اأق�سام/ قطاعات العمل الرئي�سية

ت�ضم اأن�ضطة البنك من اأق�ضام العمل الرئي�ضية التالية:-

قطاع الأفراد: ودائع ومنتجات ائتمانية وا�ستثمارية لالأفراد، حوالت، متويل عقاري، اإ�سدار بطاقات ائتمان ومتويل �سخ�سي

قطاع ال�رشكات: متويل وودائع ومنتجات ائتمانية لل�رشكات الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية واملتو�سطة احلجم واملوؤ�س�سات. 

الو�ضاطة واإدارة الأ�ضول: خدمات الو�ساطة لتداول اأ�سهم العمالء واإدارة العديد من �سناديق ال�ستثمار املقفلة واملفتوحة )واملدارة بوا�سطة �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية “اجلزيرة 

كابيتال” وهي �رشكة تابعة مملوكة بالكامل للبنك(.

قطاع اخلزينة: اخلزينة م�سوؤولة عن اإدارة موجودات والتزامات البنك. وي�سمل ذلك اإدارة خماطر معدل الربح واإدارة ال�سيولة ل�سمان ال�ستقرار املايل للعمالء. وت�سمل الأن�سطة 

الأخرى للخزينة اإدارة املحفظة ال�ستثمارية للبنك، وتقدمي احللول ومنتجات اخلزينة لتلبية متطلبات العمالء. 

قطاعات اأخرى: تت�سمن القطاعات الأخرى ال�ستثمار يف �رشكة زميلة و الأرباح من بيع العقار.
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ويو�ضح اجلدول التايل اإجمايل دخل وم�رشوفات العمليات، و�ضايف الأرباح لكل قطاع من قطاعات العمل: 

باآلف الريالت ال�ضعودية

املجموعاأخرىالتكافل التعاوينالو�ضاطة واإدارة الأ�ضولاخلزينةقطاع ال�رشكاتقطاع الأفراد٢٠16

 ٢٫51٨٫63٧  ٩1٫3٩5  ٢٠٫٢11  1٩3٫4٨٢  ٧63٫٩34  4٨4٫٢٠٨  ٩65٫4٠٨ اإجمايل دخل العمليات

 )1٫654٫٩٧٩( 4٫٠34 )٢5٫4٠4( )14٩٫55٧( )٢65٫٢٩٨( )3٩5٫5٠6( )٨٢3٫٢4٨(اإجمايل م�ضاريف العمليات

احل�ضة من اأرباح ال�رشكات 

الزميلة
-----٨٫٢٨4٨٫٢٨4

٨٧1٫٩4٢  1٠3٫٧13 )5٫1٩3( 43٫٩٢5  4٩٨٫636  ٨٨٫٧٠٢  14٢٫15٩ �ضايف )اخل�ضارة(/الدخل

ال�رشكات التابعة والزميلة

يو�سح اجلدول التايل ال�رشكات التابعة والزميلة وراأ�س مالها ون�سبة ملكية الأ�سهم فيها واأعمالها الرئي�سية، والبلد الذي متار�س فيه عملياتها وبلد التاأ�سي�س كما يف 31 دي�سمرب 

2016م :

طبيعة الأعمالبلد الن�ضاط  والتاأ�ضي�سال�رشكات التابعة/الزميلة

راأ�س املال امل�ضاهم 

)مباليني الريالت 

ال�ضعودية(

النوعامللكية

�رشكة تابعة1٠٠%5٠٠الو�ضاطة واإدارة الأ�ضولاململكة العربية ال�ضعودية�رشكة اجلزيرة لالأ�ضواق املالية )اجلزيرة كابيتال(

حفظ واإدارة ال�ضمانات بالنيابة اململكة العربية ال�ضعودية�رشكة اأمان للتطوير وال�ضتثمار العقاري

عن البنك

�رشكة تابعة1%1٠٠

اأن�ضطة التاأمني يف قطاعات احلماية اململكة العربية   ال�ضعودية�رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين

والدخار

�رشكة زميلة35٠%35

يبلغ راأ�س مال �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية ) اجلزيرة كابيتال ( املُ�سدر 500 مليون ريال �سعودي مق�سمه اإىل 50 مليون �سهم بقيمة 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.  

ويبلغ راأ�س مال “ �رشكة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري« 1 مليون ريال �سعودي مق�سم اإىل 100 �سهم بقيمة .10٫000 ريال �سعودي لل�سهم الواحد. ويبلغ راأ�س مال 

“اجلزيرة تكافل” املُ�سدر 350 مليون ريال �سعودي مق�سمه اإىل 35 مليون �سهم بقيمة 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

اأرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

�سّجل البنك اأرباحًا �سافية بلغت ٨71٫9 مليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م. وميثل ذلك انخفا�سًا وقدره 415٫2 مليون ريال �سعودي، اأي بن�سبة 

32٫3% عن الأرباح التي حققها البنك لنف�س الفرتة من العام املا�سي والتي بلغت 1،287.1 مليون ريال �سعودي. ويعزى هذا النخفا�س ب�سكل رئي�سي اإىل النخفا�س 

يف دخل العمليات و ذلك ب�سبب قيام البنك يف العام املا�سي ببيع اأر�س مملوكة له نتج عنها مكا�سب بقيمة 572٫6 مليون ريال �سعودي مقابل بيع اأر�س هذا العام نتج عنها 

مكا�سب بقيمة 20٨٫6 مليون ريال �سعودي فقط ، وبلغ ربح ال�سهم الواحد 2٫1٨ ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 مقارنة مببلغ 3٫22 ريال �سعودي 

لنف�س الفرتة من العام املا�سي. وبلغ اإجمايل املوجودات 66٫3 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2016 مقارنة بـمبلغ 63٫3 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2015 

و بارتفاع مببلغ 3٫1 مليار ريال �سعودي، وميثل ن�سبة 4٫٨%، اأما �سايف قرو�س و�سلف العمالء، فقد بلغت 42٫1 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2016، بانخفا�س 

�سئيل مببلغ 0٫1 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2015، وميثل ذلك انخفا�سًا بن�سبة 0٫2 %  من 42٫2 مليار ريال �سعودي  كما يف 31 دي�سمرب 2015. وقد بلغت 

املحفظة ال�ستثمارية بالبنك  16٫3 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2016م، بارتفاع وقدره 5٫0 مليار ريال �سعودي وميثل ارتفاعًا بن�سبة 44٫5% مقارنة مبا 

كانت عليه يف نف�س  الفرتة من العام املا�سي والتي بلغت 11٫3 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م. وبلغ اإجمايل املطلوبات 5٨٫2 مليار ريال �سعودي يف 

31 دي�سمرب 2016 مقارنة مببلغ 55٫٨ مليار ريال �سعودي 31 دي�سمرب 2015 و بارتفاع مببلغ 2٫4 مليار ريال �سعودي، وميثل ن�سبة 4٫2%، يف حني بلغت ودائع العمالء 

51٫6 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2016، بارتفاع مببلغ 1٫٨ مليار ريال �سعودي، وميثل ن�سبة 3٫7 % مقارنة مببلغ 49٫٨ مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 

2015، اأما ال�سكوك امل�سدرة لتعزيز راأ�س املال فقد بلغت 2٫0 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2016 مقارنة مببلغ 1٫0 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2015، 

بارتفاع و قدره 1٫0 مليار ريال �سعودي.
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القرتا�س و�سندات الدين امل�سدرة

كما يف 31 دي�ضمرب ٢٠16 )باآلف الريالت ال�ضعودية(

٢٫٠٠٠٫٠٠٠�ضكوك معززة لفرتة ع�رش �ضنوات بقيمة ٢٫٠٠٠ مليون ريال �ضعودي

٢٫٠٠٠٫٠٠٠الإجمايل

�سكوك معززة لفرتة ع�رش �سنوات بقيمة 2000 مليون ريال �سعودي

بناًء على ا�ستيفاء �رشوط حمددة ح�سب الأحكام الواردة يف ن�رشة الإ�سدار املتعلقة بها، مار�س البنك بتاريخ 29 مار�س 2016م خيار ا�ستدعاء 1٫000 �سهادة �سكوك معززة 

لراأ�س املال مببلغ مليون ريال �سعودي لل�سك مت اإ�سدارها بتاريخ 29 مار�س 2011م.

بتاريخ 2 يونيو 2016م، اأ�سدر البنك 2٫000 �سهادة �سكوك معززة لراأ�س املال مببلغ مليون ريال �سعودي لكل �سك، مبعدل توزيع اأرباح على اأ�سا�س 6 �سهور ح�سب اأ�سعار 

الفائدة ال�سائدة ما بني البنوك ال�سعودية )�سايبور(، يتم اإعادة تعديله مقدمًا كل �ستة اأ�سهر، م�سافا اإليها هام�س 190 نقطة اأ�سا�س لل�سنة، م�ستحقة ب�سكل ن�سف �سنوي بتتابع 

وذلك يف تاريخ 2 يونيو و2 دي�سمرب من كل �سنة حتى تاريخ 2 يونيو 2026م، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه �سالحية هذه ال�سكوك. يحق للبنك ممار�سة خيار ال�ستدعاء يف 2 

يونيو 2021م اأو بعد هذا التاريخ حال ا�ستيفاء �رشوط حمددة ح�سب الأحكام الواردة يف ن�رشة الإ�سدار املتعلقة بها. ميكن ا�ستدعاء ال�سكوك اأي�سًا حال ا�ستيفاء بع�س ال�رشوط 

الأخرى ح�سب الأحكام الواردة يف ن�رشة الإ�سدار الآنفة الذكر. كما اأن هذه ال�سكوك م�سجلة لدى ال�سوق ال�سعودية لالأوراق املالية )»تداول«(.

القرتا�س من البنوك

بلغت قرو�س البنك من البنوك الأخرى 3٫5 مليار ريال �سعودي، مقارنة مببلغ 4٫1 مليار ريال �سعودي يف عام 2015م. بانخفا�س بن�سبة 12٫6%. ويعترب هذا ن�ساطا 

لإدارة ال�سيولة والتدفقات النقدية ق�سرية الأجل.

مزايا وتعوي�سات املوظفني

اإىل عدد من الو�سائل  يتم حتديد م�ستوى وحجم تعوي�سات ومزايا املوظفني من خالل مراجعة وم�سح الأجور بال�سوق املحلي والتي يتم تنظيمها ب�سكل دوري بالإ�سافة 

الأخرى املتعلقة بال�ستق�ساء عن م�ستويات الرواتب يف �سوق العمل. ويتم اتباع هذه الإجراءات بهدف متكني املجموعة من مواكبة ظروف ال�سوق املحلية والإقليمية مبا يف 

ذلك اأخذ حدة املخاطر بعني العتبار.

ويتكون هيكل التعوي�سات من ا�ستحقاقات ثابتة ومتغرية وبدلت وبرامج حوافز دورية والمتيازات غري النقدية، وكل ذلك طبقًا للمعاير والأعراف املتبعة بالن�سبة لقطاع 

اخلدمات املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

وفقًا لنظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية، وال�سيا�سات الداخلية للبنك، فاإن مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ت�ستحق الدفع عند انتهاء فرتة خدمة املوظف. وقد بلغ اإجمايل 

تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني مع نهاية دي�سمرب 2016 مبلغ217٫76   مليون ريال �سعودي.

املخاطر الرئي�سية التي يواجهها البنك

يتبنى البنك طريقة متحفظة  يف اإدارة خماطر البنك ب�سكل عام، وبذلك يوا�سل البنك ال�ستثمار يف بناء بنية حتتية ت�ستطيع ب�سكل فاعل تعريف وتقييم وقيا�س وال�سيطرة على 

املخاطر املحتملة التي يواجهها البنك  على م�ستوى املوؤ�س�سة.

وكاإجراء رئي�سي على م�ستوى املخاطر، توا�سل اإدارة بنك اجلزيرة املتابعة الدقيقة للنواحي الت�سغيلية والتنظيمية  للمخاطر الرئي�سية والنا�سئة التي يتوقع اأن تربز وتهدد لي�س 

الإقت�ساديات العاملية  وال�سواق املالية فح�سب بل اأي�سا اآثارها املتعددة على القت�ساد ال�سعودي وبالتايل القطاع املايل يف اململكة . 

وعطفا على ما تقدم فقد متيز عام ٢٠16 ببع�س الأحداث العاملية الكربى والتي كان من اأهمها:

الرتاجع احلاد يف اأ�سعار النفط العاملية حيث �سهدت القت�سادات العاملية هبوط اأ�سعار البرتول اإىل م�ستويات مل ي�سبق اأن و�سلتها ويفاقم هذا الو�سع تعايف ابطاأ من املتوقع لال�سعار . )اأ( 

)ب(  ا�ستمرار التباطوؤ يف القت�ساد ال�سيني خالل عام 2016 بينما ت�سعى القت�سادات العاملية لتجنب التكرار املحتمل لالأزمة املالية العاملية.

)ج(  تت�سارك القوى العاملية اختالفًا كبرياً يف الراأي حول ال�ستقرار ال�سيا�سي الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�سط.

)د(   �سهد الحتاد الأوربي فرتة من التقلب وعدم ال�ستقرار مع خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوربي.
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اأ�سدرت املوؤ�س�سات املالية العاملية ك�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل وبنك الت�سويات العاملي تعليمات جديدة تتخذ مبوجبها املزيد من خطوات الت�سديد   )هـ(  

والن�سباط املايل لإدارة اأنظمة راأ�س املال وال�سيولة.

ت�سافر قوى الهيئات التنظيمية العاملية واملحلية ل�سمان تطبيق املعيار املحا�سبي املايل العاملي اجلديد اخلا�س بالتعرث واملخ�س�سات. )و( 

لقد  تبنت الإدارة نهجاً مو�ضوعياً من الأحداث العاملية واملحلية ال�ضائدة والنا�ضئة ووا�ضلت الرتكيز على التقييم والإدارة الدقيقني للمخاطر الرئي�ضية التالية:

احلفاظ على كفاية راأ�س املال :  .1

ت�سمن الإدارة موا�سلة البنك الحتفاظ مب�ستويات كافية من راأ�س املال النوعي مما ميكنها من م�ساندة النمو املتوقع يف الأ�سول  املرجحة باملخاطر  وكذلك   

تاأخذ يف العتبار خمتلف  لتعزيز راأ�س املال  البنك خطة مف�سلة وحمكمة  النظامية املتوقعة. و�سمن هذا الإطار، فقد و�سع  الراأ�سمالية  الوفاء مبتطلبات الكفاية 

ال�سيناريوهات املحتملة لتعزيز راأ�س املال واملزايا والقيود ذات العالقة  بهذه ال�سيناريوهات وكذلك مايتعلق بتكلفة توفري راأ�س املال والأطر الزمنية للتنفيذ. وياأتي 

اإ�سدار ال�سكوك مببلغ  2٫0 مليار ريال �سعودي من قبل البنك كخطوة  اأخرى نحو تعزيز وتقوية قاعدة راأ�س املال لديه.

و�سمن ال�سعي لتعزيز القاعدة الراأ�سمالية للبنك، توؤكد الإدارة على موا�سلة العمل على هذا ال�سعيد حيث اختارت ال�سيناريوهات الأمثل التي من �ساأنها اأن   

ت�سمن لي�س جمرد راأ�س املال الكمي بل اأي�سا راأ�س املال  النوعي يف  ا�ستجابته  للمتطلبات النظامية.

اإدارة ال�ضيولة:  .٢

اإن اإحدى املخاطر الرئي�سية املرتتبة على الأحداث العاملية الأخرية واآثارها على الأ�سواق املالية الإقليمية واملحلية تتمثل يف توفري ال�سيولة / الأموال بتكلفة ل تزيد   

عن تدفق  العوائد القت�سادية امل�ستقة من الأ�سول املمولة.

واإدراكًا منها ملتطلبات ال�سيولة بعد الأخذ يف العتبار متطلبات الأعمال احلالية والأعمال املخططة، فقد قامت اإدارة بنك اجلزيرة بو�سع اإطار قوي لل�سيولة   

ي�سمن حتديداً ا�ستباقيًا ملتطلبات ال�سيولة احلالية واملقدرة كما يقي�س تلك املتطلبات مقابل تكلفة تلك ال�سيولة. وقد وا�سلت جلنة  املوجودات واملطلوبات بالبنك 

تركيزها على �سمان اإبقاء تكلفة التمويل / ال�سيولة �سمن حدود معقولة مما يوفر للبنك فر�سة لتمويل منو الأ�سول ذات العوائد العالية.

نوعية الأ�ضول:  .3

ادت  مواجهة  القطاع املايل العاملي والإقليمي لرتاجع اأ�سا�سي يف نوعية الأ�سول ، العديد من املوؤ�س�سات املالية النظامية الهامة  اإما جتنيب املخ�س�سات مقابل   

الأ�سول غري العاملة اأو�سطب ن�سبة كبرية من املديونات . 

