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 بنك الجزيرة تقرير مجلس اإلدارة 2021

يرس مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمني التقرير السنوي لبنك الجزيرة عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م.

مقدمة

يونيو   21 املوافق   ( 1395هـ  اآلخرة  12جامدى  وتاريخ  46/م  رقم”  املليك  “املرسوم  مبوجب  عامة  مساهمة  سعودية  كرشكة  الجزيرة”البنك”  بنك  تأسس 

1975م(. وقد بارش البنك أعامله إعتباراً من 16 شوال 1396هـ )املوافق 9 أكتوبر 1976م( بعد أن انتقلت إليه كافة أعامل وعمليات فروع بنك باكستان الوطني 

يف اململكة العربية السعودية. 

وميارس بنك الجزيرة أعامله مبوجب السجل التجاري رقم 4030010523 وتاريخ 29 رجب 1396هـ )املوافق 27 يوليو 1976م( الصادر من جدة. ويبلغ رأس مال البنك 

املصدر واملدفوع بالكامل 8.2 مليار ريال سعودي مقسم إىل 820 مليون سهامً بقيمة أسمية وقدرها 10 رياالت سعودية لكل سهم.

وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك يف تقديم مجموعة متعددة ومتكاملة من املنتجات والخدمات املرصفية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية للعمالء األفراد 

والرشكات والتي تضم الحسابات الجارية واإلدخارية واملرابحة واإلستصناع واإلجارة والتورق واملشاركة ووعد الرصف األجنبي وبطاقات اإلئتامن والصكوك والتي 

يتم اعتامدها واإلرشاف عليها من قبل هيئة رشعية مستقلة.

العربية  اململكة  خارج  تعمل  فروع  أية  للبنك  يوجد  وال  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املنترشة  وفروعه  أعامله  وقطاعات  إداراته  عرب  أعامله  البنك  وميارس 

السعودية.

ويعترب بنك الجزيرة أحد املؤسسات املالية الرائدة التي تعمل بتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وذات النمو املتسارع يف اململكة العربية السعودية، ويقدم 

خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الرشيعة للعمالء األفراد والرشكات واملؤسسات وذلك من خالل كادر يتمتع بأعىل مستويات التأهيل وااللتزام. 

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية

يوضح الجدول التايل األداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:

املؤرشات املالية

2021 2020 2019 2018 2017  )مباليني الرياالت السعودية –  باستثناء  ما تم تحديده خالفا لذلك(

 62,434 53,961 49,660 40,897  39,790 التمويل، صايف

 102,827 92,089 86,544 73,003  68,287 إجاميل املوجودات

 78,365 68,004 62,697 51,804  50,278 ودائع العمالء

 88,932 80,724 74,955 61,759  59,459 إجاميل املطلوبات

 12,020 11,364 11,590 11,244  8,829 حقوق املساهمني

 1,153 31 1,122 1,000  858 صايف الدخل قبل الزكاة ورضيبة الدخل

 1,006 34 991 378 830 صايف الدخل بعد الزكاة ورضيبة الدخل

 3,547 3,287 2,977 2,665  2,580 إجاميل دخل العمليات

 2,880.61 )96.59( 161.98 )54.42( 13.82 منو صايف الدخل )% (

7.91 10.41 11.72 3.30  2.43 منو إجاميل دخل العمليات )%(

8.27 0.29 8.68 3.77  9.80 العائد عىل  متوسط حقوق امللكية )% (

1.03 0.04 1.24 0.54  1.23 العائد عىل متوسط املوجودات )% (

 1.18 0.04 1.21 0.50   1.46 ربح السهم بالريال السعودي

مالحظات:

بعد  )معدلة  الدخل  ورضيبة  الزكاة  احتساب  بعد  للسنة  الدخل  صايف  عىل  بناًء  والسابقة  الحالية  للسنوات  األخرى  والنسب  السهم  ربحية  إحتساب  روعي   )1

احتساب التكاليف املتعلقة بصكوك الرشيحة األوىل( وابتداًء من الربع املنتهي يف يونيو 2019م ، قام البنك مبوامئة سياسته املحاسبية إلثبات الزكاة 

ورضيبة الدخل وأبلغ عن الزكاة ورضيبة الدخل من خالل قامئة الدخل للسنة املنتهية يف 2019م وعدل السنة املنتهية يف 2018م. ويف السابق، كان يتم 

إثبات الزكاة ورضيبة الدخل يف قامئة التغريات يف حقوق امللكية.

تم تعديل ربحية السهم بأثر رجعي لفرتات سابقة ليعكس تأثري التغريات يف املتوسط املرجح لعدد األسهم الناتج عن عنرص املكافأة املتضمنة يف حقوق   )2

األولوية الصادرة يف 2018م.

صايف التمويل

 بلغ صايف التمويل  62.4مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م مسجالً ارتفاعا بنسبة 15.7% مقارنة مببلغ 54.0 مليار ريال سعودي يف عام 2020م. 

وقد واصل بنك الجزيرة خالل العام  تنويع محفظة القروض لديه عىل مختلف القطاعات االقتصادية، وعمل عىل توسيع قاعدة عمالئه مام خفف إىل حد كبري من 

مخاطر الرتكز بالبنك.
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أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

بلغ إجاميل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  0.7مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م، مقارنة مببلغ 0.4 مليار ريال سعودي يف عام 

2020م ، ويعترب هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

االستثامرات

تتكون محفظة اإلستثامرات من الصكوك واألسهم والصناديق اإلستثامرية. حيث بلغت استثامرات البنك 31.4 مليار ريال سعودي يف نهاية العام 2021م ، مقارنًة مببلغ 

29.9 مليار ريال سعودي يف عام 2020م بارتفاع نسبته 5.1% ويعود  االرتفاع يف حجم اإلستثامرات بشكل رئييس اىل ارتفاع االستثامرات يف الصكوك الحكومية.

إجاميل املوجودات

بلغ إجاميل املوجودات 102.8 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م، مقارنًة بـمبلغ 92.1 مليار ريال سعودي يف عام 2020، بارتفاع قدره  11.7% عام 

كان عليه يف السنة املاضية.

ودائع العمالء

ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 15.2% لتبلغ 78.4 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م، مقارنة مببلغ 68.0 مليار ريال سعودي يف نهاية العام 2020م. 

ريال  37.1 مليار  ريال سعودي إىل  28.5 مليار  29.8% من  العمالء ألجل بنسبة  باالرتفاع يف  استثامرات  العمالء بشكل رئييس  االرتفاع  يف ودائع  ويرتبط 

سعودي. وايضا هنالك ارتفاع يف الحسابات تحت الطلب مببلغ 1.1 مليار ريال و 0.7 مليار ريال يف حسابات اإلدخار. 

إجاميل املطلوبات

بلغ إجاميل املطلوبات 88.9 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م، مقارنًة بـمبلغ 80.7 مليار ريال سعودي يف عام 2020م، أي بارتفاع قدره %10.2 

عام كانت عليه يف السنة املاضية.

التحليل الجغرايف لإليرادات

يحقق البنك إيرادات العمليات من أنشطته يف اململكة العربية السعودية، وليس للبنك أي فروع خارج اململكة العربية السعودية، ويوضح الجدول التايل التحليل 

الجغرايف إلجاميل إيرادات عمليات  البنك  حسب التصنيف الجغرايف ملناطق اململكة. ويشمل إجاميل إيرادات عمليات البنك للسنة املنتهية يف عام 2021م 

عىل مبلغ 311 مليون ريال سعودي من عمليات رشكة الجزيرة لألسواق املالية )الجزيرة كابيتال - رشكة تابعة للبنك مملوكة بنسبة %100( . 

2021

بآالف الرياالت السعودية

املجموع الغربية الرشقية الوسطى املناطق

3,547,165 2,014,463 326,012 1,206,690 إجاميل دخل العمليات

 أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية

تضم أنشطة البنك من أقسام العمل الرئيسية التالية:-

ودائع ومنتجات إئتامنية واستثامرية لألفراد.مرصفية األفراد:

متويل وودائع ومنتجات إئتامنية أخرى للرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم والعمالء من املؤسسات.مرصفية الرشكات:

يغطي هذا القطاع أسواق املال والرصف األجنبي وخدمات املتاجرة والخزينة. الخزينة:

توفر خدمات الوساطة لتداول األسهم للعمالء )هذا القطاع مدرج ضمن أنشطة رشكة الجزيرة لألسواق املالية “الجزيرة كابيتال” الوساطة وإدارة االصول:

وهي رشكة تابعة(.

تتضمن االستثامر يف رشكة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف مستبعدة وربح من بيع عقارات أخرى.قطاعات أخرى:

ويوضح الجدول التايل إجاميل دخل ومرصوفات العمليات، وصايف األرباح قبل الزكاة ورضيبة الدخل لكل قطاع من قطاعات العمل: 

بآالف الرياالت السعودية

2021
مرصفية 

األفراد

مرصفية 

الرشكات
الخزينة

الوساطة 

وإدارة األصول
املجموعقطاعات أخرى

3,547,165)218,490( 1,912,639680,043861,750311,223إجاميل دخل العمليات

)2,441,368( 3,364 )177,629()140,859( )984,484( )1,141,760( إجاميل مصاريف العمليات

1,1446,8668,010---الحصة من أرباح الرشكات الزميلة

صايف الدخل/ )الخسارة( قبل الزكاة 

ورضيبة الدخل
770,879 )304,441(720,891134,738 )168,870(1,153,197
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الرشكات التابعة والزميلة

يوضح الجدول التايل الرشكات التابعة والزميلة ورأس مالها ونسبة ملكية األسهم فيها وأعاملها الرئيسية، والبلد الذي متارس فيه عملياتها وبلد التأسيس كام 

يف 31 ديسمرب 2021م :

امللكيةرأس املال طبيعة األعاملبلد النشاط  بلد التأسيسالرشكات التابعة/الزميلة

رشكة تابعة: 

رشكة الجزيرة لألسواق املالية 
)الجزيرة كابيتال(

رشكة مساهمة مقفلة

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

الوساطة وإدارة األصول
500 مليون ريال 

سعودي
%100

رشكة أمان للتطوير واالستثامر 
العقاري

رشكة ذات مسئولية محدودة

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضامنات العقارية 
نيابة عن البنك

100%1 مليون ريال سعودي

رشكة أمان لوكالة التأمني
رشكة ذات مسئولية محدودة 

تحت التصفية – إيضاح )أ( أدناه

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الرشكات 
املرصفية والتأمينية نيابة عن 

البنك.
100%500 ألف ريال سعودي

رشكة الجزيرة لألوراق املالية 
املحدودة

رشكة ذات مسئولية محدودة
جزر كاميان 

اململكة العربية 
السعودية

تنفيذ املشتقات واملعامالت 
يف سوق املال مبا يتوافق مع 

أحكام الرشيعة

رأس املال املرصح به:
50,000 دوالر أمرييك

رأس املال املدفوع:
100 دوالر أمرييك

%100

صكوك الرشيحة األوىل ببنك 
الجزيرة املحدودة

رشكة ذات مسئولية محدودة
جزر كاميان

اململكة العربية 
السعودية

ويص عىل إصدار شهادات رأس 
املال من الرشيحة األوىل

رأس املال املرصح به:
50,000 دوالر أمرييك

رأس املال املدفوع:
250 دوالر أمرييك

%100

رشكة زميلة:

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين
رشكة مساهمة مدرجة

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

منتجات الحامية واالدخار مبا 
يتوافق مع أحكام الرشيعة

550 مليون ريال 
سعودي

%26.03

يبلغ رأس مال رشكة الجزيرة لألسواق املالية ) الجزيرة كابيتال ( املُصدر 500 مليون ريال سعودي مقسمة إىل 50 مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم 

الواحد.  ويبلغ رأس مال “ رشكة أمان للتطوير واإلستثامر العقاري” 1 مليون ريال سعودي مقسمة إىل 100 سهم بقيمة 10,000 ريال سعودي للسهم الواحد. 

فيام يبلغ رأس مال “رشكة أمان لوكالة التأمني” 500 ألف ريال سعودي مقسمة إىل 50 ألف سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد. يف حني يبلغ رأس 

100 سهم  100 دوالر أمرييك مقسمة إىل  50,000 دوالر أمرييك، بينام رأس مالها املدفوع هو  مال “رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة” املرصح به 

بقيمة 1 دوالر أمرييك للسهم الواحد. ويبلغ رأس املال املرصح به لرشكة “صكوك الرشيحة األوىل لبنك الجزيرة املحدودة”  50 ألف دوالر أمرييك ورأس مالها 

املدفوع يبلغ 250 دوالر مقسمة اىل 250 سهم بقيمة 1 دوالر للسهم ويبلغ رأس مال “الجزيرة تكافل” املُصدر 550 مليون ريال سعودي مقسم إىل 55 

مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد.

ويؤكد البنك عدم وجود سندات دين مصدرة ألي من هذه الرشكات التابعة.

البنك املركزي السعودي  الرتخيص من  لتجديد  التأمني بطلب  أمان لوكالة  2020م، تقدمت رشكة  31 ديسمرب  )أ( يف فرتة الحقة للسنة املنتهية يف  إيضاح 

)“ساما”( ، ولكن تم رفضه ، حيث أصدر البنك املركزي السعودي قوانني تحكم أنشطة التأمني املرصيف خالل شهر مايو 2020 والتي تتطلب من البنوك القيام 

بأعامل التأمني املرصيف مبارشة. ونتيجة لذلك ، أثر ذلك عىل قدرة الرشكة عىل القيام بأنشطة تجارية ، وبالتايل ، قررت إدارة الرشكة بالبدء يف إجراءات التصفية 

الجارية كام يف 31 ديسمرب 2021.

أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

سّجل البنك أرباحاً صافية قبل إحتساب الزكاة ورضيبة الدخل بلغت 1,153.2 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م. وميثل ذلك إرتفاعا 

قدره 1,122.0 مليون ريال سعودي، مقارنة عن األرباح التي حققها البنك للسنة املنتهية يف 2020م والتي بلغت 31.2 مليون ريال سعودي. وبلغ صايف الدخل 

بعد الزكاة ورضيبة الدخل للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م مبلغ 1,006.1 مليون ريال سعودي. وميثل ذلك إرتفاعا قدره 972.3 مليون ريال سعودي، 

مقارنة عن األرباح التي حققها البنك للسنة املنتهية يف 2020م والتي بلغت 33.8 مليون ريال سعودي. ويعود سبب االرتفاع يف االرباح بنحو 972.3 مليون 

ريال سعودي، وارتفاع  951.2 مليون  العام اىل  األخرى خالل  املالية  للتمويل واملوجودات  القيمة  انخفاض  انخفاض صايف مخصص  ريال بشكل رئييس إىل 

اجاميل دخل العمليات. بلغ صايف مخصص انخفاض القيمة للتمويل واملوجودات املالية األخرى 624.6 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 

2021م. وميثل ذلك انخفاض بنسبة 60.4% عن السنة املنتهية يف 2020م والتي بلغت 1,575.7 مليون ريال سعودي. 

ارتفع دخل العمليات للبنك بنسبة 7.9% للسنة الحالية. الزيادة يف دخل العمليات تعود بشكل رئييس اىل االرتفاع يف صايف الدخل من االستثامرات والتمويل  

بنحو 234.7 مليون ريال سعودي أو بنسبة 9.8% من 2,390.3  مليون ريال سعودي إىل  2,625.0مليون ريال سعودي، صايف املكاسب من استبعاد االصول 

95.5 مليون ريال سعودي، صايف أتعاب خدمات بنكية  2.1 مليون ريال سعودي إىل  93.4 مليون ريال سعودي من  املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة بنحو 

بنحو 31 مليون ريال أو 5.1% من 607.5 مليون ريال سعودي اىل 638.5 مليون ريال سعودي، صايف املكاسب من استبعاد األصول املالية املقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بنحو 9.6 مليون ريال سعودي أو 203.3% من 4.7 مليون ريال سعودي اىل 14.3 مليون ريال سعودي، قابل هذا االرتفاع 

انخفاض يف صايف دخل تحويل العمالت األجنبية بنحو 67.6 مليون ريال سعودي أو 28.2% من 240.2 مليون ريال سعودي إىل 172.6 مليون ريال سعودي، 
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وصايف االرباح من االدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل بنحو 21.4 مليون ريال سعودي من أرباح بنحو 9.8 مليون ريال سعودي اىل 

خسارة بنحو 11.6 مليون ريال  ودخل العمليات االخرى بنحو 20.3 مليون ريال سعودي أو 62.6% من 32.4 مليون ريال سعودي إىل 12.1 مليون ريال سعودي.

ارتفع مصاريف العمليات قبل مخصص انخفاض القيمة بنحو 73.4 مليون ريال سعودي أو 4.3% من 1,696.4  مليون ريال اىل 1,769.9 مليون ريال ويعود االرتفاع 

بشكل رئييس االرتفاع يف املصاريف العمومية واإلدارية األخرى بنحو  72.7 مليون ريال أو 16.9 % من 429.9 مليون ريال اىل 502.6 مليون.

بلغت ربحية السهم 1.18 ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 مقابل 0.04 ريال سعودي للسنة املنتهية 2020.

وقد بلغ إجاميل املوجودات 102.8 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م مقارنة بـمبلغ 92.1 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2020م و بارتفاع قدره 

10.7 مليار ريال سعودي وميثل نسبة 11.7%. بلغت صايف التمويل 62.4 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م بارتفاع بلغ 8.5 مليار ريال سعودي وميثل 

ذلك االرتفاع بنسبة 15.7% من 54 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2020م. وقد بلغت املحفظة اإلستثامرية بالبنك 31.4 مليار ريال سعودي كام يف 31 

ديسمرب 2021م، بارتفاع وقدره 1.5 مليار ريال سعودي وميثل ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنة مبا كانت عليه يف العام املايض والتي بلغت 29.9 مليار ريال سعودي 

كام يف 31 ديسمرب 2020م. أما إجاميل املطلوبات فقد بلغ 88.9 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م مقارنة مببلغ 80.7 مليار ريال سعودي يف 31 

ديسمرب 2020م و بارتفاع قدره 8.2 مليار ريال سعودي وميثل نسبة 10.2%، يف حني بلغت ودائع العمالء 78.4 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م 

بارتفاع بلغ 10.4 مليار ريال سعودي، وميثل نسبة 15.2% مقارنة مببلغ 68.0 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2020م، أما الصكوك املصدرة لتعزيز رأس 

املال بعد خصم تكاليف املعامالت فقد بلغت 2.0 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م مقارنة مببلغ 2.0 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2020م.

التمويل وسندات الدين املصدرة

العمولة  معدل  حسب  وذلك  السعودي،  املركزي  والبنك  البنوك  مع  األموال  ومتويل  اقرتاض  بتبادل  البنك  يقوم  لألعامل،  االعتيادية  املامرسات  سياق  يف 

املتعارف عليها يف السوق ويتم إثباتها عىل نحو مالئم يف القوائم املالية املوحدة للبنك.

صكوك الرشيحة األوىل )“الصكوك”(، بقيمة 1.875 مليار ريال سعودي )سائدة بالدوالر األمرييك(

خالل العام املايل 2021م، أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع الرشيعة اإلسالمية )“الرتتيب”( صكوك الرشيحة األوىل )“الصكوك”(، بقيمة 1.875 مليار 

ريال سعودي )سائدة بالدوالر األمرييك(. تم اعتامد الرتتيب من قبل السلطات التنظيمية ومجلس إدارة البنك.

وهذه الصكوك هي أوراق مالية دامئة وليس لها تواريخ اسرتداد محددة ومتثل حصة ملكية غري مقسمة لحاميل الصكوك يف موجودات الصكوك، حيث يشكل 

كل صك التزام غري مضمون ومرشوط ومعزز لرأس املال للبنك ويصنف ضمن حقوق امللكية. ومع ذلك، للبنك الحق الحرصي يف اسرتداد أو استدعاء الصكوك 

يف فرتة زمنية محددة وفقا للرشوط واألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية الصكوك.

معدل العمولة املطبق هو 3.95% سنويا من تاريخ اإلصدار حتى 2026م ويخضع إلعادة النظر كل 5 سنوات. وتدفع العمولة املطبقة عىل الصكوك بصورة 

نصف سنوية كمتأخرات يف كل تاريخ توزيع دوري، إال عند عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع من قبل البنك، حيث يجوز للبنك وفقا لتقديره )وفقا ألحكام ورشوط 

معينة( أن يختار عدم القيام بأي توزيعات. وال يعترب عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع أحداث تعرث وال تعترب املبالغ التي مل تدفع كمبالغ تراكمية أو مضاعفة خالل أي 

توزيعات مستقبلية.

32 وتظهر كبند من إجاميل حقوق امللكية يف  تم التعامل مع هذه الصكوك كأداة “حقوق ملكية” مبا يتامىش مع متطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم 

القوائم املالية املوحدة للبنك.

صكوك معززة الرشيحة الثانية لفرتة عرش سنوات بقيمة 2000 مليون ريال سعودي:

بتاريخ 8 ديسمرب 2021م، قام البنك بإصدار 2,000 شهادة صكوك معززة لرأس املال )صكوك( مببلغ مليون ريال سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل 

إليه هامش 155 نقطة أساس للسنة،  ـــ مضافاً  ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق  أساس 6 شهور )سعر الفائدة بني البنوك السعودية “سايبور”( 

ويستحق دفع املتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ 8 ديسمرب و8 يونيو كل سنة حتى 8 ديسمرب 2031م وهو تاريخ انتهاء تلك الصكوك. يحق للبنك مامرسة خيار 

االسرتداد يف 8 ديسمرب 2026م أو بعد ذلك التاريخ حال استيفاء بعض الرشوط حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار املتعلقة بھا. ميكن اسرتداد الصكوك 

أيضاً حال استيفاء بعض الرشوط األخرى حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار. إن هذه الصكوك مسجلة يف السوق املالية السعودية )تداول(.

كام يف 31 ديسمرب 2021م )بآالف الرياالت السعودية(

صكوك معززة لفرتة عرش سنوات بقيمة 2,000 مليون ريال سعودي
إيضاح: يف القوائم املالية ، تم عرض املبلغ بعد خصم تكاليف املعاملة مبا يتامىش مع متطلبات املعايري 

الدولية املالية
2,000,000

2,000,000اإلجاميل

خالل العام املايل 2021 ، ووفقا للرشوط املذكورة يف التعميم املقدم ذات الصلة ووفقا لبعض الرشوط، قام البنك يف 9 مايو 2021م مبامرسة حقه يف 

استدعاء تسوية شهادات الصكوك املعززة لرأس املال. بتاريخ 2 يونيو 2016م، قام البنك بإصدار 2,000 شهادة صكوك معززة لرأس املال مببلغ مليون ريال 

سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل أساس 6 شهور )سعر الفائدة بني البنوك السعودية “سايبور”( ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق ـــ مضافاً 

إليه هامش 190 نقطة أساس للسنة، ويستحق دفع املتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ 2 يونيو و2 ديسمرب من كل سنة.

االقرتاض من البنوك واملؤسسات املالية األخرى:

بلغت القروض من البنوك واملؤسسات املالية األخرى 6.4 مليار ريال سعودي، مقارنة مببلغ 8.5 مليار ريال سعودي يف عام 2020م بانخفاض بنسبة %24.9. 

ويعترب هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

اإلفصاح عن أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل بنك الجزيرة وتفاصيل استخداماتها

ال يحتفظ بنك الجزيرة  بأي أسهم خزينة.
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مزايا وتعويضات املوظفني

متاشياً مع التوجيهات اإلرشافية الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( واملبادىء الرئيسة ملجلس االستقرار املايل، يقوم البنك بإجراء مراجعات دورية 

لضامن تناسق هيكل التعويضات ملنسويب البنك، ويتم الرفع بتقارير عن ذلك للجنة الرتشيحات واملكافآت.

يتم تحديد مستوى وحجم تعويضات ومزايا املوظفني من خالل مراجعة ومقارنة األجور بالسوق املحيل والتي يتم تنظيمها و فحصها بشكل دوري، باإلضافة إىل 

عدد من الوسائل األخرى املتعلقة بالبحث واالستقصاء عن مستويات الرواتب يف سوق العمل. ويتم اتباع هذه اإلجراءات بهدف متكني املجموعة من مواكبة 

ظروف السوق املحلية واإلقليمية مبا يف ذلك األخذ بعني االعتبار املخاطر املتعلقة بسياسة البنك للمكافآت و التعويضات.

ويتكون هيكل التعويضات من استحقاقات ثابتة ومتغرية وبدالت وبرامج حوافز دورية وامتيازات غري نقدية مبا يتامىش مع املعايري واألعراف املتبعة بالنسبة 

لقطاع الخدمات املالية يف اململكة العربية السعودية.

ووفقاً ألحكام نظام العمل يف اململكة العربية السعودية، والسياسات الداخلية للبنك، فإن مكافأة نهاية الخدمة للموظفني تستحق الدفع عند انتهاء فرتة خدمة 

املوظف أو العامل. 

وقد بلغ إجايل تعويضات نهاية الخدمة للموظفني مع نهاية ديسمرب 2021 م مبلغ 289,3  مليون ريال سعودي.

املخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

قام بنك الجزيرة باعتامد و تبني طريقة متينة وشفافة وحكيمة يف إدارة املخاطر بشكل عام، و بذلك يواصل البنك االستثامر يف بناء بنية تحتية تستطيع بشكل 

فاعل تعريف وتقييم وقياس والسيطرة عىل املخاطر املحتملة التي يواجهها البنك عىل نطاق واسع عىل مستوى املنشأة .

وكإجراء رئييس عىل مستوى املخاطر تواصل ادارة بنك الجزيرة املتابعة الدقيقة للمخاطر الرئيسية والناشئة التي يتوقع أن تربز وتهدد ليس فقط االقتصادات 

العاملية واالسواق املالية فحسب بل ايضا اثارها املتعددة عىل االقتصاد  السعودي وبالتايل القطاع املايل يف اململكة.

و فيام ييل بعض اهم القضايا و الفرص و االعتبارات املحلية و الدولية:

وفقا لتحديث التوقعات االقتصادية العاملية الصادر عن صندوق النقد الدويل، فإن التعايف القوي يف اإلنفاق االستهاليك واالستثامر التجاري من   •

شأنه أن يؤدي إىل منو االقتصاد العاملي بنسبة 5.9% يف عام 2021 و4.9% يف عام 2022.

ذكرت أوبك أن الطلب عىل النفط سجل زيادة قوية يف النصف األول من عام 2021. وهو ما يتوقع أن يؤدي إىل انتعاش االقتصاد العاملي الذي يقدر   •

أن يؤدي إىل زيادات سنوية وفصلية يف استهالك النفط. 

من شأن التعايف القوي يف الناتج املحيل اإلجاميل للنفط إىل جانب التوسع القوي يف القطاع غري النفطي أن يؤدي إىل منو يف اقتصاد عام   •

2021. ومن املتوقع أن يواصل صندوق االستثامرات العامة تقديم املزيد من الحوافز القتصاد اململكة.

التنويع االقتصادي، ومن ثم فإن إعادة فتح االقتصاد  الناتج املحيل هي نتيجة إلصالحات  النفطي يف إجاميل  إن املساهمة املتزايدة للقطاع غري   •

ستساعد عىل منو الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي. ووفقاً لتقارير حديثة، فإن بعض األنشطة يف اململكة العربية السعودية قد تجاوزت بالفعل 

مستويات ما قبل جائحة كورونا.

من املتوقع أن يتحسن وضع ميزان املدفوعات يف اململكة العربية السعودية وأن تزداد قوته عىل املدى املتوسط. وسيغذي ذلك انتعاش صادرات   •

النفط وزيادة حصة الصادرات غري النفطية، فضالً عن ارتفاع اإليرادات السياحية واالستثامرات املبارشة واالستثامرات يف املحافظ االستثامرية.

عىل الرغم من تباطؤ النشاط االقتصادي خالل عام 2021، إال أن البيانات الفصلية أظهرت انخفاضاً يف معدالت البطالة يف السعودية وارتفاع معدالت   •

مشاركة املرأة يف العمل والتي كانت نتيجة لبعض التدابري التي اتخذتها الحكومة لدعم االقتصاد غري النفطي ومعالجة االختالالت يف سوق العمل. 

وسيدعم االنتعاش يف عام 2022 منو توظيف العاملة والذي ستقوده الصناعات النفطية وغري النفطية عىل حد سواء، فضالً عن الجهود الحكومية.

شهد برنامج تنمية القطاع املايل، وهو أحد الربامج اإلثني عرش لتحقيق الرؤية ، تطوراً كبرياً يف املجاالت الحيوية. وقد شهدت جميع قروض الرشكات   •

الصغرية واملتوسطة وأسواق رأس املال والخدمات املرصفية واملالية الرقمية تقدماً ملحوظاً.

الحفاظ عىل كفاية رأس املال:  .1

ان ادارة البنك تضمن مواصلة البنك االحتفاظ مبستويات كافية من رأس املال النوعي مام ميكنها من مساندة والحفاظ عىل النمو املتوقع يف االصول 

املرجحة باملخاطر وكذلك الوفاء مبتطلبات كفاية راس املال النظامية املتوقعة. وضمن هذا االطار فقد قام البنك بتطبيق اسرتاتيجية محكمة لتعزيز رأس 

مال تأخذ يف االعتبار املزايا والقيود ذات العالقة وكذلك ما يتعلق بتكلفة توفري رأس املال واالطر الزمنية للتنفيذ. 

وضمن السعي لتعزيز قاعدة راس املال للبنك، فقد كانت االدارة متنبهة باستمرار ملواصلة العمل عىل هذا الصعيد حيث وضعت  السيناريوهات االسرتاتيجية 

األمثل واألفضل التي من شأنها ان تضمن ليس مجرد رأس املال الكمي بل ايضا  الجودة النوعية لرأس املال يف استجابته للمتطلبات النظامية.

ادارة السيولة:  .2

السيولة/ االموال  العاملية االخرية واثارها عىل االسواق املالية واالقليمية واملحلية تتمثل يف توفري  الرئيسية املرتتبة عىل االحداث  إن احدى املخاطر 

بتكلفة ال تزيد عن تدفق العوائد االقتصادية املشتقة من االصول املمولة. وإدراكاً منها ملتطلبات السيولة بعد األخذ يف االعتبار متطلبات االعامل الحالية 

واالعامل املخططة، فقد قامت ادارة بنك الجزيرة بوضع اطار قوي للسيولة يضمن تحديدا استباقياً ملتطلبات السيولة الحالية واملقدرة كام يقيس تلك 

السيولة ضمن  التمويل/  تكلفة  إبقاء  تركيزها عىل ضامن  البنك  لجنة املوجودات واملطلوبات يف  السيولة. وقد واصلت  تلك  تكلفة  املتطلبات مقابل 

حدود معقولة مام يوفر للبنك فرصة لتمويل منو االصول ذات العوائد العالية. كام قام البنك بتنفيذ نظام ILAAP الشامل )عملية تقييم كفاية السيولة 

املؤسسية( وفًقا للمتطلبات التنظيمية. ويركز ILAAP بشكل رئييس عىل تقييم مخاطر السيولة للبنك ، وهيكلية الحوكمة ، واالسرتاتيجيات ذات الصلة، 

والرتتيبات الطارئة للتعامل مع متغريات السيولة.
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نوعية األصول:  .3

لقد قام البنك ببذل الرتكيز الالزم لضامن بقاء نوعية األصول لكافة قطاعات األعامل يف مستوى مريض من حيث النوعية مبا يحول دون أية تصنيفات أو 

مخصصات و/ أو شطب لديون ال مربر لها. كام ان البنك بقي بشكل عام انتقائياً عىل مستوى كافة رشائح األعامل وحدد رشائح عمالئه املستهدفة مبنهجية 

واضحة ترتكز عىل النواحي التالية:

وضع سياسة ائتامنية واضحة.  •

تحديد األسواق املستهدفة ومستوى املخاطر املقبولة بشكل واضح.  •

تحديد إطار لرشائح القطاعات االقتصادية من حيث املخاطر والعوائد واملتطلبات النظامية واتجاهات األداء.  •

المخاطر  الواجب يف مصفوفات مستوى  النحو  يتم عكسها ومتثيلها علی  بقطاع عمل معین  المرتبطة  المخاطر  ان  لضمان  المخاطر  لقبول  إطار  وضع   •

األساسیة التي یجب مراقبتھا ومراجعتھا واإلبالغ عنھا وفقاً للحدود الموافق علیھا من قبل مجلس االدارة.