وانطالقا من هذا املفهوم، ركزت اإدارة بنك اجلزيرة يف عام 2016م على �سمان بقاء نوعية الأ�سول  لكافة خطوط العمل يف م�ستوى مقبول من حيث النوعية   

مبا يحول دون  اأية ت�سنيفات اأو خم�س�سات و/ اأو �سطب لديون ل مربر لها. كما بقي البنك انتقائيًا على م�ستوى كافة �رشائح الأعمال وحدد �رشائح عمالئه 

امل�ستهدفة مبنهجية وا�سحة ترتكز على النواحي التالية:

و�سع اأ�س�س حمددة لإطار و�سيا�سة  حتمل املخاطر  )اأ( 

)ب(   حتديد ال�سواق  امل�ستهدفة واحل�سة ال�سوقية ب�سكل وا�سح

حتديد اإطار ل�رشائح القطاعات القت�سادية  من حيث املخاطر والعوائد واملتطلبات النظامية واجتاهات الأداء. )ج( 

و�سع معايري لتقبل املخاطر  ل�سمان تقييم واإدارة املخاطر املرتبطة بقطاع معني و/اأو �رشائح معينة وذلك من خالل موؤ�رشات  تاأهيل حمددة. )د(  

)هـ(  اعتماد درجة تقييم ملخاطر املقرت�س امل�ستهدف عرب �رشائح العمل واملحافظ املالية  ل�سمان اأن يدعم ذلك الإجراء النمو امل�ستهدف لنوعية الأ�سول واحتمالية  

التعرث وتقديرات تكلفة الئتمان.

اإ�سافة لذلك فاإن الإدارة على دراية بالتطبيق املتوا�سل وتبني املعيار املحا�سبي الدويل ال�سدار التا�سع والآثار املرتتبة على املحفظة جراء ذلك. ويف هذا اخل�سو�س، فقد اأعدت 

الإدارة ونفذت اإ�سرتاتيجية �ساملة للتاأكد من  بقاء نوعية املحفظة �سليمة وبالتايل متكني البنك من جتنب تعرثات اأو خم�س�سات ل مربر لها.

اإدارة خماطر ال�ضوق: 

اإدارة واحتواء هذه  البنك لتقبل املخاطر لعوامل خمتلفة منها تقلبات ال�سوق، وتوجهات الأعمال، والقت�ساد الكلي والعوامل املو�سوعية. وتتم  يخ�سع ا�ستعداد 

املخاطر من خالل و�سع حدود ل�سالحيات خماطر الأ�سواق ذات العالقة، وال�سيا�سات التي تخ�سع لإطار اإدارة املخاطر املعتمد، واللتزام التنظيمي. ويراقب البنك 
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ب�سكل م�ستمر خماطر ال�سوق لديه من خالل تقييم متطلباته الراأ�سمالية وخماطر اأ�سعار الربح، وخماطر تذبذب العمالت واأي�سا من خالل التحقق من اأن اأعمال اخلزينة 

لديه تعمل �سمن حدود ال�سالحيات املخولة لها. هذا وتخ�سع م�ستويات تقبل املخاطر مبا يف ذلك خماطر ال�سوق للعوامل التالية:

ن�سبة كفاية راأ�س املال 	•

ن�سبة املوجودات ال�سائلة 	•

ن�سبة �سايف التمويل الثابتة 	•

ن�سبة تغطية ال�سيولة 	•

ن�سبة القرو�س للودائع 	•

تركز م�سادر التمويل 	•

عوامل خماطر ال�سوق باأنواعها  	•

خماطر ال�ضوق

مقدمة:

تتمثل خماطر ال�سوق يف تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأي اأداة مالية ب�سبب التغري يف متغريات ال�سوق كاأ�سعار الأ�سهم ومعدلت الربحية واأ�سعار 

�رشف العمالت الأجنبية واأ�سعار ال�سلع.  

اإدارة خماطر ال�ضوق

اإن جلنة �سيا�سة خماطر ال�سوق، بتفوي�س من جمل�س الإدارة، م�سئولة عن ال�سيا�سات وحدود ال�سالحيات وال�سوابط امل�ستخدمة يف اإدارة خماطر ال�سوق. وقد اعتمد 

البنك �سيا�سة ملخاطر ال�سوق وحدود �سالحيات خماطر اخلزينة والتي حتدد بو�سوح ال�سيا�سات والإجراءات وحدود �سالحيات خماطر الأ�سواق بالبنك.

وتتمثل الأهداف الرئي�سية لهذه ال�سيا�سة يف اإدارة م�ستويات التذبذب  يف الدخل، واإبراز خماطر ال�سوق وبيانات خماطر ال�سيولة اإىل الإدارة العليا وجلنة املخاطر وجلنة 

املوجودات واملطلوبات وجمل�س الإدارة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

خماطر اأ�ضعار �رشف العمالت الأجنبية

خماطر اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية هي املخاطر املرتتبة على خ�سارة اأي اأ�سول مالية �سادرة بعمالت اأجنبية لقيمتها، اأو حتقيق اأية مطلوبات �سادرة بعمالت 

اأجنبية ربحا يف القيمة. وقد و�سعت �سيا�سة خماطر ال�سوق حدود �سالحيات بالن�سبة ل�سايف املراكز املفتوحة ح�سب جمموعات العمالت، حيث مت و�سع حدود 

�سالحيات للدولر الأمريكي وعمالت الدول الع�رش الكربى والعمالت اخلليجية وكافة العمالت الأخرى. وجدير بالذكر اأن خماطر البنك من �رشف العمالت 

الأجنبية ل تذكر لأن موجودات ومطلوبات البنك مقومة ب�سكل رئي�سي بالريال ال�سعودي واإىل حد اأقل بالدولر الأمريكي اأو بعمالت مرتبطة بالدولر الأمريكي. 

خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم

تتمثل خماطر اأ�سعار الأ�سهم يف املخاطر املرتتبة على انخفا�س قيم ا�ستثمارات البنك يف الأ�سهم. ويتم �سبط حمفظة البنك من الأوراق املالية املتاحة للبيع ب�سكل منتظم 

طبقا لل�سوق وتوؤخذ التغريات الإيجابية وال�سلبية يف العتبار يف حقوق وارباح البنك.

املعاجلة الراأ�ضمالية ملخاطر ال�ضوق

يحت�سب بنك اجلزيرة املتطلبات الدنيا لراأ�س املال مقابل خماطر ال�سوق با�ستخدام الطريقة املعيارية، حيث ي�ستخدم راأ�س املال كحاجز حماية مايل ملواجهة اأي حتركات 

معاك�سة ملخاطر ال�سوق. وتعترب خماطر معدل الربحية وخماطر ال�سيولة م�سمولة يف تقييم خماطر الركن الثاين من برنامج بازل والتي متثل عوامل املخاطرة الرئي�سية التي 

تواجهها اأن�سطة البنك  

اختبارات ال�ضغط / اجلهد

يجري البنك اختبارات ال�سغط / اجلهد على اأ�سا�س ن�سف �سنوي وذلك بهدف اإجراء املزيد من التقييم للخ�سائر املحتملة اإذ اأن البنك من خالل تقييم حجم اخل�سائر 

غري املتوقعة يكون قادرا على فهم حيثيات املخاطر والتعر�س املحتمل لأحداث غري حمتملة ولكن معقولة يف الأ�سواق غري العادية. وي�ستخدم البنك لهذا الغر�س 

�سيناريوهات متعددة ترتافق مع تبني الإجراءات املالئمة املتعلقة بذلك. ويف ظل البيئة القت�سادية احلالية ياأخذ البنك يف العتبارعدداً وا�سعا من ال�سيناريوهات التي 

ت�سمل ال�سيولة والآثار املرتتبة على م�سادر التمويل. ويتم حتديث هذه ال�سيناريوهات كما يجوز اإعادة حتديدها على اأ�سا�س متوا�سل. ويتم اإبالغ نتائج اختبارات 

ال�سغط  / اجلهد اإىل كل من الإدارة العليا وجلنة املخاطر واللجنة التنفيذية وجمل�س الإدارة وموؤ�س�سة النقد من اأجل ت�سهيل واإدارة املخاطر مبزيد من ال�سفافية
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خماطر ال�ضيولة:

تكمن خماطر ال�سيولة يف احتمال مواجهة البنك م�ساعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة باللتزامات املالية التي يتم �سدادها نقدا اأو من خالل اأي اأ�سول مالية اأخرى. 

وميكن اأن تقع خماطر ال�سيولة نتيجة ل�سطرابات ال�سوق اأو تخفي�س درجة التقييم الئتماين والتي ميكن اأن تت�سبب يف فقدان بع�س م�سادر التمويل. ولتخفيف هذه 

املخاطر حتاول الإدارة بكل جد تنويع م�سادر التمويل، ويتم ت�سعري الأ�سول اآخذين يف العتبار النواحي املتعلقة بال�سيولة. وتقت�سي �سيا�سة البنك على هذا ال�سعيد 

بالحتفاظ بر�سيد كاف من النقد والأدوات املعادلة للنقد. 

لقد اأدت الأزمة املالية العاملية الأخرية اإىل ح�سول تغري كبري يف التنظيم والإ�رشاف على خماطر ال�سيولة يف املوؤ�س�سات املالية. وبناء على متطلبات اإدارة خماطر ال�سيولة 

مبوجب بروتوكول بازل 3، يتم ا�ستخدام ن�سبتني من اأجل اإدارة خماطر ال�سيولة وهما ن�سبة تغطية ال�سيولة ون�سبة �سايف التمويل الثابتة

طريقة اإدارة خماطر ال�ضيولة:

بالن�سبة لالإدارة اليومية لل�سيولة، حتر�س  جمموعة  اخلزينة على وجود متويل كاف من اأجل الوفاء بالتزامات الدفع وال�سداد اليومية يف الوقت املحدد،

كما ت�ضمل عملية اإدارة ال�ضيولة الإجراءات التالية:

الحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل بالأعباء كعن�رش وقاية للحماية يف حالة ح�سول اأي انقطاع غري متوقع يف التدفقات النقدية. 	•

اإدارة التدفقات النقدية ق�سرية وطويلة  املدى من خالل تقارير عدم املطابقة عند ال�ستحقاق اإ�سافة اإىل العديد من املوؤ�رشات املختلفة. 	•

مراقبة تركزات املودعني على م�ستوى البنك لتجنب العتماد غري الالزم على كبار مقدمي الأموال. 	•

تنويع م�سادر التمويل من اأجل �سمان وجود تنوع متويلي مالئم. 	•

�سمان املحافظة على الن�سب النظامية كن�سبة ال�سيولة املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد ون�سبة �سايف التمويل الثابتة فوق امل�ستويات املطلوبة. 	•

اإجراء اختبارات ال�سغط / اجلهد  لل�سيولة على اأ�سا�س ن�سف �سنوي حتت خمتلف ال�سيناريوهات كجزء من الرقابة احلكيمة لل�سيولة من اأجل اختبار فعالية وقوة  	•
اخلطط ذات العالقة.

وجدير بالذكر اأن كافة ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بال�سيولة م�سمولة يف دليل �سيا�سة خماطر ال�سوق و  تخ�سع للمراجعة والعتماد على اأ�سا�س �سنوي من قبل 

جلنة �سيا�سة خماطر ال�سوق.

وان�سجاما مع قانون مراقبة البنوك والقواعد ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد يحتفظ البنك باحتياطي نظامي لدى موؤ�س�سة النقد يعادل 7% من اإجمايل حجم ودائع الطلب 

و 4% من ودائع العمالء الآجلة.

وبالإ�سافة اإىل الحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي �سيولة ل يقل عن 20% من حجم مطلوبات الودائع، على �سكل نقد واأ�سول �سائلة ، والتي ميكن حتويلها 

اإىل نقد خالل مدة ل تتجاوز 30 يوما.

وميلك البنك حاليا حمفظة ا�ستثمارية، يتكون جزء كبري منها من �سندات ذات �سعر عائم �سادرة من جهات حكومية ومن قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  . 

وتعترب هذه املحفظة ذات نوعية عالية و�سيولة عالية مع توفر التمويل )حتى ٨5-90% ح�سب الأداة ال�ستثمارية( من خالل نافذة اإعادة ال�رشاء لدى موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي . 

املعايري املحا�سبية

ال�سادرة عن  املالية  املالية املوحدة  وفقًا للمعايري املحا�سبية للموؤ�س�سات  القوائم  اإعداد  البنك ب�سجالت وقيود دقيقة للح�سابات وال�سجالت املعتمدة لديه. وقد مت  يحتفظ 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما(، واملعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS ( مع اللتزام بــ”نظام مراقبة البنوك”، ونظام ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام 

اإعداد  2016 مع تلك امل�ستخدمة يف  31 دي�سمرب  ال�سنوية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  املالية  البيانات  اإعداد  ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف  الأ�سا�سي للبنك. وتن�سجم 

البيانات املالية ال�سنوية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015.

تعيني مراجعي ح�سابات البنك 

اإّن املراجعني اخلارجيني حل�سابات البنك م�سوؤولون عن مراجعة القوائم املالية ال�سنوية والربع ال�سنوية للبنك. وقد اأقر اجتماع »اجلمعية العامة العادية« للبنك املنعقد يف 21 

�سبتمرب 2016 )املوافق 1437/12/20هـ( تو�سية جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة باإعادة تعيني »اإرن�ست و يونغ« و »كي بي اأم جي – الفوزان و�رشكاه« مراجعني خارجيني 

حل�سابات البنك لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016. 
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كفاية راأ�س املال مبوجب الركن الثاين والثالث من معيار بازل 

اإن اتفاق بازل، ال�سادر عن بنك الت�سويات الدويل، هو معيار عمل دويل ملمار�سات اإدارة املخاطر وراأ�س املال ويهدف اإىل و�سع اإطار يعزز �سالمة وا�ستقرار النظام امل�رشيف 

العاملي. 

وقد كانت موؤ�س�سة النقد يف مقدمة اجلهات التي �سمنت تبني وتطبيق  القطاع امل�رشيف ال�سعودي  اأف�سل املمار�سات التي يدعو لها بنك الت�سويات الدويل ولذلك فقد اأ�سدرت 

خمتلف التعليمات والتوجيهات  ذات العالقة بهذا ال�ساأن.

وطبقا لتوجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فقد اأ�سبح اإطار »بازل 3« نافذاً اعتباراً من 1 يناير2013. وينطوي الإطار اجلديد على تعديالت هامة على طريقة ح�ساب 

راأ�س املال النظامي ووزن الأ�سول املرجحة باملخاطر �سمن الركن الأول. كذلك  �سهدت متطلبات الركن الثاين والركن الثالث من املعيار حت�سينات هامة مبوجب هذا الإطار 

املعدل.

ويراقب البنك مدى كفاية راأ�سماله با�ستخدام معايري  كفاية راأ�س املال والن�سب التي تقررها تلك املعايري ح�سب املتطلبات املحددة واملقررة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي. وتقي�س هذه املعايري والن�سب كفاية راأ�س املال عن طريق مقارنة راأ�س مال البنك  املوؤهل مع قائمة املركز املايل املوّحد للموجودات واملطلوبات واملبالغ الإ�سمية 

للم�ستقات املالية عند حتويلها اإىل املخاطر املوزونة املكافئة ذات العالقة.

اإن اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي م�سممة لتقييم املتطلبات الراأ�سمالية بالن�سبة ملخاطر الركن الثاين، وذلك على اأ�سا�س الو�سع احلا�رش والآفاق امل�ستقبلية اآخذة بعني 

العتبار املخاطر احلالية للبنك وخطط النمو امل�ستقبلي. كما تقي�س اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي مدى ا�ستجابة اأعمال البنك والأمناط الراأ�سمالية حتت خمتلف 

امل�ستويات املعقولة من فر�سيات الأو�ساع ال�ساغطة .

 اإن اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي للبنك متثل وثيقة �ساملة  م�سممة لتقييم خماطر البنك واأي�سا لتحديد وقيا�س وال�سيطرة على املخاطر ومتطلباتها وم�سادرها من راأ�س 

املال. وعلى اأ�سا�س الدمج التام بناء على اإطار الركن الثاين، فاإن هذه الإجراءات متثل  نهجًا واقعيًا ومرتكزاً على املخاطر من اأجل تقييم متطلبات راأ�س املال احلالية واملخططة 

لبنك اجلزيرة.

لقد مت اإعداد اإف�ساح كفاية راأ�س املال وفقًا لتوجيهات الإف�ساح مبوجب معيار »بازل« التي ت�سدرها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من حني لآخر وح�سبما ينطبق على البنك.

وطبقا ملتطلبات بازل فاإن البنك هو يف و�سع جيد مبا ميكنه من ال�ستجابة ملتطلبات راأ�س املال، كم اأ�سدر بنجاح �سكوكا بقيمة 2 مليار ريال �سعودي يف الربع الثاين من عام 

2016م، كجزء من اإجراءات تخطيط راأ�س املال املتوا�سلة.

املدفوعات النظامية

قام بنك اجلزيرة خالل ال�ضنة ب�ضداد الدفعات التالية : 

مليون ريال �ضعودياملدفوعات

3٠٫٧3الزكاة امل�ضددة خالل عام ٢٠16 )عن عام ٢٠15(

4٫٨٢�رشيبة خم�ضومة من املنبع

1٠٫61�رشيبة مدفوعة مقدما )عن عام ٢٠16(

٩٫٠6�رشيبة الدخل عن عام ٢٠15

٠٫٠٩زكاة و�رشيبة خم�ضومة من املنبع و�رشائب �ضنوات �ضابقة 

٧1٫٠5التاأمينات الجتماعية- ح�ضة البنك وح�ضة املوظفني

٠٫٩5الـتاأ�ضريات، رخ�س الإقامة واخلدمات املت�ضلة بها .. الخ،

غري  امل�ساهمني  على  الواجبة  الدخل  �رشيبة  قدرت  كما  �سعودي.  ريال  مليون   19٫٨7 مببلغ  ال�سعوديني  امل�ساهمني  على   2016 لعام  امل�ستحقة  الزكاة  التزامات  قدرت 

ال�سعوديني مببلغ 12٫93 مليون ريال �سعودي و�سوف يتحملها يف النهاية امل�ساهمون غري ال�سعوديني. وكان بنك اجلزيرة قد جنب خم�س�سًا كافيًا يف دفاتره لت�سوية التزامات 

الزكاة و ال�رشيبة املقدرة.

كما تلقى البنك تقديرات زكوية لل�سنوات حتى عام 2011 مما ي�سيف مطالبات اأخرى وهذا البند مو�سح بالكامل يف الإي�ساح رقم 27 من اإي�ساحات القوائم املالية ال�سنوية 

للبنك. 
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العقوبات واجلزاءات والقيود النظامية

فر�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة �سوق املال والبلديات وجهات حكومية اأخرى غرامات مالية على البنك بلغت يف اإجمالها 916٫2  األف ريال �سعودي خالل 

عام 2016 كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه: 

باآلف الريالت ال�ضعوديةاجلهة النظامية

4٧5٫٠موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

31٠٫٠هيئة �ضوق املال

1٢5٫٩املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية

4٫3اأمانة جدة

1٫٠الهيئة العامة للزكاة والدخل 

٩16٫٢الإجمايل

 معامالت الأطراف ذات العالقة 

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وجتري معامالت الأطراف ذات العالقة كما يري جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على اأ�سا�س جتاري بحت 

وتخ�سع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�سب املن�سو�س عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

كانت الأر�ضدة يف 31 دي�ضمرب ٢٠16 والناجتة عن تلك املعامالت واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة على النحو التايل:-

٢٠16

باآلف الريالت ال�ضعودية

2015

باآلف الريالت ال�سعودية

بنك باك�ستان الوطني )م�ساهم(:

٧5625اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

1٩٨340اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

600-التزامات و تعهدات 

جهات زميلة و منت�سبة ذات تاأثري جوهري:

1٢٩٫٩٧٧12٨٫334ا�ستثمارات

3٨4٫35335٨٫361ودائع العمالء

اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية وكبار امل�ساهمني و اجلهات املنت�سبة لهم:

4٨٫5٢459٫553قرو�س و�سلف

3٩٠٫٩٩٢٨9٫٨59ودائع العمالء

4٫202-التزامات و تعهدات

�سنف امل�ساهمون الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�س املال للبنك على اأنهم من كبار امل�ساهمني

�ضناديق البنك ال�ضتثمارية و خطة منافع نهاية اخلدمة للموظفني:

٩1٫4٢٩321٫9٨1ا�ستثمارات

3٩٢٫٠٧6343٫356�سايف القرو�س وال�سلف

٢٫٩٨٩59ودائع العمالء
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فيما يلي حتلياًل بالإيرادات وامل�ضاريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

٢٠16

باآلف الريالت ال�ضعودية

2015

باآلف الريالت ال�سعودية

٢٠٫1٢٢21٫979الدخل من العمولت اخلا�سة

1٠٧٫٩3٧5٨٫00٨م�ساريف العمولت اخلا�سة

16632الدخل من الر�سوم والعمولت

٩٫٧3٢12٫502�سايف املدفوعات حل�سة امل�ساريف ل�رشكة زميلة

35٫46٢33٫1٨7اأق�ساط التاأمني املدفوعة

٧٫4٠٩5٫267مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

بلغ اإجمايل التعوي�ضات املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني خالل ال�ضنة كالتايل: 

٢٠16

باآلف الريالت ال�ضعودية

2015

باآلف الريالت ال�سعودية

٨٧٫٩44٨4٫٨03مزايا ق�سرية الأجل ) رواتب وبدلت(

٢٢٫٨6٩21٫669مكافاآت نهاية اخلدمة

يق�سد بكبار موظفي الإدارة اأولئك الأ�سخا�س، مبن فيهم املدراء التنفيذيني، الذين لهم ال�سالحية وامل�سئولية للقيام باأعمال التخطيط والتوجيه والإ�رشاف على اأن�سطة البنك 

ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة.

تاأكيدات جمل�س الإدارة

اإىل ذلك،  اإ�سافة  العام.  ال�سحيح لها وذلك من خالل عقد اجتماعات دورية خالل  التنفيذ  ال�سيا�سات، و�سمان  البنك وو�سع  اأداء وعمليات  ي�رشف جمل�س الإدارة على 

يراجع املجل�س دوريًا فاعلية الأنظمة القائمة وال�سوابط الداخلية ويراقب القطاعات الرئي�سية للبنك للتحقق من تنفيذ ال�سيا�سات العامة وم�ستويات اإدارة املخاطر التي حددها 

املجل�س.

كما يراجع املجل�س اأي�سًا من خالل جلنة املراجعة املركز املايل للبنك مع مراجعي ح�سابات البنك ل�سمان �سالمة ونزاهة الأداء املايل واللتزام التام بالأنظمة واللوائح واملعايري 

املحا�سبية املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. ويوؤكد جمل�س الإدارة م�سوؤوليته القانونية عن دقة البيانات املالية، واأنها تعك�س الو�سع املايل للبنك ونتائجه ب�سورة عادلة، كما 

ي�سمن التزام كافة عملياته ب�سوابط املراقبة املو�سوعة من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية بالبنك.

ويوؤكد جمل�س الإدارة للم�ضاهمني والأ�ضخا�س الآخرين من ذوي امل�ضلحة ح�ضب معرفته ومن كافة النواحي اجلوهرية ما يلي:

	  اأن �سجالت احل�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح.•

	 اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ونّفذ بفاعلية. •

	 اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة البنك على موا�سلة ن�ساطه. •

	 اأنه ل يوجد يف اأي عقد يكون البنك طرفًا فيه اأية م�سلحة جوهرية لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي اأو امل�سئول املايل الأول •

اأو اأي �سخ�س له عالقة معهم، با�ستثناء ما هو مذكور يف هذا التقرير يف “معامالت الأطراف ذات العالقة”.

كذلك قام مراجعو احل�سابات ح�سب املو�سح يف تقريرهم، كجزء من اأداء واجباتهم ب�ساأن القوائم املالية، مبراجعة �سوابط الرقابة الداخلية املتعلقة بالإعداد والعر�س العادل  

للقوائم املالية وذلك مبا ميكنهم من ت�سميم اإجراءات مراجعة مالئمة، ولكن لي�س لغر�س تكوين راأي حول فعالية ال�سوابط الداخلية بالبنك. وقد اأبلغ مراجعو احل�سابات 

جمل�س الإدارة ببع�س النواق�س اأو التو�سيات النا�سئة عن ذلك العمل. وبراأي الإدارة فاإن هذه البنود ل ت�سكل جوانب جوهرية، ولذلك اأ�سدر املراجعون تقريرهم غري املتحفظ 

على القوائم املالية للبنك.

�سيا�سة توزيع الأرباح

يتبع البنك الأنظمة والتعليمات ال�سادرة من اجلهات التنظيمية ونظامه الأ�سا�سي فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، حيث يقوم البنك بتوزيع الأرباح على م�ساهميه طبقًا للمادة )43( 

من النظام الأ�سا�سي للبنك على النحو التايل:
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توزع اأرباح ال�رشكة ال�سنوية ال�سافية التي حتددها بعد خ�سم امل�رشوفات العمومية والتكاليف الأخرى، وتكوين الحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون امل�سكوك فيها وخ�سائر 

ال�ستثمارات واللتزامات الطارئة التي يرى جمل�س الإدارة �رشورتها مبا يتفق واأحكام نظام مراقبة البنوك وذلك على النحو الآتي:

)اأ(  حتت�سب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على امل�ساهمني ال�سعوديني، وال�رشيبة املقررة على اجلانب غري ال�سعودي طبقًا لالأنظمة النافذة يف اململكة العربية ال�سعودية 

وتقوم ال�رشكة بدفع هذه املبالغ للجهات املخت�سة وتخ�سم الزكاة املدفوعة عن ال�سعوديني من ن�سيبهم يف �سايف الربح كما حت�سم ال�رشيبة املدفوعة عن اجلانب غري 

ال�سعودي من ن�سيبه يف �سايف الربح.

)ب(  يرحل ما ل يقل عن 25 باملائة من املتبقي من الأرباح ال�سافية بعد خ�سم الزكاة وال�رشيبة، كما ذكر يف الفقرة  اأعاله لالحتياطي القانوين اإىل اأن ي�سبح الحتياطي 

املذكور م�ساويًا على الأقل لراأ�س املال املدفوع.

يخ�س�س من الباقي من الأرباح بعد خ�سم الحتياطي القانوين والزكاة وال�رشيبة مبلغ ل يقل عن ) 5 باملائة ( من راأ�س املال املدفوع للتوزيع على امل�ساهمني ال�سعوديني  )ج(  

وغري ال�سعوديني على اأن يتم توزيعه بن�سبة املدفوع من قيمة اأ�سهم ال�سعوديني وغري ال�سعوديني طبقًا ملا يقرتحه جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة ، فاإذا كانت الن�سبة 

املتبقية من الأرباح امل�ستحقة لأي من امل�ساهمني املعنيني ل تكفي لدفع الأرباح ، فال يجوز للم�ساهمني املطالبة بدفعها يف هذه ال�سنة اأو ال�سنوات التالية ، ول يجوز 

للجمعية العامة اأن تقرر توزيع ن�سبة من الأرباح تزيد عما اأقرتحه جمل�س الإدارة.

)د(  ي�ستخدم الباقي بعد تخ�سي�س املبالغ املذكورة يف الفقرات ال�سابقة )اأ، ب، ج( على النحو الذي يقرتحه جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة.

يجب احلفاظ على ن�سبة امل�ساهمة لكل من ال�سعوديني وغري ال�سعوديني عند احت�ساب املخ�س�سات الالزمة لالحتياطي القانوين والحتياطات الأخرى من �سايف  )هـ(  

الأرباح -بعد خ�سم الزكاة وال�رشيبة -ويجب على كل من املجموعتني امل�ساهمة يف تلك الحتياطيات ح�سب ن�سبهم يف راأ�س املال على اأن تخ�سم م�ساهماتهم من 

ح�س�سهم يف الأرباح ال�سافية.

التعامالت البنكية مع اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وامل�سوؤول املايل الأول

بخالف املعلومات الواردة اأعاله »املعامالت مع الأطراف ذات العالقة« التي متت بنف�س �رشوط التعامل مع الأطراف الأخرى، ل توجد م�سالح جوهرية لأي من اأع�ساء جمل�س 

الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو امل�سوؤول املايل الأول.

الت�سنيف الإئتماين

ميثل اجلدول اأدناه اآخر تقييم اإئتماين للبنك:

فيت�س

)يف اأكتوبر ٢٠16(

موديز 

)يف اأكتوبر ٢٠16(

الوكالة الإ�ضالمية الدولية للت�ضنيف 

)يف نوفمرب ٢٠16(
الت�ضنيف الئتماين

F٢ ت�ضنيف خماطر العمالت الأجنبية )ق�ضري الأجل(  

A- ت�ضنيف خماطر العمالت الأجنبية )طويل الأجل(  

  A-/A٢ ت�ضنيف الئتماين – املعيار العاملي

1 ت�ضنيف الدعم  

�ضلبي م�ضتقر �ضلبي ت�ضنيف الو�ضع امل�ضتقبلي

 Baa1 / P-٢ ودائع البنك 

  A+ / A1 SA ت�ضنيف الئتماين – املعيار املحلي

BB+ ت�ضنيف ال�ضالمة  

ترتيبات تنازل اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س 

ل يوجد لدى البنك اأي معلومات عن اأي ترتيبات اأو اتفاقيات ب�ساأن تنازل اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س.

ترتيبات تنازل امل�ساهمني عن حقهم يف الأرباح 

ل يوجد لدى البنك اأي معلومات عن اأي ترتيبات اأو اتفاقيات ب�ساأن تنازل اأي من م�ساهمي البنك عن اأي حقوق لهم يف الأرباح.
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جمل�س الإدارة واللجان التابعة

اأ(    جمل�س الإدارة

يتكون جمل�س الإدارة من )9( ت�سعة اأع�ساء مت انتخابهم من قبل اجلمعية العامة غري العادية »الثانية واخلم�سني« املنعقدة يف تاريخ 1437/03/17هـ املوافق 2015/12/2٨م، 

ميثلون اأ�سخا�سًا اعتباريني، واأ�سخا�سًا طبيعيني ممثلني باملجل�س ب�سفتهم ال�سخ�سية، منهم خم�سة )5( اأع�ساء غري تنفيذيني، وثالثة )3( اأع�ساء م�ستقلني، وواحد )1( ع�سو 

تنفيذي، وعقد املجل�س اأربعة )4( اجتماعات خالل عام 2016م، )خم�سة )5( اجتماعات خالل عام 2015م( كما هو مف�سل يف اجلدول التايل:

اجتماعات جمل�س الإدارة

ت�ضنيف الع�ضويةا�ضـــــم ع�ضو جمل�س الإدارة
الجتماع الأول مت يف 

٢٠16/٠1/٠3م

الجتماع الثاين مت يف 

٢٠16/٠6/3٠م

الجتماع الثالث مت يف 

٢٠16/٠٩/٢1م

الجتماع الرابع مت يف 

٢٠16/1٢/14م
الإجمايل

11114غري تنفيذياملهند�س/ طارق بن عثمان الق�ضبـــــــــــــــي

113-1غري تنفيذيالأ�ضتاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحــــــــــم

الأ�ضتاذ/ نبيل بن داود احلو�ضـــــان

)الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب(
11114تنفيذي

11114غري تنفيذياملهند�س/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�ضلطان

11114م�ضتقلالدكتور/ �ضعيد بن �ضعد املرطــــان

113-1غري تنفيذيالأ�ضتاذ/ عبد ال�ضالم بن عبد الرحمن العقيل

13-11غري تنفيذيالأ�ضتاذ/ حممد بن عبد اهلل احلقبانــــي

11114م�ضتقلالأ�ضتاذ/ عبد اهلل بن �ضالح الر�ضـــــــيد

11114م�ضتقلالأ�ضتاذ/ اإبراهيم بن عبد العزيز ال�ضـــايع

ويراقب جمل�س الإدارة ب�سفة عامة اأداء البنك و�سري العمل فيه عن طريق الجتماعات الدورية التي يعقدها خالل العام، ويقوم املجل�س بو�سع ال�سيا�سات والتاأكد من تنفيذها، 

كما يقوم ب�سورة دورية مبراجعة مدى فعالية الأنظمة املطبقة واإجراءات الرقابة الداخلية، ويراقب قطاعات العمل الرئي�سة بالبنك للتاأكد من تطبيق ال�سيا�سات العامة التي قام 

بو�سعها، وحتديد م�ستويات املخاطر والتاأكد من اإدارتها ب�سورة مقبولة. ويقوم املجل�س اأي�سًا عرب جلنة املراجعة مبراجعة الو�سع املايل للبنك مع املراجعني اخلارجيني للتاأكد من 

�سالمة الأداء املايل والتاأكد من اللتزام التام بالقوانني والأنظمة واملعايري املحا�سبية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ويوؤكد املجل�س م�سوؤوليته النظامية عن �سحة القوائم 

املالية واأنها تعك�س ب�سورة عادلة املركز املايل للبنك ونتائج اأعماله ومدى اللتزام يف جميع اأعماله بال�سوابط ال�رشعية التي ت�سعها الهيئة ال�رشعية التابعة للبنك.