إعتامد اطار لتقييم مخاطر املقرتض املستهدف ضمن رشائح العمل واملحافظ املالية لضامن أن يدعم ذلك اإلجراء النمو املستهدف لنوعية األصول   •

واحتاملية التعرث وتقديرات  تكلفة االئتامن.

الخسائر املتوقعة من االئتامن ومبا يتامىش مع  9 وكذلك اطار  لتبني املعيار املحاسبي الدويل- االصدار رقم  البنك بتطبيق منهجا منظام   وقد قام 

النقص  لتخفيف  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  كوفيد-19  بوباء  الخاص  الوضع  ضوء  يف  بعناية  السيولة  مخاطر  مبراقبة  البنك  قام  وقد  النظامية.  املتطلبات 

املحتمل يف سيولة البنك. 

إدارة مخاطر السوق:

يخضع إستعداد البنك لتقبل املخاطر لعوامل مختلفة منها تقلبات السوق وتوجهات األعامل واالقتصاد الكيل والعوامل املوضوعية. ويتم إدارة هذه املخاطر 

واحتوائها من خالل وضع حدود لصالحيات مخاطر األسواق ذات الصلة والسياسات التي تخضع إلطار إدارة املخاطر املعتمد واإللتزام التنظيمي. ويراقب البنك 

باستمرار مخاطر السوق لديه من خالل قياس متطلبات رأس املال ومخاطر معدل الربح ومخاطر العمالت األجنبية وضامن أن أعامل ادارة الخزينة تعمل ضمن 

حدودها. وتخضع سياسة مخاطر السوق للعوامل التالية:

•  الحد األقىص للتدفق الرتاكمي الخارج لقامئة املركز املايل.

القيمة االقتصادية لحقوق امللكية والقيمة االقتصادية لحقوق امللكية تحت فحوصات الجهد.  •

صايف نسبة التمويل الثابت .  •

نسبة تغطية السيولة.   •

نسبة القروض إىل الودائع.  •

تركز مصادر التمويل.  •

عوامل مخاطر السوق.  •

مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق يف تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألية أداة مالية بسبب التقلب يف متغريات السوق كأسعار األسهم ومعدالت 

الربحية وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار السلع.

إدارة مخاطر السوق:

البنك  ولدى  السوق.  مخاطر  إدارة  والضوابط املستخدمة يف  والحدود  السياسات  عن  االدارة مسؤولة  مجلس  املفوضة من  السوق  مخاطر  لجنة سياسة  إن 

سياسة معتمدة ملخاطر السوق ومجموعة حدود لقسم الخزينة والتي تقنن بوضوح السياسات واإلجراءات وحدود التعرض ملخاطر السوق. 

إن الهدف الرئييس هو إدارة التقلبات يف األرباح وتوضيح مخاطر السوق وبيانات مخاطر السيولة لالدارة العليا ولجنة إدارة املخاطر ولجنة املوجودات واملطلوبات 

ولجنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة والبنك املركزي السعودي.

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية هي املخاطر املرتتبة عىل خسارة أي أصول مالية صادرة بعمالت أجنبية لقيمتها، أو تحقيق أية مطلوبات صادرة بعمالت 

أجنبية ربحاً يف القيمة. وقد وضعت سياسة ادارة مخاطر الخزينة حدود صالحيات بالنسبة لصايف املراكز املفتوحة حسب مجموعات العمالت، حيث تم وضع حدود 

صالحيات للدوالر األمرييك وعمالت الدول العرش الكربى والعمالت الخليجية وكافة العمالت األخرى. وجدير بالذكر أن مخاطر البنك من رصف العمالت األجنبية ال 

تذكر ألن موجودات ومطلوبات البنك مقيمة بشكل رئييس بالريال السعودي وإىل حد أقل بالدوالر األمرييك أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمرييك.

مخاطر أسعار األسهم

تتمثل مخاطر أسعار األسهم يف املخاطر املرتتبة عىل انخفاض قيم استثامرات البنك يف األسهم. ويتم تقييم محفظة البنك من األوراق املالية  املدرجة يف 

السوق بشكل منتظم طبقا السعار السوق واية تغيريات يف القيمة تؤخذ باالعتبار يف حقوق امللكية و قامئة الدخل الشامل بالبنك.

املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق

الدنيا لرأس املال مقابل مخاطر السوق باستخدام الطريقة املعيارية، حيث يستخدم رأس املال كحاجز حامية مايل ملواجهة  الجزيرة املتطلبات  يحتسب بنك 

أية تحركات معاكسة ملخاطر السوق. ومتثل مخاطر معدل الربحية ومخاطر العمالت االجنبية ومخاطرالسيولة املندرجة ضمن معيار بازل 2 - الركن الثاين عوامل 

املخاطرة الرئيسية التي تواجهها أنشطة البنك.
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اختبارات الضغط / الجهد

البنك و من خالل تقييم حجم  التقييم للخسائر املحتملة. إذ أن  البنك اختبارات الضغط / الجهد عىل أساس نصف سنوي وذلك بهدف إجراء املزيد من  يجري 

الخسائر غري املتوقعة يكون قادرا عىل فهم حيثيات املخاطر والتعرض املحتمل ألحداث غري متوقعة ولكن معقولة يف األسواق غري العادية. ويستخدم البنك 

لهذا الغرض سيناريوهات متعددة ترتافق مع تبني اإلجراءات املالمئة املتعلقة بذلك. وبالنظر إىل البيئة ااالقتصادية الحالية، يتم النظر يف مجموعة واسعة من 

السيناريوهات مبا يف ذلك السيولة واألثر عىل مصادر التمويل بالتاميش مع التوجيهات التنظيمية املعمول بها. ويتم تحديث هذه السيناريوهات كام يجوز 

إعادة تعريفها / تحديدها عىل أساس متواصل بحيث تعكس ظروف السوق الحالية. ويتم رفع نتائج اختبارات الضغط إىل كل من اإلدارة العليا ولجنة إدارة املخاطر 

ومجلس اإلدارة والبنك املركزي السعودي وذلك من أجل تسهيل وإدارة املخاطر مبزيد من الشفافية.  

مخاطر السيولة:

تكمن مخاطر السيولة يف احتامل مواجهة البنك مصاعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة بااللتزامات املالية التي يتم سدادها نقدا أو من خالل أية أصول مالية 

التمويل.  تبخر بعض مصادر  تتسبب يف  أن  والتي ميكن  االئتامين  التقييم  درجة  تخفيض  أو  السوق  نتيجة الضطرابات  السيولة  تقع مخاطر  أن  أخرى. وميكن 

وللتخفيف من اثار هذه املخاطر تحاول اإلدارة بكل جد تنويع مصادر التمويل؛ ويتم االخذ يف االعتبار النواحي املتعلقة بالسيولة عند تسعري األصول. وتقيض 

سياسة البنك عىل هذا الصعيد االحتفاظ برصيد كاف من النقد واألدوات املعادلة للنقد. 

لقد أدت األزمة املالية العاملية األخرية إىل حصول تغري كبري يف التنظيم واإلرشاف عىل مخاطر السيولة يف املؤسسات املالية. وبناء عىل متطلبات إدارة 

مخاطر السيولة مبوجب نظام بازل 3، يتم استخدام نسبتني من أجل إدارة مخاطر السيولة وهام نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل الثابتة.

طريقة إدارة مخاطر السيولة:

بالنسبة لإلدارة اليومية للسيولة، تضمن مجموعة الخزينة وجود متويل كاف من أجل الوفاء بالتزامات الدفع والسداد اليومية يف الوقت املحدد.

كام تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

االحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل باألعباء كعنرص وقاية للحامية يف حالة حصول أي انقطاع غري متوقع يف التدفقات النقدية.  •

إدارة التدفقات النقدية قصرية وبعيدة املدى من خالل تقرير العجز عند االستحقاق إضافة إىل العديد من املؤرشات املختلفة.  •

مراقبة تركزات املودعني عىل مستوى البنك لتجنب االعتامد غري الالزم عىل كبار  املودعني.  •

تنويع مصادر التمويل من أجل ضامن وجود مزيج متوييل مالئم والذي يعترب ايضا جزءاً من خطة التمويل الطارئ ويتم فحصها بشكل دوري.  •

ضامن املحافظة عىل النسب النظامية كنسبة السيولة املحددة من قبل البنك املركزي ونسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل الثابتة فوق   •

املستويات املطلوبة.

إجراء اختبارات الضغط / الجهد للسيولة  بصفة دورية تحت مختلف السيناريوهات كجزء من التخطيط الحكيم للسيولة من أجل اختبار فعالية وقوة الخطط   •

ذات العالقة. 

وضع نظام ILAAP )عملية تقييم كفاية السيولة املؤسسية( وفقاً للمتطلبات التنظيمية للرتكيز عىل تقييم مخاطر السيولة للبنك.  •

وجدير بالذكر أن كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة مشمولة يف دليل سياسة مخاطر السوق والتي تخضع للمراجعة واالعتامد عىل اساس سنوي 

من قبل لجنة سياسة مخاطر السوق. وانسجاماً مع قانون مراقبة البنوك والقواعد الصادرة عن البنك املركزي، يحتفظ البنك باحتياطي نظامي لدى البنك املركزي 

يعادل 7% من إجاميل حجم ودائع الطلب و 4% من ودائع العمالء اآلجلة. وباإلضافة إىل االحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن %20 

من حجم مطلوبات الودائع، عىل شكل نقد وأصول، والتي ميكن تحويلها إىل سيولة خالل مدة ال تتجاوز 30 يوما.

وميلك البنك حاليا محفظة استثامرية، يتكون جزء كبري منها من سندات السعر العائم والصكوك الحكومية الصادرة عن البنك املركزي السعودي. وتعترب هذه 

املحفظة ذات نوعية وسيولة عالية مع إمكانية توفر التمويل )حتى 85-100% حسب األداة االستثامرية( من خالل نافذة إعادة الرشاء لدى البنك املركزي.

مخاطر  العمليات:

متهيد

تعرف مخاطر العمليات عىل انها مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل او عدم كفاية االجراءات  الداخلية أو املوظفني أو األنظمة أو أية عوامل خارجية أخرى، ويشمل 

هذا التعريف املخاطر القانونية ويستثني مخاطر السمعة واملخاطر االسرتاتيجية. تنشأ مخاطر العمليات يف الغالب من كافة األنشطة التي ميارسها البنك 

تقريباً.

إدارة مخاطر العمليات

صمم إطار إدارة مخاطر العمليات الذي تم تبنيه من أجل انشاء تعاون مثمر وفعال بني إدارة املخاطر واألقسام املتبنية للمخاطر ممثلة مبختلف مجموعات العمل 

ضمن البنك، فمع أنه تم  إبقاء مسئولية إدارة العمل واملخاطر عىل عاتق مجموعات وأقسام األعامل، إال أنه تم أيضا إنشاء أسس مشرتكة من أجل إرشاك فريق 

إدارة مخاطر العمليات يف تسهيل عملية  تعريف وتحديد وقياس وتقييم املخاطر واالجراءات الرقابية املرتبطة. 

استعدادا للمبارشة بتنفيذ أنشطة تحديد وتقييم املخاطر عىل نطاق البنك، فقد تم تنفيذ برنامج شامل لتعريف ملفات املخاطر  مبشاركة اإلدارة و ممثيل 

املخاطر وأصحاب املخاطر املعنيني.

كام تم تقييم املخاطر وتصنيفها حسب االهمية بالتشاور مع إدارات مجموعات األعامل بهدف لفت أنظارها للمخاطر الرئيسية والهامة التي يجب اخذها بعني 

االعتبار واتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبلها عىل أساس األولوية.  



9

 بنك الجزيرة تقرير مجلس اإلدارة 2021

وفيام ييل الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات:

التقييم الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية

إن التقييم الذايت للمخاطر واالجراءات الرقابية عبارة عن أداة تستخدم ملراقبة عمل وأداء االجراءات الرقابية ضمن نشاط او عمل معني. و كجزء من هذه االداة يتم 

متابعة االحتفاظ بسجل املخاطر واالجراءات الرقابية والذي يتم تحديثه بشكل مستمر و منتظم. وتشمل دورة مراجعة اجراءات التقييم الذايت للمخاطر واالجراءات 

الرقابية املناقشة مع مجموعات العمل وتقديم تقارير دورية اىل لجنة ادارة املخاطر لطلب التوجيه فيام يخص قبول املخاطر ومعالجتها مبا يف ذلك قرار اتخاذ 

إجراءات ملراجعة وتطوير بيئة الرقابة. 

املخاطر  وتقييم  لتعريف  العمليات  مخاطر  إدارة  فريق  قبل  من  العمل  وورش  الندوات  عقد  الرقابية  واالجراءات  للمخاطر  الذايت  التقييم  برنامج  مبوجب  ويتم 

واالجراءات الرقابية عىل مستوى كافة اقسام العمل واملساندة. ويتم تقييم االجراءات الرقابية بشكل دوري لضامن انها تعمل وفقاً ملا صممت له.

يف  اللجنة  مسؤولية  وتتمثل  القامئة.  أو  الجديدة  واملنتجات  السياسات  تطوير  عىل  لالرشاف  واملنتجات  السياسات  ملراجعة  لجنة  بتأسيس  البنك  قام  كام 

مناقشة أصحاب السياسات أو املنتجات بشأن مختلف جوانب املخاطر لضامن معالجتها بالشكل املناسب قبل اطالقها.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

تعرف املؤرشات الرئيسية للمخاطر عىل انها مقاييس لقياس مدى خطورة العملية/النشاط وذلك من خالل إشارات تحذيرية مبكرة تم تطويرها لالشارة اىل زيادة 

التعرض للمخاطر داخل البنك. وتوفر هذه املؤرشات اتجاهات التعرض للمخاطر عن طريق مقارنة نتائجها املتحققة مع الحدود/ املؤرشات املحددة واملقبولة 

مسبقاً من قبل البنك.

يتم تعريف املؤرشات الرئيسية للمخاطر ملجموعات العمل / الدعم من خالل ورش العمل ويتم مراقبتها دورياً من خالل ادارة مخاطر العمليات. كام يتم تحليل 

املؤرشات التي تربز امكانية التعرض للمخاطر مبا يتجاوز الحدود/ املؤرشات املحددة مسبقاً ومناقشتها مع مجموعات العمل / الدعم املعنية لوضع خطط عمل 

تصحيحية مناسبة.

إدارة بيانات الخسائر

إن إدارة بيانات الخسائر هي عملية مركزية ممنهجة لتسجيل الخسائر الناجمة عن احداث ومخاطر تشغيلية والتي تحدث يف البنك لتمكني البنك من تحليل إخفاقات 

االجراءات الرقابية وضامن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 قام البنك بتطوير اجراءات لعملية جمع بيانات الخسائر الداخلية والتي يتم من خاللها إبالغ ادارة مخاطر العمليات بهذه الخسائر لغرض تسجيلها يف سجل الخسائر 

التشغيلية. تحتفظ ادارة مخاطر العمليات بقاعدة بيانات شاملة عن الخسائر التشغيلية منذ عام 2013 حتى تاريخه.

إدارة استمرارية األعامل

طور البنك ووضع برنامجاً متكامالً إلدارة استمرارية األعامل يركز عىل  القدرة  عىل االستمرارية واسرتداد األعامل بالنسبة لإلجراءات الرئيسية واألصول. وقد تم 

إعداد الربنامج بناء عىل املعايري الدولية وأفضل املامرسات املتبعة ومتطلبات البنك املركزي السعودي. وميتد نطاق هذا الربنامج ليشمل التايل:

إدارة األزمات واالستجابة.  •

األمن والسالمة.  •

استمرارية األشخاص.  •

اسرتداد األعامل.  •

اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث.  •

صمم برنامج البنك الخاص بإدارة استمرارية األعامل ليعمل بشكل متواصل، وتتم مراجعته بشكل منتظم من قبل األشخاص املعنيني الداخليني والخارجيني. وتعزز 

هذه الخصائص استعداد البنك وقدراته عىل االستجابة لألحداث الطارئة وإدارتها و ومواصلة العمليات الهامة. وتتمثل النتائج املتوقعة لهذا الربنامج يف انخفاض 

اآلثار السلبية، تعزيز األداء، والسمعة القوية وااللتزام باملتطلبات النظامية.

برنامج إدارة مكافحة االحتيال

لقد قام  البنك بتنفيذ وتطبيق إطار شامل الدارة مكافحة مخاطر االحتيال يف البنك منسجامً مع توجيهات البنك املركزي السعودي والتوجيهات الدولية بهذا 

الخصوص. وعليه فان اطار عمل ادارة مكافحة مخاطر االحتيال  تضمن الجوانب التالية:

مراجعة هيكل حوكمة إدارة مكافحة االحتيال واالسرتاتيجية املرتبطة بها عىل مستوى إدارات البنك املختلفة والتأكد من توامئها مع اسرتاتيجية البنك.  •

تطوير ومراجعة وتحديث سياسة إدارة مكافحة االحتيال واإلجراءات املتعلقة بها.  •

تعزيز ورفع مستوى تقييم مخاطر االحتيال لكافة إدارات البنك ، باإلضافة إىل تقييم مخاطر سياسات ومنتجات وخدمات البنك من منظور مكافحة االحتيال.  •

تطوير برنامج توعية العمالء وتدريب املوظفني فيام يتعلق مبخاطر االحتيال.  •

تنفيذ حل شامل ملكافحة ومنع االحتيال والكشف عنه يف جميع أنحاء البنك.  •

إسناد األعامل لجهات خارجية

متاشياً مع قواعد البنك املركزي املتعلقة بإسناد األعامل ألطراف/ جهات خارجية فقد قام البنك بوضع ادارة خاصة الدارة نشاطات املوردين والجهات الخارجية، كام 

يشارك فريق إدارة مخاطر العمليات يف مراجعة تقييم املخاطر املتعلقة باتفاقيات إسناد أنشطة مرصفية هامة لجهات خارجية. وينطوي ذلك عىل مراجعة دقيقة 

ملخاطر العمليات ومتطلبات استمرارية األعامل املرتبطة بالنشاط املسند للجهات الخارجية.
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قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات

يتم حساب كلفة رأسامل مخاطر العمليات باستخدام طريقة املؤرش األسايس وذلك طبقا لتوجيهات البنك املركزي السعودي وقواعد  نظام بازل 3 . وتستخدم 

طريقة املؤرش األسايس لحساب كلفة رأسامل مخاطر العمليات وحدة قياس ألفا )15%( عىل متوسط إجاميل الدخل اإليجايب الذي تم تحقيقه خالل السنوات 

الثالثة املاضية من قبل البنك. هذا، ويقوم البنك بالعمل عىل االنتقال  اىل الطريقة التي أوصت بها لجنة بازل لألرشاف املرصيف يف مقررات بازل 3 - تعليامت 

االنتهاء من االصالحات بعد االزمة - والصادرة يف ديسمري 2017 وما يتبعها من ارشادات وتعليامت البنك املركزي السعودي. ويعكف البنك حالياً عىل تحديد 

خارطة طريق تفصيلية العتامد الطريقة الجديدة وفقا للجداول الزمنية التي اقرتحتها الهيئات التنظيمية.

كام سوف يواصل البنك جمع بيانات الخسائر وربطها بقطاعات األعامل وذلك النشاء سجل شامل للخسائر الداخلية قبل االنتقال اىل الطريقة الجديدة والتي 

تخضع للتوجيهات النهائية من البنك املركزي بهذا الخصوص.

كفاية رأس املال مبوجب متطلبات معيار بازل 2 وبازل 3:

كان البنك املركزي السعودي يف الطليعة لضامن قيام القطاع املرصيف السعودي بتبني وتنفيذ أفضل املامرسات التي يقرتحها بنك التسويات الدولية، 

وبالتايل فقد أصد العديد من اإلرشادات بهذا الخصوص. ووفًقا إلرشادات البنك املركزي السعودي ، فقد أصبح معيار بازل 3 ساري املفعول يف 1 يناير 2013 

وقد أدخل هذا املعيار تعديالت مهمة عىل عملية احتساب رأس املال التنظيمي واألصول املرجحة للمخاطر حسب الركن األول. عالوة عىل ذلك ، فقد شهدت 

متطلبات الركن الثاين والركن الثالث تحسيًنا أيضاً مبوجب هذا اإلطار املنقح.

خالل عام 2017 ، أصدرت لجنة بازل للرقابة املرصفية  إصالحات شاملة إلطار معيار بازل الثالث الحايل.

تسعى هذه اإلصالحات الجديدة إىل استعادة املصداقية يف حساب األصول املرجحة باملخاطروتحسني املقارنة بني نسب رأس املال للبنك.

 تسعى إصالحات لجنة بازل للرقابة املرصفية  إىل مراجعة الطريقة املعيارية لحساب مخاطر االئتامن ، ومخاطر السوق ، وتسوية تقييم االئتامن ومخاطر العمليات 

إلحداث حساسية أكرب للمخاطر وقابليتها للمقارنة. تهدف القيود املفروضة عىل استخدام النامذج الداخلية إىل تقليل التباين غري املربر يف عملية احتساب 

البنوك لالصول املرجحة باملخاطر .

إن االصول املرجحة باملخاطر هي تقدير للمخاطر التي تحدد الحد األدىن ملستوى رأس املال التنظيمي الذي يجب عىل البنك االحتفاظ به للتعامل مع الخسائر 

غري املتوقعة. إن الحساب الحصيف واملوثوق به لالصول املرجحة باملخاطر هو عنرص ال يتجزأ من إطار رأس املال القائم عىل املخاطر. مع مراعاة ما تقدم ، يقوم 

البنك مبراقبة مدى كفاية رأس ماله باستخدام املعايري ونسبها األساسية عىل النحو املنصوص عليه واملطبق من قبل البنك املركزي السعودي. تم تصميم 

عملية تقييم كفاية رأس املال الداخيل للبنك لتستوعب متطلبات رأس املال ملخاطر الركن الثاين ، عىل أساس التطلعات املستقبلية مع األخذ يف االعتبار 

التعرضات الحالية للبنك وخطط النمو املستقبلية. تقوم عملية تقييم كفاية رأس املال الداخيل للبنك أيًضا بتقييم مرونة مناذج األعامل ورأس املال الخاصة 

بالبنك يف ظل مستويات مختلفة من سيناريوهات الجهد/الضغط املعقولة والشديدة. استناًدا إىل إطار الركن الثاين وعىل أساس موحد بالكامل ، فإنه يعكس 

نهًجا مركزيًا ودقيًقا للمخاطر لتقييم متطلبات رأس املال الحالية واملخطط لها من بنك الجزيرة.

تم إعداد إفصاحات كفاية رأس املال وفًقا إلرشادات بازل لإلفصاح ، الصادرة عن البنك املركزي السعودي من وقت آلخر وحسبام ينطبق عىل البنك.

كرشط إضايف منذ عام 2018 ، يطلب البنك املركزي السعودي من البنوك تطوير وثيقة تقييم السيولة الداخلية والغرض من وثيقة تقييم السيولة الداخلية هو 

إبالغ مجلس إدارة البنك وكذلك الجهات التنظيمية بتقييم مخاطر السيولة لدى البنك والتأثري عىل املتطلبات التنظيمية ورأس املال ، عند الحاجة.

وثيقة تقييم السيولة الداخلية هي أداة متكن البنك من إجراء تقييم منهجي ملتطلبات السيولة الخاصة به بالنظر إىل اسرتاتيجياته وخطط أعامله ومخاطره 

وسياساته. يتبع البنك إرشادات وثيقة تقييم السيولة الداخلية حسب األصول ومبا يتوافق مع اإلرشادات التنظيمية يف هذا الصدد.

املعايري املحاسبية

يقوم البنك بالحفاظ عىل دفاتر الحسابات والسجالت بطريقة دقيقة و منظمة. كام تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية كام 

هو معتمد يف اململكة العربية السعودية وغريها من املعايري والتصـريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعني واملحاسبني، مبا يتوافق مع أحكام نظام 

مراقبة البنوك وأحكام نظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.

31 ديسمرب 2021م تتفق مع تلك املستخدمة يف  إن السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة السنوية للسنة املنتهية يف 

إعداد البيانات املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م. واستناداً إىل تطبيق معايري جديدة ، التفسريات والتعديالت وبالنظر إىل البيئة 

االقتصادية الحالية ، فإن بعض السياسات املحاسبية املفصح عنها يف القوائم املالية املوحدة قابلة للتطبيق اعتباًرا من 1 يناير 2021 الستبدال أو تعديل أو 

إضافة السياسات املحاسبية املقابلة املحددة يف القوائم املالية السنوية املوحدة لعام 2020م.

تعيني مراجعي حسابات البنك

إن املراجعني الخارجيني لحسابات البنك مسؤولون عن مراجعة القوائم املالية السنوية والربع سنوية للبنك. وقد أقر اجتامع الجمعية العامة العادية للبنك املنعقد 

يف 29 أبريل 2021 م ( املوافق 18 / 09 / 1442 هـ)  توصية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بإعادة تعيني  برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون وتعيني 

إرنست ويونغ محاسبون قانوننيون كمراجعني خارجيني لحسابات البنك للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 م.
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املدفوعات النظامية

للتامينات  العامة  الزكاة املستحقة والرضائب واملبالغ املستحقة للمؤسسة  2021م يف جلها من  للعام  البنك  النظامية املستحقة عىل  تتكون املدفوعات 

االجتامعية يف مقابل إشرتاكات التأمني للموظفني، ويوضح الجدول التايل بيانات تلك املدفوعات :

قام بنك الجزيرة خالل السنة 2021م بسداد الدفعات التالية : 

مليون ريال سعودي املدفوعات

 6.21 الزكاة  )عن عام 2020(

 0.05 رضيبة الدخل )عن عام 2020(

 116.90 رضيبة القيمة املضافة و رضيبة االستقطاع و رضيبة الترصفات العقارية

 91.71 زكاة و رضيبة قيمة مضافة مدفوعة عن فرتات سابقة * 

التأمينات االجتامعية - حصة البنك وحصة املوظفني  80.77 

الـتأشريات، رخص اإلقامة والخدمات املتصلة بها ، الخ 5.52 

أعلن البنك يف 20 ديسمرب 2018م عن أنه قد تم اإلتفاق مع هيئة الزكاة والضـريبة و الجامرك عىل تسوية املطالبات الزكوية للسنوات السابقة وحتى نهاية 

السنة املالية  2017م مقابل دفع مبلغ وقدره 551 مليون ريال سعودي، وقد تم سداد دفعة مقدمة من هذه التسوية خالل عام 2018م  بواقع 20% و الباقي 

سيتم سداده عىل خمس أقساط متساوية خالل خمس سنوات تبدأ يف 1 ديسمرب 2019م و تنتهي يف 1 ديسمرب 2023م )و قد تم سداد القسط الثالث 

مببلغ 88.2 مليون ريال سعودي يف عام 2021م(. 

* يحتوي هذا املبلغ عىل مبلغ 88.2 مليون ريال سعودي كدفعة القسط الثالث من االتفاقية مع هيئة الزكاة والضـريبة و الجامرك لتسوية املطالبات الزكوية للسنوات السابقة 

وحتى نهاية السنة املالية  2017م.  

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

يؤكد البنك إلتزامه التام يف تطبيق جميع التعليامت واألنظمة املصـرفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهات اإلرشافية من خالل مامرسة أعامله 

اليومية، وتوضح الجداول أدناه بيانات الغرامات التي تم فرضها عىل البنك وفقاً للتايل:

قرارات  البنك املركزي السعودي الجزائية:

السنة املالية الحالية 2021م السنة املالية السابقة  2020م

موضوع املخالفة
 إجاميل مبلغ الغرامات 

املالية بالريال السعودي

 عدد القرارات

 الجزائية

 إجاميل مبلغ الغرامات 

املالية بالريال السعودي

 عدد القرارات

 الجزائية

3,320,500 15 3,416,000 13 مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي االرشافية

332,000 2 2,393,000 2
مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي الخاصة بحامية 

العمالء

- ال يوجد - ال يوجد
مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي الخاصة ببذل العناية 

الواجبة

- ال يوجد - ال يوجد
مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي  الخاصة مبستوى 

اداء اجهزة الرصف االيل و أجهزة نقاط البيع

1,780,000 3 400,000 1
مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي الخاصة ببذل العناية 

الواجبة يف مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب

الغرامات املفروضة عىل البنك خالل عام 2021م والصادرة من البنك املركزي السعودي هي محل التصحيح وتم إتخاذ اإلجراءات الوقائية لتاليف حدوثها مستقبالً.
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العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

البنك وأجهزة الرصف  البلدية الالزمة نحو فروع  البنك تتعلق يف جلها باإلشرتاطات  فرضت عدد من امانات املناطق و جهات حكومية أخرى، غرامات مالية عىل 

اآليل بلغت يف إجاملها 183.29  ألف ريال سعودي خالل عام 2021م كام هو موضح يف الجدول أدناه، وقد راعى البنك تعزيز معالجة الجوانب محل املالحظات: 

بآالف الرياالت السعودية  الجهة النظامية

 21.09 املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

 2.00 الهيئة امللكية للجبيل وينبع

 1.00 أمانة االحساء 

 2.10 أمانة املدينة املنورة

 22.20 أمانة محافظة جدة

 88.80 أمانة منطقة الرياض

 46.10 أمانة منطقة جازان

 183.29 اإلجاميل

معامالت األطراف ذات العالقة 

قام بنك الجزيرة خالل عام 2021م ببعض التعامالت العادية و التي تصنف عىل أنها تعامالت مع أطراف ذات عالقة و التي متت وفقاً و التزاماً مبا نص عليه نظام 

مراقبة البنوك والتعليامت الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( و كذلك الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية والتوجيهات اإلرشافية 

األخرى. حيث تم التأكد من أن جميع هذة التعامالت قد متت دون أي رشوط تفضيلية، ويوضح الجدول أدناه حجم هذة التعامالت و التي تم تضمينها يف القوائم 

املالية املوحدة: 

كانت األرصدة يف 31 ديسمرب 2021م والناتجة عن تلك املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:-

2021

بآالف الرياالت السعودية

2020

بآالف الرياالت السعودية

رشكات تابعة

501,480501,480استثامرات

13,93714,271ودائع للعمالء

1,331,550698,548أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

290,658289,148أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

175,999155,320ذمم مدينة

16,34141,055ذمم دائنة

530,247530,247التزامات وتعهدات

4,271,3392,707,585قيم اسمية لعقود مشتقات قامئة املتوافقة مع الرشيعة

رشكات زميلة ومنتسبة ذات تأثري جوهري

211,143164,136استثامرات

87,223303,056ودائع للعمالء

5,400-مرصوفات مستحقة الدفع

5,400-رسوم مستحقة القبض

-7,280االلتزامات واالرتباطات الطارئة

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار املساهمني واألطراف املنتسبة لهم

441,22131,788متويل

5,341,2143,488,360ودائع للعمالء

6,9482,920التزامات وتعهدات
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ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز 5%  من رأسامل البنك املصدر.