اأما بالن�ضبة لع�ضوية اأع�ضاء جمل�س اإدارة بنك اجلزيرة يف ال�رشكات امل�ضاهمة ال�ضعودية املدرجة/غري املدرجة يف نظام تداول كما يف نهاية ٢٠16/1٢/31م فهي كما يلي:

ع�ضويته يف جمال�س اإدارات �رشكات م�ضاهمة اأخرىا�ضـم ع�ضو جمل�س الإدارة 

1-�رشكة دله للخدمات ال�ضحية  – رئي�س جمل�س الإدارةاملهند�س/ طارق بن عثمان الق�ضبـي

٢-�رشكة ع�ضري للتجارة وال�ضياحة وال�ضناعة -ع�ضو جمل�س الإدارة

3 – �رشكة عطاء التعليمية -رئي�س جمل�س الإدارة

4 – �رشكة �رشب لال�ضتثمار العقاري -رئي�س جمل�س الإدارة

1-ال�رشكة املتقدمة للبرتوكيماويات -ع�ضو جمل�س الإدارةالأ�ضتاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحــــــــــــم

٢ -�رشكة الأ�ضمنت الأبي�س ال�ضعودي – ع�ضو جمل�س الإدارة

3 – �رشكة التفاق للحديد -ع�ضو جمل�س الإدارة

4 –املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية -ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ضتاذ/ نبيل بن داود احلو�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

)الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب(

�رشكة اجلزيرة لالأ�ضواق املالية -ع�ضو جمل�س الإدارة  

1- �رشكة اأ�ضمنت الق�ضيم - ع�ضو جمل�س الإدارةاملهند�س/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�ضلطـــــان

٢- �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين - رئي�س جمل�س الإدارة

3- �رشكة احتاد الأخوة للتنمية - ع�ضو جمل�س الإدارة
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1- �رشكة امل�ضت�ضارون اخلليجيون –رئي�س جمل�س الإدارةالدكتور/ �ضعيد بن �ضعد املرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

٢- ال�رشكة الريادية لتقنية املعلومات -ع�ضو جمل�س الإدارة

3- �رشكة قناديل الرثوة لالإ�ضتثمار والتطوير العقاري -ع�ضو جمل�س الإدارة

1-الهيئة العامة لال�ضتثمار SAGIA –ع�ضو جمل�س الإدارةالأ�ضتاذ/ عبد ال�ضالم بن عبد الرحمن العقيــــــل

٢-�رشكة الأندل�س العقارية -ع�ضو جمل�س الإدارة

3-�رشكة مدار�س ريا�س جند الأهلية -ع�ضو جمل�س الإدارة

4-�رشكة حرمة الوطنية  -رئي�س جمل�س الإدارة

- �رشكة اجلزيرة لالأ�ضواق املالية -رئي�س جمل�س الإدارةالأ�ضتاذ/ حممد بن عبد اهلل احلقبانــــــــــــــــــــــــــــي

-الأ�ضتاذ/ عبد اهلل بن �ضالح الر�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

-الأ�ضتاذ/ اإبراهيم بن عبد العزيز ال�ضــــــــــــــــــــــــايع

الإخطارات املتعلقة بكبار امل�ساهمني 

مل يتلق البنك خالل العام 2016 اأي اإخطار من امل�ساهمني اأو الأ�سخا�س ذوي العالقة فيما يتعلق باأي تغيري يف ملكيتهم لأ�سهم البنك وفقا ملتطلبات الإف�ساح من قواعد 

الإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. ويو�سح اجلدول التايل ملكية كبار امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار امل�سوؤولني التنفيذين وزوجاتهم واأولدهم الق�رش يف 

الأ�سهم:

و�سف لأي م�سلحة يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�سويت تعود لأ�سخا�س )عدا اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك وكبار التنفيذيني واأقربائهم( اأبلغوا البنك بتلك   )1

احلقوق مبوجب املادة )45( من قواعد الت�سجيل والإدراج، واأي تغيري يف تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية الأخرية. ح�سب متطلبات الفقرة )11( من املادة 

الثالثة والأربعني من قواعد الت�سجيل والإدراج.

ا�ضم من تعود له امل�ضلحة

يف نهاية عام ٢٠16مخالل عام ٢٠16ميف بداية عام ٢٠16م

ن�ضبة التغريعدد الأ�ضهمن�ضبة التغريعدد الأ�ضهمن�ضبة التملكعدد الأ�ضهم

-٢3٫333٫333-5٫٨3٢3٫333٫333%٢3٫333٫333البنك الأهلي الباك�ضتاين

-٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠-5٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠%٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ال�ضيخ �ضالح عبد اهلل حممد كامل

و�سف لأي م�سلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ساء جمل�س اإدارة البنك وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�سهم اأو اأدوات دين البنك اأو اأي   )2

من �رشكاته التابعة، واأي تغيري يف تلك امل�سلحة اأو تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية الأخرية. وذلك ح�سب متطلبات الفقرة )12( من املادة الثالثة والأربعني من 

قواعد الت�سجيل والإدراج.

جمل�س الإدارة:

ا�ضم من تعود له امل�ضلحة

يف نهاية عام ٢٠16مخالل عام ٢٠16ميف بداية عام ٢٠16م

ن�ضبة التغريعدد الأ�ضهمن�ضبة التغريعدد الأ�ضهمن�ضبة التملكعدد الأ�ضهم

-13٫574-0٫00413٫574%13٫574•  املهند�س/طارق عثمان الق�سبي

20٫26%20٫262٫670٫66٨%0٫562٫670٫66٨%2٫220٫66٨•  الأ�ستاذ/خليفة عبد اللطيف امللحم

•  الأ�ستاذ/ نبيل داود احلو�ســان 
   )الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب(

2٫666%0٫0012٫666-2٫666-

• املهند�س/عبد املجيد اإبراهيم ال�سلطان

• �رشكة احتاد الإخوة للتنمية

1٫333

26٫375٫754

%0٫001

%6٫59

1٫333

26٫375٫754

-

-

1٫333

26٫375٫754

-

-

2٫000-0٫0012٫000 %2٫000• الدكتور/ �سعيد �سعد املرطـان

-1٫000-0٫0011٫000 %1٫000• الأ�ستاذ/ عبد ال�سالم عبد الرحمن العقيـل
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-1٫000-0٫0011٫000%1٫000•  الأ�ستاذ/ حممد عبد اهلل احلقبانــــي

-1٫000-0٫0011٫000%1٫000•  الأ�ستاذ/ عبد اهلل �سالح الر�ســـيد

• املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعيـة
   )ميثلها الأ�ستاذ/ اإبراهيم عبد العزيز ال�سايع(

19٫915٫671%4٫9٨19٫915٫671-19٫915٫671-

ب(   جلان املجل�س الرئي�ضة

تلبية للمتطلبات النظامية وحتقيقاً لالأداء الأمثل وال�ضتفادة من خربات اأع�ضاء املجل�س املتنوعة فقد �ضّكل املجل�س اللجان الرئي�ضة التالية مل�ضاندة اأدائه وهي:

1 -اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية لبنك اجلزيرة من اأع�ساء يتم اختيارهم بوا�سطة جمل�س الإدارة ويراأ�سها يف هذه الدورة رئي�س جمل�س الإدارة. ويحدد جمل�س الإدارة اخت�سا�ساتها 

و�سالحياتها. ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية وفقًا لل�سالحيات املفو�سة لها مراقبة تطبيق الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات التي ي�سعها جمل�س الإدارة واإدارة املخاطر ومراقبة اأداء 

البنك والتو�سية بامليزانية وخطة العمل املقدمة للعام املايل والتاأكد من مدى تنفيذها ل�سيا�سات جمل�س الإدارة اإ�سافًة اإىل مراقبة كفاءة تنفيذ معايري و�سيا�سات الرقابة الداخلية.

وقد مت اإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س الإدارة رقم )196( املنعقد يف تاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ -املوافق 03 يناير 2016م 

حيث عقدت اللجنة ت�سعة اجتماعات خالل عام 2016م )اأحد ع�رش اجتماعًا خالل عام 2015م( ح�رشها اأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح باجلدول اأدناه:

عدد الجتماعات التي ح�رشهااملهام الوظيفيةال�ضم

9رئي�س اللجنة التنفيذيةاملهند�س/ طارق بن عثمان الق�سبــــــــــي

7ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحم

9ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�ســــــــــــــــــــان 

9ع�سو اللجنة التنفيذيةاملهند�س/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

٨ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ/اإبراهيم بن عبد العزيز ال�سايع

٢ – جلنة املراجعة

تقوم هذه اللجنة بدور اأ�سا�سي وهام يف م�ساعدة جمل�س الإدارة للوفاء بواجباته الإ�رشافية فيما يخ�س �سالمة القوائم املالية للبنك وموؤهالت وا�ستقاللية مراجعي ح�سابات 

البنك، واأداء �سوابط واإجراءات الإف�ساح بالبنك وفعالية املراجعة الداخلية ومراجعي احل�سابات اخلارجيني وكفاية اأنظمة البنك املحا�سبية الداخلية وال�سوابط املالية، 

والتزام البنك بال�سيا�سات الأخالقية واملتطلبات القانونية والنظامية اإ�سافة اإىل اإدارة املخاطر واأن�سطة اللتزام والرقابة بالبنك.

وتقوم اللجنة مبراجعة القوائم املالية ربع ال�سنوية للبنك وت�ساعد جمل�س الإدارة يف القيام بالتقومي واملراجعة ال�سنوية لفاعلية اأجهزة الرقابة الداخلية وحتديد املخاطر املتوقعة 

وو�سع اخلطط الإ�سرتاتيجية ملواجهة تلك املخاطر.

عك�ست نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك م�ستويات جيدة ومقبولة. و�سمن هذا الإطار يتبنى بنك اجلزيرة كافة ال�سيا�سات والإجراءات 

املطلوبة من خمتلف اجلهات النظامية اإ�سافًة اإىل اأف�سل املمار�سات املتبعة عامليا.

وتتكون جلنة املراجعة من رئي�س يتم اختياره من اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني وع�سوين م�ستقلني على الأقل من خارج البنك. ويح�رش اجتماعات جلنة املراجعة كل 

من م�سئول اإدارة التدقيق الداخلي وم�سئول الإدارة املالية ب�سكل م�ستمر، كما يح�رشها الرئي�س التنفيذي وكبار املديرين التنفيذيني عند احلاجة. 

وقد مت اإعادة ت�سكيل جلنة املراجعة �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س الإدارة رقم )196( املنعقد يف تاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ -املوافق 03 يناير 2016م حيث 

عقدت اللجنة اأربعة )اجتماعات خالل عام 2016م )اأربعة اجتماعات خالل عام 2015م( ح�رشها الرئي�س والأع�ساء كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

عدد الجتماعات التي ح�رشهااملهام الوظيفيةال�ضم

4رئي�س جلنة املراجعةالأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل احلقباين

4ع�سو جلنة املراجعةالأ�ستاذ/ فواز بن حممد الفـــواز

3ع�سو جلنة املراجعةالأ�ستاذ/ طه بن حممد اأزهـــري
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3 – جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت

بعد �سدور لئحة احلوكمة اخلا�سة ببنك اجلزيرة مت ال�رشوع يف اإن�ساء هذه اللجنة كلجنة تابعة ملجل�س الإدارة، وقد حدد املرفق )خ( يف لئحة احلوكمة اخلا�سة ببنك 

اجلزيرة كيفية ت�سكيل هذه اللجنة و�سلطاتها وم�سوؤولياتها وكافة ما يتعلق بعملها وفقًا ملتطلبات لئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

وترتكز مهام واخت�سا�سات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة ، واملراجعة ال�سنوية 

عن الحتياجات املطلوبة منح املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة ، ومراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها ، والتاأكد 

ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �رشكة اأخرى ، وربط التو�سية بالتعيني باملهارات 

املنا�سبة والقدرات واملوؤهالت املطلوبة، وو�سع ومراجعة �سيا�سات املكافاآت والتعوي�سات لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني.

وقد �سادقت اجلمعية العامة غري العادية »الثانية والأربعون« يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 10 ربيع الثاين 1429هـ املوافق 16 اأبريل 200٨م على قواعد اختيار اأع�ساء 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ومهام اللجنة ح�سب املادة اخلام�سة ع�رش ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ووفقًا لتو�سية جمل�س الإدارة. 

وقد مت اإعادة ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س الإدارة رقم )196( املنعقد يف تاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ -املوافق 03 يناير 

2016م حيث عقدت اللجنة اجتماعني خالل عام 2016م )اأربعة اجتماعات خالل عام 2015م( ح�رشها رئي�س واأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح باجلدول اأدناه:

عدد الجتماعات التي ح�رشهااملهام الوظيفيةال�ضم

2رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآتالأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحم

2ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآتالأ�ستاذ/ عبد ال�سالم بن عبد الرحمن العقيل 

2ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآتالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح الر�سيد

4 – جلنة اإدارة املخاطر

تقوم هذه اللجنة مب�ساعدة جمل�س الإدارة يف الإيفاء مب�سئوليات الإ�رشاف على املخاطر الكامنة يف عمل البنك وعمليات الرقابة فيما يتعلق مبثل هذه املخاطر ، وترتكز 

مهامها وم�سوؤولياتها يف الإ�رشاف واملراقبة – مراجعة قابلية البنك لإدارة وحتمل املخاطر بناًء على التحليل املقدم عن مدى اإدارة املخاطر و�سياغة ال�سيا�سات املنا�سبة 

لتطبيقها – اعتماد نظام الت�سنيف املعمول به يف البنك وال�سيا�سات الأ�سا�سية لإدارة الأ�سول واللتزامات كما مت تطويرها بوا�سطة جلنة الأ�سول واللتزامات – مراجعة 

التعر�س  التقارير عن حالت  واإعداد  ملراقبة و�سبط  الإدارة  اتخذتها  التي  للمخاطر واخلطوات  التعر�س  الهامة وغريها من حالت  املالية  للمخاطر  التعر�س  حالت 

للمخاطر مبا يف ذلك ، دون ح�رش ، مراجعة العتماد وال�سوق والئتمان وال�سيولة وال�سمعة والت�سغيل والتزوير واملخاطر الإ�سرتاتيجية، وتقدمي حالت التعر�س للمخاطر 

والتحمل واعتماد التعامالت املنا�سبة اأو القيود التجارية – مراجعة نطاق عمل اإدارة املخاطر واأن�سطتها امل�ستهدفة يف ما يتعلق باأن�سطة اإدارة املخاطر اخلا�سة بالبنك.

وقد مت اإعادة ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س الإدارة رقم )196( املنعقد يف تاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ -املوافق 03 يناير 2016م 

حيث عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام 2016م )ثالثة اجتماعات خالل عام 2015م( ح�رشها رئي�س واأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح باجلدول اأدناه:

عدد الجتماعات التي ح�رشهااملهام الوظيفيةال�ضم

4رئي�س جلنة اإدارة املخاطرالدكتور/ �سعيد بن �سعد املرطان

3ع�سو جلنة اإدارة املخاطرالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح الر�سيد 

4ع�سو جلنة اإدارة املخاطرالأ�ستاذ/ اإبراهيم بن عبد العزيز ال�سايع

  5 – اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة

تقوم هذه اللجنة بدور مهم يف م�ساعدة جمل�س الإدارة لالطالع مب�سوؤولياته الجتماعية املتعلقة بربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة حيث تتمثل م�سوؤوليات اللجنة يف ر�سم 

ال�سنوية للربنامج،  ال�سنوية لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة، واإقرار اخلطة  باأن�سطة وبرنامج امل�سوؤولية الجتماعية، واعتماد امليزانية  ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة 

واتخاذ احللول املنا�سبة حيال العوائق التي قد تعرت�س برامج امل�سوؤولية الجتماعية، ومراجعة اأهداف الربنامج من خالل تفعيل واإبراز دور البنك يف خدمة املجتمع، 

والإ�سهام وامل�ساركة الفاعلة يف برامج امل�سوؤولية الجتماعية على م�ستوى اململكة، ومد ج�سور التعاون والتوا�سل بني البنك واجلهات والهيئات املعنية بتلك الربامج، 

واإقامة ال�رشاكات النوعية مع اجلمعيات والهيئات اخلريية يف اململكة التي ت�سهم يف اإبراز دور القطاع اخلا�س يف دفع م�سرية امل�سوؤولية الجتماعية، وتهيئة البيئة املنا�سبة 

ل�ستيعاب ال�سباب وتاأهيلهم ل�سوق العمل، وتقدمي برامج مميزة موجهة لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة، والرفع ملجل�س الإدارة بتقرير �سنوي عن اأن�سطة وبرامج )خري 

اجلزيرة لأهل اجلزيرة( .

وقد مت اإعادة ت�سكيل اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س الإدارة رقـــــــــم )196( املنعقد يف تــــاريخ 23 ربيــع الأول 

1437هـ -املوافق 03 يناير 2016م حيث عقدت اللجنـــة ثالثة اجتماعــــات خالل عــــــام 2016م )ثالثة اجتماعات خالل عام 2015م(، على النحو التايل: 
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عدد الجتماعات التي ح�رشهااملهام الوظيفيةال�ضم

3رئي�س اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرةالأ�ستاذ/ خالد بن عمر البلطـان

3ع�سو اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرةاملهند�س/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

3ع�سو اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرةالأ�ستاذ/ عبد العزيز بن اإبراهيم الهدلق

ج(    املدفوعات لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املوظفني التنفيذيني

يتم حتديد مكافاآت اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك اأو الأع�ساء من خارج املجل�س وفقًا للثوابت التي حددتها التعليمات ال�سادرة عن ال�سلطات الإ�رشافية، وتخ�سع للمبادئ 

الرئي�سية حلوكمة البنوك العاملة يف اململكة وتوجيهات املكافاآت ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ولئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية 

يف اململكة العربية ال�سعودية، واأحكام نظام ال�رشكات والنظام الأ�سا�سي لبنك اجلزيرة.

يقوم البنك بدفع م�ساريف ومكافاآت ح�سور اجلل�سات لأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان املنبثقة عنه.  اإن اإجمايل هذه املدفوعات خالل عام 2016م لأع�ساء جمل�س 

الإدارة وخم�سة من كبار املوظفني التنفيذيني من �سمنهم الرئي�س التنفيذي و امل�سوؤول املايل الول كما يلي:

مالحظة: طلبت هيئة ال�سوق املالية بخطابها بالفاك�س املوؤرخ يف 2015/11/15م اأن يتم الإف�ساح عن مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ب�سكل منف�سل-ح�سب 

متطلبات الفقرة )هـ( من املادة )9( من لئحة حوكمة ال�رشكات.

التعوي�ضات والبدلت املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وخم�ضة من كبار امل�ضوؤولني التنفيذيني، مبن فيهم الرئي�س التنفيذي وامل�ضوؤول املايل الأول:

)باآلف الريالت ال�سعودية(

البيـــــــان
اأع�ضاء جمل�س الإدارة

 التنفيذيني

اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري 

التنفيذيني

اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

امل�ضتقلني

املدفوعات خلم�ضة من كبار التنفيذيني مبن فيهم 

الرئي�س التنفيذي وامل�ضئول املايل الأول

14٫197---رواتب وتعوي�سات

5652٫79٨1٫6951٫252بدلت

12٫533---عالوات �سنوية ودورية

----حوافز

تعوي�سات اأو مزايا عينية تدفع على 

اأ�سا�س �سهري اأو �سنوي
---1٫500

565٢٫٧٩٨1٫6٩5٢٩٫4٨٢املجموع

د( اجتماعات اجلمعية العامة للم�ضاهمني التي عقدت خالل عام ٢٠16م

مت عقد اجتماع واحد للجمعية العامة خالل عام 2016م، وهو اجتماع اجلمعية العامة غري العادية »الثالثة واخلم�سني« )الجتماع الثاين( مل�ساهمي البنك املنعقد يف تاريخ 

1437/12/20هـ املوافق 2016/09/21م. وقد �سادقت اجلمعية العامة يف هذا الجتماع على القوائم املالية للبنك لعام 2015م وعلى تعديالت النظام الأ�سا�سي للبنك 

وبقية بنود جدول الأعمال.

حوكمة ال�رشكات

يحر�س بنك اجلزيرة على اللتزام التام بقواعد حوكمة ال�رشكات التي حتقق التطبيق احلازم لأنظمة الرقابة الداخلية ال�ساملة و�سيا�سات الإف�ساح وال�سفافية واللتزام مببادئ 

اإدارة املخاطر. كما يقوم البنك بتحقيق التوافق ال�سامل لأعماله مع اأنظمة وقوانني اململكة واإدخال اأحدث معايري الأداء للم�رشفية العاملية يف اإ�رشافه على اأدائه امل�رشيف مبا يف 

ذلك التوجيهات ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية ووزارة التجارة وال�ستثمار وكافة املتطلبات والتو�سيات ال�سادرة من جلنة بازل. 

ا�ستناداً اإىل الفقرتني )ج( من املادة الأوىل و )اأ( من املادة التا�سعة من لئحة حوكمة ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، فاإن بنك اجلزيرة 

الرتاكمي عند  الت�سويت  ا�ستخدام  الفقرة )ب(- وجوب  الت�سويت،  ال�ساد�سة- حقوق  املادة  اأن حقق اللتزام مبتطلبات  الالئحة، بعد  الواردة يف  املواد  بتطبيق جميع  قام 

بتاريخ  املنعقدة  البنك  الثاين( مل�ساهمي  الت�سويت لختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة، حيث وافقت اجلمعية العامة غري العادية “الثالثة واخلم�سون” )الجتماع 

1437/12/20هـ املوافق 2016/09/21م على تعديل ن�س املادة )34( من النظام الأ�سا�سي للبنك املتعلقة بحقوق الت�سويت باإ�سافة وجوب ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي 

يف حال انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة، بحيث ل يجوز ا�ستخدام حق الت�سويت لل�سهم اأكرث من مرة واحدة، كما مت ت�سمني جميع مبادئ لئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة 

عن الهيئة يف لئحة احلوكمة اخلا�سة ببنك اجلزيرة ومت تف�سيلها مبا ي�سمن مراقبة مدى فعاليتها وتطويرها وتعديلها عند احلاجة من قبل جمل�س الإدارة. 
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املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية

كموؤ�س�سة مالية ، يعلق البنك اأهمية كربى على بيئة الرقابة الداخلية . و قد و�سع البنك اإجراءات رقابة داخلية فعالة على م�ستوى املوؤ�س�سة ككل و تتم مراقبة و اختيار فعاليتها 

ب�سكل م�ستمر من قبل فعاليات الرقابة يف البنك ، كما يتم اأي�سا اإختبارها من قبل مراجعي ح�سابات م�ستقلون و فريق ك�سف نظامي .

و قد اأظهرت نتائج املراجعة ال�سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية يف )بنك اجلزيرة( م�ستويات رقابية جيدة و مقبولة.

اخلطط امل�ستقبلّية

بنك اجلزيرة هو موؤ�س�سة م�رشفية رائدة يف تقدمي اخلدمات املالية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد حتول بنك اجلزيرة خالل ال�سنوات 

ال�ستة املا�سية اإىل بنك متكامل ويقدم جمموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات.

وت�ستمل اخلدمات الرئي�سية للبنك على اخلدمات امل�رشفية ال�سخ�سية وخدمات فوري )اأعمال التحويالت( واخلدمات امل�رشفية لل�رشكات و املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة 

واخلدمات امل�رشفّية اخلا�سة وخدمات ال�رشكات العاملّية واخلزينة. وتكمل هذه اخلطوط اأعمال ال�رشكات التابعة والتي تقدم خدمات التاأمني التكافلي، واخلدمات امل�رشفية 

ال�ستثمارية، واإدارة الأ�سول، وخدمات الو�ساطة، والأوراق املالية.

وقد �سجل البنك منوا قويا يف قاعدة الأ�سول حيث منت القرو�س وال�سلف منواً مت�سارعًا على اأ�سا�س �سنوي. ويعزى ذلك النمو الكبري اإىل بناء قاعدة عمالء قوية مع العمالء 

الأفراد وال�رشكات على حد �سواء والتي ترتاوح بني ال�رشكات الكبرية وال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة والرتكيز ب�سكل كبري على اأن�سطة البيع امل�سرتكة ملنتجات الأفراد ومنتجات 

اخلزينة ومتويل ال�رشكات بالإ�سافة اىل منتجات اخلدمات امل�رشفـية ال�ستثمارية.

ا�ستمرت جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات بنهجها الإ�سرتاتيجي يف تقدمي احللول امل�رشفية لقطاعات ال�رشكات واملوؤ�س�سات وقطاع العمال من خالل باقات وا�سعة من 

املنتجات التمويلية التجارية وخدمات اإدارة النقد وامل�رشفية الإلكرتونية للم�ساهمة الفاعلة فـي النمو الإجمايل اإىل قاعدة اأ�سول البنك وربحيته.

وعلى �سعيد اخلدمات امل�رشفية لالأفراد فقد اأدى طرح منتجات وخدمات جديدة مع الرتكيز على جودة اخلدمة املقدمة وال�سعي اإىل زيادة احل�سة ال�سوقية وما اقرتن بها من 

تعزيز قوى لقدرات فريق املبيعات والو�سول بها اإىل امل�ستوى الأمثل، اإىل حتقيق زيادة يف الإيرادات وتخفي�س امل�ساريف. �سجلت اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة و اخلدمات 

امل�رشفية العاملية واخلزينه �سنة اأخرى من النجاح ، و تعمل الآن على حتقيق اأهدافها الطموحة لعام 2017 وما بعده.

جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد

وا�سلت جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد جهودها لإعادة تعريف اخلدمات امل�رشفية و تعزيز موقع البنك الريادي يف ال�سوق امل�رشيف من خالل تقدمي منتجات مبتكرة و حلول 

م�رشفية على اأعلى املعايري املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة ال�سالمية من خالل �سبكة فروع مكونة من ٨0 فرعا و 621 جهاز �رشف اآيل بالإ�سافة اإىل ٨٫623 جهاز لنقاط البيع. 

التمويل  اإىل  الدفع و بطاقات الئتمان  الودائع، وبطاقات  ابتداًء من فتح احل�سابات اىل  العمالء  مت ت�سميم منتجاتنا و خدماتنا لرتقى مل�ستوى احتياجات و تطلعات جميع 

ال�سخ�سي بالإ�سافة اإىل جمموعة رائدة من منتجات التمويل العقاري من خالل �سبكة متنامية من الفروع والتي زادت يف العام 2016 لت�سل اىل 3٫91% كح�سة �سوقية متمثلة 

يف ٨0 فرعًا و 19 ق�سمًا لل�سيدات مما كان له الدور الأكرب يف منو حمفظة التمويل من 1٨٫95 مليار ريال  اىل 19٫23 مليار ريال.

ب�سكل عام منت مطلوبات املجموعة بن�سبة 5% ليغلق العام 2016 على 27٫79 مليار ريال مقارنًة ب  26٫35 مليار ريال للعام 2015 )مقابل منو ال�سوق 3٫1% ب�سكل 

تقديري للودائع حتت الطلب و الودائع لأجل مدفوع ب�سكل رئي�سي بنمو الودائع لأجل(.

لأول مرة يف بنك اجلزيرة مت ا�ستهداف �رشيحة جديدة من العمالء من خالل اإطالق التمويل ال�سخ�سي ل�رشيحة املهنيني  كالأطباء و املهند�سني ال�ست�ساريني و موظفي البنوك 

الأخرى دون ا�سرتاط حتويل الراتب بهدف تنويع حمفظة التمويل ال�سخ�سي و احل�سول على اأف�سل العوائد، كما قام البنك كجزء من دوره الريادي يف خدمة املجتمع بت�سميم 

منتج خا�س لتمويل التعليم اجلامعي و الذي ي�سمح لالآباء و طلبة التعليم العايل بتمويل النفقات التعليمية بالتعاون مع بع�س اجلامعات بالإ�سافة لعدد من احللول التمويلية املتوقع 

اإطالقها خالل العام 2017 و التي �سيكون لها دور يف تعزيز اأداء حمفظة التمويل ال�سخ�سي.

و على الرغم من بطء منو�سوق التمويل العقاري فقد زاد منو حمفظة التمويل العقاري يف بنك اجلزيرة بن�سبة 14% يف العام 2016 بح�سة �سوقية تقدر ب %7٫1 .

ويف عام 2017، �سيقوم البنك بالرتكيز على م�ستواه املتميز يف التمويل العقاري، كما ي�سعى لتقدمي العديد من املنتجات واحللول التمويلة للعمالء �سعًيا لتقدمي اأف�سل اخلدمات 

امل�رشفية لالأفراد.

جمموعة اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة

تعتز جمموعة اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة يف خدمة �رشيحة اأ�سحاب الرثوات ذات املالءة العالية ، وذلك من خالل تقدمي باقة �ساملة ومتنوعة من اخلدمات واملنتجات امل�رشفية 

اخلا�سة واملتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة ال�سمحاء. كما ت�سخر املجموعة كل ما لديها من خربة واإمكانات من اأجل حتقيق اأهداف عمالئها املالية واإدارة ثرواتهم باحرتافية واأمانة.
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وقد جنحت املجموعة يف حتقيق معدلت منو قيا�سية تفوق الأهداف املعدة لها يف عام 2016م. حيث ا�ستطاعت املجموعة اأن تنمو باإجمايل ودائع عمالئها اإىل 10٫236 

مليون ريال بنهاية عام 2016م.

كما تتعاون املجموعة وب�سكل وثيق مع »�رشكة اجلزيرة كابيتال« لتوفري اخلدمات ال�ست�سارية يف جمال ال�ستثمار ، وتقدمي حلول متنوعة خا�سة ب�رشيحة كبار العمالء. وقد 

اأثمر هذا التعاون على منو ملحوظ يف اإجمايل حمافظ عمالئنا ال�ستثمارية لي�سل اإجمايل حجم املحافظ ال�ستثمارية التابعة لعمالء املجموعة ما قيمته 5٫091 مليون ريال بنهاية 

عام 2016م.

ويف �سبيل تلبية املجموعة لحتياجات عمالئها الئتمانية ، فقد مت تاأ�سي�س وحدة لالئتمان تابعة للمجموعة تهدف اإىل توفري جميع متطلبات عمالئنا الئتمانية بطريقة تتنا�سب 

مع احتياجاتهم النقدية والغر�س من الت�سهيالت. وقد بلغ اإجمايل حجم حمفظة الت�سهيالت الئتمانية 949 مليون ريال بنهاية عام 2016م.

 ،”2016 Global Banking and Finance Review“كما ا�ستطاع البنك الفوز للمرة الثانية بجائزة “اأف�سل م�رشفية خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل

والتي متثل اإحدى املوؤ�س�سات الإعالمية امل�سهورة ، وهومايوؤكد على دور البنك البارز والريادي يف اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة يف اململكة.

 ،” Private Banker International )PBI( كما ا�ستطاع البنك الفوز بجائزة “اأف�سل م�رشفية خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية �ساعدة للعام 2016 من قبل“

والتي متثل اإحدى املوؤ�س�سات الإعالمية التي تعنى باإدارة الرثوات، 

واإميانًا من املجموعة ب�رشورة تطوير خدماتها با�ستمرار والقرب من اأماكن وجود عمالئها ، فقد مت اإن�ساء مركز ا�سايف يف مدينة مكة املكرمة وفق اأفخم واأرقى التجهيزات التي 

تعزز ال�سعور بالهوية اخلا�سة. وبذلك يرتفع عدد مراكز اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة اإىل اأربعة ، تتوزع يف كل من الريا�س ، جدة ، اخلرب ، واأخرياً يف مكة املكرمة. وتقوم هذه 

املراكز بتقدمي جميع اخلدمات والعمليات امل�رشفية التي يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر �سعودية موؤهلة تتميز باأعلى درجات املهنية واخلربة امل�رشفية.

القيادية وتعزيز  قدراتهم  تنمية  اإىل  تهدف   ، الب�رشية  لكوادرها  متميزة  تدريبية  برامج  تقدمي  الب�رشية وذلك من خالل  قدراتها  تطوير  ق�سوى يف  اأهمية  املجموعة  تويل  كما 

اإمكاناتهم ال�ستثمارية والفنية ملواكبة املتغريات القت�سادية. وبف�سل هذه الدورات ، اأ�سبح معظم فريق العمل امل�سوؤول عن اإدارة ح�سابات كبار العمالء حا�سل على �سهادة 

عاملية يف اإدارة الرثوات، وذلك يف �سبيل تقدمي خدمة اإدارة الرثوات وفقًا لأعلى املعايري العاملية.