2021

بآالف الرياالت السعودية

2020

بآالف الرياالت السعودية

صناديق استثامر بإدارة الرشكة التابعة

255,823251,244استثامرات

519,90147,049ودائع للعمالء

-214ذمم مدينة

فيام ييل اإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

2021

بآالف الرياالت السعودية

2020

بآالف الرياالت السعودية

77,55957,631الدخل من االستثامرات والتمويل

180,620201,357العائد من الودائع واملطلوبات املالية

2,5376,813إيرادات رسوم

9,0534,846مصاريف رسوم

5,400-صايف حصة املصاريف للرشكة الزميلة  

50,32949,860أقساط التأمني 

957-فائض توزيعات مستلمة من رشكة زميلة  

32,27725,290مطالبات مستلمة

8,1348,014مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

3,3913,391إيرادات مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة

3778اسرتداد مرصوف إىل رشكة تابعة    

6,9717,591اسرتداد مرصوف إيجار

768704مرصوف إيجار للفروع

22,353-بيع الصكوك لرشكة زميلة

-7توزيعات أرباح مدفوعة

-99,251املشاركة يف مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لرشكة زميلة

-20,649القيمة االسمية ألسهم املنحة املستلمة

قيمة االحتياطات واملطلوبات املحولة إىل الجزيرة تكافل 

واملتعلقة مبحفظة التأمني القدمية
-53,552

إجإمىل مبالغ التعويضات التي تم دفعها/ تخصيصها  ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية خالل السنة عىل النحو التايل:

2021

بآالف الرياالت السعودية

2020

بآالف الرياالت السعودية

105,480115,088منافع قصرية األجل للموظفني

39,31438,942مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص ، مبا فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة واملسئولية للقيام بأعامل التخطيط والتوجيه واإلرشاف عىل 

أنشطة املجموعة بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
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بلغ إجاميل العقود والتعامالت بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين ) طرف ذو عالقة( يف عام 2021م نحو 202.6 مليون ريال سعودي. حيث أن لعضو مجلس 

إدارة البنك املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين وكذلك 

األستاذ /خالد العثامن كونه رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد ببنك الجزيرة ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين .

الف ريال سعودي

املبلغ  خالل 2021 م الفرتة طبيعة العقد

 21,520 سنة واحدة بوليصة التأمني لتمويل دينار الشخيص

 25,939 سنة واحدة بوليصة التأمني للرهن العقاري

 2,263 سنة واحدة بوليصة للتأمني عىل الحياة

 607 سنة واحدة بوليصة التغطية االئتامنية للموظفني

 41 تعامالت العائد عىل ودائع استثامر ألجل

 32,276 تعامالت مطالبات مستلمة

 7 تعامالت توزيعات ارباح مدفوعة

 99,251 تعامالت املشاركة يف مزاد صكوك لرشكة زميلة

 20,649 تعامالت القيمة االسمية ألسهم املنحة املستلمة

202,553 املجموع

وبلغت العقود واملعامالت بني البنك والجزيرة كابيتال يف عام 2021 مبلغ 30.5 مليون ريال سعودي. حيث أن لعضو مجلس اإلدارة السيد / نايف العبد الكريم 

مصلحة غري مبارشة بصفته عضوا مشرتكا يف مجلس إدارة البنك والجزيرة كابيتال .

الف ريال سعودي

املبلغ  خالل 2021 م الفرتة طبيعة العقد

3,391 عقد ساري مامل ينهى إتفاقية خدمات مشرتكة

54 تعامالت العائد عىل ودائع استثامر ألجل

10,126 تعامالت دخل التمويل املكتسب من ايداعات اسواق املال

3,125 انتهت باكتامل املعاملة رسوم مدير االكتتاب والطرح املشرتك وخدمات ترتيب

929 تعامالت دخل الرسوم واالتعاب

5,928 عقد ساري مامل ينهى أتعاب صناديق االمانة 

6,971 تعامالت مصاريف إيجار

30,524 املجموع

التايل  التالية أسامئهم مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ويوضح الجدول  فيام ييل قامئة بعقود االيجار والتي قد يكون ألعضاء مجلس اإلدارة 

تفاصيل هذه العقود:

الف ريال سعودي

املبلغ خالل 

2021 م
فرتة العقد طبيعة العقد الصلة/العالقة اسم الطرف ذي العالقة املتعاقد

316 10 سنوات
إيجار فرع طريق الحسن 

بن عيل 

شقيق األستاذ/ أحمد بن 

عثامن القصبي

املهندس/ طارق بن 

عثامن القصبي

األستاذ / أحمد بن عثامن 

القصبي

35 5 سنوات

إيجار  موقع جهاز رصف آيل 

يف الرياض

رئيس مجلس إدارة رشكة 

دلة للخدمات الصحية 

القابضة

املهندس/ طارق بن 

عثامن القصبي

رشكة دلة للخدمات الصحية 

القابضة

417 12 سنة إيجار فرع الرحاب
ميتلك جزءاً من رشكة إتحاد 

األخوة للتنمية

املهندس/ عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان
رشكة إتحاد األخوة للتنمية

768 املجموع

مالحظة: تشمل املبالغ أعاله أيًضا رضيبة القيمة املضافة حيثام ينطبق ذلك.
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تأكيدات مجلس اإلدارة

يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمني واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفته التامة من كافة النواحي املادية ما ييل:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •

أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  •

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة البنك عىل مواصلة نشاطه  •

أنه ال يوجد أي أعامل أو عقود  كان البنك طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو لعضو مجلس اإلدارة   •

املنتدب /الرئيس التنفيذي أولكبار التنفيذيني بالبنك  أو ألي شخص ذي عالقة مبارشة بأي منهم، عدا ما جرى ذكره يف بيان املعامالت مع األطراف ذوي 

العالقة واملوضحة يف )معامالت األطراف ذات العالقة( من هذا التقرير واإليضاح رقم )36 - املعامالت مع األطراف ذات العالقة( من القوائم املالية التي 

متت مراجعتها لعام 2021م.

مل يوص مجلس اإلدارة بتغيري مراجعي الحسابات قبل انتهاء فرتة تعيينهام، ومل يحدث تعارض بني توصيات لجنة املراجعة  وقرارات مجلس اإلدارة.

أرباح العام 2021م 

بناء عىل التفويض الصادر من الجمعية العامة الغري عادية  املنعقدة بتاريخ يوم األربعاء 15 جامدى األوىل 1442هـ املوافق 30 ديسمرب 2020م )حسب تقويم 

أم القرى( عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام املايل 2021م، قرر مجلس إاإلدارة يف يوم الثالثاء 24 ذو الحجة 

1442هـ املوافق 03 أغسطس 2021م بتوزيع أرباح نقدية عىل مساهمي البنك عن النصف األول من السنة املالية للعام 2021م بإجاميل وقدره 287 مليون 

ريال سعودي بعد خصم الزكاة عىل مساهمي البنك بواقع 0.35 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة  3.5% من القيمة األسمية للسهم. وقد روعي توزيع 

هذة  األرباح للمساهمني اعتباراً من يوم االثنني 15 محرم 1443هـ حسب تقويم أم القرى  املوافق 23 أغسطس 2021م.

 0.35 287 مليون ريال سعودي تعادل  أرباح بقيمة  2022 عىل توزيع  7 فرباير  ، وافق مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد يف  العام  ، بعد نهاية  عالوة عىل ذلك 

2022م  13 فرباير  الزكاة. ويكون تاريخ استحقاق هذه االرباح بنهاية تداول يوم االحد  2021 ، بعد خصم  ريال سعودي للسهم عن النصف الثاين من العام املايل 

للمساهمني املسجلني لدى رشكة مركز اإليداع لألوراق املالية )إيداع( بنهاية ثاين يوم تداول ييل تاريخ االستحقاق، وقد تم توزيع هذه االرباح بتاريخ 21 فرباير 2022م 

عىل أساس االسهم املؤهلة للتوزيع و التي تعادل 820 مليون سهم. وسينعكس تأثري ذلك يف القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022م.

سياسة توزيع األرباح

طبقا للنظام األسايس املحدث للبنك والذي متت املوافقة عليه يف اجتامع الجمعية العامة املنعقدة يف يوم األربعاء 15 جامدى األوىل 1442هـ املوافق 

30 ديسمرب 2020م  و وثيقة حوكمة بنك الجزيرة ، فإن سياسة توزيع األرباح التي ينتهجها البنك تتوافق مع أحكام نظام مراقبة البنوك والتوجيهات االرشافية، 

ويتم توزيع صايف األرباح السنوية للبنك التي يتم تحديدها بعد خصم املرصوفات العمومية والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون 

املشكوك فيها وخسائر االستثامرات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة رضورتها مبا يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك، عىل النحو اآليت:

تحتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة عىل املساهمني السعوديني، والرضيبة املقررة عىل املساهمني غري السعوديني طبقاً لألنظمة النافذة يف  ) أ ( 

اململكة العربية السعودية ويقوم البنك بدفع هذه املبالغ للجهات املختصة وتخصم الزكاة املدفوعة عن السعوديني من نصيبهم يف صايف الربح كام 

تحسم الرضيبة املدفوعة عن الجانب الغري سعودي من نصيبه يف صايف الربح.

يُرحل ما ال يقل عن 25% من املتبقي من األرباح السنوية الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي إىل أن يصبح االحتياطي املذكور مساوياً عىل  )ب( 

األقل لرأس مال الرشكة املدفوع.

يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي القانوين والزكاة والرضيبة مبلغ ال يقل عن ) 2.5 باملائة ( من رأس املال املدفوع للتوزيع عىل املساهمني  )جـ( 

السعوديني وغري السعوديني عىل أن يتم توزيعه بنسبة املدفوع من قيمة أسهم السعوديني وغري السعوديني طبقاً ملا يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية 

العامة، فإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح املستحقة ألي من املساهمني السعوديني أو غري السعوديني ال تكفي لدفع األرباح للمساهمني املعنيني فال 

يجوز للمساهمني املطالبة بدفعها يف السنة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عام أقرتحه مجلس اإلدارة.

يستخدم الباقي بعد تخصيص املبالغ املذكورة يف الفقرات ) أ ، ب ، ج ( السابقة عىل النحو الذي يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة. ) د( 

يجب الحفاظ عىل نسبة املساهمة لكل من السعوديني وغري السعوديني عند احتساب املخصصات الالزمة لالحتياطي القانوين واالحتياطات األخرى من  )هـ( 

صايف األرباح - بعد خصم الزكاة والرضيبة – ويجب عىل كل من املجموعتني املساهمة يف تلك االحتياطيات حسب نسبهم يف رأس املال عىل أن تخصم 

مساهامتهم من حصصهم يف األرباح الصافية.

مع مراعاة ما ورد يف الفقرات )أ( و )ب( و )ج( و( د( و )هـ( من هذه املادة، يجوز للبنك بعد حصوله عىل عدم البنك املركزي السعودي )ساما( ، ووفقاً للقواعد  و( 

التنظيمية ذات الصلة، أن يوزع أرباحاً مرحلية عىل مساهميه بشكل نصف أو ربع سنوي – إن وجدت. 
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التصنيف اإلئتامين

متثل قوة التصنيف االئتامين داللة عىل القوة املالية النسبية التي يتمتع بها البنك، وهي تعزز من قدرة البنك عىل الوصول إىل مصادر متويل بسعر أمثل، 

السيام وأن  التصنيفات االئتامنية تراعي مواطن القوة املالية ومركزالسيولة وما يحظى به بنك الجزيرة من إرث  عالوًة عىل مراعاة التصنيف السيادي املحيل.  

وميثل الجدول أدناه آخر تقييم إئتامين للبنك:

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  فيتش موديز 
التصنيف اإلئتامين

)يف نوفمرب 2021( )يف أغسطس 2021( )يف نوفمرب 2021(

 
تصنيف العجز عن السداد 

 +BBB للمصّدر

تقييم املستوى األسايس 

BAA3  اإلئتامين
طويل األجل

مستقر مستقر مستقر تصنيف الوضع املستقبيل

 
تصنيف العجز عن السداد 

للمصّدر F2 - قصري األجل
*BAA1/P-2 تصنيف الودائع 

A-/A2 املعيار العاملي  

A+)sa( / A1 )sa( املعيار املحيل  

  A3)cr( / P-2)cr( تقييم مخاطر األطراف املقابلة

71-75 إجاميل نقاط التقييم االئتامين  

 +BBB الدعم السيادي املحتمل 

 +BB الجدارة االئتامنية للُمصدر 

 AA-)sau( التصنيف املحيل طويل األجل 

املتطلبات الرقابية و اإلرشافية املحلية و املعايري الدولية

 متاشيا مع املتطلبات الرقابية و اإلرشافية املحلية و املعايري الدولية ، فقد اتخذ بنك الجزيرة عدة إجراءت ملراقبة تنفيذ األعامل مبا يتوافق مع تعليامت البنك 

املركزي السعودي ،هيئة السوق املالية و وزارة التجارة وأفضل املامرسات العاملية يف هذا الصدد. وتقوم مجموعة اإللتزام ومكافحة الجرائم املالية بدور فعال 

التي وضعت ومبا يتسق مع املعايري  الجزيرة من تحقيق أهدافه االسرتاتيجية  الحد الذي مُيكن بنك  الثالثة إىل  الدفاع  انها من ضمن منظومات خطوط  بحكم 

واالنظمة املتبعة بسياسة اإللتزام و مكافحة الجرائم املالية.

وحرصاً من بنك الجزيرة عىل تنفيذ تعليامت الجهات الرقابية فقد وضع ضوابط رقابية مستدامة عىل مستوى البنك وقطاعات أعامله املختلفة والذي انعكس 

بشكل كبري عىل كافة الجوانب ومنها تحديث سياسة اعرف عميلك ورفع وعي املوظفني باملخاطر املرتتبة عىل عدم اإللتزام والتي روعي أن تتمم من خالل 

الدورات التدريبية املكثفة ملنسوبيه،إىل جانب مراجعة كافة السياسات واالجراءات واملنتجات والخدمات وكذلك تعزيز النظام اآليل ملراقبة مخاطرعدم اإللتزام 

و عمليات مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب والجرائم املالية مبا يف ذلك الرشوة والفساد والقيام باملراجعة الدورية و التأكد من فعالية تلك السياسات 

و اإلجراءات لتتوافق مع  املستجدات اإلقليمية والعاملية.

مجموعة أمانة مجلس اإلدارة و الحوكمة : 

     تتوىل األمانة العامة ملجلس اإلدارة مهام ترتيب وتنظيم سري عمل املجلس واللجان الفرعية املنبثقة عنه مبا يشمل التحضري وعقد االجتامعات وحفظ سجالتها، 

وتلقي املراسالت الواردة، وتوثيق القرارات املتعلقة بعمل املجلس واللجان ومتابعة تنفيذها . وكل ما يوكل إليها من قبل رئيس و أعضاء املجلس من مهام 

ومسؤليات.  كام أن أمانة مجلس اإلدارة مسؤولة عن االعامل و التقارير التي تخص مسارات أعامل البنك املختلفة و الرفع بها اىل مجلس اإلدارة ولجانه لإلطالع 

و ليتخذ بشأنها أي قرارات.  

إىل جانب ذلك، فإن املجموعة مسؤولة عن قيادة وإدارة مناحي الحوكمة يف البنك مبا يتامىش مع مبادئ الحوكمة الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( 

والئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية والتوجيهات اإلرشافية األخرى، وراعت املجموعة صياغة وموامئة أطر دليل حوكمة البنك وسياساتها 

التكميلية املتعلقة مبعالجة تعارض املصالح واإلفصاح  و تعامالت األطراف ذو العالقة وما سواها، إىل جانب موامئة قواعد ولوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان 

املنبثقة عنه واللجان اإلدارية لضامن إتساقها مع القواعد واللوائح املعمول بها و بافضل التطبيقات، إىل جانب دور املجموعة يف اإلسهام يف مناحي وأطر 

التقييم واملالءمة والتدريب الخاصة باملجلس ولجانه. 

مبادئ حوكمة الرشكات:

يدرك بنك الجزيرة اآلثار اإليجابية لألخذ مببادئ ومعايري الحوكمة الرشيدة والتي تقتيض اتباع املعايري املهنية واألخالقية يف تعامالت البنك وذلك من خالل تطبيق 

مبادئ اإلفصاح والشفافية مبا يسهم يف تعميق و تطوير كفاءة عمل البنك و عالقاته مع أصحاب املصالح. كام أن البنك يؤمن بأن السري يف هذا النهج يعزز 

ثقة املستثمرين بالبنك من جهة و بقطاع الصناعة املرصفية من جهة أخرى ومبا ينعكس إيجاباَ عىل سالمة القطاع املرصيف يف اململكة العربية السعودية. 

أصحاب شهادات األسهم وممن مل  مبادراته يف حث املساهمني من  اتباع  البنك يف  استمر  التواصل مع مساهميه فقد  مناحي  تعزيز  البنك يف  ولرغبة 

يستلموا أرباح أسهمهم خالل الفرتة السابقة عىل التواصل مع البنك لتحديث بياناتهم وترتيب حقوق أسهمهم، وتم توفري محرك بحث يف موقع البنك عىل 

الشبكة بهذا الخصوص. 
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إن النظام األسايس للبنك ووثيقة حوكمته تضمنا حق املساهمني يف الحصول عىل األرباح، وحضور الجمعيات العامة واملناقشة والتصويت والترصف باألسهم. 

وبحسب سياسة اإلفصاح يف البنك، فإن املعلومات والبيانات املحدثة واملتعلقة بالجمعيات العامة وامليزانيات، والقوائم املالية وتقرير مجلس اإلدارة السنوي 

يتم توفريها بصفة دامئة للمساهمني، وتنرش يف الصحف املحلية وعىل موقع السوق املالية السعودية ) تداول( وموقع البنك اإللكرتوين. ورغبة من البنك 

يف تأصيل وعي مساهميه، فقد درج عىل طباعة و توزيع األوراق و الوثائق الخاصة بإجتامعات الجمعيات العامة و توزيعها عىل املساهمني عند عقد اجتامعات 

الجمعيات العامة. 

ولجانه  ااملجلس  ولوائح عمل  2021م عىل قواعد  العام  الالزمة خالل  والتعديالت  التحديثات  إجراء  تم  التنظيمية، فقد  الحوكمة  والتزاماً مبتطلبات مستجدات 

وسياسات الحوكمة ذات العالقة وذلك عىل النحو اآليت:

قواعد ولوائح عمل مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية وسياسات الحوكمة املعتمدة: أ( 

وافق مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ 15 ديسمرب 2021م عىل مواءمة قواعد ولوائح عمل مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية وسياسات حوكمة   •

البنك املعتمدة،  بعد أن تم مراجعتها حسب املبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة من البنك املركزي السعودي )ساما( يف هذا الخصوص بتاريخ يونيو 

2021م .

صادق مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ 15 ديسمرب 2021م عىل تحديث وتعديل سياسة تعارض املصالح و السياسة املنظمة للعالقة مع   •

أصحاب املصالح و سياسة اإلفصاح وإجراءاته و دليل الحوكمة قواعد ولوائح عمل املجلس ولجانه الفرعية والسياسات واملعايري اإلجرائية للعضوية يف 

مجلس اإلدارة ولجانه، بعد أن متت مواءمتها مع املبادئ الرئيسية للحوكمة يف املؤسسات املالية الخاضعة إلرشاف البنك املركزي السعودي. 

لجنة  عمل  ولوائح  قواعد  وتعديل  تحديث  عىل  2021م  نوفمرب   15 بتاريخ  املنعقد  اجتامعها  يف  البنك  ملساهمي  العادية  العامة  الجمعية  وافقت   •

املراجعة، ولجنة الرتشيحات واملكافآت، والسياسات واملعايري اإلجرائية للعضوية يف مجلس اإلدارة ولجانه، بعد أن متت مواءمتها مع املبادئ الرئيسية 

للحوكمة يف املؤسسات املالية الخاضعة إلرشاف البنك املركزي السعودي.

تقييم فعالية املجلس وأعضائه وفعاليات لجان املجلس: ب( 

الجزيرة، يقوم مجلس اإلدارة  وفق ما تنص عليه التوجيهات اإلرشافية التي تضمنتها وثيقة مبادىء الحوكمة، والئحة حوكمة الرشكات ووثيقة حوكمة بنك   

وبصفة سنوية بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم يف أعامله سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وفعالية اللجان املنبثقة عن املجلس، وخالل الربع الثالث 

من العام 2021م وبتوجيه من لجنة الرتشيحات واملكافأت قامت مجموعة املوارد البرشية بالبنك بالتواصل والتنسيق مع االستشاري الخارجي املتخصص  

Hedrick & Struggles والذي قام بإعداد وتقديم واإلرشاف عىل عملية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس، وتم الرفع مبخرجات وتوصيات عملية 

التقييم للجنة الرتشيحات واملكافات حيث اطلعت عليها وأوصت بالرفع بها ملجلس اإلدارة. وينهج البنك تدوير عملية التقييم ملجلس اإلدارة و اللجان الفرعية 

مره واحدة من قبل مستشار خارجي كل ثالثة أعوام.

الربامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس:  ت( 

من خالل نهج البنك يف تعزيز  و تطوير مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس يف مختلف أوجه الصناعة املرصفية، فقد صري لتصميم   

برامج تدريبيه مبارشة وأخرى عن طريق التعلم عن بعد لكامل دورة املجلس املمتدة من يناير 2019م وحتى ديسمرب 2021م، وتشمل هذه الربامج كافة 

أعضاء املجلس وأعضاء لجانه الفرعية، وقد روعي خالل العام 2021م تزويد أعضاء املجلس ولجانه الفرعية برابط اشتمل عىل محارضة مسجلة من االستشاري 

املتخصص حيث تم االطالع عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس، وقد وردت الحقاً التأكيدات الالزمة من أعضاء املجلس و لجانه باالطالع 

عىل محتوى التسجيل.  وقد شملت املحارضة املسجلة العنارص اآلتية:

•  مناحي استمرارية األعامل•  الجوانب املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

•  مناحي مكافحة أساليب االحتيال املايل•  مناحي االلتزام

•  مناحي سياسة التبليغ عن املخالفات•  أطر األمن السيرباين وأمن املعلومات

•  أطر الحوكمة الرشعية•  ملحة عن أفضل التطبيقات املتعلقة بحوكمة الرشكات

حقوق املساهمني :  ث( 

من خالل التوجيهات اإلرشافية ذات الصلة وكقاعدة عامة، يعمل البنك عىل تسهيل مامرسة املساهمني لجميع حقوقهم النظامية املتصلة بالسهم عىل 

ssu@baj.com.أكمل وجه، ومن ذلك تقديم املقرتحات واملالحظات حيال البنك وادائه. وقد تم تخصيص هاتف رقم 8394-609 -012 و الربيد االلكرتوين

sa  لتلقي أي إستفسارات من عموم املساهمني، ودرج عىل الرفع ملجلس اإلدارة مبا يرد بهذا الشأن. إىل جانب ذلك ووفقاً ملامرسات البنك فقد أجاب 

املجلس عن أسئلة واستفسارات املساهمني خالل اجتامعات الجمعية العامة للبنك والتي عقدت يف عام 2021م و عن طريق وحدة شؤون املساهمني 

يف البنك، ويقوم املجلس مبراجعة هذه املالحظات واآلراء ومناقشتها.

طلبات سجل املساهمني :

خالل العام 2021م روعي طلب سجالت املساهمني وفق البيانات التالية :
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أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

أخرى16/03/2021)1(

أخرى07/04/2021)2(

أخرى06/06/2021)3(

أخرى01/08/2021)4(

ملف أرباح04/08/2021)5(

أخرى18/10/2021)6(

أخرى08/11/2021)7(

بصفة عامة، فإن بنك الجزيرة يلتزم روحاً و نصاً بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية واإلسرتشادية التي تضمنتها الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن مقام هيئة 

السوق املالية و املبادئ الرئيسية للحوكمة يف املؤسسات املالية الصادرة عن مقام البنك املركزي السعودي، باستثناء ما هو موضح أدناه، بحيث انعكس هذا 

االلتزام من خالل تضمني املتطلبات يف نظام البنك األسايس ووثيقة حوكمة البنك ولوائح عمل مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية، باإلضافة لسياسات وأطر حوكمة 

بنك الجزيرة والسياسات الداخلية وأدلة العمل املنظمة ألعامل قطاعات البنك املختلفة، والتي تتضمن إثبات حقوق املساهمني يف األسهم و املشاركة يف 

الجمعيات العامة وتوفر جميع املعلومات التي تكفل للمساهمني مامرسة حقوقهم، واإلفصاح عن البيانات املالية وغري املالية والتميش التام مع متطلبات 

الشفافية وفق الحدود النظامية، وكذلك تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسئوليات أعضائه وتشكيل لجانه املختلفه وفق لوائح عمل تتفق مع التوجيهات اإلرشافية.

أسباب عدم التزام البنكاملطلباملادة

تشكيل لجنة الحوكمة ) مادة اسرتشادية(95
يقوم مجلس اإلدارة وفق قواعد والئحة عمله باإلرشاف عىل مناحي حوكمة البنك 

والتأكد من االلتزام بها.

93

الفقرة الفرعية )ب(

من الفقرة )4(

تم تضمني البيانات بشكل إجاميلاإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيني

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: 

يتشكل مجلس إدارة بنك الجزيرة بحسب ما نصت عليه أحكام النظام االساس من )9( أعضاء يوكل لهم مهام إدارة البنك، وبتاريخ 19 ديسمرب 2018م عقدت 

منهجية  وفق  2021م  ديسمرب   31 وحتى  2019م  يناير   01 من  املمتدة  املجلس  لدورة  اإلدارة  مجلس  اعضاء  وانتخاب  الختيار  اجتامعها  للبنك  العامة  الجمعية 

التصويت الرتاكمي. ووفق التوجيهات اإلرشافية وبعد الحصول عىل موافقة الجهات التنظيمية فقد روعي اختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس وعضواً منتدباً 

من بني أعضاء املجلس.

2021م، و  31 ديسمرب  2019م وحتى  يناير   01 الفرعية لدورة املجلس املمتدة من  اختيار وتعيني رؤساء وأعضاء لجان املجلس  البنك  إدارة  كام راعى مجلس 

املشكلة حسب اآليت:  

اللجنة التنفيذية .   -1

لجنة املخاطر.   -2

لجنة الرتشيحات واملكافآت.  -3

لجنة املسؤولية االجتامعية )برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة(.   -4

لجنة املراجعة )و التي صادقت الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ 19 ديسمرب 2018م عىل تشكيلها وتعيني أعضاءها( .   -5

بتاريخ 08/06/1442هـ -املوافق 21/01/2021م كعضو مجلس إدارة  الكريم )عضو تنفيذي( لعضوية مجلس اإلدارة  العبد  إنضم األستاذ/ نايف بن عبدالكريم 

منتدب يف املقعد الشاغر خلفاً لألستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان الذي استقال بتاريخ 07/10/2020م، ومن ثم وكام بتاريخ 31 ديسمرب 2021م فإن مجلس 

إدارة بنك الجزيرة يتشكل من  :

تصنيف العضوية )تنفيذي/غري تنفيذي/مستقل(اسم العضوتسلسل

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياملهندس/ طارق بن عثامن القصبـــــــــي1

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياملهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان2

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد3

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع4

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي5

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 6

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياألستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي7

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياألستاذ/ تركـــــــــــــي بن عبد الله الفوزان8

عضو مجلس إدارة تنفيذياألستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم9
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أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة   )1
ومؤهالتهم وخرباتهم:

أعضاء مجلس اإلدارة: أ( 

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/طارق بن 1

1998م –عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.عثامن القصبي  .1

2016م- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .2

1995- رئيس مجلس إدارة رشكة دله للخدمات   .3

الصحية.

2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة عطاء التعليمية.  .4

2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة رزم  لالستثامر.  .5

29/01/2017م – رئيس مجلس املديرين رشكة   .6

دله فارما.

31/12/2020م - رئيس مجلس االدارة رشكة درع   .7

الرعاية القابضة

2006م - عضو مجلس إدارة رشكة جامعة اململكة   .8

)مملكة البحرين(

2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة آر ذي إم   .9

قايرميينكول أنونيم سريكيتاي

RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi )تركيا(.

2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة قايرميينكول   .10

 NEBA باتريميالري يف تايساريت آي إس

 Gerimenkul Yatirimlari VE Ticaret A.S

)تركيا(.

)15/12/2007-26/10/2019( نائب رئيس   .1

مجلس االدارة يف رشكة عسري للتجارة 

والسياحة والصناعة .

)26/09/2012-02/05/2019( رئيس مجلس   .2

إدارة رشكة رسب  لالستثامر العقاري.

)23/07/2018 – 21/02/2021( عضو   .3

مجلس االدارة يف رشكة البلد األمني 

للتنمية والتطوير العمراين .

)06/12/2018–21/02/2021( عضو مجلس   .4

االدارة يف رشكة ضاحية سمو .

)02/07/2019-01/08/2021( املؤسسة   .5

العامة للتأمينات االجتامعية )مؤسسة 

حكومية(.

 

بكالوريوس 

هندسة 

مدنية – جامعة 

امللك سعود- 

1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 

الجزيرة منذ عام 1998م 

إضافة لعضوية  اللجنة 

التنفيذية، وكذلك رئاسة 

سابقة للجنة إدارة املخاطر، 

إضافة إىل عضوية ورئاسة 

العديد من مجالس إدارات 

رشكات ذات أنشطة 

استثامرية متعددة داخل 

وخارج اململكة العربية 

السعودية.

املهندس/عبد 2

املجيد بن إبراهيم 

السلطان

1993م- عضو مجلس إدارة رشكة اتحاد األخوة   .1

للتنمية.

2004م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .2

2009م – رئيس مجلس إدارة رشكة أوالت للتنمية.  .3

2013م - رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل   .4

تعاوين.

2013م – رئيس مجلس إدارة  رشكة درة للتنمية    .5

املتقدمة.

1991م-2007م عضو مجلس إدارة رشكة   .1

املرافق اإلنشائية.

1991م-2007م عضو مجلس إدارة رشكة   .2

تصنيع مواد التعبئة والتغليف –فيبكو.

1998م-2018م – عضو مجلس إدارة رشكة   .3

أسمنت القصيم.

1989م، 

بكالوريوس 

يف الهندسة 

- جامعة امللك 

سعود.

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة 

منذ عام 2004م ورئيس 

مجلس إدارة رشكة الجزيرة 

تكافل تعاوين، إضافة إىل 

املشاركة يف عضويات 

مجالس إدارات رشكات 

استثامرية أخرى متنوعة  

داخل وخارج اململكة العربية 

السعودية.

األستاذ/ نايف بن 3

عبد الكريم العبد 

الكريم

2020م- الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة.  .1

2021م – عضو مجلس اإلدارة املنتدب لبنك   .2

الجزيرة.

2021م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.  .3

2020م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت- رشكة   .4

الجزيرة لألسواق املالية.

2020م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت-رشكة   .5

سمة للمعلومات االئتامنية.

2020م – عضو اللجنة التنفيذية – رشكة سمة   .6

للمعلومات االئتامنية

2001م – 2004م مدير عالقات االئتامن –   .1

بنك الرياض.

2004م – 2011م املدير اإلقليمي   .2

ملرصفية األفراد – البنك األهيل.

2012م – رئيس املرصفية الخاصة – بنك   .3

ساب.

2012م-2013م – مدير عام الفروع وإدارة   .4

الرثوات – بنك ساب.

2014م-2020م – نائب العضو املنتدب   .5

ملرصفية األفراد وإدارة الرثوات – بنك ساب.

بكالوريوس 

مالية – جامعة 

امللك سعود – 

1995م.

ماجستري إدارة 

أعامل – جامعة 

إلنوي – أمريكا 

– 2001م.

خربات سابقة وحالية يف 

مجال البنوك التجارية.

األستاذ/عبد الله بن 4

صالح الرشيد

1.  2015م – الرئيس التنفيذي ورشيك مؤسس - 

رشكة أدايئ لألعامل اإلدارية.

2018م - عضو مجلس اإلدارة – رشكة بصمة إلدارة   .2

العقارات.

3.  2018م – الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 

املديرين – رشكة عامل التأمني.

1983-1984م مسئول املوازنات التقديرية،   .1

البنك العريب الوطني.

1984-1988م مسئول الشئون   .2

املالية-املكتب الثقايف للمملكة العربية 

السعودية- كندا. 

1988-1992م –مسئول الشئون املالية-  .3

وزارة التعليم العايل.

1992-2001م- مساعد املدير العام –رشكة   .4

الشيكات السياحية السعودية.

2001-2005م-نائب الرئيس التنفيذي   .5

للشئون املالية وعضو مجلس اإلدارة- رشكة 

العثيم التجارية.

2006-2008م- نائب الرئيس التنفيذي   .6

للشئون املالية-عضو مجلس إدارة رشكة 

أسواق عبد الله  العثيم.

2008-2014م- نائب الرئيس التنفيذي-  .7

مجموعة خالد البلطان-الرياض.

2017م - عضو مجلس إدارة – رشكة مهارة   ,8

للموارد البرشية.

2016م -2021م –عضو مجلس إدارة بنك   .9

الجزيرة.

1983م- 

بكالوريوس 

العلوم 

اإلدارية-جامعة 

امللك سعود- 

الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 

من املؤسسات والرشكات 

املالية واالستشارية واإلدارية 

والتجزئة.
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الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/إبراهيم بن 5

عبد العزيز الشايع

2014م – املدير املايل – املؤسسة العامة   .1

للتأمينات االجتامعية.

2016م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .2

عضو مجلس إدارة رشكة مصدر.  .3

2002-2004م – مدقق مايل مكتب   .1

الراشد – محاسبون ومراجعون ومستشارون 

قانونيون.

2008-2009م - مستشار لتطوير العمل   .2

املايل واإلداري اإللكرتوين- هيئة املحاسبة 

واملراجعة الدولية  لدول مجلس التعاون 

الخليجي.

2011-2014م - عضو مجلس إدارة رشكة   .3

أسمنت الصفوة.

2011-2015م – مدير إدارة امليزانية –   .4

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعة.

2004م – 

بكالوريوس 

–املحاسبة- 

جامعة امللك 

سعود.

2008م 

ماجستري 

املحاسبة 

املهنية 

املتقدمة- 

جامعة 

كوينزالند 

للتقنية – 

اسرتاليا.

خربات سابقة وحالية متنوعة 

يف  مؤسسات مالية 

واستثامرية يف مجاالت 

املحاسبة واملراجعة .

األستاذ/ عادل بن 6

سعود دهلوي

2019م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .1

2019م - عضو مجلس إدارة رشكة دلة للخدمات   .2

الصحية.

09 سبتمرب 2019م - رئيس مجلس إدارة - رشكة   .3

قرص الورود – املغرب.

01 يناير 2021م – العضو املنتدب – رشكة دلة   .4

الربكة لالستثامر القابضة.

1994-2002م - مدير ائتامن – ائتامن   .1

الرشكات – البنك السعودي الفرنيس.

2002 – 2006م - مساعد مدير عام –ائتامن   .2

الرشكات – مجموعة سامبا املالية.

2006م -2011م – مساعد الرئيس   .3

التنفيذي لالستثامر – رشكة دلة الربكة 

القابضة.

2011 – 2017م - العضو املنتدب والرئيس   .4

التنفيذي – رشكة أتقان كابيتال. 

2018م – 2020م - مساعد الرئيس   .5

التنفيذي لالستثامر – )رشكة دلة الربكة 

القابضة(.

1993م – 

بكالوريوس 

العلوم الطبية 

التطبيقية - 

جامعة امللك 

سعود.

-    البنوك التجارية.

-    ائتامن الرشكات.

-    إدارة االستثامرات

-    املرصفية االستثامرية

-    االستشارات املالية .

  

األستاذ/ إبراهيم بن 7

عبد الله الحديثي

1.  2019م – الرئيس التنفيذي لرشكة الرشق 

األوسط لالستثامر املايل )ميفك كابيتال(.

  

1983 – 1989م – املدير املايل – الشئون   .1

العسكرية - األمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول الخليج العريب.

1985 – 1995م – مراقب مايل- الشئون   .2

العسكرية - األمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول الخليج العريب.

1995 – 1996م – مساعد مدير إدارة   .3

االستثامر - األمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول الخليج العريب.

1996– 2009م – مدير إدارة االستثامر -   .4

األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج 

العريب.

5.  2009 –2018م –العضو املنتدب – عضو 

مجلس اإلدارة املنتدب – رشكة الرشق 

األوسط لالستثامر املايل ) ميفك كابيتال(.

2019م- 2021م – عضو مجلس إدارة بنك   .6

الجزيرة.

1983م – 

بكالوريوس 

يف إدارة 

األعامل 

– محاسبة – 

جامعة امللك 

سعود.

خربات سابقة وحالية يف 

الشئون املالية واالستثامرية.

األستاذ/ تريك بن 8

عبد الله الفوزان

2012م - رئيس إدارة االستثامر العقارية – رشكة   .1

الرشق األوسط لالستثامر املايل )ميفك كابيتال(.

2004– 2005م – مسئول عمليات صناديق   .1

االستثامر – مجموعة سامبا املالية.

2006 – 2007م - مساعد مدير صناديق   .2

االستثامر – بنك البالد.

2007– 2009م – مدير صناديق االستثامر –   .3

رشكة كريدي آقريكول السعودي الفرنيس.

2009 – 2011م –مدير صناديق االستثامر –   .4

رشكة اإلمناء لالستثامر.

2011 – 2012م – نائب الرئيس لصناديق   .5

االستثامر – رشكة رنا لالستثامر.

2003م – 

بكالوريوس 

محاسبة – 

جامعة امللك 

فهد للبرتول 

واملعادن.

خربات متنوعة يف قطاعات 

االستثامرات العقارية 

والصناديق االستثامرية لدى 

القطاع املرصيف والرشكات 

االستثامرية املتخصصة.

األستاذ/ خليفة بن 9

عبداللطيف امللحم 

1995م – عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت   .1

األبيض.

2004م -  رئيس مجلس إدارة الرشكة املتقدمة   .2

للبرتوكيامويات.

2007م -  عضو مجلس إدارة – رشكة آي جي آي   .3

األردن.

2013م – رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة    .4

للخدمات املساندة.

2017م – عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية   .5

للنقل البحري.

2019م – عضو مجلس إدارة والء للتأمني   .6

التعاوين.

2020م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .7

1.  1985م – 2002م عضو مجلس إدارة البنك 

السعودي الربيطاين.

1987م – 1994م عضو مجلس إدارة البنك   .2

السعودي األسباين.

2007م – 2012م عضو مجلس إدارة رشكة   .3

مناء للبرتوكيامويات.

2012م – 2017م عضو مجلس إدارة رشكة   .4

االتفاق للحديد.

2014م – 2017م – عضو مجلس إدارة   .5

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.

2007م – 2019م – عضو مجلس إادرة   .6

رشكة آى جى آى – األردن.

بكالوريوس 

إدارة أعامل –

جامعة كلورادو 

–الواليات 

املتحذة 

األمريكية – 

.1978

35 عام خربة فياملجالني 

املايل واالستثامري.
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أعضاء لجان املجلس الفرعية : ب( 

الخرباتاملؤهالتعضوية اللجان السابقةعضوية اللجان الحاليةاالسمم

املهندس/طارق 1

بن عثامن القصبي

رئيس اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.  .1

رئيس لجنة االستثامر والتمويل و عضو   .2

لجنة الرتشيحات واملكافآت يف رشكة 

دله للخدمات الصحية.

عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت –   .3

رشكة عطاء التعليمية

رئيس اللجنة التنفيذية واالستثامر يف   .4

رشكة درع الرعاية القابضة.

1998-2015م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك   .1

الجزيرة.

2013م-2015م، رئيس لجنة إدارة املخاطر -   .2

بنك الجزيرة.

بكالوريوس هندسة مدنية 

– جامعة امللك سعود- 

1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 

الجزيرة منذ عام 1998م إضافة 

لعضوية  اللجنة التنفيذية، 

وكذلك رئاسة سابقة للجنة إدارة 

املخاطر ، إضافة إىل عضوية 

العديد من من مجالس إدارات 

رشكات ذات أنشطة استثامرية 

متعددة داخل وخارج اململكة.

املهندس/2

عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان

2016م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك   .1

الجزيرة.

2019م- رئيس لجنة املسئولية   .2

اإلجتامعية )برنامج خري الجزيرة( – بنك 

الجزيرة.

2020م - عضو لجنة الرتشيحات و   .3

املكافآت – بنك الجزيرة .

2004- 2009م –رئيس لجنة املراجعة – بنك   .1

الجزيرة.

1989م، بكالوريوس يف 

الهندسة - جامعة امللك 

سعود.

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة 

منذ 2004م ورئيس مجلس 

إدارة رشكة الجزيرة تكافل ، 

ومشارك يف عضويات مجالس 

إدارات رشكات استثامرية أخرى 

متنوعة  داخل وخارج اململكة.

األستاذ/ نايف بن 3

عبد الكريم العبد 

الكريم

2021م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك   .1

الجزيرة.

2020م – عضو لجنة الرتشيحات   .2

واملكافآت- رشكة الجزيرة لألسواق 

املالية.

2020م – عضو لجنة الرتشيحات   .3

واملكافآت-رشكة سمة للمعلومات 

االئتامنية.

2020م – عضو اللجنة التنفيذية –   .4

رشكة سمة للمعلومات االئتامنية.

بكالوريوس مالية – جامعة 

امللك سعود – 1995م.

ماجستري إدارة أعامل – جامعة 

إلنوي – أمريكا – 2001م.

خربات سابقة وحالية يف مجال 

البنوك التجارية.

األستاذ/ عبد الله 4

بن صالح الرشيد

2017م –عضو لجنة املراجعة – رشكة   .1

مصنع اسطوانات الغاز.

2018م – عضو لجنة املراجعة – رشكة   .2

مجد لالستثامر والتطوير العقاري.

2019م – 2020م رئيس لجنة إدارة املخاطر –   .1

بنك الجزيرة.

2019م- 2020م رئيس لجنة الرتشيحات   .2

واملكافآت – بنك الجزيرة.

1983م- بكالوريوس العلوم 

اإلدارية-جامعة امللك سعود- 

الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 

من املؤسسات املالية 

واالستشارية واإلدارية والتجزئة .

األستاذ/ إبراهيم 5

بن عبد العزيز 

الشايع

2020م – رئيس لجنة املخاطر – بنك   .1

الجزيرة.

2020 م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك   .2

الجزيرة 

2021م -رئيس لجنة الرتشيحات   .3

واملكافآت-بنك الجزيرة.

عضو لجنة املراجعة برشكة حصانة.  .4

عضو لجنة املراجعة يف رشكة مصدر.  .5

2010-2013م –عضو  لجنة املراجعة الرشكة   .1

السعودية الفرنسية للتأمني.

2013-2015م – رئيس لجنة املراجعة – رشكة   .2

أسمنت الصفوة.

2016م- 2020م – عضو لجنة الرتشيحات   .3

واملكاآت - بنك الجزيرة.

2004م – بكالوريوس 

–املحاسبة- جامعة امللك 

سعود.

2008م ماجستري املحاسبة 

املهنية املتقدمة- جامعة 

كوينزالند للتقنية – الواليات 

املتحدة األمريكية.

خربات سابقة وحالية متنوعة 

يف  مؤسسات مالية 

واستثامرية يف مجاالت 

املحاسبة واملراجعة .

األستاذ/ عادل بن 6

سعود دهلوي

2019م- 2021م – عضو اللجنة   .1

التنفيذية لبنك الجزيرة.

2019م- 2021م – رئيس لجنة املراجعة   .2

لبنك الجزيرة.

الرئيس التنفيذي – رشكة اتقان كابيتال.  .1

2019م- 2021م – عضو اللجنة التنفيذية   .2

لبنك الجزيرة.

2019م- 2021م- رئيس لجنة املراجعة لبنك   .3

الجزيرة.

1993م – بكالوريوس العلوم 

الطبية التطبيقية - جامعة 

امللك سعود.

البنوك التجارية.  -

ائتامن الرشكات.  -

إدارة االستثامرات   -

املرصفية االستثامرية 

واالستشارات    املالية.

األستاذ/إبراهيم 7

بن عبد الله 

الحديثي

2018م– رئيس اللجنة التنفيذية يف   .1

رشكة البرص للخدمات الطبية.

2018م – رئيس لجنة املراجعة يف   .2

رشكة البرص للخدمات الطبية.

2021م –رئيس اللجنة التنفيذية –   .3

رشكة مرياس للخدمات الطبية.

يناير 2019م – حتى 30 يونيو 2019م –   .1

رئيس لجنة الحوكمة لبنك الجزيرة.

يناير 2016م- نوفمرب 2020م –عضو اللجنة   .2

التنفيذية - بنك الجزيرة.

نوفمرب  2020م-ديسمرب2021م –عضو لجنة   .3

الرتشيحات واملكافآت – بنك الجزيرة.

1983م – بكالوريوس يف 

إدارة األعامل – محاسبة – 

جامعة امللك سعود.

خربات سابقة وحالية يف 

القطاعني املايل واالستثامري.

األستاذ/ تريك بن 8

عبد الله الفوزان

9102م -1202م – عضو لجنة املخاطر   .1

لبنك الجزيرة.

2019م – 2021م – عضو لجنة املخاطر يف   .1

بنك الجزيرة

2003م – بكالوريوس 

محاسبة – جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن.

خربات متنوعة يف قطاعات 

االستثامرات العقارية 

والصناديق االستثامرية لدى 

القطاع املرصيف والرشكات 

األستثامرية املتخصصة.

األستاذ/ خليفة 9

بن عبداللطيف 

امللحم

1995م –عضو اللجنة التنفيذية –رشكة   .1

األسمنت األبيض.

2004م – عضو اللجنة التنفيذية –   .2

الرشكة املتقدمة للبرتوكيامويات.

2013م – عضو اللجنة التنفيذية-رشكة   .3

الجزيرة للخدمات املساندة.

2019م – عضو لجنة االستثامر –رشكة   .4

والء للتأمني التعاوين.

2007م-2018م- عضو اللجنة التنفيذية يف   .1

بنك الجزيرة.

2.  2009م-2011م- عضو عضو لجنة املخاطر  

يف بنك الجزيرة

2013م-2015م- عضو لجنة املخاطر يف   .3

بنك الجزيرة. 

2016م-2018 –رئيس لجنة الرتشيحات   .4

واملكافآت يف بنك الجزيرة.

نوفمرب 2020م-ديسمرب 2021م – عضو   .5

لجنة املخاطر، لجنة الرتشيحات واملكافآت، - 

بنك الجزيرة.

نوفمرب2020م-ديسمرب 2020م- عضو   .6

اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.

1978 - بكالوريوس ادارة 

اعامل جامعة كولورادو- 

الواليات املتحدة

35 عام خربة يف املجالني 

املايل واالستثامري.
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الخرباتاملؤهالتعضوية اللجان السابقةعضوية اللجان الحاليةاالسمم

األستاذ/ فواز بن 10
محمد الفواز

01 أبريل 2015م – املسئول املايل   .1
األول - رشكة التصنيع الوطنية.

2.  مايو 2015م – عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة 

. Olefins  لرشكة تصنيع وصحاري
3.  مايو 2015م- عضو مجلس 

اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة - 
رشكة خدمات التصنيع والطاقة.

4.  يناير 2019م – عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة – 

رشكة الكيميائات السعودية.
5.  سبتمرب 2020م - رئيس مجلس 

إدارة الرشكة السعودية لحمض 
اآلكريليك.

يناير 2021م – رئيس مجلس   .6
إدارة الرشكة السعودية للخدمات 

املساندة. 
2019-2021 م عضو لجنة   .7

املراجعة –بنك الجزيرة

1983-1999م – مساعد نائب رئيس قسم املالية- رشكة سابك.  .1
2000-2004م – مدير عام الخدمات املشرتكة-قسم املحاسبة   .2

–سابك
2004-2009م – مدير عام قسم املالية – سابك.  .3

2007-2015م – نائب رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة املراجعة   .4
– رشكة ينبع الوطنية للكيامويات - ينساب.

مايو 2018م – أغسطس 2021م – عضو مجلس اإلدارة ورئيس   .5
لجنة املراجعة – رشكة رؤى املدينة القابضة.

يناير 2016م – يونيو 2021م – عضو مجلس إدارة رشكة الخطوط   .6
السعودية للشحن الجوي.

أبريل 2013م – أبريل 2019م- عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة   .7
املراجعة – رشكة مالذ للتأمني.

نوفمرب 2014م – مارس 2015م – عضو مجلس اإلدارة وعضو   .8
لجنة املراجعة – رشكة ألبا لألملونيوم – البحرين.

مارس 2011م – ديسمرب 2021م – عضو لجنة املراجعة – بنك   .9
الجزيرة.

1983م- بكالوريوس محاسبة 
– جامعة امللك سعود.

له خربات سابقة 
متعددة يف مجاالت 
املحاسبة واملراجعة 

يف رشكات 
استثامرية متنوعة.

األستاذ/ طه بن 11
محمد أزهري

2015م – كبري املدراء املاليني-   .1
رشكة الطريان املدين السعودي 

القابضة.
2017م- عضو مجلس اإلدارة –   .2
رشكة باتك لألعامل اللوجستية 

واالستثامر.
2017م – عضو مجلس اإلدارة –   .3

رشكة زهرة الواحة.
2020م – مستشار الرئيس   .4

التنفيذي  - رشكة مطارات 
القابضة.

2019-2021 م  عضو لجنة   .5
املراجعة – بنك الجزيرة.

1.  1993-1995م – مدقق مايل خارجي-رشكة آرثر أندرسون-الرياض.
1995-1998م –مدقق مايل داخيل-مجموعة سامبا املالية.  .2

1998-2001م – مسئول االلتزام وضامن الجودة- مجموعة سامبا   .3
املالية.

1999-2001م – مدقق مايل داخيل- مجموعة سامبا املالية.  .4
2001-2004م – مدير التدقيق الداخيل ومجموعة املخاطر –   .5

مجموعة العثيم التجارية.
2004-2008م – مدير عام قسم املالية- الرشكة السعودية   .6

للمتاجر الشاملة )كارفور(.
2008-2015م – املستشار االقتصادي للرئيس التنفيذي- رشكة   .7

املياه الوطنية.
8.  2013-2016م – عضو لجنة املراجعة-رشكة الجزيرة لألسواق 

املالية.
9.  2019م-2020م – رئيس املراجعة الداخلية – رشكة مطارات 

القابضة.
يوليو 2012م -  ديسمرب 2021م – عضو لجنة املراجعة – بنك   .10

الجزيرة.

1993م- بكالوريوس 
محاسبة- جامعة امللك 

سعود.

لديه خربات سابقة 
متنوعة يف 

املحاسبة واملراجعة 
لدى العديد من 

املؤسسات املالية 
واالستثامرية داخل 

وخارج اململكة.

األستاذ/ عبد 12
الوهـــاب بن عبد 

الكريم البتريي

2020م – عضو لجنة املخاطر –   .1
بنك الجزيرة 

2015 م- عضو مجلس إدارة-   .2
مجموعة السنبلة

2014م - رئيس مجلس اإلدارة-   .3
رشكة أصول و بخيت االستثامرية

2013م - عضو مجلس إدارة-   .4
رشكة تضامن الهمة املحدودة
2004 م - عضو مجلس إدارة -   .5

رشكة منافذ لسيارات اإلسعاف 
واملعاقني

2019 م- عضو مجلس إدارة-   .6
رشكة مجموعة كابالت الرياض

2018م- 2020م- نائب رئيس اللجنة االستشارية- هيئة السوق   .1
املالية .

2004م- 2014م - عضو اللجنة التنفيذية- رشكة مكتب العائلة/  .2
البحرين.

2010م – ماجستري- إدارة 
أعامل- كلية لندن لألعامل 

 London Business(
)School

لديه خربات سابقة 
متنوعة يف 

املحاسبة واملراجعة 
لدى العديد من 

املؤسسات املالية 
واالستثامرية داخل 

وخارج اململكة.

األستاذ/ عبد 13
العزيز بن إبراهيم 

الهدلق

1.  2013م – عضو لجنة املسؤولية 
اإلجتامعية )برنامج  خري الجزيرة 

ألهل الجزيرة( – بنك الجزيرة .

1996-1998م – مساعد مدير عام اإلدارة العامة لشئون   .1
املنظامت الدولية- وزارة العمل الشئون االجتامعية.

1998-2005م – مدير عام اإلدارة العامة للمنظامت الدولية –وزارة   .2
العمل والشون االجتامعية.

1996-2005م – عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.  .3
2005-2006م – املرشف العام عىل إدارة العالقات العامة   .4

واإلعالم االجتامعي-وزارة الشئون االجتامعية.
2005-2007م مدير عام التعاون الدويل-وزارة الشئون االجتامعية   .5

للتنمية االجتامعية.
2007-2011م – وكيل الوزارة املساعد- وزارة الشئون االجتامعية   .6

للتنمية االجتامعية.
2001-2013م – وكيل الوزارة- وزارة الشئون االجتامعية للتنمية   .7

االجتامعية.
2013-2017م – عضو مجلس الشورى.  .8

1982- بكالوريوس خدمة 
اجتامعية-جامعة امللك 

سعود.
1984م – دبلوم تنمية 

املجتمع – مركز التدريب 
والبحوث التطبيقية.

1991م – دبلوم التنمية 
الدولية- جامعة ميزوري 

كولومبيا- الواليات املتحدة 
األمريكية.

1992م – ماجستري تنمية 
املجتمع – جامعة ميزوري 

كولومبيا- الواليات املتحدة 
األمريكية.

له خربات سابقة 
يف أقسام وزارة 

الشؤون االجتامعية 
إضافة إىل عضوية 
العديد من الهيئات 

واملنظامت الدولية 
ذات الصلة بالعمل 

املجتمعي.

الدكتور فهد بن 14
عيل العليان

عضو لجنة املسؤولية اإلجتامعية   .1
)برنامج  خري الجزيرة ألهل الجزيرة( 

– بنك الجزيرة .
عضو مجموعة عمل املجلس   .2

العام لالستدامة – املجلس العام 
للبنوك واملؤسسات املالية 

اإلسالمية .
عضو مجلس إدارة جمعية التوعية   .3

والتأهيل االجتامعي. 
عضو مجلس إدارة نادي الشباب   .4

واملرشف عىل املسؤولية 
االجتامعية .

عضو هيئة التدريس – كلية العلوم االجتامعية/ كلية الرتبية -   .1
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – اململكة العربية 

السعودية .
وكيل عامدة املركز الجامعي لخدمة املجتمع والتعليم املستمر   .2

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – اململكة العربية 
السعودية .

مستشار غري متفرغ وزارة التعليم العايل .  .3
مدير املرشوع الوطني الثقايف لتجديد الصلة بالكتاب مكتبة   .4

امللك عبدالعزيز العامة .

1990م بكالوريوس كلية 
الرشيعة – جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية
1995م ماجستري – علم اللغة 

التطبيقي - جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية

2001م دكتوراه – الرتبية 
– جامعة أوهايو – الواليات 

املتحدة األمريكية .

له خربات متعددة 
يف املجال 
األكادميي 

والتعليمي ومجال 
البحوث والدراسات 
باإلضافة لعضويات 
لعدة جهات مرتبطة 

بالعمل التنموي 
واالجتامعي، 

ومشاركات ثقافية 
وعلمية .



23

 بنك الجزيرة تقرير مجلس اإلدارة 2021

ج( اإلدارة التنفيذية:

األستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم 
املنصب: الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودإدارة ماليةبكالوريوس1995م

جامعة والية إلينوي بالواليات املتحدةإدارة األعاملماجستري2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضمدير عالقات اإلئتامن2001م-2004م

املدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى – 2004م-2011م

الخدمات املرصفية لألفراد

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة2012م 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عام الفروع و إدارة الرثوات2012م-2013م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عام الخدمات املرصفية و إدارة الرثوات2014م-2019م

نائب العضو املنتدب للخدمات املرصفية و 2019م 

إدارة الرثوات

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك ساب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةساندعضو مجلس اإلدارة / عضو اللجنة التنفيذية2014م-2017م

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةوكالة ساب للتأمنيرئيس مجلس املديرين2012م-2018م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةساب تكافلعضو مجلس اإلدارة / عضو االلجنة التنفيذية2016م-2018م

HSBC  - إتش إس عضو مجلس اإلدارة2017م-2019م
يب يس العربية 

السعودية

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مقفلة

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مقفلةسمةعضو مجلس اإلدارة2017م-2020م 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرئيس التنفيذي والعضو املنتدب2020م-حتى تاريخه

االستاذ / خالد بن عثامن العثامن 
املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية لندن لألعامل باململكة املتحدةإدارة أعاملماجستري2012م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف 2003م - 2006م

املنطقة الوسطى 

البنك السعودي 

الفرنيس

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف 2006م – 2008م

املنطقة الوسطى 

البنك األهيل 

التجاري

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدرئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية لألفراد2008م - 2010م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية لألفراد2010م – 2011م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد2011م



24

 بنك الجزيرة تقرير مجلس اإلدارة 2021

األستاذ / أحمد بن سفيان عبدالرزاق الحسن 
املنصب: مسؤول العمليات األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودعلوم حاسب آيلبكالوريوس2002م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

حكوميهيئة حكوميةالبنك املركزي السعوديمحلل نظم2002م - 2005م

حكوميهيئة حكوميةنظام سداد للمدفوعات مدير تقنية املعلومات2005م -2009م 

مدير تطوير القنوات املرصفية2009م -2011م
البنك السعودي الربيطاين 

)ساب(
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجة

فرباير2011م -

يونيو 2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم التحول

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس  إدارة تقنية املعلوماتيونيو 2011م- 2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمسؤول العمليات األول  2017م

األستاذ / حمد بن عبدالعزيز العجاجي 
املنصب: رئيس مجموعة املرصفية الخاصة وإدارة الرثوات

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية نوكسفيل، تينييس، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس1984م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1994م – 2002م

كبري التنفيذيني يف قسم 

البطاقات االئتامنية

كبري التنفيذيني يف قسم 

خدمات االئتامن للمستهلكني

كبري التنفيذيني يف قسم 

منتجات البطاقات االئتامنية

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين 

2002م – 2004م
كبري التنفيذيني يف قسم 

الربميري 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين 

2004م – 2011م
رئيس مجموعة الخدمات 

املرصفية الخاصة
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

2012م
رئيس مجموعة املرصفية الخاصة 

وإدارة الرثوات
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة
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األستاذ / فيصل بن مشهور املنصور
املنصب: رئيس مجموعة رأس املال البرشي

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنإدارة نظم املعلوماتبكالوريوس2007م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

ابريل 2009م

اكتوبر 2009م
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمساعد مدير عالقة املوارد البرشية

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عالقة املوارد البرشية2009م - 2012م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير أول عالقة املوارد البرشية2013م - 2015م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التوظيف2016م - 2017م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التوظيف وخدمات املوظفني2017م - 2018م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التدريب وتطوير املوظفني2018م - 2020م

حكوميهيئة حكوميةصندوق التنمية السياحيمسؤول املوارد البرشية2020م

الصحةهيئة حكوميةوزارة الصحةعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت2020م

2021م
نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة  رأس املال 

البرشي
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة رأس املال البرشي2021م

األستاذ / سامي بن جدعان املهيد

املنصب: رئيس مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فيصلادارة أعاملبكالوريوس2021م

الرابطة الدولية لاللتزام - جامعة مانشسرت االلتزام الدويل دبومل دويل 2011م

معهد االدارة العامة االعامل البنكية دبلوم 2000م
 

املناصب السابقة 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمختص خدمة عمالء الخدمات املرصفية للرشكات2000م - 2003م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولنديادارة تجربة العمالء2003م - 2004م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولنديمدير عالقة اول –مرصفية الرشكات2004م - 2008م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابمدير عالقة اول مرصفية الرشكات / قائد فريق2008م - 2009م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولندياخصايئ اإللتزام – مدير أول2009م - 2011م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيرئيس مكافحة غسل األموال 2011م - 2013م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابالرئيس التنفيذي لاللتزام 2013م - 2019م

عضو مجلس إدارة 2019م - 2020م  -
نائب رئيس مجلس إدارة   -

رئيس لجنة املخاطر   -

خدمات التامني رشكة مساهمة مدرجةساب تكافل 

عضو لجنة املخاطر 2018م - 2020م رشكة إتش إس يب يس - 
العربية السعودية

رشكة سعودية 
مساهمة  مغلقة 

خدمات األوراق املالية

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابالرئيس التنفيذي للمخاطر املكلف 2019م - 2020م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك الفرنيس السعوديالرئيس التنفيذي لاللتزام2020م - 2021م

 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية2021م
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 األستاذ / أسامة بن خرض اإلبراهيم 

املنصب:  رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادناإلدارة الصناعيةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1996م - 2006م
تقلد عدة مناصب مبا فيها مدير عالقات 

العمالء ورئيس قسم عالقات العمالء
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

2006م – 2008م
رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات 

يف املنطقة الوسطى
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

2008م – 2014م
رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات 

يف اململكة
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة إدارة املخاطر 2017م

د. فهد بن عيل العليان 
املنصب: رئيس مجموعة الرشيعة واملسؤولية االجتامعية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية الرشيعة – جامعة اإلمامالتعليمبكالوريوس1990م

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمامالتعليمماجستري1995م

جامعة أوهايو، يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليمدكتوراه2001م

 املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

خرييمؤسسة خرييةمكتبة امللك عبدالعزيز العامةمدير املرشوع الوطني الثقايف لتجديد الصلة بالكتاب2003م

التعليممؤسسة حكوميةوزارة التعليم العايلمستشار غريمتفرغ2003م - 2007م

2005م- 2008م
وكيل عامدة املركز الجامعي لخدمة املجتمع والتعليم 

املستمر

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية – اململكة العربية السعودية
التعليممؤسسة حكومية

عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية والعلوم اإلجتامعية2001م- 2018م
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية – اململكة العربية السعودية
التعليممؤسسة حكومية

املناصب الحالية 

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس املسؤولية االجتامعية2008م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الرشيعة واملسؤولية االجتامعية2015م

عضو مجلس إدارة2017م
جمعية التوعية 

والتأهيل االجتامعي
خرييجمعية خريية

2018م
عضو مجلس اإلدارة واملرشف عىل املسؤولية 

االجتامعية 
نادي الشباب

مؤسسة حكومية
الرياضة والشباب

عضو  مجموعة عمل املجلس العام لالستدامة 2020م

املجلس العام للبنوك 

واملؤسسات املالية 

اإلسالمية.