جمموعة فوري خلدمات حتويل الأموال

وا�سلت جمموعة فوري يف عام  2016 تعزيز مركزها حيث جنحت يف رفع قاعدة عمالئها لأكرث من ٨00٫000 عميال م�سجال. ويعك�س هذا النمو الكبري الثقة التي يوليها عمالء 

 فوري باملجموعة. كما �سهدت املجموعة خالل الفرتة انتعا�سا متوا�سال على م�ستوى اململكة لرت�سخ مركز خدمات فوري وبنك اجلزيرة كواحد من رواد �سناعة التحويالت العاملية. 

و�سعيا منها لتقدمي اأعلى معايري جودة اخلدمة و�سمان حماية م�سالح عمالئها وم�سالح البنك على حد �سواء، وا�سلت خدمة فوري اأعمال التطوير ال�سامل على كافة ال�سعد 

�سواء من ناحية  الأنظمة اأو تو�سعة مراكز حتويل الأموال اأو عالقات املرا�سلني اأو التطوير املهني ملوظفيها وذلك مت�سيا مع التوجيهات النظامية مبا يعيد �سياغة خدمات حتويل 

الأموال لتكون جتربة اأكرث فعالية وموثوقية.

ومن اأجل مواكبة التقنيات واملتطلبات العاملية، فقد طرحت جمموعة فوري بنجاح خدمات التحويل املبا�رش اإىل الفلبني وباك�ستان وم�رش ونيبال، كما عززت قوة خطوط 

منتجاتها ورفعت م�ساهمتها يف اإجمايل اأرباح بنك اجلزيرة. اإ�سافة لذلك، فقد كان التوقيع على ال�رشاكات الإ�سرتاتيجية مع �رشكة  RIA Money Transfer و�رشكة 

“iRemit”  مبثابة اإجنازات اإ�سرتاتيجية ت�سجل للمجموعة يف عام 2016 مما يعزز الأبعاد ال�سوقية ملجموعة فوري وعالمتها التجارية على امل�ستوى العاملي.

وجنبا اإىل جنب مع م�ساهمتها يف حتقيق واحد من اأهداف البنك الإ�سرتاتيجية، توا�سل جمموعة فوري  تو�سعها وذلك  من خالل القرتاب اأكرث من عمالئها لرتفع بذلك عدد 

مراكز حتويل الأموال التابعة لها اإىل 41 مركزا تنت�رش يف كافة اأنحاء اململكة.

على �سعيد امل�ستقبل، �سوف توا�سل جمموعة اخلدمات امل�رشفية يف عام 2017 العمل على حتقيق اأهدافها املتمثلة يف ا�ستقطاب والحتفاظ باملزيد من العمالء اإ�سافة اإىل تطوير 

قاعدة الأرباح لدى بنك اجلزيرة وذلك من خالل افتتاح املزيد من خطوط املنتجات اجلديدة وتطوير القنوات الإلكرتونية وال�ستقطاب مرا�سلني جدد وطرح مبادرات ت�سويق 

مبتكرة مما �سيكون له اأكرب الأثر يف جتاوز توقعات العمالء وتطلعات بنك اجلزيرة.

جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�س�سات املالية

املنتجات  عدد  وزيادة  العمالء  قاعدة  تو�سيع  يف  ال�ستمرار  على  اجلزيرة  بنك  يف  املالية«  واملوؤ�س�سات  لل�رشكات  امل�رشفية  امل�رشفية  اخلدمات  »جمموعة  اإ�سرتاتيجية  تركزت 

امل�ستخدمة لكل عميل، مع املحافظة على م�ستوى حمفظة التمويل خالل العام 2016م.

نتيجة لهذه ال�سيا�سة فقد انخف�ست املحفظة التمويلية ب�سكل هام�سي 2 % لت�سل اإىل مبلغ 22٫4 مليار ريال �سعودي وت�سجل دخال ت�سغيليا بلغ 4٨4 مليون ريال �سعودي 

للعام 2016م.
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كما ارتفع دخل الر�سوم من الأن�سطة امل�رشفية للمجموعة بواقع 9 % لت�سل اإىل 145 مليون ريال �سعودي مقارنة مبا كان عليه يف العام ال�سابق مببلغ 132٫٨ مليون ريال 

�سعودي. و�سوف توا�سل “ جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات و املوؤ�س�سات املالية” والتي تقدم جمموعة وا�سعة من احللول امل�رشفية املتوافقة مع ال�رشيعة الإ�سالمية للعمالء 

من من�ساآت الأعمال، تو�سيع نطاق خدماتها وابتكار مزيد من احللول امل�رشفية لل�رشكات  خالل ال�سنوات القادمة. وترتكز اأن�سطة املجموعة يف كل من الريا�س وجدة والدمام 

مع توفري اخلربات واملوارد الالزمة يف املكاتب الإقليمية الثالثة لتلبية الحتياجات امل�رشفية للعمالء يف كل منطقة.

اإدارة اخلدمات امل�رشفية التجارية

اأن�سئت اإدارة اخلدمات امل�رشفية التجارية يف عام 2012م لتوفر باقة من اخلدمات واملنتجات التي ت�ستهدف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف اململكة، وحققت الإدارة تقدما 

وا�سعا عرب تاأ�سي�س مكاتب اإقليمية تربط خمتلف من�ساآت الأعمال حول اململكة ومبختلف اأن�سطتهم القت�سادية، وركزت اإدارة اخلدمات امل�رشفية التجارية علىتو�سيع قاعدة 

عمالئها وال�ستفادة من الطلب على الئتمان، وزيادة حجم الإقرا�س وتو�سيع وتنويع حمفظتها التمويلية.

ويعك�س هذا التوجه الأهداف الرئي�سية لبنك اجلزيرة وامل�ساركة يف حتقيق روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 وامل�ساهمة يف رفع م�ساهمة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف 

اإجمايل الناجت املحلي من 20% اإىل %35.

وكانت امل�ساركة مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودية بتاأ�سي�س »برنامج كفالة« لتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة الدافع الأكرب لتحقيق النجاحات املتعددة وامل�ساركة 

يف تعزيز القت�ساد الوطني. وباإن�ساء الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2016م �سوف يزيد من الفر�س املثمرة لزدهار ال�سوق ليحقق روؤية اململكة العربية 

ال�سعودية 2030.

و�سوف توا�سل وحدة اخلدمات امل�رشفية التجارية تعزيز خدماتها لكي تلعب دورا حموريا يف توفري منتجات متوافقة مع ال�رشيعة الإ�سالمية وتقدمي خدمات تلبي حاجة العمالء 

ملختلف من�ساآت الأعمال.

اإدارة اخلدمات واملعامالت العاملية

تعد اإدارة اخلدمات واملعامالت العاملية الإدارة الرائدة يف توفري احللول امل�رشفية وخدمات ال�سيولة النقدية واملعامالت التجارية وال�ستثمارية لعمالء ال�رشكات واملوؤ�س�سات 

التجارية واملالية يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية. حيث اثبتت مكانتها ك�رشيك فاعل وموثوق للعديد من ال�رشكات العاملية باململكة مبا يف ذلك امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة والهيئات احلكومية )القطاع العام( واملوؤ�س�سات املالية. 

كما ت�سعي لتوفري خدمات التجارة املحلية والدولية مب�ستوي عاِل ويف وقت وجيز بالإ�سافة اإىل خدمة ح�سابات العمالت املتعددة وح�سابات الت�سهيالت املتكاملة واملتمثلة 

يف قدرة الدفع والتح�سيل والتي ت�ساعد عمالءنا يف حت�سني ا�ستخدام املوارد املالية واإنعا�س الكفاءة املتخ�س�سة يف هذا املجال حيث تتمثل حلول الإدارة يف قدرتها على تقدمي 

خدمات الدفع بالعملة املحلية والعمالت الأجنبية بالإ�سافة اإىل خدمات حت�سيل ودفع ال�سيكات. 

ت�ساعد يف دعم جميع  لل�رشكات«  اأون لين  التجارية(« و »اجلزيرة  تريد )للخدمات  اأون لين  الإنرتنت مثل »اجلزيرة  لل�رشكات واملقدمة عن طريق  امل�رشفية  اإن خدماتنا 

املنتجات التي تقدمها اإدارة اخلدمات واملعامالت العاملية واخلدمات املتعلقة بالتمويل التجاري كالطالع الكامل على معلومات احل�سابات واإن�ساء خدمات الدفع املحلية اأو 

الأجنبية يف اإطار اأمني حمكم علي مدار ال�ساعة بالإ�سافة اىل خدمة اإدارة الرواتب حتت �سعار»رواتبكم« والذي ي�سهم يف تب�سيط الإجراءات الإدارية املتعلقة ب�رشف رواتب 

موظفي ال�رشكات و املوؤ�س�سات، كما اأن هذه اخلدمة متتاز مب�ستوى عال من املحافظة على اأمن املعلومات مما يتيح اإمكانية اإدارة بيانات الرواتب بكل ي�رش و �سهولة وبال�سكل 

الذي يرقى مل�ستوى اإر�ساء العمالء، و من خالل عملية دفع الرواتب اآليًا. وتن�سجم اإ�سرتاتيجية النمو لإدارة اخلدمات واملعامالت العاملية مع التوجيهات الرئي�سية التي تدفع 

باجتاه التغيري علي �سعيد املعامالت الإلكرتونية وتطبيق التحديثات يف خمتلف القطاعات التجارية باململكه العربية ال�سعودية.

التمويل املتخ�ض�س:

يوفر ق�سم التمويل  املتخ�س�س احللول املالية املهيكلة املبتكرة للعمالء من ال�رشكات الكربى، و يتكون ق�سم التمويل املتخ�س�س من 3 وحدات خمتلفة هي: امل�ساريع والتمويل 

املهيكل، والقرو�س امل�سرتكة، والوكالة. وقد �ساهم هذا النموذج الت�سغيلي ذو الأدوار و الأهداف املحددة يف تعزيز قدرة البنك يف كامل طيف عمليات التمويل املتخ�س�س.

ل يزال التمويل املتخ�س�س يلعب دوراً فعاًل يف متويل امل�ساريع و القرو�س امل�سرتكة مع البنوك الرائدة الأخرى ل�سمان امل�ساركة البناءة للم�ساريع و ال�رشكات الكربى.

وقد و�سع التمويل املتخ�س�س نف�سه بني البنوك الإ�سالمية، مبا فيها من تنويع املنتجات التمويلة املختلفة واملطابقة لل�رشعية الإ�سالمية.

وحدة املوؤ�ض�ضات املالية

توا�سل وحدة املوؤ�س�سات املالية بناء �سبكة قوية من عالقات املرا�سلني امل�رشفية اجليدة حول العامل من خالل تعزيز قدرة »بنك اجلزيرة« على تلبية احتياجات عمالئه، وت�سهيل 

متويل التحويالت املالية واملعامالت التجارية اخلا�سة بهم. كما حتتفظ وحدة املوؤ�س�سات املالية بعالقات قوية مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية والهيئات احلكومية و�سبه احلكومية، 

و�رشكات ال�ستثمار والو�ساطة، و�رشكات التاأمني، و�رشكات تاأمني اعتمادات الت�سدير. و تتخ�س�س الوحدة يف فهم التجارة الدولية و الإقليمية واحتياجات العميل من اإدارة 

النقد ، مع نظرة مكثفة للمتغريات الديناميكية لبلدان املرا�سلني لدينا.
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وحدة القطاع العام 

وحدة القطاع العام من جمموعة ال�رشكات واملوؤ�س�سات امل�رشفية تعمل بدور فعال يف اإدارة ح�سابات املن�ساأت الكربى احلكومية و �سبه احلكومية  من القطاع العام ، وتتاألف 

حمفظتنا من العديد من قطاعات مثل قطاع ال�سناعة ، والبرتوكيماويات وال�سحن و النقل والت�سالت . و بحكم طبيعة تلك العالقات و اخلدمات النوعية التي يتطلبها القطاع 

العقارات، واخلدمات امل�رشفية ال�ستثمارية، ومتويل  العام ويقدم حلوًل متويلة لل�رشكات، ومتويل  القطاع  العمالء من  لتلبية احتياجات  العام،  يوجد فريق عمل متخ�س�س 

املقاولت، وحلول اإدارة النقد، واخلدمات امل�رشفية الإلكرتونية. وتقدم وحدة القطاع العام لعمالء البنك من القطاع العام خدمات متويل التجارة الدولية، ومنتجات تتعلق 

باأ�سواق راأ�س املال والدين، ومنتجات اخلزينة، واخلدمات امل�رشفية العاملية.

جمموعة اخلزينة

�سهدت جمموعة اخلزينة �سنة اأخرى من النجاح يف اأعمالها، بالرغم من اأن البيئة القت�سادية العاملية مل تكن داعمة للنمو خالل الفرتة نظرا لالنخفا�س الذي ح�سل لأ�سعارالبرتول 

ويف توفر ال�سيولة، عالوة على بع�س الظروف الأخرى العاملية غري املالئمة، اإل اأن جمموعة اخلزينة متكنت من اإدارة م�ستويات ال�سيولة يف البنك وخماطر اأ�سعار الربحية بنجاح 

تام. كما متكنت املجموعة اأي�سا من ت�سجيل نتائج مالية قوية فاقت الأهداف املو�سوعة لها وحافظت على مركزها كم�ساهم رئي�سي يف �سايف ربحية البنك املحققة.

وا�سل طلب العمالء على اأعمال املجموعة خالل الفرتة زخمه القوي يف الوقت الذي ركزت فيه املجموعة على تقدمي حلول متوافقة مع ال�رشيعة الإ�سالمية لعمالء ال�رشكات 

واخلدمات امل�رشفية اخلا�سة وذلك مبا يحقق اإدارة خماطرهم على اأكمل وجه. كما قامت املجموعة خالل الفرتة بدعم اأعمال خدمة فوري للتحويل ال�رشيع لالأموال وذلك من 

خالل توفري اأ�سعار �رشف مناف�سة مبا مكن خدمة فوري من حتقيق نتائج اإيجابية.

�سهدت اأ�سواق ال�رشف الأجنبي يف عام 2016  تقلبات �سديدة مما اأوجد �سعوبات اإ�سافية للتنبوؤ بتحركات الأ�سواق. وانطالقا من هذا الواقع فقد تبنت اخلزينة نهجا متحفظا 

وخف�ست من ارتباطاتها املبنية على منتجات احلماية للعمالت الأجنبية كما حولت تركيزها نحو العمل على حتقيق املزيد من النمو يف تدفقات اأعمال ال�رشف الأجنبي والتي 

بدورها منت بن�سبة 15% مقارنة بال�سنة املا�سية. وكنتيجة لذلك التوجه، فقد حققت اخلزينة بنجاح الأهداف العامة املو�سوعة لها بالن�سبة للدخل من اأعمال العمالء.

على الرغم من اأن الأهداف املحددة للمحفظة ال�ستثمارية بقيت كما كانت عليه يف ال�سنة ال�سابقة، فاإن املجموعة، وبف�سل الأهداف املحددة لتح�سني النوعية الئتمانية العامة 

للمحفظة ال�ستثمارية من خالل النقل الديناميكي للموجودات بهدف تعزيز ال�سيولة والعوائد، جنحت يف اإ�سافة �سكوك عالية اجلودة بقيمة 5٫29 مليار ريال �سعودي.

هذا وقد رفعت ال�ستثمارات التدريجية حمفظة ا�ستثمارات البنك من 10٫90 مليار ريال �سعودي اإىل 16٫19 مليار ريال �سعودي، وميثل ذلك منوا بن�سبة 4٨٫7% مقارنة مبا 

كانت عليه يف ال�سنة املا�سية.

من ناحية اأخرى فقد كلف جمل�س الإدارة جمموعة اخلزينة باإ�سدار �سكوك من الفئة الثانية بقيمة 2٫00 مليار ريال �سعودي وذلك من اأجل توفري املزيد من الدعم لراأ�س املال 

والتمويالت الأ�سا�سية. وكان ذلك الإ�سدار واحدا من اأكرب واأكرث الإ�سدارات جناحا خالل عام 2016، حيث ا�ستطاعت املجموعة اإ�سدار �سكوك بقيمة 2٫00 مليار ريال 

�سعودي مبعدل ربحية اإيجابي.

وا�سلت اخلزينة ب�سكل عام التزامها التام بكافة ال�سيا�سات والإجراءات املو�سوعة و�سمن  املخاطر املحددة لها.  و�ستوا�سل جمموعة اخلرينة حتديث اإجراءاتها واإطار املخاطر 

لديها واأي�سا تطوير نظام الت�سغيل التقني مبا يوفر لعمالء البنك اأف�سل احللول ويفي باللتزامات واملتطلبات النظامية املحددة.