منظمة غري ربحيةمنظمة متخصصة
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االستاذ / عبدالعزيز بن سليامن الزمام
املنصب: رئيس مجموعة املراجعة الداخلية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة لندن رويال هولواي - اململكة املتحدةأمن املعلوماتماجستري2007م

جامعة امللك سعود - الرياضعلوم الحاسببكالوريوس2001م

املناصب السابقة 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

القطاع املرصيفهيئة حكوميةالبنك املركزي السعوديمفتش بنيك2002م-2010م

اخصايئ تدقيق2010م-2013م
وزارة االتصاالت وتقنية 

املعلومات
هيئة حكومية

االتصاالت وتقنية 

املعلومات

البنوكرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضنائب رئيس قسم املراجعة2013م-2019م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

مارس 2019م
رئيس مجموعة املراجعة 

الداخلية
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

األستاذ / حمد بن إبراهيم العيىس
املنصب: رئيس مجموعة اإللتزام ومكافحة الجرائم املالية   

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود - الرياضالحاسب األيلبكالوريوس2002م

املناصب السابقة 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

2016م - 2020م

رئيس مجموعة اإللتزام 

ومكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالد

املناصب الحالية 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

2020م
رئيس مجموعة اإللتزام 

ومكافحة الجرائم املالية
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة



28

 بنك الجزيرة تقرير مجلس اإلدارة 2021

األستاذ/ هاين بن صالح نوري
املنصب: املدير املايل األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية بيكر- االواليات املتحدة االمريكيةادارة االعامل - املحاسبةبكالريوس2002م

جامعة سنرتال ميشيجان - الواليات املتحدة االمريكيةالعلوم - نظم املعلوماتماجستري 2003م

هيئة املحاسبني القانونيني الواليات املتحدة االمريكية - والية كوالرادو املحاسبة العامةعضو - 2012CPAم

الهيئة السعودية للمراجعيني واملحاسبني - اململكة العربية السعوديةاملحاسبة العامةعضو - 2021SOCPAم

املناصب السابقة 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلمراقب مايل2003م - 2009م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلنائب الرئيس واملراقب املايل األول2009م - 2014م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس و مدير الرقابة املالية 2014م - 2016م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس  و املسؤول املحاسبي األول 2016م - 2021م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملسؤول املايل األول 2021م

األستاذ/ هاين بن عبدالوهاب عريك
املنصب: رئيس مجموعة الخزينة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك عبدالعزيزإدارة األعاملبكالوريوس1995م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمسؤول أول العمليات و مجموعة التقنية1995م - 2000م

2000م - 2001م
عضو االئتامن مجموعة الخدمات املرصفية 

للرشكات
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

2001م - 2002م
تطوير املنتجات املجموعة املرصفية 

اإلسالمية
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةرئيس وحدة سوق املال2002م - 2011م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس سوق املال و 2011ALMم - 2021م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخزينة2021م
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األستاذ / سلطان بن سعود القحطاين
املنصب: أمني عام مجلس اإلدارة ورئيس مجموعة الحوكمة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة اإلمامعلم اجتامعبكالوريس1998م

معهد فلوريدا للتكنولوجيا/ الواليات املتحدة االمريكيةعلم االدارةماجستري2003م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رشكة التكامل الوطنية مدير عالقة – املوارد البرشية1990م - 1993م

للزراعة

رشكة ذات مسؤولية 

محدودة

زراعي

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي املتحدمسؤول خدمة عمالء1993م - 1994م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلمدير التوظيف2003م - 2006م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلمدير عالقة أول – الخدمات الخاصة2006م - 2008م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة مدير عالقة 2008م - 2009م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس و مدير مكتب رئيس مجلس اإلدارة 2009م - 2015م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس ورئيس حوكمة الرشكات2016م - 2019م

نائب الرئيس و أمني عام مجلس اإلدارة ورئيس 2019م - 2021م

مجموعة الحوكمة املكلف

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةأمني عام مجلس اإلدارة ورئيس مجموعة الحوكمة2021م

األستاذ / ناهم باسا
املنصب: رئيس مجموعة اإلسرتاتجية و التحول الرقمي

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة ويتواتررساند األعامل الرقميةماجستري2021م

جامعة كوازولو ناتال ، جنوب افريقيا إدارة اعاملدبلوم2004م

جامعة كوازولو ناتال ، جنوب افريقيااإلقتصاددبلوم2003م

جامعة ناتال تجارةبكالوريس2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

االستشارات املاليةرشكة مساهمة أكسنترشمستشار إداري2004م - 2012م 

االستشارات املاليةرشكة مساهمةأبسا للخدمات املاليةقائد اإلسرتاتيجية2013م - 2015م 

االستشارات املاليةرشكة مساهمةمجموعة أبسارئيس املبادرات اإلسرتاتيجية والتحول الرقمي2016م - 2019م 

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة القنوات املرصفية البديلة2020م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة اإلسرتاتجية و التحول الرقمي2021م
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األستاذ / بدر أحمد الرشودي
املنصب: رئيس إدارة حامية وتجربة العمالء

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد اللغات الدولية - كالفورنيالغاتدبلوم 2001م

معهد ترششل هاوس-الواليات املتحدةلغاتدبلوم1996م - 1997م  

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

منظمة غري ربحيةمنظمة متخصصةمدينة سلطان بن عبدالعزيزمرتجم2002م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابمسؤول عناية العمالء2003م - 2005م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمرشف2007م - 2009م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير خدمة العمالء 2009م - 2010م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعودينائب مدير املنتجات الخاصة2010م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير العمليات املركزي للمنتجات الخاصة2010م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير مكتب كبار العمالء2011م

املناصب الحالية 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة حامية وتجربة العمالء2021م

األستاذ / سامي بن حمد الراجحي 
املنصب: رئيس مجموعة فوري لخدمات تحويل األموال 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد نرباس الثانوي التجاري بالرياض، باململكة العربية السعوديةاملرصفيةدبلوم تجاري  2002م

املرصفيةدبلوم مرصيف2003م
األكادميية العربية املالية للعلوم املرصفية واملالية ، باململكة 

األردنية الهاشمية

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف إدارة العمليات1990م – 1993م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف  مركز  حواالت1993م – 1996م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمدير  مراكز  الحواالت1996م - 2006م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيمدير إدارة  الوساطة2006م - 2007م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل التجاريمدير إدارة التحويل2007م-2007م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدمدير عام قطاع إنجاز 2008م – 2013م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة فوري2013م
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وصف مخترص الختصاصات ومهام أعامل لجان املجلس :  )2

1 -  اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة وفق أحكام النظام األساس ولوائح عملها من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة يتم اختيارهم بواسطة املجلس، ويرأسها يف 

هذه الدورة رئيس مجلس اإلدارة، ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاتها وصالحياتها. ويقع عىل عاتق اللجنة التنفيذية وفقاً للصالحيات املفوضة لها مراقبة تطبيق 

االسرتاتيجية والسياسات التي يضعها مجلس اإلدارة و ومراقبة أداء البنك والتوصية بامليزانية وخطة العمل املقدمة للعام املايل والتأكد من مدى تنفيذها 

لسياسات مجلس اإلدارة إضافًة إىل مراقبة كفاءة تنفيذ معايري وسياسات الرقابة الداخلية، وتعقد اللجنة )6( إجتامعات يف العام عىل األقل، وراعى مجلس إدارة 

البنك إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية يف الربع الرابع من العام 2020م لتصبح كل من )املهندس /طارق القصبي – رئيساً، وعضوية كل من املهندس عبداملجيد 

السلطان، األستاذ/ عادل دهلوي، األستاذ/ إبراهيم الشايع، واألستاذ/ خليفة امللحم، كام أصبح األستاذ/ نايف العبد الكريم عضواً خامساً يف اللجنة التنفيذية 

اعتباراً من تاريخ 08/06/1442هـ - املوافق 21/01/2021م بدالً عن األستاذ/ خليفة امللحم. 

وقد عقدت اللجنة )9( إجتامعات خالل العام 2021م حرضها أعضاء اللجنة حسب ما هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتامعاتطبيعة العضويةاالســمم

االجتامع 
األول

27/01/
2021م

االجتامع 
الثاين

24/02/
2021م

االجتامع 
الثالث

/03/24
2021م

االجتامع 
الرابع

28/04/
2021م

االجتامع 
الخامس
26/05/
2021م

االجتامع 
السادس
23/06/
2021م

االجتامع 
السابع

08/09/
2021م

االجتامع 
الثامن

20/10/
2021م

االجتامع 
التاسع

21/12/
2021م

√√√√√√√√√رئيس اللجنة املهندس/طارق بن عثامن القصبي1

√√√√√√√√√عضواملهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان2

√√√√X√√√√عضواألستاذ/عادل بن سعود عبد الحميد دهلـوي 3

√√√√√√√√√عضواألستاذ/ نايف بن عبد الكريم عبد الله العبد الكريم4

√√√√√√√√√عضواألستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع 5

لجنة املراجعة:   - 2

تتشكل لجنة املراجعة بحكم الئحة وقواعد عملها من ثالثة إىل خمسة أعضاء، وتقوم بدور أسايس وهام يف مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بواجباته اإلرشافية 

الداخلية  املراجعة  وفعالية  بالبنك  اإلفصاح  وإجراءات  ضوابط  وأداء  البنك،  حسابات  مراجعي  واستقاللية  ومؤهالت  للبنك  املالية  القوائم  سالمة  يخص  فيام 

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة  البنك املحاسبية الداخلية والضوابط املالية، واإلرشاف عىل إدارة االلتزام و  ومراجعي الحسابات الخارجيني وكفاية أنظمة 

بالبنك وتقييم مدى إتساقها والسياسات األخالقية واملتطلبات القانونية والنظامية.

وقد صادقت الجمعية العامة العادية “الثالثة والستون” يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 15 نوفمرب 2021م عىل تعديل الئحة عمل ومهام لجنة املراجعة لتتوائم مع 

املتطلبات التنظيمية. وتقوم اللجنة مبراجعة القوائم املالية الربعية والسنوية للبنك وتساعد مجلس االدارة يف القيام بالتقويم واملراجعة السنوية لفعالية 

أجهزة الرقابة الداخلية وتحديد املخاطر املتوقعة ووضع الخطط االسرتاتيجية ملواجهة تلك املخاطر.

كام عكست نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك مستويات جيدة ومقبولة من حيث تغطية تلك اإلجراءات الجوانب الرقابية الهامة والتي 

الجهات  السياسات واإلجراءات املطلوبة من مختلف  الجزيرة كافة  يتبنى بنك  بالوصول إىل أهدافة. وضمن هذا اإلطار  البنك  تؤثر بشكل جوهري عىل قيام 

النظامية إضافة إىل أفضل املامرسات املتبعة عاملياً.

وتتكون لجنة املراجعة من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني وعضوين مستقلني من خارج املجلس. وتعقد اللجنة )4( إجتامعات يف العام 

عىل األقل، ويحرض اجتامعات لجنة املراجعة كل من مسئول إدارة املراجعة الداخلية ومسئول اإلدارة املالية بشكل مستمر، كام ويحرضها الرئيس التنفيذي وكبار 

املديرين التنفيذيني عند الحاجة. وقد تم تشكيل لجنة املراجعة ضمن هذه الدورة من كل من )األستاذ/ عادل دهلوي – رئيساً، وعضوية كل من األستاذ/ فواز 

الفواز واألستاذ/ طه أزهري( والذي صادقت عليه الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ 19 ديسمرب 2018م، وعقدت اللجنة )5( اجتامعات خالل عام 2021م  حرضها 

الرئيس واألعضاء كام هو مبني يف الجدول أدناه:

عدد االجتامعاتطبيعة العضويةاالسمم

االجتامع األول 

09/02/2021م

االجتامع الثاين 

20/04/2021م

االجتامع الثالث 

29/07/2021م

االجتامع الرابع 

24/10/2021م

االجتامع الخامس 

05/12/2021م

√√√√√رئيس لجنة املراجعة األستاذ/ عادل بن سعود دهلوي1

√√√√√عضو لجنة املراجعة األستاذ/ فواز بن محمد الفــواز 2

√√√√√عضو لجنة املراجعةاألستاذ/ طه بن محمد أزهــري3
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لجنة الرتشيحات واملكافآت:  - 3

يقوم مجلس اإلدارة وفق ما أوكل له من مهام بتشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت واملكونة من ثالثة إىل خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة وخارجه، ويم تعيينهم 

بعد الحصول عىل عدم مامنعة من البنك املركزي السعودي ) ساما(. وترتكز مهام واختصاصات لجنة الرتشيحات واملكافآت يف التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح 

لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة، واملراجعة السنوية عن االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، و تقييم 

فعالية مجلس اإلدارة و اللجان املنبثقة عنه ومراجعة هيكلية مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها، والتأكد 

بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى، وربط التوصية بالتعيني 

باملهارات املناسبة والقدرات واملؤهالت املطلوبة، ووضع ومراجعة سياسات املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني.

وقد صادقت الجمعية العامة العادية “الثالثة والستون” يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 15 نوفمرب 2021م عىل تعديل الئحة عمل ومهام لجنة الرتشيحات واملكافآت 

لتتوائم مع املتطلبات التنظيمية، وتعقد اللجنة إجتامعني عىل األقل يف العام.

وقد تم تعيني أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )211( املنعقد يف تاريخ 07 جامدى األوىل 1440هـ -املوافق 

13 يناير 2019م، وراعى مجلس إدارة البنك إعادة تشكيل اللجنة يف الربع األول من العام 2021م ليصبح تشكيلها من كل من )األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز 

الشايع – رئيساً، وعضوية كل من املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان، األستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحم، األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثي، 

وعقدت اللجنة )4( إجتامعات خالل العام 2021م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتامعات طبيعة العضويةاالسمم

االجتامع األول

 28/02/2021م

االجتامع الثاين

01/09/2021م

االجتامع الثالث

10/11/2021م

االجتامع الثالث

23/12/2021م

√√√√رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآتاألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع1

√√√√عضو لجنة الرتشيحات واملكافآتاملهندس/ عبداملجيد بن إبراهيم السلطان2

X√√√عضو لجنة الرتشيحات واملكافآتاألستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 3

X√√√عضو لجنة الرتشيحات واملكافآتاألستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحديثي4

األستاذ/ طارق بن عبدالرحمن الشبييل*5
عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت 

– من خارج املجلس
XXXX

* انقضت عضوية األستاذ/ طارق بن عبد الرحمن الشبييل يف لجنة الرتشيحات واملكافآت باالستقالة يف يناير 2021م.

لجنة املخاطر:  - 4

بحسب الئحة وقواعد عملها فتتشكل لجنة املخاطر من ثالثة إىل خمسة أعضاء، وتعقد )4( إجتامعات يف العام عىل األقل، وتقوم اللجنة مبساعدة مجلس 

الرقابة فيام يتعلق مبثل هذه املخاطر، وترتكز مهامها ومسئولياتها  البنك وعمليات  الكامنة يف عمل  اإلدارة يف اإليفاء مبسئوليات اإلرشاف عىل املخاطر 

يف اإلرشاف واملراقبة – مراجعة قابلية البنك إلدارة وتحمل املخاطر بناًء عىل التحليل املقدم عن مدى إدارة املخاطر وصياغة السياسات املناسبة لتطبيقها 

– اعتامد نظام التصنيف املعمول به يف البنك والسياسات األساسية إلدارة األصول وااللتزامات كام تم تطويرها بواسطة لجنة األصول وااللتزامات – مراجعة 

حاالت التعرض للمخاطر املالية الهامة وغريها من حاالت التعرض للمخاطر والخطوات التي اتخذتها اإلدارة ملراقبة وضبط وإعداد التقارير عن حاالت التعرض للمخاطر 

مبا يف ذلك ، دون حرص ، مراجعة االعتامد والسوق واالئتامن والسيولة والسمعة والتشغيل والتزوير واملخاطر االسرتاتيجية، وتقديم حاالت التعرض للمخاطر 

والتحمل واعتامد التعامالت املناسبة أو القيود التجارية – مراجعة نطاق عمل إدارة املخاطر وأنشطتها املستهدفة يف ما يتعلق بأنشطة إدارة املخاطر الخاصة 

بالبنك.

13 يناير  1440هـ -املوافق  07 جامدى األوىل  وقد تم تعيني أعضاء لجنة املخاطر ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )211( املنعقد يف تاريخ 

2019م، وراعى مجلس إدارة البنك إعادة تشكيل اللجنة يف الربع الرابع من العام 2020م لتصبح مشكلة من كل من )األستاذ/ إبراهيم الشايع – رئيساً، وعضوية 

2021م حرضها رئيس وأعضاء  كل من األستاذ/ خليفة امللحم، األستاذ/ تريك الفوزان، واألستاذ/ عبدالوهاب البتريي(. وعقدت اللجنة )4( اجتامعات خالل عام 

اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتامعاتطبيعة العضويةاالسمم

االجتامع األول 

21/02/2021م

االجتامع الثاين 

24/05/2021م

االجتامع الثالث 

22/09/2021م

االجتامع الرابع 

14/12/2021م

√√√√رئيس لجنة املخاطراألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـايع1

√√√√عضو لجنة املخاطراألستاذ/ تركــــــي بن عبد الله الفوزان2

X√√√عضو لجنة املخاطراألستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 3

األستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتريي4
عضو لجنة املخاطر- من خارج 

املجلس
√√√√
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لجنة املسؤولية االجتامعية ) برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة( :  - 5

بحسب ما نصت عليه الئحة وقواعد عمل لجنة املسؤولية اإلجتامعية فتتشكل اللجنة من ثالثة إىل خمسة أعضاء، وتعقد )4( إجتامعات يف العام عىل األقل، 

ويناط بها مساعدة مجلس اإلدارة لالطالع مبسئولياته االجتامعية املتعلقة )بربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة( حيث تتمثل مسئوليات اللجنة يف رسم السياسات 

واإلجراءات املتعلقة بأنشطة وبرنامج املسؤولية االجتامعية، واعتامد امليزانية السنوية لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة، وإقرار الخطة السنوية للربنامج، واتخاذ 

البنك يف خدمة املجتمع،  الربنامج من خالل تفعيل وإبراز دور  برامج املسؤولية االجتامعية، ومراجعة أهداف  التي قد تعرتض  العوائق  الحلول املناسبة حيال 

واإلسهام واملشاركة الفاعلة يف برامج املسؤولية االجتامعية عىل مستوى اململكة، ومد جسور التعاون والتواصل بني البنك والجهات والهيئات املعنية بتلك 

الربامج، وإقامة الرشاكات النوعية مع الجمعيات والهيئات الخريية يف اململكة التي تسهم يف إبراز دور القطاع الخاص يف دفع مسرية املسؤولية االجتامعية، 

وتهيئة البيئة املناسبة الستيعاب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم برامج مميزة موجهة لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، والرفع ملجلس اإلدارة بتقرير 

سنوي عن أنشطة وبرامج )خري الجزيرة ألهل الجزيرة( .

1440هـ  األوىل  جامدى   07 تــــاريخ  يف  املنعقد   )211( رقـم  اإلدارة  مجلس  اجتامع  يف  الدورة  هذه  ضمن  االجتامعية  املسؤولية  لجنة  أعضاء  تعيني  تم  وقد 

-املوافق 13 يناير 2019م وأعضائها هم )املهندس عبداملجيد السلطان – رئيساً، وعضوية كل من األستاذ/ عبدالعزيز الهدلق، والدكتور فهد العليان(. وقد عقدت 

اللجنـــة )4( اجتامعات خالل عام 2021م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه : 

عدد االجتامعات طبيعة العضويةاالسمم

االجتامع األول 

2021/24/01

االجتامع الثاين 

27/04/2021

االجتامع الثالث 

20/09/2021

االجتامع الرابع 

12/12/2021

√رئيس لجنة املسؤولية االجتامعية املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان1
  

√
  

√
  

√

األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق2
عضو لجنة املسؤولية االجتامعية 

–من خارج املجلس 
√√

  
√

  
√

الدكتور/ فهد بن عيل العليــــــــــــــــان3
عضو لجنة املسؤولية االجتامعية – 

من خارج املجلس 
√√

  
√

  
√

 

أسامء الرشكات داخل اململكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضواً يف مجالس إدارتها   )3
الحالية أو السابقة أو من مديريها، بإستثناء عضويته يف بنك الجزيرة:

أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس اسم العضو
اإلدارة عضواً يف مجالس إداراتها الحالية 

أو من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ 
ذات مسئولية 
محدودة/.....(

أسامء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة او من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسئولية 

محدودة/........(

املهندس/
طارق بن عثامن 

القصبي

1998م –عضو مجلس إدارة بنك   .1
الجزيرة.

2016م- رئيس مجلس إدارة بنك   .2
الجزيرة.

1995- رئيس مجلس إدارة رشكة دله   .3
للخدمات الصحية.

2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة   .4
عطاء التعليمية.

2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة   .5
رزم  لالستثامر.

29/01/2017م – رئيس مجلس   .6
املديرين رشكة دله فارما.

31/12/2020م - رئيس مجلس   .7
االدارة رشكة درع الرعاية القابضة

2006م - عضو مجلس إدارة رشكة   .8
جامعة اململكة )مملكة البحرين(

2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة   .9
آر ذي إم قايرميينكول أنونيم 

 RZM Gayrimenkulسريكيتاي
Anonim Sirketi )تركيا(.

2013م - رئيس مجلس إدارة   .10
رشكة قايرميينكول باتريميالري 

 NEBA يف تايساريت آي إس
 Gerimenkul Yatirimlari VE

Ticaret A.S )تركيا(.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

خارج اململكة.

خارج اململكة.

خارج اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة ذات مسؤولية 

محدودة

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة ذات مسؤولية 

محدودة

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة

رشكة عسري للتجارة والسياحة   .1
والصناعة .

رشكة رسب  لالستثامر العقاري.  .2

رشكة البلد األمني للتنمية   .3
والتطوير العمراين .

رشكة ضاحية سمو .  .4

املؤسسة العامة للتأمينات   .5
االجتامعية 

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة 
مقفلة.

رشكة مساهمة 
مقفلة.

ذات مسؤولية محدودة

مؤسسة حكومية 
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أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس اسم العضو
اإلدارة عضواً يف مجالس إداراتها الحالية 

أو من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ 
ذات مسئولية 
محدودة/.....(

أسامء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة او من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسئولية 

محدودة/........(

املهندس/
عبد املجيد 
بن إبراهيم 

السلطان

1.  1993م -  رشكة اتحاد األخوة للتنمية.

2.  2009م -  رشكة أوالت للتنمية.

3.  2013م -  رشكة الجزيرة تكافل 
تعاوين.

4.  2013م -  رشكة درة التنمية 
املتقدمة.

5.  2013م -  رشكة رويال للتأمني.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة 

)مرص(.

رشكة مساهمة نثقلة

رشكة ذات مسئولية 
محدودة

رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة.

رشكة تصنيع مواد التعبئة   .1
والتغليف.

رشكة تصنيع مواد التعبئة   .2
والتغليف.-فيبكو

رشكة أسمنت القصيم.  .3

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة

رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ/نايف بن 
عبد الكريم العبد 

الكريم

رشكة الجزيرة لألوراق املالية.  .1

رشكة سمة للمعلومات االئتامنية.  .2

داخل اململكة.

ذات مسئولية 
محدودة.

رشكة مساهمة مقفلة.

ذات مسئولية محدودة.

عضو م جلس إدارة يف  .1

.HSBC-SA  

عضو مجلس إدارة يف ساب   .2
تكافل.

داخل اململكة

داخل اململكة

رشكة مساهمة 
مقفلة.

رشكة مساهمة 
مقفلة.

األستاذ/ عبد الله 
بن صالح الرشيد

1.  رشكة أدايئ لالستشارات.

رشكة عامل التأمني.  .2

رشكة مصنع اسطوانات الغاز.  .3

رشكة مجد لالستثامر والتطوير   .4
العقاري.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

ش. ذات مسئولية 
محدودة

ش. ذات مسئولية 
محدودة

رشكة مساهمة مقفلة

رشكة مساهمة مقفلة

البنك العريب الوطني.  .1

املكتب الثقايف للمملكة العربية   .2
السعودية- كندا.

وزارة التعليم العايل-اململكة   .3
العربية السعودية.

رشكة الشيكات السياحية   .4
السعودية.

رشكة العثيم التجارية.  .5

رشكة العثيم القابضة.  .6

مجموعة خالد البلطان.  .7

8.    رشكة مهارة للموارد البرشية.

داخل اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة

جهة حكومية

جهة حكومية

رشكة مساهمة مقفلة

رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مقفلة

ذات مسئولية محدودة

رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ/ إبراهيم 
بن عبدالعزيز 

الشايع

املؤسسة العامة للتأمينات   .1
االجتامعية.

مكتب الراشد محاسبون جهة حكوميةداخل اململكة  .1
ومراجعون ومستشارون 

قانونيون.

هيئة املحاسبة واملراجعة لدول   .2
مجلس التعاون.

الرشكة السعودية الفرنسية   .3
للتأمني.

داخل اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

ذات مسئولية محدودة

جهة حكومية

رشكة مساهمة مقفلة

األستاذ/ عادل بن 
سعود دهلوي

رشكة دلة للخدمات الصحية.  .1

رشكة قرص الورود الدولية.  .2

رشكة املطاعم الرسيعة-أسبانيا.  .3

رشكة البحرية – تونس.  .4

رشكة دله لالستثامر القابضة.  .5

داخل اململكة.

خارج اململكة.

خارج اململكة.

خارج اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مدرجة

مساهمة محدودة.

رشكة مساهمة خاصة

رشكة مساهمة قابضة

البنك السعودي الفرنيس.  .1

مجموعة سامبا املالية.  .2

رشكة دلة الربكة القابضة.  .3

رشكة اتقان كابيتال.  .4

رشكة موثوق  .5

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مدرجة

مساهمة ذات 
مسئولية محدوده

مساهمة مقفلة 
سعودية

مكتب.

األستاذ/ إبراهيم 
بن عبد الله 

الحديثي

ESNA Holdding  .1

2.  بنك الجزيرة .

Body Masters  .3

4.  البرص للخدمات الطبية املحدودة.

5.  مراس العربية القابضة.

Sultan Delight Burger  .6

National Feed  Co. Ltd  .7

 )feedCo(       

داخل اململكة.

داخل اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

قابضة.

مساهمة مدرجة.

رشكة ذات مسئولية 
محدودة.

رشكة ذات مسئولية 
محدودة.

مساهمة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

 MEFFIC Capital 2018-2007  .1

.Freshlink Ltd  .2

3.  بيئة الوطان.

داخل اململكة.

خارج اململكة.

داخل اململكة

مساهمة مقفلة.

ذات مسئولية محدودة.
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أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس اسم العضو
اإلدارة عضواً يف مجالس إداراتها الحالية 

أو من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ 
ذات مسئولية 
محدودة/.....(

أسامء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة او من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسئولية 

محدودة/........(

األستاذ/ تريك 
بن عبد الله 

الفوزان

رشكة الرشق األوسط لالستثامر   .1
املايل)ميفك(

1.  مجموعة سامبا املاليةمساهمة مقفلة داخل اململكة

رشكة رنا لالستثامر  .2

رشكة اإلمناء لالستثامر  .3

رشكة كريدي أقريكول السعودي   .4
الفرنيس.

داخل اململكة.

 داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

األستاذ/ خليفة 
بن عبداللطيف 

امللحم 

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت   .1
األبيض.

رئيس مجلس إدارة الرشكة املتقدمة   .2
للبرتوكيامويات.

رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة   .3
للخدمات املساندة.

عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية   .4
للنقل البحري.

عضو مجلس إدارة رشكة والء للتأمني  .5

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة..  .6

داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة 

مساهمة مدرجة.

مساهمة مقفلة.

مساهمة مدرجة.

مساهمة مدرجة.

مساهمة مدرجة.

1985م - 2002م عضو مجلس   .1
ادارة البنك السعودى الربيطاىن

2.  1987م - 1994م عضو مجلس 
ادارة البنك السعودى ااالسباىن 

مدريد

2007م – 2012م – عضو مجلس   .3
إدارة رشكة مناء للبرتوكيامويات.

2012م  - 2017م عضو مجلس   .4
ادارة رشكة االتفاق للحديد

2014م- 2017م – عضو مجلس   .5
إدارة املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتامعية.

2007م -  2019م -عضو مجلس   .6
إدارة رشكة آى جى آى – األردن.

داخل اململكة.

خارج اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

خارج اململكة.

مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة.

مساهمة مدرجة.

مساهمة مقفلة.

مؤسسة حكومية.

مساهمة مقفلة.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية 2021م وأسامء أعضاء مجلس   )4
اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات:

خالل العام 2021م عقد البنك اجتامعني للجمعية العامة للمساهمني وفق التايل : 

إجتامع الجمعية العامة العادية األول بتاريخ 29 ابريل 2021م، وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :  )1

التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م.   .1

التصويت عىل القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م.    .2

التصويت عىل تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م.   .3

التصويت عىل إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31 ديسمرب 2020م.    .4

التصويت عىل تعيني مراجعي الحسابات للبنك من بني املرشحني بناء عىل توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع   .5

الثاين والثالث والسنوي من السنة املالية 2021م والربع األول من عام 2022 وتحديد أتعابهم.  

التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيني األستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، )عضو تنفيذي( يف مجلس اإلدارة يف املنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ   .6

21 يناير 2021م وحتى إنتهاء دورة املجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمرب 2021م خلفاً للعضو السابق )نبيل بن داود الحوشان،)عضو تنفيذي(.

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث أن لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد   .7

املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين وهذه العقود عبارة عن 

اتفاقية التأمني الجامعي ملحفظة التمويل الشخيص، اتفاقية التأمني الجامعي ملحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمني الجامعي ملنسويب 

البنك، اتفاقية خدمات حامية محفظة القروض الخاصة مبنسويب البنك والرتخيص بها لعام قادم، علامً بأن التعامالت يف عام 2020م  بلغت 168.3 

مليون ريال سعودي . وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعامل والعقود . 

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف   .8

بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية(، وهذه األتفاقيات عبارة عن خدمات 

مشرتكة، اتفاقية مشاركة منتج متام، اتفاقية مصاريف العموالت الخاصة عىل الودائع ألجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والرتخيص بها لعام قادم، علامً 

بأن التعامالت يف عام 2020م  بلغت 17.6 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعامل والعقود .

وقد راعى البنك اإلعالن عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ 20 رمضان 1442هـ املوافق 02 مايو 2021م نتائج إجتامع الجمعية العامة.
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إجتامع الجمعية العامة العادية األول بتاريخ 10 ربيع اآلخر 1443هـ املوافق 15 نوفمرب 2021م، وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :  )2

التصويت عىل انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة من بني املرشحني للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م وملدة ثالث سنوات حتى تاريخ 31   .1

ديسمرب 2024 م.  

التصويت عىل تشكيل لجنة املراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م وملدة ثالث   .2

سنوات حتى تاريخ 31 ديسمرب 2024 م. علامً بأن املرشحني هم: 

الدكتور / ابو بكر بن عيل بن عمر باجابر  •

األستاذ/ فوزي بن ابراهيم بن عبدالله الحبيب  •

األستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد املشوح  •

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.  .3

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت.   .4

التصويت عىل تعديل سياسات ومعايري العضوية يف مجلس اإلدارة ولجانه.   .5

التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع  سنوي عن العام املايل 2022م.  .6

 7.    التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة )1( من املادة الحادية والسبعون من نظام الرشكات، 

الواردة يف  العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة املفوض أيهام أسبق، وذلك وفقاً للرشوط  العامة  الجمعية  تاريخ موافقة  وذلك ملدة عام من 

الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة.

وقد راعى البنك اإلعالن عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ 11 ربيع الثاين 1443هـ املوافق 16 نوفمرب 2021م عن نتائج إجتامع الجمعية العامة.

ويوضح البيان أدناه سجل حضور أعضاء مجلس إدارة البنك لهذين اإلجتامعني.