جمموعة املوارد الب�رشية

امتدادا لالإجنازات والأهداف التي مت حتقيقها يف عام 2015، وا�سلت جمموعة املوارد الب�رشية رحلتها يف تد�سني قفزات و�سبل للتقدم الإ�سايف خالل عام 2016 معززة 

دورها ك�رشيك حيوي واإ�سرتاتيجي كامل ومكمل جلميع قطاعات الأعمال، من خالل ال�ستمرار يف تطبيق كافة التوجيهات النظامية ذات ال�سلة والرتكيز يف ذات الوقت 

على ا�ستقطاب وتطوير وحتفيز ومكافاأة املوارد الب�رشية من اأجل الحتفاظ بها للمدى البعيد وحتقيق متيز متوا�سل يف اأداء موظفي البنك.

كما وا�سلت املجموعة تنفيذ �سل�سلة كاملة من الأدوار العامة واخلا�سة وممار�سة الرقابة على جميع �سوؤون املوظفني وممار�ساتهم مبا يف ذلك تقدمي امل�سورة جلميع وحدات العمل 

حول كافة الأمور املتعلقة باإدارة موظفيهم من اأجل م�ساندة وحتقيق الأهداف العامة للبنك وتطلعاته العملية بغية احلفاظ على منو ثابت وزيادة القيمة للم�ساهمني والرتقاء 

ب�سمعة البنك و�سورته الحرتافية.

ففي عام 2016م وا�سلت املجموعة دورها ك�رشيك جلميع جمموعات الأعمال يف تعزيز التوا�سل احليوي والفعال ودعم قنوات الرتقاء بالإنتاجية جلميع فئات املوظفني 

متمثلة يف التوا�سل املبا�رش ما بني مدراء العالقة باإدارة عالقات املوارد الب�رشية وكافة الإدارات الت�سغيلية بالبنك، وعلى راأ�سها النتهاء من واإطالق م�رشوع “دليل املدراء” 

الإلكرتوين  للتعلم  تقنية  اأحدث  ذات  تدريبية جديدة  من�سة  واإن�ساء  بالبنك،  وامل�سوؤولني  املدراء  لكافة كادر  متحدة  عامة  اإدارية  ثقافة  لرت�سيخ  واإنتاجه  ت�سميمه  والذي مت 

واإطالقها بالكامل قبل نهاية العام احلايل، بالإ�سافة اإىل حت�سني وتعزيز فعاليات العمل للم�رشفني واملدراء من خالل اإطالق خدمات توعية اإ�سافية على نظام ونوافذ جمموعة 

املوارد الب�رشية على من�سة “توا�سل” العامة للبنك، بهدف تعزيز الرتقاء مب�ستوى الثبات الوظيفي العام يف جميع اخت�سا�سات واإدارات البنك، والرتقاء ب�سيا�سة التعاقب 

الوظيفي املحدثة.

كما مت تاأكيد اجلودة وال�ستمرارية الإدارية واجتياز جداول ومتطلبات احلمالت الرقابية والتدقيق بال مالحظات �سلبية وباأق�سى درجات النجاح املمكنة، من خالل ا�ستحداث 
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وتطوير وتعزيز ال�سيا�سات واملمار�سات ودور احلوكمة وخا�سة يف التطوير امل�ستمر ال�سباق وامللحوظ يف �سيا�سة التعوي�سات والمتيازات ون�سبة التزامها القيا�سية باملتطلبات 

الرقابية. 

وكما كان هو الو�سع يف 2015، تتابع اإدارة التوظيف ال�سدارة يف 2016 بالرتكيز على جذب القوى العاملة ال�سعودية ملراكز “فوري” خلدمات حتويل الأموال و لربنامج 

“تطوير �سبكة الفروع” الذين اجتذبا جماعيًا )500( خريج على )21( دفعة منف�سلة خالل الأعوام الثالثة ال�سابقة اإ�سافة اإىل حمافظة البنك على اللتزام القائم بال�ستمرار يف 
توفري الفر�س الوظيفية املختلفة حلملة ال�سهادة الثانوية والدبلوم و اجلامعية، والتي تعترب من اأجنح و�سائل ال�ستقطاب للمواهب ال�سعودية اجلديدة والنامية.

ومما يجدر ذكره اأن البنك جنح يف احلفاظ على  معدٍل عاٍل من ال�سعودة جتاوز ن�سبة 92%. وقد اأ�سفر اجلهد التدريبي عن عقد ما يزيد عن 300  دورة و ور�سة تدريبية لعام 

2016، وهذه النتيجة تواكب وتتما�سى مع احتياجات البنك الراهنة ومعطيات ال�سوق، اإ�سافة للدورات املطلوبة رقابيًا مثل مكافحة غ�سل الأموال واللتزام والوعي الأمني 

وال�ساملة جلميع من�سوبي البنك بال ا�ستثناء.

وعلى �سوء ذلك مت حتقيق اإجنازات هامة وموؤثرة على م�ستوى كافة الفئات والتقييم العام للبنك وعززت هذه النتائج ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية التي تربط جمموعة املوارد الب�رشية 

ببقية وحدات وقطاعات العمل يف البنك لال�ستمرار نحو م�ستقبل اأف�سل مع توفري بيئة عمل تت�سم باملرونة واجلاذبية والعطاء والتحدي يف ذات الوقت.

جمموعة اإدارة املخاطر 

وا�سل بنك اجلزيرة يف عام 2016 حملته  الهادفة للرتكيز على تعزيز ثقافة اإدارة املخاطر و�سمان تطبيقها على م�ستوى املوؤ�س�سة. وانطالقا من ذلك، وا�سلت الإدارة التزامها 

ب�سمان تبني البنك لأف�سل ممار�سات املخاطر املعتمدة وتوفري البنية التحتية ال�رشورية لتحقيق تلك الأهداف �سواء من حيث الأفراد اأوالعمليات اأوالإجراءات اأوالأنظمة بحيث 

تتاأ�سل تلك املمار�سات التي مت تبنيها يف الن�سيج الثقايف للبنك.

وانطالقا من الروؤية والأهداف التي و�سعتها الإدارة العليا ب�ساأن ما تقدم، فقد اأعطيت الأولوية لتعزيز فعالية اإدارة املخاطر باملوؤ�س�سة، مع الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على النواحي التالية:

بناء هيكل واإ�سرتاتيجية خماطر قوية من اأجل التكيف مع التغريات احلا�سلة يف اإ�سرتاتيجية العمل والروؤية امل�ستقبلية للبنك وللم�ساعدة يف تطبيق اإ�سرتاتيجية العمل   .1

احلالية.

ا�ستثمار وتطوير قدرات وتقنيات حتليل املخاطر من اأجل و�سع اأ�سا�س قوي لبناء مركز بيانات للمخاطر بالبنك. ويف هذا ال�سياق، فقد حقق البنك تقدما كبريا على   .2

�سعيد ا�ستكمال املرحلة الأوىل من جهوده لتبني ممار�سات  جلنة بازل لالإ�رشاف امل�رشيف معيار رقم 239 . وتتمثل الروؤية النهائية للبنك يف تطوير مركز حفظ متطور 

لبيانات املخاطر بحيث يكون مبثابة امل�سدر الوحيد للحقيقة مبا يتعلق بكافة بيانات املخاطر والحتياجات التحليلية.

تنظيم اإجراءات املوافقة واملراجعة مبا ي�سمن اأن تبقى جهات املوافقة على املخاطر وجهات مراجعتها م�ستقلة واأن ت�سع ن�سب اأعينها التبني الدقيق لثقافة جلنة الئتمان   .3

ومبداأ الرقابة الثنائية على الأقل.

تنظيم واإثراء فعالية اأمن املعلومات باملوؤ�س�سة مت�سيا مع قواعد وتوجيهات موؤ�س�سة النقد. وقد وا�سل البنك جهوده يف �سبيل تعزيز ممار�سات اأمن املعلومات يف املوؤ�س�سة   .4

و�سبطها طبقا لأف�سل املمار�سات املعتمدة يف ال�سوق. هذا، ولقد تبنى البنك العديد من امل�ساريع اخلا�سة التي تركز على تقوية ممار�سات اأمن املعلومات يف املوؤ�س�سة 

والتوعية بها ومتت املبا�رشة يف تنفيذها اأي�سا.

تطبيق برنامج بازل، والذي ميثل فر�سة هامة لتحقيق الأمور التالية:  .5

تطوير و�سقل �سيا�سات واإجراءات البنك مبا ي�سمن ات�ساقها مع اأف�سل املمار�سات العاملية واملتطلبات النظامية املحلية. )اأ( 

تطوير و تعميم وتنفيذ ومراقبة اإطار تف�سيلي خا�س بالبنك مل�ستوى تقبل املخاطر بحيث يعمل لي�س فقط كنقطة ربط بني اإ�سرتاتيجية جمل�س الإدارة وتنفيذ  )ب( 

الأق�سام لها، بل اأي�سا كحلقة و�سل تبادلية للمرئيات واملالحظات مبا ي�سمن ات�ساق تلك الإ�سرتاتيجية مع البيئة العملية والتنظيمية ال�سائدة.

)ج(  مراجعة والتحقق من فاعلية وحت�سني اأمناط تقييم املخاطر مبوجب الركن الثاين على اأ�سا�س متوا�سل و�سبطها طبقا لأف�سل املمار�سات املتبعة على م�ستوى 

القطاع امل�رشيف واأي�سا مبا يت�سق مع توجيهات وتوقعات موؤ�س�سة النقد. 

اأمتتة التقارير مبوجب الركن الأول والركن الثالث مبا ي�سمن دقة تلك التقارير واإ�سدارها يف الوقت املحدد وا�ستمرار توافقها مع التوقعات النظامية. و�سمن  )د( 

هذا ال�سياق، فقد اخترب البنك ونفذ بنجاح التح�سريات الآلية الالزمة لإ�سدار تقارير الركن الأول النظامية، ويتم حاليا ا�سدار التقارير اللية اجلديدة ب�سكل 

جتريبي موازي مع النظام القدمي وعند النتهاء من ذلك �سيتم طلب املوافقة الر�سمية ملوؤ�س�سة النقد قبل التحول اإىل النظام اجلديد.

حت�سني وتعزيز اإطار اختبارات ال�سغط / اجلهد طبقا لأف�سل املمار�سات املطبقة ولتوجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و اتفاقية بازل و�سندوق النقد الدويل   .6

والبنك الدويل، مبا يف ذلك الإجراءات واملنهجيات املعتمدة مبا ميكن البنك لي�س فقط من اإجراء اختبارات ال�سغط / اجلهد النظامية بل اأي�سا من اإجراء اختبارات 

ال�سغط / اجلهد الداخلية اأو الختبارات ذات العالقة ملختلف خطوط العمل واملحافظ التي تخ�سها. ويتم التعامل مع نتائج اختبارات ال�سغط / اجلهد كبيانات قيمة 

لأغرا�س خطط الأعمال وراأ�س املال على اأ�سا�س م�ستقبلي.
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�سمان اأن يكون البنك من بني اأوائل املوؤ�س�سات املتبنية للمعيار املحا�سبي العاملي الإ�سدار التا�سع . و�سمن هذا الإطار فقد تبنى البنك منهجية تتمحور كم�رشوع   .7

رئي�سي  مبا ي�سمن اأن يتم اإعطاء تطبيق املعيار املحا�سبي العاملي رقم 9 الرتكيز والهتمام الذي ي�ستحقه. كما يعمل البنك على تطوير اأكرث ال�سيناريوهات والأمناط 

مالئمة مبا ي�سمن اأن تكون ح�سابات التعرث وخ�سائر الئتمان املتوقعة للبنك متوافقة بالكامل مع متطلبات املعيار املحا�سبي 9  وكذلك مع تعليمات موؤ�س�سة النقد.

التحقق من خالل اإجراءات التحقق واملعايرة اأن اأمناط درجات املخاطر الئتمانية وبطاقات الأهداف املتوازنة حتافظ على قوتها التحليلية والتوقعية فيما يخ�س تقييم   .٨

املخاطر املرتافقة مع تعرث اأي عميل حايل و /اأو حمتمل. هذا ولقد قام البنك بنجاح بالتحقق من وتنفيذ الدفعة الأوىل من اأمناطه املعاد معايرتها، وهو الآن يف مراحل 

متقدمة من تطوير والتحقق من واإعادة معايرة الأمناط املتبقية.

جمموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخلي(

تقوم املراجعة الداخلية باإجراء تدقيق داخلي م�ستقل و مراجعة �سوابط للبنك ت�سمل كافة اأق�سام العمل و الفعاليات و املواقع اجلغرافية للبنك . و ت�ستخدم الإدارة املنهجيات 

املعيارية للتدقيق يف اإجراء تقييمات حمكمة للمخاطر و اأنظمة الرقابة للبنك .

يتوىل اإدارة املجموعة رئي�س جمموعة املراجعة الداخلية بينما ت�سطلع جلنة املراجعة مب�سوؤولية الإ�رشاف عليها مبا ي�سمن حتقيق اأهداف املجموعة . و تتبع املراجعة الداخلية طريقة 

املراجعة املبنية على التدقيق باملخاطر يف تخطيط و تنفيذ مهام تقييم املراجعة ، وي�سمل نطاق �سالحيات املراجعة الداخلية و نوعية الأداء يف تنفيذ امل�سئوليات املوكلة لها.

تقدم املراجعة الداخلية تقييما م�ستقاًل و مو�سوعيًا للمخاطر و اأن�سطة الرقابة لالإدارة العليا و تزويدها بالتو�سيات و املرئيات املتعلقة بالأن�سطة التي متت مراجعتها .

كما تعتمد املجموعة برناجمًا ل�سمان اجلودة و النوعية ي�سمل كافة اأوجه اأن�سطة املراجعة الداخلية.

املجموعة ال�رشعية 

اجلودة ال�رشعية: ا�ستمرت املجموعة يف الرتكيز على اجلودة ال�رشعية خلدمات البنك ومنتجاته مبا يحقق تطلعات عمالئه  وم�ساهميه بو�سفه بنكًا اإ�سالميًا رائداً وذلك من خالل 

تكثيف عمليات الفح�س واملراجعة لعمليات البنك للتاأكد من اأن جميع اأعمال البنك وال�رشكات التابعة له متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وتقدمي تقارير ربع �سنوية للهيئة 

ال�رشعية للبنك وقد بلغ متو�سط عينات املراجعة 2٨% من جمموع العمليات املنفذة يف البنك.

املنتجات واخلدمات: توؤمن املجموعة ال�رشعية باأن البتكار والتطوير الأ�سيل امل�ستمد من ن�سو�س ال�رشيعة الإ�سالمية مطلب اأ�سا�سي لالرتقاء ب�سناعة امل�رشفية الإ�سالمية حتى 

اأدواتها  البنك لبتكار وتطوير  الأعمال داخل  دائم مع جمموعات  ب�سكل  تتعاون  املجموعة  فاإن  املت�سارعة واملتجددة ولذا  ال�سوق  النمو واملناف�سة وتلبية رغبات  ت�ستطيع 

وخدماتها وال�سعي لأمتتة الكثري من عملياتها لت�سهيل العمليات على العمالء وا�ستثمار وقتهم ب�سكل اأف�سل وجتنب الأخطاء الب�رشية قدر المكان.

الأبحاث: تدرك املجموعة ال�رشعية اأنه يف �سبيل حتقيق اأهدافها �سعيا للمحافظة على مكانة البنك كبنك رائد يف جمال ال�سريفة الإ�سالمية فالبد من القيام بجمع املعلومات 

البيانات  جمع  يف  املجموعة  يف  الأبحاث  اإدارة  ا�ستمرت  فقد  لذا  عنها،  العمالء  ر�سى  ومدى  ومنتجاتها  الإ�سالمية  ال�سريفة  �سوق  حول  وال�ستبانات  التقارير  واإعداد 

واملعلومات وحتليلها واإعداد التقارير املختلفة حول ال�سوق امل�رشيف يف اململكة العربية ال�سعودية و جمالت املناف�سة وجوانب القوة وال�سعف و توقعات العمالء.

التعليم والتدريب: اإن ال�ستثمار يف ال�سول الب�رشية للبنك عرب التدريب والتعليم هو من اأولويات املجموعة ال�رشعية خ�سو�سا يف جانب امل�رشفية الإ�سالمية لذا فقد �سعت 

املجموعة عرب التعاون مع جمموعة املوارد الب�رشية اإىل و�سع برنامج لتدريب موظفي البنك على اأ�سا�سيات العمل امل�رشيف الإ�سالمي عرب التعليم الإلكرتوين يف البنك وعقد 

الدورات املبا�رشة مع املوظفني والتي �ساركت  املجموعة ال�رشعية يف اإعداد مادتها وتقدميها.

لقد كان لهذه الإجراءات اأثر بالغ يف روؤية املجتمع والعمالء للبنك حيث رفعت من م�ستوى الثقة يف البنك كبنك اإ�سالمي، كما �ساهمت يف ح�سول البنك على العديد من 

اجلوائز يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية.