اجتامع الجمعية العامة الثاين )15/11/2021م(اجتامع الجمعية العامة األول )29/04/2021م(االســمم

√√املهندس/طارق بن عثامن القصبـــــــــــي1

√√املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطـان2

√√األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــيد3

√√األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع4

√√األستاذ/عادل بن سعود دهلـــــــــــــــــوي5

-√األستاذ/إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــــي6

√√األستاذ/ تركـــــــــــي بن عبد الله الفوزان7

--األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 8

√√األستاذ/نايف بن عبد الكريم العبد الكريم9

اللجان اإلدارية:  )5

يستند إطار حوكمة بنك الجزيرة إىل تنظيم مجلس إدارة البنك وإىل )5( لجان فرعية تابعة ملجلس اإلدارة و إحدى عرشة لجنة إدارية. ويعتمد هيكل الحوكمة عىل 

سلسلة من العوامل التمكينية للحوكمة التي تضمن تحقيق الوضوح املطلوب واإلنضباط الجيد للحوكمة، وهي: القيم املؤسسية وتصميم الهيكل التنظيمي 

والسياسات واإلجراءات ومصفوفة صالحيات البنك، فضالً عن التواصل الفعال عىل املستويني الداخيل والخارجي.

أسس بنك الجزيرة مجموعة من اللجان اإلدارية التالية والتي أوكل لها مهام ومسئوليات محددة، وقرصت العضوية فيها عىل موظفي البنك ومسئوليه ممن 

لهم عالقة مبارشة بأعامل تلك اللجان اإلدارية* :

لجنة اإلئتامن  •

لجنة األصول واإللتزامات  •

اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات  •

لجنة إدارة املخاطر  •

لجنة سياسات مخاطر السوق  •

لجنة مراجعة املنتجات  •

لجنة إستمرارية األعامل  •

لجنة املنشآت الصغرية و املتوسطة  •

لجنة أمن املعلومات   •

لجنة مكافحة االحتيال  •

اللجنة التوجيهية للتحول  •

*تم إلغاء اللجنة اإلدارية بتاريخ 21 أكتوبر 2021م و لجنة اإللتزام بتاريخ 28 سبتمرب 2021م و إضافة اللجنة التوجيهية للتحول بتاريخ 3 نوفمرب 2021م.
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اإلشعار املتعلق مبلكيات أهم املساهمني  )6

مل يتلق البنك خالل العام أي إشعارات من املساهمني واألشخاص ذوي العالقة بخصوص تغري نسبة ملكيتهم يف أسهم البنك وذلك بحسب ما  تتضمنه املادة 

الثامنة و الستني من متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية. وتتضمن الجداول أدناه وصفا للمصالح التي 

تعود لكبار املساهمني وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيني أو أزواجهم و أوالدهم  القرص يف األسهم أو أدوات الدين: 

-   وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لكبار املساهمني :

م
اسم من تعود له املصلحة او األوراق 

التعاقدية  أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2021مبداية العام 2021م

نسبة التغريصايف التغري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%54,070,29554,070,2950رشكه اتحاد االخوه للتنميه1

99.49%20,554,01341,002,90320,448,890ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط2

-   وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القرص:

م

اسم من تعود له املصلحة او األوراق 

 التعاقدية 

أو حقوق االكتتاب

بداية العام 2021م

السجل كام يف 2021/01/01م

نهاية العام 2021م

السجل كام يف 2021/31/12م
نسبة التغريصايف التغري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

100%010001000املهندس/ طارق بن عثامن القصبي1

2
املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم 

السلطان
273127310%0.0

100%01010األستاذ/ عادل بن سعود دهلوي3

0.0%50500األستاذ/تريك بن عبدالله الفوزان4

0.0%205020500األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشيد5

6

األستاذ/إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

ممثالً عن  املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتامعية

739099273909920%0.0

0.0%10172101720األستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الحديثي7

4.55-%14304-314304300000األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 8

0.0%100010000األستاذ/نايف بن عبد الكريم العبدالكريم9

-   وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيني يف البنك وزوجاتهم وأوالدهم القرص: 

م
اسم من تعود له املصلحة او األوراق 

التعاقدية  أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2021مبداية العام 2021 م
نسبة التغريصايف التغري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

1
األستاذ/نايف بن عبدالكريم العبدالكريم 

الرئيس التنفيذي
100010000%0

0%000األستاذ/ هاين نوري املسئول املايل األول2

3
األستاذ/ سلطان بن سعود القحطاين 

األمني العام ورئيس مجموعة الحوكمة
000%0
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7(   عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل 
اجتامع موضحاً فيه أسامء الحارضين:

وفق ما ينص عليه النظام األساس للبنك، فإن مجلس اإلدارة يعقد )4( إجتامعات يف العام عىل األقل، وخالل العام 2021م عقد املجلس )4( إجتامعات ويوضح 

البيان أدناه هذه اإلجتامعات وسجل الحضور فيها:

االســـــم
االجتامع األول 

24/02/2021م

االجتامع الثاين 

26/05/2021م

االجتامع الثالث 

21/09/2021م

االجتامع الرابع 

15/12/2021م

√√√ √ املهندس /طارق بن عثامن القصـــــــــبي

√√√√املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

√√√√األستاذ/عبد الله بن صالح الرشـــيد

√√√√األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

√√XXاألستاذ/ عادل بن سعود دهـلـوي

√√√√األستاذ/إبراهيم بن عبد الله الحديثـي

√√√√األستاذ/ تريك بن عبد الله الفوزان

√√√√األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

√√√√األستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم

أي  عن  التنفيذيني  كبار  أحد  أو  البنك  إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  مبوجبه  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات  ألي  بيان   )8
مكافآت:

ال يوجد لدى البنك اي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل مبوجبها أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد كبار التنفيذيني عن أي رواتب أو مكافآت أو   

تعويضات.

9(  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي البنك عن أي حقوق يف األرباح:

ال يوجد لدى البنك اي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل مبوجبها أحد مساهمي البنك عن أي حقوق له يف األرباح.  

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني علامً مبقرتحات املساهمني   )10
وملحوظاتهم حيال البنك وأدائه:

متاشياً مع التوجيهات اإلرشافية ذات الصلة وكقاعدة عامة، يعمل البنك عىل تسهيل مامرسة املساهمني لجميع حقوقهم النظامية املتصلة بالسهم   

اسئلة واستفسارات  اجاب املجلس عن  البنك، فقد  وادائه، ووفقاً ملامرسات  البنك  حيال  تقديم املقرتحات وامللحوظات  أكمل وجه، ومن ذلك  عىل 

املساهمني أثناء إجتامعي الجمعية العامة للبنك واللتني عقدتا يف العام 2021م، أو عن طريق وحدة شؤون املساهمني يف البنك، ويقوم املجلس 

مبراجعة هذه املالحظات واآلراء ومناقشتها.

املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني

سياسة املكافآت:

حددت سياسة بنك الجزيرة للمكافآت والتعويضات إطار املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة أو األعضاء من خارج مجلس اإلدارة ومبا يتسق 

واألطر التي إشتملت عليها توجيهات السلطات اإلرشافية وتخضع بشكل عام ألحكام نظام الرشكات وللمبادئ الرئيسة لحوكمة البنوك العاملة يف اململكة 

العربية السعودية وقواعد املكافآت والتعويضات الصادرتني عن البنك املركزي السعودي ) ساما( ، وكذلك الئحة حوكمة الرشكات والضوابط واإلجراءات التنظيمية 

الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة الصادرتني عن هيئة السوق املالية، ومبا يتامىش أحكام نظام البنك األساس، والتعميم 

الصادر عن البنك املركزي السعودي ) ساما(  والتي نصت عىل أن ال يتجاوز الحد األقىص للمكافأت والتعويضات واملزايا املدفوعه سنوياً العضاء املجلس وأعضاء 

اللجان الفرعية مبلغ 500 الف ريال سعودي بإستثناء رئيس مجلس اإلدارة و أعضاء لجنة املراجعة،  وخالل العام 2021م  مل يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

اللجان الفرعية بأي عمل ذي طابع فني أو استشاري، ومن ثم مل يحصلوا عىل أي مقابل أو مزايا خاصة بشأنها، ويوضح الجدول أدناه بيانات املكافآت والتعويضات 

املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له وكبار املسئولني التنفيذيني بالبنك خالل العام.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

ريال سعودي

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة 
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أوالً: األعضاء املستقلني

 األستاذ/ عبد الله بن 

صالح الرشيد 
450,00020,000               -      470,000      

     

-   
 470,000  

 األستاذ/ إبراهيم بن 

عبد العزيز الشايع 
450,000-   50,000    500,000      

     

-   
 500,000  

 * األستاذ/ عادل بن 

سعود دهلوي 
550,000  -   60,000    610,000      

     

-   
 610,000 5,655 

 األستاذ/ خليفة بن 

عبداللطيف امللحم 
450,000 10,000 30,000    490,000      

     

-   
 490,000 76 

 5,731 2,070,000   -   -   -   -   -   -   - 2,070,000   -   -   - 140,000 30,000 1,900,000 املجموع 

 ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني 

 املهندس/طارق بن 

عثامن القصبي 
450,000 5,000 45,000    500,000      

     

-   
 500,000  

 املهندس/عبد املجيد 

بن إبراهيم السلطان 
450,000  -    50,000    500,000      

     

-   
 500,000  

 األستاذ/ إبراهيم بن 

عبد الله الحديثي 
450,000 30,000 15,000    495,000      

     

-   
 495,000  

 األستاذ/ تريك بن عبد 

الله الفوزان 
450,000 30,000 20,000    500,000      

     

-   
 500,000  

 130,000 65,000  1,800,000 املجموع 
     

-   

            

-   

               

-   
1,995,000 

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

        

-   
1,995,000 

                

-   

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيني 

 األستاذ/ نايف بن 

عبدالكريم العبد 

الكريم 

450,000  5,000 45,000    500,000      
     

-   
 

      

500,000 
 

 45,000 5,000 450,000 املجموع 
     

-   

            

-   

               

-   
 500,000 

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

        

-   

      

500,000 

                

-   

 * يحتوي  هذا املبلغ ايضاً عىل املبلغ املستلم نظري عضويته يف لجنة املراجعة 
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مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة:

ريال سعودي

 
 املكافآت الثابتة 

)عدا بدل حضور الجلسات(
املجموعبدل حضور جلسات

أعضاء اللجنة التنفيذية 

 45,000 45,000 املهندس/طارق بن عثامن القصبـــــــــي

 10,000 10,000 املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

 45,000 45,000  األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبد الكريم 

 35,000 35,000  األستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي 

 10,000 10,000 األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع  

 145,000 145,000   -املجموع

أعضاء لجنة املراجعة 

 125,000 25,000 100,000 األستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي 

 125,000 25,000 100,000األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 

 125,000 25,000 100,000األستاذ/ طه بن محمد أزهري

 375,000 75,000 300,000املجموع

أعضاء لجنة الرتشيحات املكافآت 

 20,000 20,000 املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

 20,000 20,000 األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع  

 15,000 15,000  األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي 

 15,000 15,000  األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

 70,000 70,000   -املجموع

أعضاء لجنة املخاطر 

 20,000 20,000 األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع  

 15,000 15,000  األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

 20,000 20,000 األستاذ/ تركــــــي بن عبد الله الفوزان

 120,000  20,000 100,000األستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتريي

 175,000 75,000 100,000املجموع

أعضاء لجنة املسئولية االجتامعية ) برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة(  

 20,000 20,000 املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

 120,000 20,000 100,000األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق 

 120,000 20,000 100,000الدكتور/ فهد بن عيل العليــــــــــــــــان

 260,000 60,000 200,000املجموع

مالحظة: ينضوي بعضوية  لجنة املراجعة و لجنة املخاطر ولجنة املسؤولية االجتامعية أعضاء من خارج مجلس اإلدارة. 
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مكافآت خمسة من كبار التنفيذيني مبن فيهم الرئيس التنفيذي واملسئول املايل األول:

ريال سعودي

وظائف كبار التنفيذيني 

رواتب

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة
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خمسة من كبار التنفيذيني مبن 

فيهم الرئيس التنفيذي واملسئول 

املايل األول

 10,860,067 891,700 - 11,751,767 1,910,000- 4,157,764   -    - 6,067,764 2,617,410-  20,436,941

مجموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخيل(
تقوم مجموعة املراجعة الداخلية بإجراء عمليات مراجعة مستقلة تشمل تقييم الضوابط الداخلية وأنظمة الرقابة لكافة األنشطة يف البنك. وتتّبع املجموعة 

املنهجيات املعيارية للمراجعة الداخلية يف تقديم تأكيد  وإبداء رأي مستقل فيام يتعلق بتقييم املخاطر والحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية ويتضمن ذلك تقديم 

توصيات ومتابعاتها بشكل مستمر بهدف تحسن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز الوعي العام برضورة كفاءتها واستشعار أهميتها.

يتوىل إدارة املجموعة رئيس مجموعة املراجعة الداخلية بينام تضطلع لجنة املراجعة مبسؤولية اإلرشاف عليها مبا يضمن تحقيق أهداف املجموعة. 

الداخلية  أولويات املراجعة. يشتمل نطاق املراجعة  الداخلية اسلوب مبني عىل املخاطر يف تخطيط وتنفيذ مهام املراجعة وتحديد  وتتّبع مجموعة املراجعة 

جوانب األنظمة الداخلية والحوكمة ومنظومة إدارة املخاطر.

تقدم مجموعة املراجعة الداخلية تقييامً مستقالً وموضوعياً معقوال للمخاطر وأنشطة الرقابة لإلدارة العليا وتزودها بالتوصيات واملرئيات املتعلقة باألنشطة 

التي متت مراجعتها.

كام تعتمد املجموعة برنامجا لضامن الجودة والنوعية يشمل كافة أوجه أنشطة املراجعة الداخلية باإلضافة اىل تقييم خارجي من جهة مستقلة ومعتمدة بشكل 

دوري للتأكد من اإللتزام مبعايري جمعية املراجعني الداخليني.

املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
كمؤسسة مالية، يعلق البنك أهمية  معتربة عى بيئة الرقابة الداخلية ومناحي فعاليتها. وقد تم وضع إجراءات رقابة داخلية فّعالة عىل مستوى املؤسسة ككل 

ممثلة بتطبيق مبدأ خطوط الدفاع الثالثة ويتم ذلك بناًء عى مالمئتها آلليات العمل التي يقوم بها البنك واألخذ بعني االعتبار أفضل املامرسات واملعاير العاملية 

يف القطاع املايل واملرصيف والتعاقد مع مؤسسات عاملية لتقديم خدمات استشارية بهدف تقييم ورفع كفاءة األنظمة الرقابية ويتم استعراض نتائجها 

عى اللجان املختصة، كا تخضع هذه اإلجراءات لعمليات فحص دورية من قبل مراجعني خارجني مستقلني باإلضافة إىل عمليات الفحص التي تقوم بها الجهات 

التنظيمية والترشيعية.

كام يقوم مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة إضافة إىل دور اإلدارة التنفيذية بأداء دور هام يف دعم وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية بالبنك، وذلك من خالل اإلرشاف 

املستمر عىل عمل املجموعات الرقابية بالبنك كااللتزام واملخاطر. كام أن عملية الرقابة الداخلية تعتمد

أساًسا عىل مدى فعالية وكفاءة األنظمة الرقابية بالبنك. وبالتايل، فإن الرقابة الداخلية الفعالة تعمل عىل زيادة الثقة يف التقارير املالية وعمليات املراجعة.

وقد أظهرت نتائج املراجعة السنوية إلجراءات بيئة الرقابة الداخلية يف )بنك الجزيرة( مستويات رقابية جيدة ومقبولة.

تقييم لجنة املراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للبنك
خالل العام 2021 م قامت لجنة املراجعة مبراجعة تقارير مختلفة لتقييم وقياس كفاية ضوابط الرقابة الداخلية واألنظمة مبا يف ذلك القوائم املالية وتقارير 

املخاطر واإللتزام واملراجعة الداخلية. 

ويتم توثيق مناقشات اللجنة وقراراتها يف محارض االجتامعات ورفع املسائل التي تتطلب االهتامم إىل مجلس اإلدارة.

خالل هذا العام عقد أعضاء لجنة املراجعة اجتامعات مع رؤساء مجموعات املراجعة الداخلية، املخاطر، االلتزام، الرقابة املالية ومراجعي الحسابات الخارجيني حيث 

اطلعت اللجنة عى آخر املستجدات بشأن املسائل التي تتطلب اهتامم اللجنة. كام تلقت اللجنة تقارير املراجعة الداخلية وتقارير الجهات التنظيمية و الرقابية 

إضافة إىل خطابات مراجعي الحسابات الخارجيني لإلدارة الصادرة خالل العام وراجعت خطط عمل اإلدارة للمسائل التي تم رفعها.
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وقامت لجنة املراجعة أيضاً مبراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات االلتزام بالسياسات الداخلية للبنك واملتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة يف 

اململكة العربية السعودية وما إذا كانت اإلدارة قد استوفت واجبها بإيجاد نظام رقابة داخلية فعال والسعي للحصول عى تأكيد مستقل عن املراجعة الداخلية 

لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية.

وتؤكد لجنة املراجعة ملجلس اإلدارة واملساهمني بأنه وحسب معرفتها التامة من كافة النواحي املادية أن نظام الرقابة الداخلية يف البنك يعمل بفعالية مقبولة 

مع الحاجة إىل تحسني بعض أوجة الفاعلية يف النظام عن العام املايل املنرصم. علامً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمة وفعالية 

تطبيقة الميكن أن يوفر تأكيداً مطلقا .وتؤكد أيضا أن توصيات اللجنة املتعلقة بالتعيني والفصل والتقييم أو تحديد أتعاب مراجعي الحسابات الخارجيني قد تم 

اعتامدها من املجلس.

مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

واصلت مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد جهودها إلعادة تعريف الخدمات املرصفية وتعزيز موقع البنك الريادي يف السوق املرصيف من خالل تقديم منتجات 

مبتكرة وحلول مرصفية وفق أعىل املعايري املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية .تم تصميم املنتجات والخدمات املقدمة لعمالء مرصفية األفراد يف البنك 

التمويل  االئتامن،  الدفع، بطاقات  الودائع، بطاقات  األونالين إىل  أو عرب  الفروع  الحسابات من  ابتداًء من فتح  العمالء  احتياجات وتطلعات جميع  لرتقى ملستوى 

الشخيص، باإلضافة إىل مجموعة رائدة من منتجات التمويل العقاري. كذلك، سعى البنك لتقديم أفضل الخدمات عرب شبكة متنامية من قنوات التوزيع متمثلة يف 

81 فرعاً و 4 أقسام للسيدات و 635 جهاز رصاف آيل و 18,043 نقطة من نقاط البيع. عالوة عىل ذلك، فإن الخدمات املرصفية اإللكرتونية هي من بني األفضل 

يف السوق السعودي، ولقد تكللت بحصول بنك الجزيرة عىل جائزة أفضل مركز اتصاالت وجائزة أفضل خدمة عمالء يف العامل. أحدثت إعادة إطالق تطبيق الجزيرة 

لألجهزة الذكية والجزيرة أونالين تأثريًا كبريًا عىل تحسني تجربة املستخدم وارتفاع عدد العمليات اإللكرتونية. يف ظل التطور التكنولوجي الرسيع تحت مظلة التحول 

الرقمي فقد حصل بنك الجزيرة عىل جائزتني وهام جائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسالمية وجائزة أفضل خيار للنقاد كأفضل بنك يف االبتكار املرصيف للخدمات 

املرصفية اإلسالمية لألفراد للعام 2021م تتويجا لتميز البنك . إجامالً، زادت محفظة املطلوبات ملرصفية األفراد لتصل إىل 35,220 مليون ريال سعودي يف اغالق 

عام 2021 ويف الوقت نفسه ارتفعت محفظة متويل األفراد بنسبة 5% يف اغالق عام 2021 لتصل إىل 28,806 مليون ريال سعودي من 27,364 مليون ريال 

سعودي يف ديسمرب 2020. واستمراراً لجهود البنك يف التعاون املثمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، منت محفظة التمويل العقاري للبنك بنسبة 

10%  يف اغالق لعام 2021 مقارنة مع 2020 ، بحصة سوقية تقدر ب 3.6%  بنهاية عام 2021 وذلك نتيجًة لتفاعل البنك بإطالق جميع الربامج واملبادرات الخاصة 

بوزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان وصندوق التنمية العقارية والتي من شأنها تحقيق األهداف الطموحة لرؤية 2030 فيام يخص قطاع اإلسكان.

تطبيقا السرتاتيجية بنك الجزيرة الشمولية والتي تهدف اىل رفع انتاجية املوظفني وتحفيزهم والعمل عىل تطويرهم، فقد تم دمج 15 قسم سيدات يف ادارة 

مرصفيه األفراد و اعادة هيكلة الفروع بحيث تخدم عمالء املنطقة مبا يتناسب مع الخدمات املطلوبة من قبل العمالء و املستهدفة من قبل البنك.

مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة و إدارة الرثوات

تقوم مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة بخدمة رشيحة أصحاب الرثوات ذات املالءة العالية ، وذلك من خالل تقديم باقة شاملة ومتنوعة من الخدمات واملنتجات 

املرصفية الخاصة واملتوافقة مع أحكام الرشيعة السمحاء. كام تسخر املجموعة كل ما لديها من خربة وإمكانات من أجل تحقيق أهداف عمالئها املالية وإدارة 

ثرواتهم باحرتافية وأمانة.

وقد بلغ إجاميل ودائع العمالء 15,947 مليون ريال بنهاية عام 2021 م.

الجزيرة كابيتال “ لتوفري الخدمات االستشارية يف مجال االستثامر، وتقديم حلول متنوعة خاصة برشيحة كبار  كام تتعاون املجموعة وبشكل وثيق مع “رشكة 

العمالء. وقد بلغ إجاميل حجم املحافظ االستثامرية التابعة لعمالء املجموعة 3,453 مليون ريال بنهاية عام 2021 م.

كام تلبي املجموعة احتياجات عمالئها االئتامنية من خالل وحدة لإلئتامن تابعة للمجموعة تهدف إىل توفري جميع متطلبات عمالئنا االئتامنية بطريقة تتناسب مع 

احتياجاتهم النقدية والغرض من التسهيالت. وقد منت إجاميل حجم محفظة التسهيالت االئتامنية مبعدل 49% لتصل إىل 3,453  مليون ريال بنهاية عام 2021 م.

 وتخدم املجموعة عمالئها من خالل ثالث مراكز، تتواجد يف كل من الرياض، جدة والخرب.  وتقوم هذه املراكز بتقديم جميع الخدمات والعمليات املرصفية التي 

يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر سعودية مؤهلة تتميز بأعىل درجات املهنية والخربة املرصفية. 

ومن منطلق سعي مجموعة املرصفية الخاصة عىل النمو وتطوير خدماتها يف ظل التنافس الشديد يف السوق املحيل و لكسب رشيحة اكرب من العمالء 

الجزيرة  بالتعاون مع  إدارة الرثوات فقد قامت املجموعة  الوقفية ,و ألجل تقديم خدمات شاملة ومنوعة يف  العائلية واملؤسسات  أصحاب الرثوات والرشكات 

كابيتال بتأسيس “ إدارة الرثوات “  وذلك لتقديم املنتجات و الخدمات و املشورة.

أنها  الضوابط الرشعية. كام  الرثوات وفق  إدارة  برنامج تقديم خدمة  الخاصة يف  كابيتال إىل دعم مجموعة املرصفية  الجزيرة  الرثوات لدى  إدارة  يهدف تأسيس 

تتوافق مع اسرتاتيجية البنك التي تم اعتامدها مؤخراً من قبل مجلس إدارة بنك الجزيرة.

فوري 

عىل الرغم من التحديات والقيود  العديدة التي واجهتها فوري اثناء جائجة كورونا وكونها حديثة العهد نسبيا يف مجال التحويالت املالية، إال أن فوري متكنت من 

التعامل مع تحديات السوق وإعادة تأكيد موقعها كواحدة من من أكرب مقدمي خدمات التحويالت املالية يف اململكة العربية السعودية.

يف عام 2021، حققت فوري نجاحاً يف االعتامد عىل املنصات الرقمية مبا يزيد عن 42% من اجاميل التحويالت مقابل 16% عام 2020  من خالل تطوير تجربة 

العمالء يف تحويل األموال عرب املنصات الرقمية لبنك الجزيرة بأسعار تنافسية للغاية. مثل تعزيز تجربة العميل يف  “عملية تسجيل العمالء عرب اإلنرتنت” و 

انجاز تحويالته واالستفسار عنها مبارشة   العميل من  التي متكن  الذاتية“  الخدمة  التفاعيل عرب اإلنرتنت”  واطالق “اجهزة  “نظام شكاوى ومطالبات  العمالء 

والتى اضافت املزيد من التميز لتجربة العميل .

انسجاما مع سياسة سعودة الوظائف، متكنت مجموعة فوري وبنجاح تام من املحافظة عىل  السعودة بنسبة 100% يف مراكز التحويالت لديها.  وإضافة إىل 

ذلك، فقد افتتحت فوري  3 مراكز جديدة ، وامتام اندماج 3 مراكز اخرى لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع متيز الخدمة املقدمة، كذلك اطلقت فوري خدمة “الفرع 
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املتنقل”  الذي يعني بتقديم الخدمة يف التجمعات الكربي للرشكات واملستشفيات يف املدن الرئيسية  مام يرفع مجموع مراكزها إىل 63  مركز تحويل تنترش 

يف كافة أنحاء اململكة، من ضمنها خدمة الفرع املتنقل.  ومن الجدير بالذكر أيضا أن مجموعة فوري حققت قفزة نوعية من خالل إطالق وتجهيز مراكز التحويالت 

بـخاصية “ الطباعة الفورية لبطاقات فوري وأجهزة التحويل من نقاط البيع وأجهزة الرصاف اآليل الداعمة لاليداع النقدي”. 

كام وتواصل مجموعة  فوري بالتعاون مع رشكائها الرئيسيني  –  موين غرام  و ريا ، توسيع شبكات الدفع العاملية  حيث أصبح باإلمكان استالم التحويالت من خالل 

أكرث من600,000  موقع دفع، هذا باإلضافة إىل حضور مبارش يف 11 بلد من خالل  24من املراسلني والرشكاء املرصفيني املبارشين.

سوف تواصل مجموعة فوري تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لكافة رشائح العمالء مع الرتكيز بشكل رئييس عىل القنوات الرقمية والتحول الرقمي وعىل  توفري 

تجربة عمالء مثالية وخالية من أية مصاعب تذكر.

مجموعة إدارة املخاطر 

واصل بنك الجزيرة يف عام 2021 حملته  الهادفة للرتكيز عىل تعزيز ثقافة إدارة املخاطر وضامن تطبيقها عىل مستوى البنك. وانطالقاً من ذلك، واصلت اإلدارة 

التزامها بضامن تبني البنك ألفضل مامرسات املخاطر املعتمدة مدعومة بالبنية التحتية الرضورية لتحقيق تلك األهداف سواء من حيث األفراد أو العمليات أو 

اإلجراءات أو األنظمة بحيث تتأصل تلك املامرسات التي تم تبنيها يف النسيج الثقايف للبنك.

وقد أعطيت األولوية لتعزيز فعالية إدارة املخاطر بالبنك، مع الرتكيز بشكل أسايس عىل النواحي التالية:

يف  الحاصلة  التغريات  مع  التكيف  اجل  أيضاً من  ولكن  الحالية  العمل  اسرتاتيجية  تطبيق  تسهيل  أجل  من  فقط  ليس  قوية  مخاطر  واسرتاتيجية  هيكل  بناء   .1

اسرتاتيجية وبيئة العمل للبنك.

االستثامر وتطوير قدرات وتقنيات تحليل املخاطر من أجل وضع أساس قوي لبناء مركز بيانات للمخاطر بالبنك. ويف هذا السياق، فقد حقق البنك تقدما   .2

كبرياً لتبني مامرسات  لجنة بازل لإلرشاف املرصيف معيار رقم 239 . وتتمثل الرؤية النهائية للبنك يف تطوير مركز حفظ متطور لبيانات املخاطر بحيث يكون 

مبثابة املصدر الوحيد لكافة بيانات املخاطر واالحتياجات التحليلية.

تنظيم إجراءات املوافقة واملراجعة مبا يضمن أن تبقى جهات املوافقة عىل املخاطر وجهات مراجعتها مستقلة وأن تضع نصب أعينها التبني الدقيق لثقافة   .3

لجنة االئتامن ومبدأ الرقابة الثنائية عىل األقل.

تعزيز وتطوير إدارة امن وحامية املعلومات وذلك مبا يتامىش مع اسرتاتيجية البنك وتعليامت البنك املركزي بخصوص اطار االمن السيرباين الرامية إىل   .4

تعزيز وحامية املعلومات ونظم املعلومات لضامن رسيتها ونزاهتها وتوفرها يف الوقت املناسب مبا يتامىش مع الحاجة إليها ومدى قيمتها والتهديدات 

املرتبطة بها.

موامئة اسرتاتيجية إجراءات كفاية رأس املال مبا يتامىش مع التوجه االسرتاتيجي للبنك.  ويتم  ترشيد أهداف اإلجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس املال   .5

بشكل دوري وفقا لالسرتاتيجية الحالية وخطة األعامل عىل أساس سنوي. وقد تم تقييم كفاية رأس املال وفقاً لطبيعة وحجم وتعقيد منوذج أعامل البنك 

مع الوثائق التفصيلية.

كام ان البنك قام بتطوير إطار عمل خاص بإجراءات التقييم الداخيل لكفاية السيولة وفقا للمتطلبات التنظيمية. ويركز هذا اإلطار بشكل مبديئ عىل تقييم   .6

السيولة  احداث  من  كل  مع  للتعامل  الطارئة  واإلجراءات  الرتتيبات  بها، وكذلك  املرتبطة  الحوكمة، واالسرتاتيجيات  الجزيرة، وهيكل  بنك  يف  السيولة  مخاطر 

املتوقعة وغري املتوقعة.

تطبيق برنامج بازل، والذي ميثل فرصة هامة لتحقيق األمور التالية:  .7

تطوير وصقل سياسات وإجراءات البنك مبا يضمن اتساقها مع أفضل املامرسات العاملية واملتطلبات النظامية املحلية. )أ( 

تطوير و تعميم وتنفيذ ومراقبة إطار تفصييل خاص بالبنك ملستوى تقبل املخاطر بحيث يعمل ليس فقط كنقطة ربط بني اسرتاتيجية مجلس اإلدارة  )ب( 

وتنفيذ األقسام لها، بل أيضا كحلقة وصل تبادلية للمرئيات واملالحظات مبا يضمن اتساق تلك االسرتاتيجية مع البيئة العملية والتنظيمية السائدة.

)ج(  مراجعة والتحقق من فاعلية وتحسني أمناط تقييم املخاطر مبوجب الركيزة الثانية عىل أساس متواصل وضبطها طبقا ألفضل املامرسات املتبعة عىل 

مستوى القطاع املرصيف وأيضا مبا يتامىش مع توجيهات وتوقعات البنك املركزي. 

التوقعات  مع  توافقها  واستمرار  املحدد  الوقت  يف  وإصدارها  التقارير  تلك  دقة  يضمن  مبا  األوىل  الركيزة  مبوجب  التقارير  تحديث  يف  )د(  االستمرارية 

التنظيمية. 