اإن متيزنا وريادتنا يف �سناعة امل�رشفية الإ�سالمية يرجع اإىل التزام البنك يف جميع معامالته باأحكام و�سوابط ال�رشيعة الإ�سالمية وفق اجتهاد اأع�ساء الهيئة ال�رشعية للبنك من 

اأ�سحاب الف�سيلة العلماء.

جمموعات امل�ساندة

توا�سل جمموعة امل�ساندة دعمها وم�ساندتها لكافة اأق�سام وفعاليات البنك مبا ميكنها من حتقيق  اأهدافها ال�سرتاتيجية من ناحية العمالء، والقواعد، واملوظفني، ورفع التقارير 

و�سوابط املراقبة.

جمموعة الإ�ضرتاتيجية وتطوير الأعمال

عملت جمموعة الإ�سرتاتيجية وتطوير الأعمال على دعم اأعمال البنك الوا�سعة؛ يف تطبيق التغريات يف العمليات والإجراءات التنظيمية بالإ�سافة اإىل الرتكيز على اآليات 

تطوير جتربة العميل، وذلك عرب امل�ساركة يف جميع جمالت الأعمال املختلفة. وا�ستملت اجنازات املجموعة الرئي�سية علىحت�سينات هامة يف خدمة التمويل ال�سخ�سي، 

واخلدمات الإلكرتونية لل�رشكات، وحتديثات مهمة لأنظمة اإدارة اخلزينة، وقدرات التحويل النقدي لـ »فوري« بالإ�سافة اإىل التطويرات الإلزامية املرتبطة مبوؤ�س�سة النقد 
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العربي ال�سعودي )مثل نظام »مدى« بدون الت�سال بال�سبكة، ومتطلبات البطاقات الئتمانية والتمويل ال�ستهالكي املختلفة وغريها(.

تقنية املعلومات

توا�سل تقنية املعلومات بناء النظم التقنية الهادفة اإىل دعم وتطوير منتجات وخدمات جديدة وذلك متا�سيا مع الإ�سرتاتيجيات املعتمدة لدى كافة الأق�سام والفعاليات 

بالبنك. وقد متيز العام احلايل بالن�سبة لتقنية املعلومات بالرتكيز على حت�سني الأجهزة والربجميات اخلا�سة بالأنظمة الأ�سا�سية بالبنك وذلك من اأجل دعم قاعدة العمالء 

املتنامية. كما حققت املجموعة اأي�سا تقدما كبريا يف حقل ا�سرتداد الأعمال وا�ستجابة كافة الأنظمة يف حالت الكوارث اأو النقطاع املوؤقت.

اخلدمات اللوج�ضتية

�سلمت اخلدمات اللوج�ستية خالل العام 4 فروع جديدة لالأفراد و 11 مركزاً تابعًا لفوري خلدمات حتويل الأموال. كما قامت اخلدمات اللوج�ستية بتح�سني القدرة 

الإ�ستيعابية مل�ستودع الأر�سيف اإىل حد كبري بالإ�سافة اإىل اإدخال تغيريات هامة على �سوابط الرقابة اليومية لعمليات احلفظ والأر�سفة.

العمليات

املتوا�سلة  الفعالية  تر�سيخ  تركيزها على  وتوا�سل  العام،  والأنظمة خالل  العمالء  النجاح على �سعيد حت�سني خدمات  من  متقدم  م�ستوى  العمليات من حتقيق  متكنت 

للعمليات على م�ستوى البنك مع التاأكيد على مراعاة �سوابط املراقبة الرئي�سية.

ا�ضتمرارية الأعمال واإدارة �ضمة

توا�سل جمموعة ا�ستمرارية الأعمال تركيزها على اجلوانب الهامة يف اإجراءات ا�سرتداد الأعمال يف حالت الكوارث اأو النقطاع ، وقامت باإجراء العديد من الختبارات 

الناجحة على هذا ال�سعيد خالل العام. كما ركزت جمموعة �سمة على حت�سني نوعية البيانات الئتمانية املتعلقة بال�رشكة ال�سعودية للمعلومات الئتمانية، �سمة،  مما اأدى 

اإىل حتديث ملعلومات عمالء  البنك ب�سكل يومي متوافقًا مع متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .

اإدارة عالقات البائعني والعقود

وا�سلت جمموعة اإدارة عالقات البائعني والعقود العمل عن قرب مع كافة الباعة واملوردين الرئي�سيني مع الرتكيز على �سمان احل�سول على اأ�سعار مناف�سة وخدمات فعالة.

اجلزيرة لالأ�سواق املالية » اجلزيرة كابيتال  

حققت اجلزيرة كابيتال عاما اخر من الأرباح يف 2016، بالرغم من انخفا�س حجم التداول يف ال�سوق خالل العام، كما حافظت ال�رشكة على مكانتها القيادية يف �سوق 

الو�ساطة املحلية بح�سة بلغت %14٫٨  )2015: %16٫2(. 

من خالل الرتكيز الكبري على تلبية متطلبات العمالء، حافظت اجلزيرة كابيتال على قدرتها التناف�سية يف اأعمال الو�ساطة املحلية من خالل من�سة التداول الإلكرتوين، تداولكم، 

وبف�سل التزام ال�رشكة يف ال�ستثمار الالزم لرتقية وتطوير قدرات الو�ساطة املالية عرب الإنرتنت. قامت اجلزيرة كابيتال يف العام 2016 بتنفيذ )342( مليار ريال �سعودي من 

اأحجام التداول يف �سوق الأ�سهم املحلي )2015:  539 مليون ريال �سعودي(

وا�سلت ال�رشكة اأي�سا ال�ستثمار يف تطوير الأعمال الخرى التي ت�سمل اإدارة الأ�سول وطرح منتجات اخلدمات امل�رشفية ال�ستثمارية، لرتتفع قيمة الأ�سول التي تقوم ال�رشكة 

باإدارتها نيابة عن العمالء يف �سناديق ال�ستثمار خالل العام بن�سبة 42% من 2٫6 مليار ريال �سعودي اإىل 3٫7 مليار ريال �سعودي. ب�سفة خا�سة، ي�رش اإدارة ال�رشكة اأن تعلن 

اأن �سندوقها ال�ستثماري، �سندوق القوافل )�سندوق ا�ستثمار يف اأ�سواق النقد متوافق مع ال�رشيعة الإ�سالمية(، مت ت�سنيفه �سمن اأف�سل ثالث �سناديق اأداء يف فئته خالل العام 

2016، حيث انعك�س التفوق يف الأداء بنمو الأ�سول املدارة يف هذا ال�سندوق بن�سبة 192% خالل العام 2016 لرتتفع من 1٫3 مليار ريال �سعودي اإىل 2٫5 مليار ريال 

�سعودي كما يف نهاية العام. �سهد اأي�سا العام 2016 تنوعا يف اخلدمات اجلديدة املقدمة للعمالء، مثل اإدارة املحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة واملحافظ اخلا�سة يف اأ�سواق املال. 

2016« وجائزة »اأف�سل رئي�س تنفيذي للو�ساطة يف اململكة العربية ال�سعودية للعام  كذلك نحن �سعداء بح�سولنا على جائزة »بيت الو�ساطة الإ�سالمية الأ�رشع منوا للعام 

2016« من جملة »انرتنا�سيونال فاينان�س«، حيث تعد كال اجلائزتني تقديرا لنجاح اأعمال خدمات الو�ساطة يف ال�رشكة. 

اأخرياً، يبقى التفاوؤل كبري حول فر�س التطوير والنمو يف الأ�سواق املحلية ، حيث تعتقد اإدارة ال�رشكة باإيجابية التوقعات لالقت�ساد ال�سعودي، على الرغم من التوترات ال�سيا�سية 

يف املنطقة ، ليتطور معها ال�سوق املايل يف اململكة العربية ال�سعودية.

امل�سوؤولية الجتماعية

وا�سل بنك اجلزيرة - من خالل برنامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة( – يف تبنيه كوكبة من الربامج النوعية واملتنوعة يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية يف عدد من مدن وحمافظات 

اململكة بلغت بحمداهلل )49( مدينة.

وقد ا�ستمر البنك يف تاأكيد دوره ك�رشيك رئي�س يف حتريك عجلة التنمية امل�ستدامة يف املجتمع عرب موا�سلة تنفيذ براجمه و�رشاكاته املجتمعية مع اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�سات 

غري الربحية. 
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كانت وما زالت ق�سايا التمكني والتاأهيل لل�رشائح الأكرث حاجة يف جمتمعنا من اأهم م�ستهدفات برنامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة( ، ومن هنا فقد قّدم البنك دعمه وم�ساندته 

للم�ساريع ال�سغرية واملتناهية ال�سغر عرب حمفظة )القرو�س احل�سنة لالأ�رش املنتجة( لتاأ�سي�س م�ساريعهم ال�سغرية والتي تنوعت بني م�ساريع جتارية و�سناعية وخدمية �ساهمت 

بنجاحها بحمدهلل يف حتّولهم من �سفة الأخذ اإىل �سفة البذل والعطاء، بالإ�سافة اإىل ا�ستمرار الرتكيز على التاأهيل املهني واملعريف لل�سباب وال�سابات عرب تقدمي برامج التاأهيل 

والتدريب لتهيئتم ل�سوق العمل وامتالك املهارات احلياتية الأ�سا�سية.

اإطالق �رشاح عدد )30( �سجينًا و�سجينة من �سجناء احلقوق املالية يف �سهر رم�سان املبارك،  البنك بال�رشاكة مع )اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء-تراحم-( يف  كما �ساهم 

لذوي  املوجهة  الربامج  مداخيلها، وكذلك  لزيادة  فر�س  لإيجاد  �سعيًا  اململكة  املنتجة يف خمتلف مدن  الأ�رش  ملنتجات  ت�سويقية  مل�ساركته يف دعم يف مهرجانات  بالإ�سافة 

الحتياجات اخلا�سة )الإعاقات احلركية، املكفوفون، ال�سم، متالزمة داون، فرط احلركة، التوحد(، كما مت تقدمي برامج نوعية لذوي املعاقني واملتعاملني معهم.

و�سعيًا يف تطوير القطاع غري الربحي؛ فقد �ساهم البنك يف بناء قدرات هذا القطاع عرب حزمة من الربامج التطويرية الرائدة للقيادات يف العمل الجتماعي والعاملني فيه، 

وتاأ�سي�س البنية التحتية للجمعيات اخلريية والجتماعية عرب جتهيز العديد من معامل احلا�سب الآيل وحا�سنات الأعمال وقاعات التدريب، بالإ�سافة للمعامل الإلكرتونية يف 

عدد من جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي وغريها مبختلف مناطق وحمافظات اململكة.

لقد ا�ستفاد من برنامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة( خالل عام 2016م، مبختلف براجمه واأن�سطته يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة العربية ال�سعودية )7٫327( �سابًا وفتاة . 

اجلوائز التقديرية وال�سهادات 

ح�ضل »بنك اجلزيرة« خالل الفرتة املا�ضية على اجلوائز التقديرية التالية: 

.Private Banker Internationalجائزة اأف�سل م�رشفية خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية �ساعدة للعام 2016 من قبل  •

Global Banking and Finance Review 2016 جائزة اأف�سل م�رشفية خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل  •

جائزة اختيار النقاد كاأف�سل بنك يف امل�رشفية الإ�سالمية لالأفراد املمنوحة من كامربدج التحليلية اأناليتيكا، وهي جهة متخ�س�سة يف ال�ستثمارات املالية   •
الإ�سالمية يف اململكة املتحدة.

جائزة “اأف�سل مركز خدمات حتويل الأموال” بال�رشق الأو�سط )فوري( التابع لبنك اجلزيرة واملمنوحة من جمموعة �سي بي اآي فاينن�سال العاملية املتخ�س�سة   •
ب�سوؤون املال والقت�ساد.

جائزة املوؤ�س�سة العربية املانحة املتميزة “مانح” لعام 2015م �سمن اأعمال موؤمتر )املوؤ�س�سات املانحة غري احلكومية يف الدول العربية( برعاية معايل ال�سيخ /   •
خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والوقاف بالبحرين.

اإحدى  متثل  والتي     ”Global Banking and Finance Review 2015“ قبل  من  2015م  لعام  اخلا�سة  امل�رشفية  يف  بنك  اأف�سل  جائزة   •
املوؤ�س�سات الإعالمية امل�سهورة وتعنى بالأخبار والأبحاث اخلا�سة بالبنوك واملوؤ�س�سات املالية يف العامل.

جائزتي اأف�سل مركز ات�سالت عمالء يف العامل لعام 2015م �سمن نهائيات امل�سابقة العاملية ملراكز ات�سالت العمالء يف الوليات املتحدة الأمريكية :  •

امليدالية الذهبية – واملركز الأول عن فئة “اأف�سل مركز ات�سالت عمالء يف العامل لل�سنة”

امليدالية الف�سية – واملركز الثاين عن فئة “اأف�سل خدمة عمالء يف العامل لل�سنة ” 

جائزة عكاظ للتميز املهني )اإتقان( لعام 2015م.    •

جائزة اأف�سل 100 عالمة جتارية �سعودية رواجًا يف العام 2015م ، مقدمة من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة   •
الريا�س، حتت اإ�رشاف “�سحيفة الوطن” 

جائزة " اأف�سل جودة معلومات لعام 2015" والتي منحت من قبل ال�رشكة ال�سعودية للمعلومات الإئتمانية )�سمة( . 	•

اأف�سل بنك يف اخلدمات امل�رشفية الفردية لعام 2014 من جملة “وورلد فاينان�س بانكنغ”.  •

اأف�سل بنك يف البطاقات الئتمانية لعام 2014 من جملة “ذي بانكر ميدل اإي�ست”.  •

اأف�سل بنك يف التمويل العقاري لعام 2014م من جملة “ذي بانكر ميدل اإي�ست”.  •

اأف�سل بنك اإ�سالمي يف اململكة العربية ال�سعودية” من جملة “وورلد فاينان�س”  •

اأف�سل بنك يف اخلدمات امل�رشفية عرب الهاتف اجلوال ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من جملة “ذي يوروبيان”.   •

جائزة “املوؤ�س�سة املثالية لدعم العمل الجتماعي والتنموي” من جمل�س وزراء العمل وال�سوؤون الجتماعية لدول جمل�س التعاون اخلليجي” يف البحرين  •

جائزة اأف�سل 100 عالمة جتارية �سعودية بح�سور �سمو الأمري بندر بن خالد الفي�سل، رئي�س جمل�س اإدارة “موؤ�س�سة ع�سري لل�سحافة والن�رش” وح�سد كبري   •
من ممثلي احلكومة وال�سحافة.

امليدالية الف�سية واملركز الثاين يف فئة “اأف�سل مركز ات�سال يف العامل” “ ال�رشكة العاملية ملراكز الت�سال”.   •
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7 جوائز يف م�سابقة مراكز الت�سال العاملية ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لعام 2013 – فيينا / النم�سا: 	•

امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل مركز ات�سال لل�سنة ”  o 

امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل خدمات مركز ات�سال”   o 

امليدالية الف�سية – جائزة “اأف�سل نظام حلوافز املبيعات لل�سنة”   o 

امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل قائد اإداري لل�سنة ”   o 

امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل دعم فني”  o 

امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل م�رشف للعام ”  o 

امليدالية الف�سية – جائزة “اأف�سل وكيل مركز ات�سال لل�سنة ”   o 

جائزة “اأف�سل مركز ات�سال” يف اأوروبا وال�رشق الأو�سط واإفريقيا – املرتبة الأوىل و امليدالية الذهبية   •

جائزة “اأف�سل مدير مركز ات�سال” من مركز “اإن�سايت ميدل اإي�ست”-  دبي  •

جائزة “اأف�سل قائد” �سمن “امل�سابقة العاملية ملراكز الت�سال” – املرتبة الثانية و امليدالية الف�سية   •

�سكر وتقدير

ي�رش جمل�س الإدارة انتهاز هذه الفر�سة للتعبري عن خال�س �سكره وتقديره للحكومة الر�سيدة بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل 

-.و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية. و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن  

�سلمان  بن عبد العزيز اآل �سعود ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع ، وجميع الوزراء على دعمهم املتوا�سل.

كما يتقدم جمل�س الإدارة بال�سكر ملقام وزارة املالية و وزارة التجارة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم امل�ستمر للبنك .

وي�رش جمل�س الإدارة انتهاز هذه الفر�سة للتعبري عن جزيل �سكره وتقديره للم�ساهمني و العمالء الأفا�سل على ثقتهم ودعمهم امل�ستمر ولفريق اإدارة البنك وكافة من�سوبيه على 

اأدائهم واإجنازاتهم.