تحسني وتعزيز إطار اختبارات الضغط / الجهد طبقا ألفضل املامرسات املطبقة وتوجيهات البنك املركزي السعودي واتفاقية بازل، مبا يف ذلك اإلجراءات   .8

واملنهجيات املعتمدة مبا ميكن البنك من إجراء اختبارات الضغط / الجهد النظامية عرب مختلف معايري املخاطر والسيناريوهات ذات العالقة. ويتم التعامل مع 

نتائج اختبارات الضغط / الجهد كبيانات ذات قيمة ألغراض خطط األعامل ورأس املال عىل أساس مستقبيل.

ضامن أن يبقى البنك املؤسسة املالية األكرث امتثاالً مبوجب املعيار املحاسبي العاملي رقم 9.   .9

10. تطبيق سياسة / إطار عمل مخاطر العمليات املتوافقة مع توصيات لجنة بازل البنك املركزي السعودي. ويهدف هذا اإلطار إىل تشجيع وتعزيز ثقافة الوعي 

والفهم للمخاطر والحد من الخسائر يف جميع أنحاء البنك.  وهذا االطار يضع املبادئ الخاصة بكيفية تحديد وتعريف مخاطر العمليات وتقييمها والحد من آثارها 

السلبية وكذلك مراقبتها واإلبالغ عنها داخل البنك.

11. التحقق من خالل إجراءات التحقق واملعايرة أن أمناط درجات املخاطر االئتامنية وبطاقات األهداف املتوازنة تحافظ عىل قوتها التحليلية والتوقعية فيام يخص 

تقييم املخاطر املرتافقة مع تعرث أي عميل حايل و /أو محتمل. هذا ولقد قام البنك بنجاح بالتحقق من وتنفيذ الدفعة األوىل من أمناطه املعاد معايرتها.
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مجموعة االسرتاتيجية والتحول الرقمي:
مجموعة االسرتاتيجية والتحول الرقمي )S&DT( هي فعالية عمل جديدة يف  بنك الجزيرة. وتتمثل مسئوليات  هذه املجموعة، والتي أنشأت يف شهر مايو 

2021، يف تعزيز جهود البنك التحولية وتحقيق الوعد بتعزيز القدرات املالية للعمالء من خالل تحسني وتطوير مراكزهم املالية.

التنفيذ لدينا، ويحسن قدراتنا  العامة مبا يعزز  جهود  وتجمع هذه الفعالية  مزيجا من الخربات يف مجاالت االسرتاتيجية والتحول الرقمي والتسويق والعالقات 

االصطناعي  والذكاء  االجتامعي  التواصل  كوسائل  جدية  رقمية  تقنيات  وتبني  تعزيز  خالل  من  سيتحقق  ما  وهو  البنك،  يف  االبتكار  ثقافة  ويزرع  الرقمية، 

والحوسبةالسحابية وحوسبة كوانتوم Cloud and Quantum Computing  وإنرتنت كل يشء.

وتتطلب الفرصة التي تتيحها هذه التقنيات للوفاء الرسيع يف دميوغرافيات العمالء، وإنشاء أمناط  األعامل واستيفاء التغيريات التنظيمية، من البنك ترسيع 

عملياتنا، وإرشاك  لتحسني  خلق عمود فقري تشغييل قوي ومرن  ذلك من خالل  لتحقيق  الرقمي  والتحول  االسرتاتيجية  الرقمية. وتسعى مجموعة   جهودنا 

العمالء من خالل تحليالت مسبقة ، وتحويل منتجاتنا وخدماتنا من خالل املشاركة يف إنشاء عروض القيمة  مع عمالئنا وتطوير قدرات زمالئنا موظفي بنك الجزيرة 

من خالل أدوات التعاون ومتكني القوى العاملة. 

وسوف تلعب مجموعة االسرتاتيجية والتحول الرقمي دورا أساسيا يف كل ما سبق وستكون عامال مساعدا رئيسيا يف تحقيق رؤية عام 2030م وبرنامج تطوير 

القطاع املايلFSDP . كام أن مجموعة االسرتاتيجية والتحول الرقمي مصممة عىل الوفاء بطموحات البنك وتطلعاته وذلك من خالل 

 ترسيخ الرشاكات مع الحكومة، والفوز بتحدي الرقمنة من خالل الرشاكات الجريئة واملستهدفة مع رشكة فنتيك  للتقنية وتحسني عروض  القيمة وأمناط التوزيع لدينا.

مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات و املؤسسات املالية 
واصل بنك الجزيرة تنويع سلسلة منتجاته وخدماته املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية للوصول إىل قاعدة واسعة من العمالء وبناء رشاكات اسرتاتيجية وتقديم 

تجربة مرصفية فريدة من نوعها. 

وانطالقا من رؤية اململكة لعام 2030 الهادفة لتحقيق تغيري كبري يف اقتصاد اململكة العربية السعودية ، فقد حقق هذا التغيري مزيدا من التعزيز من خالل تبني 

الخدمات املرصفية الرقمية العاملية .

وبناء عىل ذلك فقد وضعت مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية خطة اسرتاتيجية خمسية لتنفيذ هذه التغيريات والرتكيز بشكل مكثف 

عىل  الفجوات داخل محفظتها اإلجاملية وعروض املنافسني باإلضافة إىل تعزيز عروضها وطرق تقدميها  يف سوق الخدمات املالية وتنويع محفظتها وزيادة 

حجم محفظتها لكل من املخاطر املمولة وغري املمولة من خالل الرتكيز عىل القطاعات التي يتم تحديد الثغرات فيها للمساهمة يف زيادة حصة املجموعة من 

محفظة  “SOW”، وزيادة عائد ربحيتها، وأن تكون يف وضع مناسب من حيث املخاطر مقابل العائد عىل األصول.

مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات

تجاوز أداء  مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات يف عام 2021األهداف املوضوعة للمجموعة حيث حققت منوا بنسبة 16% يف محفظة األصول واملحفظة 

التمويلية مقارنة مبا كانت عليه يف السنة املاضية.  وقد مثلت الجهود املحفزة للحصول عىل آفاق وأعامل جديدة القتناص فرص متويل جديدة، وبيع منتجات 

وخدمات بنك الجزيرة  املحرك الرئييس لألداء الجيد ملجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات.

تتمتع محفظة مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات بتنوع واسع حيث تطبق نهجا محافظا  وانتقائيا لضامن الحفاظ عىل جودة األصول وتقليل مخاطر التعرث مع 

األخذ يف االعتبار بشكل عام بيئة االقتصاد الكيل. 

من املقرر يف عام 2022 تقسيم مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات إىل رشيحتني هام رشيحة الرشكات الكبرية ورشيحة الرشكات املتوسطة. وسوف 

تواصل مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات ومن خالل تنويع محفظتها بشكل فاعل منوها بزخم قوي مدعومة  بإشارات عودة السوق إىل مستويات ما قبل 

جائحة كوفيد-19.

وحدة التمويل املتخصص

أنشأت مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املرصفية وحدة مستقلةمنبثقة عنها للتمويل املتخصص وعينت رئيسا لقيادة هذه الرشيحة الهامة  

لخدمة قاعدة العمالء عىل أفضل وجه ، والعمل بشكل فاعل مع البنوك الرائدة األخرى يف معامالت التمويل املشرتك الكبرية التي يتم ترتيبها لصالح العمالء 

من الرشكات والجهات السيادية.

وتشارك وحدة التمويل املتخصص يف تقديم خربتها يف حلول متويل املشاريع وتوفري فعاليات الوكالة للعمالء من الرشكات الكبرية. هذا وقد تجاوزت وحدة 

التمويل املتخصص أصولها املقررة بنسبة 38% من خالل املشاركة مع األطراف األخرى يف معامالت التمويل املشرتك الكبرية.

وعىل صعيد املستقبل، سوف تركز وحدة التمويل املتخصص عىل تنمية قاعدة عمالئها ولعب أدوار رئيسية يف فرص التمويل املستقبلية مبا يتامىش مع 

مبادرات برامج تحقيق رؤية اململكةلعام 2030 للمشاريع االسرتاتيجية الكبرية.

وحدة الخدمات املرصفية التجارية

ال يزال منو وازدهار الرشكات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة أحد األهداف الرئيسية لبنك الجزيرة، حيث تعترب تلك الرشكات محركا هاما للنمو االقتصادي 

والعمود الفقري القتصاد اململكة وأي اقتصاد آخر. 

تقدم الخدمات املرصفية التجارية مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات املرصفية للرشكات متناهية الصغر و الصغرية واملتوسطة وتعمل عىل توافق اسرتاتيجيتها 

مع مبادرات رؤية اململكة لعام 2030 وزيادة مساهمة الرشكات متناهية الصغر و الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلجاميل من 20% إىل %35.

يف عام 2021، شهدت  محفظة أصول الخدمات املرصفية للرشكات ثباتا نسبيا يف حني بلغ عدد عمالء  الوحدة 882 عميال كام يف 20.11.2021م عىل الرغم 

من مختلف التحديات الناجمة عن وباء كوفيد-19 وعواقبه. 
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واالقتصادية  املالية  التأثريات  من  وحاميتها  واملتوسطة  والصغرية  الصغر  متناهية  الرشكات  لدعم  املخصص  السعودي  املركزي  البنك  برنامج  من  مبساندة 

املتوقعة ، فقد واصلت الخدمات املرصفية للرشكات أعاملها  بأقل قدر من املصاعب وحققت أرباحا قوية. 

 وعىل صعيد املستقبل، سوف تركز الخدمات املرصفية للرشكات، يف عام 2022، عىل تنمية محفظة أصولها وعائدات الربحية وذلك من خالل طرح منتجات 

جديدة ومواصلة جهودها  لبيع املنتجات والخدمات الحالية للعمالء الحاليني والجدد.

وحدة املؤسسات املالية 

العاملية وذلك من خالل تغطية  والكيانات  األخرى  املالية  والدولية فضال عن املؤسسات  البنوك املحلية  الجزيرة مع  بنك  املالية عالقات  تدير وحدة املؤسسات 

احتياجات التجارة وإدارة النقد. وسوف متكن وحدة املؤسسات املالية، من خالل أهدافها وطموحاتها لتعزيز مركز البنك يف اململكة والعمل عن قرب لتعزيز قدرات 

البنك يف الوفاء مبتطلبات العمالء وتسهيل متويل التحويالت املالية واملعامالت التجارية ، بنك الجزيرة من تلبية احتياجات عمالئه األساسية يف جميع أنحاء العامل. 

وحدة القطاع العام

 تدير وحدة القطاع العام محفظة الجهات الحكومية وشبه الحكومية من مختلف القطاعات. وتلعب وحدة القطاع العام دورا أساسيا يف تقديم وعرض املنتجات 

املرصفية  الخدمات  وتقنيات  النقد،  وإدارة  استثامرية،  وخدمات  ومهنية،  متفوقة  عمالء  خدمة  توفري  خالل  من  اإلسالمية  الرشيعة  مع  املتوافقة  والخدمات 

اإللكرتونية، باإلضافة إىل املنتجات املبنية عىل الخزينة.

إدارة الخدمات واملعامالت العاملية

النقد وخدمات املعامالت بأفضل  التقنية مبا ميكنها من تقديم حلول مرصفية خالية من األخطاء إلدارة  تم تعزيز خدمات املعامالت العاملية بأحدث املنصات 

للرشكات منصات  االليكرتونية  الخدمات املرصفية  اململكة.  وتضم   أنحاء  جميع  واملالية يف  التجارية  للمؤسسات  الزمنية  والفعالية  التكلفة  حيث  الطرق من 

“E-Corp” ، و “M-Corp” و “E-Trade” ، وخدمات دفع  الرواتب “Rawatebcom”، وخدمة استالم وتسليم النقد.

 تعمل إدارة الخدمات واملعامالت العاملية  مع عمالئها لتعزيز خدماتها  معتمدة عىل التقدم التقني يف الصناعة املرصفية وكذلك دعم جميع املنتجات املتاحة 

ملختلف رشائح الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية  بالتنسيق مع مختلف اإلدارات يف البنك كنقاط البيع – وبوابة الدفع االليكرتوين وبطاقات 

ائتامن الرشكات. 

ويتوافق منو الخدمات واملعامالت العاملية مع التغريات والتطورات عىل صعيد  الرقمنة وتحديث االجراءات يف جميع القطاعات يف اململكة.

املنشآت متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

تم تصنيف العمالء يف بنك الجزيرة حسب السياسات واملعايري الخاصة بالبنك ومبا يتطابق مع معايري البنك املركزي السعودي يف ذلك كام ييل:

عدد املوظفني )دوام كامل(* اإليرادات السنوية )باملليون(تصنيف املنشآة

من 1 اىل 5من 0 اىل 3 متناهية الصغر

من 6 اىل 49من 3 اىل 40صغرية

من 50 اىل 249من 40 اىل 200متوسطة

الرئييس يف تصنيف عمالء  لتصنيف املنشات، و يف حال عدم توفر هذا املعيار يصبح عدد املوظفني بدوام كيل هو املعيار  رئيسيا  اإليرادات كمعيارا  الجزيرة  بنك  يعتمد   *

املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

املبادرات التي تم اتخاذها من البنك للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

إنشاء 3 وحدات إقليمية لخدمة العمالء يف كل منطقة )املنطقة الوسطى، املنطقة الغربية، املنطقة الرشقية(.  •

فريق متخصص لتنسيق مع كفالة و لتنظيم و مراقبة جميع اإلجاراءات بني البنك وبرنامج الكفالة.  •

وضع معايري خاصة لقبول املنح اإلئتامين للمنشآت الصغرية واملتوسطة وذلك بهدف ترسيع عملية املوافقة واملنح.  •

مركز إتصال خاص )هاتف مرصيف( لخدمة املنشآت الصغرية واملتوسطة من العمالء الحاليني واإلجابة عىل إستفسارات العمالء الجدد، وذلك باإلتصال عىل   •

الرقم املجاين 8002449090.

وحدة جديدة إلستقطاب عمالء جدد والعمل كوحدة مركزية الستقبال و مراجعة جميع اإلحاالت الخاصة بعمالء املنشآت الصغرية واملتوسطة.  •

ايجاد حقول جديدة يف النظام األسايس للبنك لتمييز و تصنيف رشائح العمالء والعالقة املرصفية واحتياجات عمالء املنشآت الصغرية واملتوسطة.  •

مراجعة ومناقشة األداء العام للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة عىل أساس شهري من خالل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي  •

تطوير مستمر لربامج تدريبية خاصة ملدراء العالقات ومتخصصة يف إدارة عالقات العمالء ومخاطر اإلئتامن.  •

طرح منتج البطاقة اإلئتامنية الخاصة باملنشآت.  •

تم إطالق برنامج متويل نقاط البيع مستهدفا بشكل عام الرشكات الصغريه و املتوسطه.  •

يف املراحل النهائية إلطالق برنامج “أعامل” الجديد وهو عبارة عن مجموعة من الحلول املرصفية واملالية املتكاملة التي تلبي بشكل خاص احتياجات عمالء املنشآت   •

متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.



46

 بنك الجزيرة تقرير مجلس اإلدارة 2021

وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وموظفيها:

تدار املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة من قبل إدارة الخدمات املرصفية التجارية لدينا داخل املجموعة املرصفية للرشكات واملؤسسات. تضم إدارة 

الخدمات املرصفية التجارية أكرث من  50موظف متخصص يف خدمة عمالء املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء:

46 عدد الدورات التدريبية للموظفني

- عدد الدورات التدريبية للعمالء

القروض و التعهدات و االلتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة:
الف ريال

2021  

املجموع
 املنشآت 

املتوسطة

 املنشآت 

الصغرية

 املنشآت 

متناهية الصغر
 

4,031,911 1,976,684 1,511,202 544,025 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود داخل امليزانية(

1,326,502 888,628 312,317 125,557 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود خارج امليزانية(

%6.5 %3.2 %2.4 %0.9
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود داخل 

امليزانية( اىل مجموع القروض

%2.1 %1.4 %0.5 %0.2
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود خارج 

امليزانية( اىل مجموع القروض

1384 339 623 422 عدد القروض ,بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية

981 216 456 309 عدد العمالء للقروض

130 17 63 50 عدد القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية(

152,471 50,652 55,150 46,670 مبلغ القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية(

2020  

املجموع
 املنشآت 

املتوسطة

 املنشآت 

الصغرية

 املنشآت 

متناهية الصغر
 

4,081,474 2,571,079 1,285,563 224,832 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود داخل امليزانية(

1,430,121 1,027,403 301,861 100,857 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود خارج امليزانية(

%7.6 %4.8 %2.4 %0.4
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود داخل 

امليزانية( اىل مجموع القروض

%2.7 %1.9 %0.6 %0.2
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود خارج 

امليزانية( اىل مجموع القروض

1157 591 387 179 عدد القروض ,بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية

809 166 272 371 عدد العمالء للقروض

136 18 63 55 عدد القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية(

131,897 42,763 49,921 39,213 مبلغ القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية(

مجموعة الخزينة:

توفر مجموعة الخزينة مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات املالية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية، بدءا من معامالت الرصف األجنبي البسيطة إىل هياكل 

املشتقات املعقدة، حسب الطلب، وذلك عىل مستوى كافة فئات األصول.

وعىل الرغم من الظروف الصعبة السائدة يف السوق، إال أن مجموعة الخزينة أبدت مرونة مالية كبرية وحققت دخال صافيا بلغ 720,9 مليون رياال سعوديا، والذي 

يعزى بشكل رئييس ألنخفاض التكاليف. 

تركز اسرتاتيجية الخزينة عىل دعمها لدور  بنك الجزيرة يف تطوير سوق الدين الرأساميل السعودي، انطالقا من رؤية اململكة لعام 2030. حيث يتحقق ذلك 

من خالل تعيني بنك الجزيرة متعامال رئيسيا لدى املركز الوطني إلدارة الدين. وتهدف الخزينة إىل إيجاد مستوى مستقرا ومستداما للطلب والسيولة بالنسبة 

للصكوك الحكومية جنبا إىل جنب مع توسيع قاعدة املستثمرين. 
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تحتفظ الخزينة مبحفظة واسعة التنوع، وقد منت تلك املحفظة مببلغ 1.7 مليار ريال سعودي  خالل العام، وتتكون بشكل رئييس من صكوك مرجحة مبخاطر 

صفرية، مام يعزز املحفظة االستثامرية والتصنيف االئتامين للبنك.

وعىل الرغم من حالة عدم التيقن التي تسود يف األسواق عىل خلفية تفاقم جائحة  COVID-19، إال أن الخزينة متكنت من تحقيق إصدارها البارز لصكوك من 

الفئة األوىل بقيمة 500 مليون دوالر أمرييك لتعزيز قاعدة رأس مال البنك ودعم خطتها االسرتاتيجية لتوسيع قاعدة  األصول. ويعترب هذا اإلصدار األول من نوعه 

لكونه أول إصدار دويل من الفئة األوىل لبنك الجزيرة. وقد تال هذا اإلصدار  إصدارا لصكوك محلية بالريال السعودي من الفئة الثانية بقيمة ملياري ريال سعودي 

لفرتة استحقاق مدتها 10 سنوات.

وفيام يتعلق بأعامل العمالء، واصلت فرق املبيعات لدينا توسيع نطاق أعاملها من خالل الوصول إىل عمالء جدد ومساعدتهم يف تلبية احتياجاتهم من التدفقات 

النقدية سواء كان ذلك معامالت رصف أجنبي أو معامالت تحوط ملخاطر معدل الربح أو اسعار  الرصف بناء عىل ظروف السوق املتقلبة. باإلضافة إىل ذلك، يوفر 

فريق املبيعات منتجات تعزيز العوائد وذلك لتحسني عوائد العمالء مع الحفاظ عىل مستوى مخاطر منخفض.

هذا، وقد أحرز البنك تقدما كبريا يف تنفيذ خطته االنتقالية املرجعية عىل نطاق املؤسسة، والتي تشمل منهجية SAIBOR  املعززة. كام تم تعزيز التواصل مع 

العمالء عرب وسائل التواصل االجتامعي واالتصاالت املبارشة عىل حد سواء.

مجموعة املوارد البرشية

باإلضافة إىل  السالمة والصحة املهنية،  العامة ملتطلبات  اإلجراءات  اتباع  نتيجة  إيجابيًا عىل األنشطة والعمليات  تأثريًا  السوق املحيل  ، حقق   2021 يف عام 

التعليــامت االحرتازية من الجهات الرسمية مام ساهم يف متكني بنك الجزيرة من ضامن عودة تدريجية آمنة للموظفني إىل املكاتب.

إن األولوية الرئيسية ملجموعة رأس املال البرشي هي سالمة املوظفني لذلك تم تنظيم حملة للموظفني إلستكامل التطعيامت الالزمة يف مكان العمل 

وذلك بدعم من الجهات الرسمية لترسيع عملية امتثال املوظفني للوائح وتدابري السالمة.

نجحت مجموعة رأس املال البرشي بإجراء تقييم للهيكل التنظيمي عىل مستوى البنك وبناء عليه نفذت تغيريات تتامىش مع طموح االسرتاتيجية املستقبلية 

ومع أفضل مامرسات السوق التي ستساعد البنك عىل تحقيق كامل إمكاناته وأهدافه.

لدعم  املطلوبة  املهارات  وتوفري  وتعزيز  عمل  بيئة  أفضل  لتحقيق  املنظمة  بثقافة  االرتقاء  إىل  يهدف  تحول  مرشوع  البرشي  املال  رأس  مجموعة  أطلقت 

االسرتاتيجية لبنك الجزيرة ، ومواصلة الرتكيز عىل تبسيط التقنية املقدمة لخدمة التطور املستمر من خالل تقديم خدمات ذاتية محسنة للموظفني للتمكن من 

تحقيق كفاءة أكرث للعمليات اليومية.

واصلت مجموعة رأس املال البرشي برنامج السعودة يف عام 2021 ، من خالل توظيف مرشحني سعوديني ومواصلة تقديم فرص عمل ووظائف مختارة، مام 

يحافظ عىل التزام البنك املستمر تجاه العديد من الوظائف الجديدة وآفاق التدريب الداخيل لطالب املدارس الثانوية والكليات، والتي يخدم كواحد من أفضل 

، عكست  لذلك  إضافًة   .%94 بأكرث من  نجاح عايل للسعودة  الحفاظ عىل معدل  بالتايل إىل  الجديدة املرغوبة مام يؤدي  السعودية  للمواهب  الجاذبة  الطرق 

مجموعة رأس املال البرشي احتياجات البنك الحالية ومتطلبات السوق ومتطلبات البنك املركزي السعودي فيام يخص الشهادات املهنية واملواضيع التنظيمية 

حيث انه تم تنظيم أكرث من 250 برامج تدريبية تم توفريها لـ 5660 فرصة تدريب بإجاميل 7675 يوم عمل.

املبادئ األخالقية واملهنية ملوظفي البنك

ميتلك بنك الجزيرة سجل حافل يف اتخاذ اإلجراءات الصحيحة تجاه موظفيه وعمالئه ومساهميه والجهات التنظيمية والهيئات الرقابية. ومتثل قيم بنك الجزيرة 

أساس العمل يف سبيل تحقيق أهداف البنك العامة. ويعتمد بنك الجزيرة عدد من املبادئ األخالقية واملهنية املحددة يف ميثاق مبادئ العمل ملنسويب 

البنك، التي من شأنها خلق بيئة عمل مناسبة مع تحقيق منو يف ظل أنظمة حامية من الجرائم املالية والرشوة والفساد.

توفر سياسات ومعاير ومبادئ بنك الجزيرة األخالقية إطارا لعمل منسوبيه تساعدهم عىل اتخاذ القرارات األفضل بهدف تحقيق منو عادل عىل املدى الطويل 

الداخيل  التعامل  خالل  من  البنك  قيم  وإظهار  ومعاير  السياسات  بهذه  اإللتزام  إثبات  مسؤولية  البنك  منسويب  جميع  عاتق  عىل  وتقع  مناسبة.  واستدامة 

والخارجي مع الزمالء والعمالء والجهات التنظيمية واملجتمع يف جميع األوقات.

املجموعة الرشعية 

الجودة الرشعية : تركز املجموعة عىل ضبط الجودة الرشعية لخدمات البنك ومنتجاته مبا يحقق تطلعات عمالئه ومساهميه بوصفه بنكاً إسالمياً رائداً، وذلك من 

خالل تكثيف عمليات الفحص واملراجعة لعمليات البنك للتأكد من أن جميع أعامل البنك والرشكات التابعة له متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وتقديم تقارير 

ربع سنوية للجنة الرشعية للبنك، وتعتمد مراجعة عمليات البنك يف أسس اختيار العينات مبا نصت عليه معايري املراجعة الدولية الختيار العينات.

الحوكمة:  قامت املجموعة الرشعية خالل العام الحايل بتعزيز تطبيق إطار الحوكمة الرشعية الصادر عن البنك املركزي داخل منظومة البنك مبا يكفل التطبيق 

الكامل ملتطلبات إطار الحوكمة الرشعية بالتعاون مع مجموعات البنك املختلفة.  

بصناعة  لالرتقاء  أساسياً  مطلباً  يعد  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  من  املستمد  األصيل  والتطوير  االبتكار  بأن  الرشعية  املجموعة  تؤمن  والخدمات:   املنتجات 

املرصفية اإلسالمية حتى تستطيع النمو واملنافسة وتلبية رغبات السوق املتسارعة واملتجددة؛ ولذا فإن املجموعة تتعاون بشكل دائم مع مجموعات األعامل 

داخل البنك البتكار وتطوير أدواتها وخدماتها والسعي ألمتتة الكثري من عملياتها لتسهيل العمليات عىل العمالء واستثامر وقتهم بشكل أفضل وتجنب األخطاء 

البرشية قدر اإلمكان.

التقارير  وإعداد  املعلومات  بجمع  القيام  تتطلب  اإلسالمية  الصريفة  صناعة  سوق  يف  البنك  ريادة  عىل  املحافظة  أن  الرشعية  املجموعة  تدرك  األبحاث:  

واالستبيانات حول سوق الصريفة اإلسالمية ومنتجاتها ومدى رضا العمالء عنها ومجاالت املنافسة وجوانب القوة والضعف وتوقعات العمالء.
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لقد استمر قسم األبحاث والتطوير يف املجموعة يف جمع البيانات واملعلومات وتحليلها وإعداد التقارير املختلفة، خصوصاً ما يتعلق باملالية اإلسالمية يف 

اململكة العربية السعودية، حيث انتهى من تحديث وإعداد خمسة تقارير عن نشاط املالية اإلسالمية للسوق السعودي، وهي:

املرصفية اإلسالمية يف السوق السعودي.  .1

قطاع التأمني يف السوق السعودي.  .2

سوق الصكوك يف اململكة العربية السعودية.  .3

التمويل العقاري وأثره يف القطاع املرصيف.  .4

بطاقات االئتامن يف اململكة العربية السعودية.  .5

املالية  إىل  التحول  يف  الجزيرة  بنك  تجربة  توثيق  مرشوع   بتنفيذ  الرشعية  املجموعة  قامت   : اإلسالمية  املالية  إىل  التحول  يف  الجزيرة  بنك  تجربة  توثيق 

اإلسالمية وذلك بالتعاون مع  مكتب مختص يضم فريق من الخرباء يف هذا املجال حيث قام بدراسة فرتة التحول وإجراء املقابالت مع األشخاص الذين عارصوا 

هذه الفرتة وساهموا يف التحول كاللجنة الرشعية وبعض أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني يف تلك الفرتة. ونتج عن هذا املرشوع كتاب “تجربة بنك الجزيرة يف 

التحول إىل املالية اإلسالمية” وقد متت طباعته باللغة العربية وتم توزيعه عىل املؤسسات املالية واملهتمني بالصناعة املالية االسالمية ، كام جرى التعاقد 

عىل ترجمته و طباعته باللغتني اإلنجليزية والفرنسية.

طباعة الكتب والرسائل الجامعية : قامت املجموعة الرشعية بوضع خطة لنرش املعرفة عرب طبع الكتب والرسائل الجامعية التي تعنى بالجوانب املالية وعىل وجه 

الخصوص املالية اإلسالمية، وتوزيعها مجاناً عىل طلبة العلم واملؤسسات التعليمية واملالية. وقد أصدرت املجموعة هذا العام أربعة إصدارات هي:

صكوك دعم رأس املال.  •

أحكام الخسارة وتطبيقاتها املعارصة.  •

الدعاوى املختصة بالعقار وآثارها.  •

املسائل املستجدة يف التمويل العقاري.  •

البحث  البنك والجمعية يف مجال  التعاون بني  الفقهية السعودية يتم مبوجبها  الجمعية  إضافة إىل ذلك، وقعت املجموعة الرشعية مذكرة تفاهم علمية مع 

والنرش العلمي املتخصص يف املالية اإلسالمية، كام يرعى البنك مبوجب هذه املذكرة بعض نشاطات الجمعية وملتقياتها سعياً نحو تعزيز أوارص التواصل مع 

املؤسسات الفقهية الهادف إىل تطوير منتجات وأدوات املالية اإلسالمية املستمدة من فقه املعامالت.

املحاسبة  كهيئة  اإلسالمية  املالية  للصناعة  التحتية  البنية  مؤسسات  دعم  يف  الرشعية  املجموعة  عرب  البنك  استمر  لقد  اإلسالمية:   املالية  الصناعة  دعم 

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(، واملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية )CIBAFI(، ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية 

)IFSB(؛ وذلك إمياناً من البنك بأهمية دعم هذه املؤسسات للنهوض بالصناعة املالية اإلسالمية، وتحقيق املعيارية فيها. ورغم الحالة االستثنائية التي فرضتها 

جائحة كوفيد19 ، إال أن املجموعة الرشعية التزمت باملشاركة يف حضور العديد من املؤمترات وورش العمل واالجتامعات التي أقامتها هذه املؤسسات عن بعد 

عرب وسائط البث اإللكرتونية، ملواكبة آخر التطورات يف صناعة املالية اإلسالمية.

لقد كان لعمل املجموعة الرشعية تأثري إيجايب عىل رؤية املجتمع والعمالء للبنك، حيث رفعت من مستوى الثقة يف البنك كبنك إسالمي، كام ساهمت يف 

حصول البنك عىل العديد من الجوائز يف مجال الخدمات املالية اإلسالمية.

إن متيزنا وريادتنا يف صناعة املرصفية اإلسالمية يرجع إىل التزام البنك يف جميع معامالته بأحكام وضوابط الرشيعة اإلسالمية وفق اجتهاد أعضاء اللجنة الرشعية 

للبنك من أصحاب الفضيلة العلامء.

مجموعة املساندة

إدارة األمتتة والروبوتات 

خالل عام 2021 ، ساهم فريق عمل األمتتة والروبوتات يف تقييم  أكرث من 600 عملية  ضمن 6 مجموعات و 20 قساًم, نتج عن ذلك اطالق 12 روبوتًا وأمتتة 

35 عملية بنجاح ,مام ادى اىل تنفيذ حوايل 60 ألف معاملة وتوفري 20 ألف ساعة عمل مام ساعد بتقليل التكلفة وتقليل االخطاء الفردية البرشية، رفع الكفاءة 

واإلنتاجية. واألهم من ذلك  رفع  الروح املعنوية للموظفني لتمكينهم من الرتكيز عىل األنشطة غري الروتينية عالية القيمة. متاشيا مع اهداف التحول الرقمي , 

ومواكبة للسعي  الدائم نحو  ان نصبح “البنك االسالمي االكرث حداثة وابتكارا” ، يواصل فريق عمل األمتتة والروبوتات التوسع  يف تنفيذ تقنية  الروبوت ودعمها 

من خالل اعتامد تقنيات اخرى مثل الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل وغريها من حلول األمتتة املعرفية مبا يتوافق مع هذه الرؤية.

إدارة العمليات البنكية 

متاشيا مع  الهيكل التنظيمي الجديد للبنك ومع اندماج عدة ادارات ضمن ادارة العمليات البنكية مثل ) عمليات البطاقات, عمليات مراكز النقد , عمليات فوري 

عمليات تغذية الرصافات ونقل االموال(، فقد تم اعادة هيكلة ادارة العمليات البنكية لتتواكب مع الخطط االسرتاتيجية للبنك لتوفري االدوات والتقنيات الالزمة 

واستخدام الطاقة البرشية املناسبة ذات اإلحرتافية املالية  لتنفيذ العمليات بجودة ودقة عالية، وبالتايل تم صياغة اسرتاتيجية ادارة العمليات مبدئها االحرتام 

والتقدير و ترتكز عىل اربعة عنارص رئيسية  :

املوظف املناسب مع البيئة املناسبة ) توظيف , تدريب , تطوير و تأهيل , تحفيز و تقدير (  •

االجراءات املناسبة ) مراجعة وتطوير اجراءات العمل الداخلية (  •

التقنية املناسبة   •

ادارة وتنسيق العالقات مع ادارات البنك الداخلية والرشكاء من خارج البنك   •
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وبناء” عىل هذه االسرتاتيجية تم اعادة هيكلة ادارة العمليات لتشمل االدارات التالية : 

1.ادارة التميز التشغييل وتطوير العمليات : مهام االدارة هو اعادة دراسة خط سري العمليات عىل جميع املراحل إلستحداث التقنية املناسبه وتحديث التنفيذ 

بناء” عىل التطورات واملستجدات وتعمل بشكل مبارش بالتنسيق مع رشكاءها يف ادارة التقنية واملشاريع واألمتته 

2.ادارة العمليات املشرتكة : تقع مهام االدارة عىل تنفيذ والتحكم ومتابعة عمليات املدفوعات املحلية والدولية وشيكات املقاصة وتحصيلها، كام تعمل عىل 

ادارة عالقات رشكات املعلومات االئتامنية وقد متيز بنك الجزيرة بحصوله عىل املركز االول خالل الستة اشهر املاضية يف جودة ودقة التقاريراالئتامنية لرشكة 

سمة

بالتنسيق مع ادارة  التمويل الشخيص والعقاري والبطافات االمتانية بدقة ورسعة عالية وتعمل  3.ادارة عمليات متويل االفراد : تقوم االدارة بتنفيذ عمليات 

املبيعات وشبكة الفروع وادارة املنتج واملخاطر لتحقيق اهداف البنك والتقليل من االخطاء البرشية 

4.ادارة عمليات الرشكات : تقوم هذه االدارة بتنفيذ جميع عمليات الخزينة و الرشكات بدقة واحرتافية عالية ومن ضمنها االجراءات و  العمليات املتعلقة برشاء و 

بيع العمالت، اإلستثامر يف الصكوك اإلسالمية، التداول يف أسواق املال العاملية، التحوط بإستخدام املشتقات املالية، إصدار الضامنات و اإلعتامدات البنكية 

باإلضافة اىل تنفيذ عمليات التمويل الخاصة بالرشكات

5.ادارة دعم العمليات : تقوم ادارة دعم العمليات بالتنسيق مع االدارات داخل ادارة العمليات واالدارات االخرى لتسهيل تنفيذ العمليات واالستثناءات ومعالجة 

الشكاوي للوصول اىل افضل درجة من التميز يف خدمة العمالء 

6.ادارة مراكز النقد وتغذية الرصافات ونقل االموال : ألول مرة منذ تأسيس بنك الجزيرة يتم إسناد مهام مراكز النقد اىل مراكز النقد املوحدة املعتمدة من 

البنك املركزي السعودي.

7.ادارة املراقبة : وهي املسؤولة عن تحديث سياسات واجراءات العمل مبا يناسب من التعليامت الصادرة من البنك املركزي وكذلك املتابعة للتأكد من دقة 

التنفيذ وااللتزام , كام تقوم مبراقبة ادارة الحسابات البنكية لألفراد والرشكات وفوري  

إدارة تقنية املعلومات

تواصل إدارة تكنولوجيا املعلومات بناء منصة تقنية تتوافق مع أفضل معايري التكنولوجيا والتي تساهم يف تطوير الحلول التكنولوجية الحالية واملستقبلية لدعم 

منتجات وخدمات البنك. لقد تم تصميم الحلول التقنية وتحديث منصة التكنولوجيا مبا يتوافًق ويساند األهداف والتوجهات اإلسرتاتيجية للبنك، والتي تهدف إيل 

تحقيق أهداف األعامل البنكية، و دعم التوسعات، وفق املتطلبات الترشيعية، مبا يضمن إستمرارية العمل. فضالً عن تقديم مبادرات البنك الداخلية والهادفة 

لتطوير وتحسني اجراءات العمل واملنتجات. 

البيانات  أيام عمل من مركز  البنك للعمل ملدة عرشة  إختبار وتشغيل جميع أنظمة  إجراء  2021، األنتهاء بنجاح من   للعام  الرئيسية  ومن األمثلة عىل اإلنجازات 

اإلحتياطي، تحديث أنظمة تكنولوجيا البنية التحتية ، وترقية نظام مراقبة الحوادث األمنية للشبكات ، تحويل  نظام االتصاالت ملكائن الرصافات االلية من االقامر 

الصناعية اىل التصاالت املتنقلة عرب شبكة الجوال، و نقل سلس ملركز البيانات الرئييس من املبني القديم اىل مبنى اإلدارة الجديد.  

باإلضافة اىل ذلك، قامت االدارة باملساهمة يف تطبيق عدة مشاريع بالرشاكة مع مكتب إدارة املشاريع مثل مستودع البيانات  )املرحلة األوىل(، نظام الدفع 

الفوري ، تطبيق الجوال )الجزيرة سامرت الجديد( ، ومتكني خدمة طلب القروض الشخصية )دينار(عن طريق الجزيرة أونالين و تطبيق سامرت. 

اإلمدادات والدعم

هي  اإلدارة املتخصصة لتقديم جميع الخدمات والدعم اللوجستي ملجوعة الجزيرة من حيث االستشارات املهنية فيام يتعلق بتصميم وإنشاء خطط توسيع 

العمل بشكل  احتياجات  الحالية لتكون متوافقة مع  العمل  أماكن  التحويل، أجهزة الرصاف اآليل، املباين، وغريها(، وكذلك تحسني  )الفروع، مراكز  البنك  شبكة 

أكرب، وتوفري األمان، والبيئة النظيفة، وتوفري خدمات املرافق ملوظفيها وعمالئها يف جميع مباين البنك، وكذلك توفري األمن والسالمة للموظفني والعمالء 

واملمتلكات وضامن استمرار العمل من خالل التأكد من أن جميع التصاريح والرتاخيص الحكومية سارية، وأيضا تقديم خدمة الربيد ، والتخزين، والتصوير الضويئ، 

وأرشفة املعامالت اليومية للبنك، إلخ.

هذا وقد تم خالل هذا العام، اإلنتهاء من إنشاء  وتدشني مبنى اإلدارة العام الجديد مبدينة جدة وذلك متاشياً مع أهداف البنك اإلسرتاتيجية التي يحرص فيها 

عىل توفري أفضل بيئة عمل مناسبة وحديثة ملنسويب البنك حيث تم تجهيز املبنى بأحدث املعايري واألنظمة املتقدمة. 

كام وتم وبحمده تجهيز وتدشني مبنى اإلدارة الجديد مبدينة الرياض والذي تم تجهيزه وتنفيذه كمبنى موحد بديل يضم جميع اإلدارات الرئيسية مبدينة الرياض 

آخذين باإلعتبار عكس نفس مستوى ومواصفات بيئة العمل الجديدة التي تم تنفيذها يف املبنى اإلدارة العامة بجدة.

كام أنه قد بدأ العمل عىل تنفيذ مبنى املواقف املتعددة املالصق ملبنى اإلدارة العامة بجدة ليوفر عدد إضايف من مواقف السيارات للموظفني والعمالء 

والذي سوف يتم تشغيلة بنهاية شهر مارس 2022م.

إضافًة فقد تم تسليم 3 فروع جديدة لخدمات األفراد، والعمل قائم عىل تجهيز فرع التحلية الجديد ومن املقرر تسليمه بحلول أغسطس 2022. كام تم األنتهاء 

من دمج أقسام السيدات والرجال لعدد 14 فرع حول اململكة.

وحدة إدارة املشاريع

كافة  إدارة املشاريع  العالقة. وقد سلمت وحدة  ذات  األعامل  مع  الجزيرة متشيا  لبنك  السنوية  لكافة املشاريع  والتنظيم  الدعم  إدارة املشاريع  تقدم وحدة 

املشاريع  املطلوبة من قبل البنك املركزي السعودي )ساما( كمرشوع إدارة بيانات الهوية، ومرشوع إصدار مستندات األفراد إليكرتونيا، ومرشوع التحقق. هذا 

باإلضافة إىل مشاريع األعامل الهامة األخرى كتطبيقات )أونالين دينار( و )طلب بطاقة االئتامن(، وتطبيق )الجزيرة سامرت  الجديد( و )تطوير نظام الخزينة(.
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إدارة املمتلكات

استطاعت ادارة املمتلكات وبنجاح من خالل وحداتها املتخصصة يف ادارة االصول والعقود , استمرارية االعامل , ورشكة امان لالستثامر والتطوير العقاري , من 

املساهمة يف تحقيق اهدافها تحت مظلة مجموعة املساندة.

حيث قامت وحدة ادارة االصول والعقود و بنجاح من ادارة 46 عقارا بقيمة 790 مليون ريال, وامتت مراجعة وتوقيع وحفظ 84 عقداً بقيمة 35.16 مليون ريال, وقد 

عملت عىل امتام اضافة 876 أصل ثابت ، ونقل 940 , والتخلص من 3,542 اصل اخر , واستخالص وفر بقيمة 572,587 ريال , خالل نقل املقر الرئييس اىل 

موقعه الجديد دون تعريض البنك الية التزامات تعاقدية جراء ذلك. 

كام وكان لالدارة دورا بارزا يف تحقيق زيادة يف االدخار اإلجاميل وصلت إىل 29 مليون ريال ) تحقيق ادخار يف تكاليف التأمني مبقدار 23%، تحقيق ادخار يف 

الرشاء للخدمات مبقدار 18%، تخفيض تكاليف املستلزمات املتكررة مبقدار %59.(

كام وانشأت وحدة ادارة استمرارية االعامل برنامجا شامال إلدارة اســتمرارية األعــامل يركــز عــىل القــدرة عــىل االســتمرارية واســرتداد األعــامل بالنســبة لإلجــراءات 

الرئيســية واألصــول. وقــد تــم إعــداد الربنامــج بنــاء عــىل املعايــري الدوليــة وأفضــل املامرســات املتبعــة ومتطلبــات البنــك املركــزي الســعودي. وميتــد نطــاق 

هــذا الربنامــج ليشــمل ادارة االزمات واالستجابة , االمن والسالمة , استمرارية االشخاص , اسرتداد االعامل وكذلك اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت 

املعنيــني  األشــخاص  قبــل  مــن  بشــكل منتظــم  مراجعتــه  وتتــم  بشــكل متواصــل،  ليعمــل  األعــامل  اســتمرارية  بــإدارة  الخــاص  البنــك  برنامــج  الكوارث. صمــم 

الداخليــني والخارجيــني. وتعــزز هــذه الخصائــص اســتعداد البنــك وقدراتــه عــىل االســتجابة لألحــداث الطارئــة وإدارتهــا ومواصلــة العمليــات الهامــة. وتتمثــل النتائــج 

املتوقعــة لهــذا الربنامــج يف انخفــاض اآلثــار الســلبية، تعزيــز األداء، والســمعة القويــة وااللتــزام باملتطلبــات النظاميــة، وخــالل العام 2021 أتــم البنــك إجــراء 

عــدة تجــارب هدفــت لضــامن اســتمرارية األعــامل وتقليل اثار االنقطاع .االضافة لذلك , فقد تم بنجاح عمل اختبارات استمرارية االعامل اللتي شملت 21 قطاعا 

حرجا يف مدينة الرياض , و 32 قطاعا اخر يف مدينة جدة متضمنة امتام ورش العمل التوعوية الداخلية الغلب قطاعات البنك الحرجة .

قامت ادارة رشكة امان  كذراع استثامر عقاري وبنجاح بانجاز 26 عملية اجارة , 1937 عملية مرابحة , 337 عملية اعادة عقار , 106عمليات بيع لطرف ثالث , 33 عملية 

رهن ) البيت الحسن ( , 139 عملية فك رهن , 449 عملية تحديث صكوك وفرز وتعديل , 20 وكالة , 1352 حالة تصحيح شاملة ,321 خطاب تفويض , 357 عملية 

لقطاع الرشكات , باالضافة المتام 260 عملية نقل صك خاص مبرشوع نقل الصكوك اىل مصلحة الرشكة السعودية  العادة التمويل العقاري SRC مبوجب عقد 

بيع محفظة عقارية بني البنك والرشكة السعودية . 

ومن جانب اخر , االدارة عىل مستوى التقييم العقاري املساهمة بانجاز 8087 طلب تقييم ملجموعة مرصفية االفراد , 110 طلب تقييم ملجموعة الرشكات, 25 

طلب تقييم ملجموعة املوارد البرشية , 46 طلب تقييم ملرصفية الخدمات الخاصة و 34 طلب تقييم للشئون العقارية , باالضافة اىل ادراج مرشوع االمتمة 

املطلوب بخصوص التقييم ضمن نظام ال LMS داخل البنك.

إدارة مساندة األعامل

يف طور جهود مجموعة املساندة لتحقيق أهداف البنك اإلسرتاتيجية فقد أستحدثت املجموعة إدارة مساندة األعامل لزيادة املرونة و اإلنتاجية يف املجموعة 

ولترسيع عملية التحول الرقمي، كام سيكون من أهدافها زيادة مستوى التقيد بتعاليم البنك املركزي السعودي و عمل تقارير األداء وإثراء وعي املوظفني 

والعمل عىل تحقيق اإلمتياز يف كافة أعامل املجموعة وبالتايل تخفيض مستوى املخاطرة التشغيلية.

مجموعة املسؤولية االجتامعية:

برامج  عرب   2030 اململكة  رؤية  مستهدفات  تحقيق  يف  واإلسهام  املستدامة  التنمية  عجلة  دفع  يف  رئيس  كرشيك  دوره  مواصلة  يف  الجزيرة  بنك  استمر 

ورشاكات مجتمعية مع الكيانات غري الربحية والجمعيات الخريية والقطاع الحكومي، حيث أسهم البنك - من خالل برنامج )خري الجزيرة ألهل الجزيرة( - يف تنفيذ عدد 

من املشاريع النوعية يف مجال خدمة املجتمع وتلبية تطلعاته يف جميع مناطق اململكة؛ والتي بلغت بحمد الله أكرث من 99 مرشوًعا مجتمعيًا يف ) 37 ( مدينة 

ومحافظة ومركز.

يأيت برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار “مبتكرون” كأبرز الربامج التي ساعدت يف متكني مهارات اإلبداع واالبتكار وريادة األعامل؛ حيث تم تنفيذه كحاضنة أعامل 

للمشاريع املبتكرة يف مجال تطبيقات الهايربد، ومبشاركة واسعة من رواد األعامل الشباب والفتيات و تم تكريم املراكز الثالث األوىل بجوائز نقدية دعام لهم 

إلكامل مسرية االبتكار .

والزالت مساهمة البنك مستمرة يف مرشوع تأسيس وتشغيل مركز التميز للتوحد للسنة الثالثة عىل التوايل والذي تشرتك البنوك السعودية يف تأسيسه 

وتشغيله يف سنواته الخمس األوىل ، كام تم تقديم العديد من الربامج النوعية واملتخصصة للمعاقني )اإلعاقات الحركية، البرصية، السمعية ، متالزمة داون، 

فرط الحركة، التوحد( وذويهم واملتعاملني معهم بهدف التدريب والتأهيل والتوعية ، باإلضافة إىل  تدشني البنك النسخة الثانية من جائزة بنك الجزيرة للتميز يف 

الرتبية الخاصة .

 وحرصا من البنك عىل  الرتكيز املهني واملعريف للشباب والفتيات فقد تم تقديم العديد من برامج التأهيل والتدريب لتهيئتم لسوق العمل وامتالك املهارات 

الحياتية األساسية.

وركز البنك عىل قضايا التمكني والتأهيل للرشائح األكرث احتياجا يف املجتمع من خالل تقديم الدعم واملساندة والتمويل للمشاريع متناهية الصغر عرب محفظة 

)القروض الحسنة لألرس املنتجة( والتي ساهمت بدورها يف زيادة دخلهم وتحسني مستواهم املعييش والتعليمي، مام كان له األثر يف تعزيز االستقرار 

االقتصادي واملجتمعي ألفراد تلك األرس .

ومساهمًة يف بناء قدرات القطاع غري الربحي؛ فقد  رعى البنك جائزة كفو يف مجال القطاع غري الربحي يف منطقة الحدود الشاملية وهي جائزة تهدف لنرش 

الخريية  التحتية للجمعيات  البنية  العمل االجتامعي، و قام بتأسيس  الرائدة لقيادات  التطويرية  الربامج  بتنفيذ حزمة من  البنك  ، كام قام  الجودة واالبداع  ثقافة 

واالجتامعية عرب توفري التجهيزات األساسية لها، باإلضافة لربامج نرش الوعي املايل والقانوين والصحي والثقايف وغريها مبختلف مناطق ومحافظات اململكة.

كام شارك البنك يف الحملة الوطنية للعمل الخريي عرب املنصة الوطنية للعمل الخريي “إحسان”. 
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السعودية  العربية  اململكة  ومحافظات  مدن  مختلف  يف  وأنشطته  مشاريعه  مبختلف  2021م،  عام  خالل  الجزيرة(  ألهل  الجزيرة  )خري  برنامج  من  استفاد  لقد 

)24,111( مستفيد .

الجزيرة لألسواق املالية “ الجزيرة كابيتال “

تقدم رشكة الجزيرة كابيتال لعمالئها من الرشكات واألفراد خدمات استثامرية متنوعة تشمل خدمات الوساطة وإدارة األصول وإدارة الرثوات وخدمات املرصفية 

االستثامرية وخدمات الحفظ.  

وقد شهدت االسواق املالية خالل 2021م عاما آخر جيداً من إرتفاع احجام التداول والذي ساعد يف دعم إدارة الوساطة بشكل إيجايب، وزادت رشكة الجزيرة كابيتال 

2021. وواصلت منصات التداول للجزيرة كابيتال يف االسهم  8.4 % خالل عام  2020 إىل  8 % يف عام  حصتها السوقية يف السوق املالية السعودية من 

القوية  السوق  كابيتال من ظروف  الجزيرة  إيرادات الرشكة. واستفادت رشكة  لها مساهمة كبرية يف منو  2021م حيث كان  أداءها املميز خالل عام  العاملية 

وحققت زيادة كبرية يف محفظة قروض التمويل بالهامش.

إن الحفاظ عىل املكانة الريادية للرشكة يف سوق الوساطة املالية السعودي يعد أولوية للجزيرة كابيتال. حيث بلغت قيمة عمليات الوساطة املالية املحلية التي 

نفذتها الجزيرة كابيتال 381 مليار ريال سعودي خالل العام 2021م مقارنًة بـ 336 مليار ريال سعودي يف عام 2020م، نتج عن ذلك زيادة يف رسوم الوساطة من 

163 مليون ريال سعودي يف عام 2020م إىل 183 مليون ريال سعودي خالل العام 2021م.

أما إدارة األصول فقد شهدت تطورات جوهرية خالل العام، حيث ارتفع عدد املحافظ االستثامرية الخاصة بشكل كبري خالل العام 2021م، مام أدى إىل مضاعفة 

حجم األصول املدارة يف املحافظ الخاصة. وفيام يخص الصناديق العقارية، أغلقت رشكة الجزيرة كابيتال بنجاح صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 1 خالل الربع األول 

من عام 2021م وتخطط إلغالق صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2 خالل النصف األول من عام 2022م. وباإلضافة إىل ذلك، أطلقت رشكة الجزيرة كابيتال بنجاح 

صندوق الجزيرة العجالن ريفريا السكني األول والذي سيوفر فرص استثامر جذابة لعمالئها يف القطاع العقاري. 

وقد استمرت الجزيرة كابيتال يف تطوير قدراتها االستثامرية لألصول املتعددة وإدارة الرثوات. حيث تم إنشاء مكتب الرئيس التنفيذي لالستثامر )CIO(، وتم 

تحديد فرص استثامرية جديدة إلثراء املنتجات املقدمة للعمالء. 

ولعبت إدارة خدمات املرصفية االستثامرية دوراً حيوياً يف تحقيق اإليرادات التشغيلية لعام 2021م وساهمت بنحو 24 مليون ريال سعودي. وقد شاركت إدارة 

الخدمات املرصفية االستثامرية يف االكتتاب العام رشكة أعامل املياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وعملت كمستشار لعمليات االندماج واالستحواذ لرشكة أيان 

الرتتيب إلصدارات صكوك وزارة املالية يف اململكة  الخدمات املرصفية االستثامرية يف  إدارة  التعاوين. كام شاركت  للتأمني  العريب  الدرع  لإلستثامر ورشكة 

العربية السعودية ورشكة أرامكو السعودية وبنك الجزيرة والرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري.

من جانب آخر، حصلت الجزيرة كابيتال عىل جائزة “أفضل صندوق أسهم دويل” من “Refinitiv” عن أداء صندوق الجزيرة لألسهم العاملية خالل ثالث، خمس وعرش 

سنوات. أيضا، منحت “Refinitiv” صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية جائزة أفضل صندوق خالل خمس وعرش سنوات. وباإلضافة إىل ذلك، تم اختيار رشكة الجزيرة 

كابيتال كواحدة من أكرب 30 رشكة إلدارة األصول يف الرشق األوسط من خالل مجلة “فوربس الرشق األوسط”.

تطمح رشكة الجزيرة كابيتال إىل أن تكون مدير أصول وثروات راسخ وأن تظل وسيطاً مفضالً لدى العمالء من خالل تقديم تجربة تداول مميزة. كام أن فريق إدارة 

الجزيرة كابيتال عىل ثقة من تحقيق خطط النمو عرب االستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الرقمية وتعزيز املنتجات املقدمة للعمالء.

الخطط املستقبلّية

أثرت جائحة كورونا COVID-19 عىل كافة القطاعات والرشائح املجتمعية مبا يف ذلك القطاع االقتصادي، وال تزال آثارها قامئة حتى اآلن. وقد دفع هذا الوضع، 

مع ما ترافق معه من تغري رسيع يف توقعات ومتطلبات العمالء، بنك الجزيرة إىل الرتكيز عىل هدفه الرئييس املتمثل يف تعزيز القدرات املالية للعمالء من 

خالل تحسني وتطوير مراكزهم املالية.

ولتحقيق هذا الهدف، حدد البنك لنفسه عددا من األولويات الرئيسية التي سيتم الرتكيز عليها، وهي أوال : إنشاء عروض قيمة مميزة، وهو ما يعيد متوضع البنك 

يف رشائح العمالء األفراد املورسين والرشائح األعىل  واعتامد اسرتاتيجية مستهدفة ومركزة عىل رشائح  السوق املتوسطة ضمن الخدمات املرصفية للرشكات 

واملؤسسات املالية باإلضافة إىل توحيد قوة بنك الجزيرة الواحد مع الجزيرة كابيتال.

الخدمات املرصفية  كابيتال. فعىل عىل صعيد  التوجهات يف  عىل صعيد أعامل خدمات األفراد والرشكات والجزيرة  وتستند هذه األولوية عىل مجموعة من 

الفردية، نتوقع أن تكون اإليرادات مدفوعة بشكل رئييس بودائع الطلب والتمويل الشخيص والتمويل العقاري، مع الرتكيز بشكل خاص عىل رشائح العمالء 

األثرياء وذوي املراكز املالية املرموقة. ويشمل ذلك تنمية أصول العمالء األفراد العمالء األفراد، وتحقيق الربحية من ودائع العمالء املورسين، والرتكيز عىل 

العميل، والتحول الرقمي.

وعىل صعيد الرشكات، من املتوقع أن يكون منو اإليرادات مدفوعا بزيادة اإلقراض. وسيكون الرتكيز الرئييس عىل تطوير عروض قيمة متفوقة، وإعطاء األولوية 

الحتياجات املعامالت، وترسيع مبيعاتنا وخدمات التوزيع  من خالل األدوات الرقمية وأمناط املشاركة. ، حيث نرى هناك  منوا انتقائيا يف الرشكات الكبرية من 

خالل الحفاظ عىل مخاطر املحفظة مع تنويع املخاطر يف ذات الوقت. عىل صعيد  السوق املتوسطة، فقد ركزنا جهودنا مع تنمية حصتنا السوقية من خالل 

تكريس املوارد املخصصة لهذه الرشيحة مع اعتامد منوط التغطية القطاعية. وعىل صعيد الرشكات املتوسطة الصغرية، فسوف يتم تطوير عروض حلولو رقمية 

E2E للمنتجات  منافسة للرشكات الصغرية واملتوسطة مع تحسني إجراءات طلبات االئتامن إضافة إىل  تحسني االستحواذ الرقمي – الربامج الرقمية الكاملة 

الرئيسية وهو ما سيكون عامال حاسام للنجاح.

عىل صعيد تنفيذ “بنك الجزيرة الواحد” فإن الرشاكة مع الجزيرة كابيتال تعترب عامال هاما كمقدم منتجات لدعم أعامل إدارة الرثوات لدينا وفرص بيع خدمات البنك 

والفرص التعاونية.

وتهدف األولوية الرئيسية الثانية إىل جعل البنك منظمة مزدهرة من خالل الرتكيز عىل العميل ضمن سلوكيات البنك مام سينعكس إيجابا عىل املجتمع من خالل 

جدول أعامل الحوكة البيئية واالجتامعية ESG  و املسئولية االجتامعية للرشكاتCSR  مبا يف ذلك أن يكون منظمة تعليمية تركز عىل أفراد املجتمع.
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وأخريا، يهدف البنك لتحقيق النمو الرقمي من خالل زيادة استثامراتنا يف التحول الرقمي وتطوير عروض بنك الجزيرة لتحسني تجربة العمالء ورضاهم.ويتحقق ذلك 

من خالل  استهداف الرشاكات  مع رشكة  Fintechs لتمييز عروض القيمة لدينا وأمناط التوزيع وبالتايل استثامر جهودنا من خالل اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم.

الجوائز وشهادات التقدير 

حصل بنك الجزيرة عىل عدد من الجوائز التقديرية املحلية والعاملية والتي تعكس نزاهة ومهنية البنك وجهوده يف تقديم منتجات وخدمات استثنائية لعمالئه 

الكرام. وتشمل تلك الجوائز ما ييل:

جائزة أحد أفضل الرشكات املالية أداء يف حوكمة الرشكات CGI من قبل جامعة الفيصل  •

جائزة الجزيرة فون  •

الفردية  الخدمات املرصفية  جائزة   - السعوديةلعام2021  العربية  اململكة  الفردية يف  الخدمات املرصفية  ابتكارا يف قطاع  األكرث  اإلسالمي  البنك  جائزة   •

االسالمية السابعة لعام 2021

جائزة IRBA للتميز يف الخدمات الرقمية االسالمية لعام 2021 – جائزة الخدمات املرصفية الفردية االسالمية لعام 2021.  •

جائزة التميز يف التحول الرقمي لعام  2021 املمنوحة لبنك الجزيرة من قبل مؤمتر املرصفية الرقمية السعودية 2021     •

جائزة رواد التغيري للقطاع الخاص لعام 2019م خالل منتدى اإلدارة واألعامل العارش .  •

املركز األول و امليدالية الذهبية يف ثاث فئات ضمن النهائيات اإلقليمية للمسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العمالء عن فئة “أفضل مركز اتصاالت عامء “   •

وفئة “أفضل خدمة عامء “ وفئة “أفضل مركز مساندة للفروع “ يف الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا لعام 2019م 

جائزة البنك األسالمي األكرث ابتكاراً – اململكة العربية السعودية والتي منحت من قبل مجلة انرتناشيونال فاينانس.  •

جائزة افضل عروض بطاقات ائتامنية – اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.  •

جائزة البنك األكرث ابتكاراً  يف املرصفية اإللكرتونية - اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.  •

جائزة التميز يف مؤرش حوكمة الرشكات بني كل القطاعات املتداولة يف السوق املالية السعودية ،والتي منحت من مركز حوكمة الرشكات يف جامعة الفيصل.  •

نهائيات املسابقة  لعام ٢٠١٩ ضمن  العامل   أفضل خدمة عمالء “يف  اتصاالت عمالء” وفئة”  الذهبية يف فئتي “أفضل مركز  األول وامليدالية  املركز   •

العاملية ملراكز اتصاالت العمالء والتي اقيمت يف برشلونة – اسبانيا .

جائزة التميز نظري الرشاكه يف متويالت التجارة  التي منحت من قبل املؤسسة الدولية لتمويل التجارة.  •

جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتامعي )يف مجال اإلنجاز الوطني( يف دورتها الخامسة 2017  •

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة أفضل خدمة عمالء وكذلك امليدالية الفضية عن فئة أفضل مركز اتصاالت عمالء ، و جائزة أفضل مدير مركز اتصاالت عمالء   •

جائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسالمية من قبل “كامربدج التحليلية اناليتيكا “  •

وجائزة أفضل خيار للنقاد كأفضل بنك يف  االبتكار املرصيف للخدمات املرصفية اإلسالمية لألفراد لعام 2018 من قبل “كامربدج التحليلية اناليتيكا “  •

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة “أفضل خدمة عمالء يف العامل لعام 2018م   •

جائزة “أفضل برنامج مسؤولية اجتامعية يف اململكة لعام 2017م “ برتشيح من قبل مجموعة يس يب آي فايننشال العاملية املتخصصة بشؤون املال واالقتصاد.  •

جائزة “أفضل مرصفية إسالمية لألفراد “ للمرة الثانية واملمنوحة من كامربدج التحليلية اناليتيكا، وهي جهة متخصصة يف االستقصاءات املالية اإلسالمية   •

يف اململكة املتحدة.

جائزة “أفضل خدمة عمالء “ مقدمة لربنامج ابرش بعزك،من قبل مجلةبانكر الرشق األوسط2017م.  •

امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئتي “أفضل مركز اتصاالت عمالء “ و “ أفضل خدمة عمالء لعام 2017م “ يف الرشق األوسط وأوروبا وإفريقيا من   •

قبل رشكة كونتاكت سنرت وورلد Contact Center World يف لندن باململكة املتحدة.

جائزة افضل خدمات مرصفية شخصية مبتكرة يف اململكة العربية السعودية و املمنوحة لبنك الجزيرة من قبل أي جلوبال ميديا.  •

تكريم البنك املركزي السعودي لبنك الجزيرة ضمن أفضل ثالثة بنوك حصلت عىل اعىل مؤرشات األداء الرئيسية لخدمات أجهزة الرصف اآليل وإدارة النقد.  •

شكر وتقدير

يرس مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة للتعبري عن خالص شكره وتقديره للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود 

- حفظه الله - وصاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله - وجميع 

الوزراء عىل دعمهم املتواصل.

كام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر ملقام وزارة املالية ووزارة التجارة واالستثامر و البنك املركزي السعودي وهيئة السوق املالية عىل دعمهم املستمر للبنك .

ويرس مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة للتعبري عن جزيل شكره وتقديره للمساهمني والعمالء األفاضل عىل ثقتهم ودعمهم املستمر ولفريق إدارة البنك وكافة 

منسوبيه عىل أدائهم وإنجازاتهم.


