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تقرير مجلس اإلدارة 2020

يرس مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمني التقرير السنوي لبنك الجزيرة عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م، والذي يشتمل عىل 
أداء البنك ورشكاته التابعة، ويتضمن معلومات حول أنشطة البنك وأهم إنجازاته واسرتاتيجياته ونتائجه املالية ومجلس اإلدارة ولجانه املختلفة، 

ومعلومات أخرى مكملة.

مقدمة

تأســس بنــك الجزيرة»البنــك« كرشكــة ســعودية مســاهمة عامــة مبوجــب »املرســوم امللــي رقــم« 46/م وتاريــخ 12جــادى اآلخــرة 1395هـــ 
ــر 1976م( بعــد أن انتقلــت إليــه كافــة  ــارًا مــن 16 شــوال 1396هـــ )املوافــق 9 أكتوب ــه اعتب )املوافــق 21 يونيــو 1975م(. وقــد بــارش البنــك أعال

أعــال وعمليــات فــرع بنــك باكســتان الوطنــي يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

وميــارس بنــك الجزيــرة أعالــه مبوجــب الســجل التجــاري رقــم 4030010523 وتاريــخ 29 رجــب 1396هـــ )املوافــق 27 يوليــو 1976م( الصــادر مــن جــدة. 
ويبلــغ رأس مــال البنــك املصــدر واملدفــوع بالكامــل 8,2 مليــار ريــال ســعودي مقســم إىل 820 مليــون ســهًا بقيمــة اســمية وقدرهــا 10 ريــاالت 

ســعودية لــكل ســهم.

وتتمثــل األهــداف الرئيســية للبنــك يف تقديــم مجموعــة متعــددة ومتكاملــة مــن املنتجــات والخدمــات املرصفيــة املتوافقــة مــع الرشيعــة 
اإلســامية للعمــاء األفــراد والــرشكات والتــي تضــم الحســابات الجاريــة واالدخاريــة واملرابحــة واإلســتصناع واإلجــارة والتــورق واملشــاركة ووعــد 

ــة مســتقلة. ــة رشعي ــل لجن ــن قب ــم اعتادهــا واإلرشاف عليهــا م ــة وبطاقــات االئتــان والصكــوك والتــي يت الــرصف األجنبــي وأعــال الخزين

وميــارس البنــك أعالــه عــرب إداراتــه وقطاعــات أعالــه وفروعــه املنتــرشة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وال يوجــد للبنــك أيــة فــروع تعمــل خــارج 
اململكــة العربيــة الســعودية.

ويعتــرب بنــك الجزيــرة أحــد املؤسســات املاليــة الرائــدة التــي تعمــل بتوافــق مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية وذات النمــو املتســارع يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، ويقــدم خدمــات ماليــة مبتكــرة ومتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة للعمــاء األفــراد والــرشكات واملؤسســات وذلــك مــن خــال 

كادر يتمتــع بأعــىل مســتويات التأهيــل وااللتــزام. 

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية

يوضح الجدول التايل األداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:

املؤرشات املالية

20162017201820192020)بماليين الرياالت السعودية –  باستثناء  ما تم تحديده خالفا لذلك(

42,09939,79040,89749,66053,961صافي القروض والسلف

66,31968,28773,00386,54492,089إجمالي الموجودات

51,60250,27851,80462,69768,004ودائع العمالء

58,21659,45961,75974,95580,724إجمالي المطلوبات

8,1048,82911,24411,59011,364حقوق المساهمين

8728581,0001,12231صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

72983037899134صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

2,5192,5802,6652,9773,287إجمالي دخل العمليات

)96.59(161.98)54.42(13.82)43.33(نمو صافي الدخل )% (

2.433.311.7210.41)13.79(نمو إجمالي دخل العمليات )%(

9.49.83.778.680.29العائد على  متوسط حقوق الملكية )% (

1.131.230.541.240.04العائد على متوسط الموجودات )% (

1.281.460.501.210.04ربح السهم بالريال السعودي

مالحظات:

روعي احتساب ربحية السهم والنسب األخرى للسنوات الحالية والسابقة بناًء عىل صايف الدخل للسنة بعد احتساب الزكاة ورضيبة الدخل. وابتداًء من الربع   -1
املنتهي يف يونيو 2019م ، قام البنك مبوامئة سياسته املحاسبية إلثبات الزكاة ورضيبة الدخل وأبلغ عن الزكاة ورضيبة الدخل من خال قامئة الدخل للسنة 

املنتهية يف 2019م وعدل السنة املنتهية يف 2018م. ويف السابق، كان يتم إثبات الزكاة ورضيبة الدخل يف قامئة التغريات يف حقوق املساهمني.
تــم تعديــل ربحيــة الســهم بأثــر رجعــي لفــرتات ســابقة ليعكــس تأثــري التغــريات يف املتوســط املرجــح لعــدد األســهم الناتــج عــن أســهم املنحــة الصــادرة يف عــام   -2

2017م وعنــرص املكافــأة املتضمنــة يف حقــوق األولويــة الصــادرة يف 2018م.
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صايف القروض والسلف:

بلــغ صــايف القــروض والســلف 54,0 مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2020م مســجًا ارتفاعــًا بنســبة 8.7% مقارنــة مببلــغ 49,7 مليــار 
ريــال ســعودي يف عــام 2019م. وقــد واصــل بنــك الجزيــرة خــال العــام  تنويــع محفظــة القــروض لديــه عــىل مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، وعمــل 

عــىل توســيع قاعــدة عمائــه مــا خفــف إىل حــد كبــري مــن مخاطــر الرتكــز بالبنــك.

الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية:

ــال  ــار ري ــغ 1,4 ملي ــة مببل ــة العــام 2020م، مقارن ــال ســعودي كــا يف نهاي ــار ري ــة 0,4 ملي ــع لــدى البنــوك واملؤسســات املالي بلــغ إجــايل الودائ
ــل. ــرية األج ــة قص ــات النقدي ــيولة والتدفق ــاطًا إلدارة الس ــذا نش ــرب ه ــام 2019م، ويعت ــعودي يف ع س

االستثامرات:

تتكــون محفظــة االســتثارات مــن الصكــوك واألســهم والصناديــق االســتثارية. حيــث بلغــت اســتثارات البنــك 29,9 مليــار ريــال ســعودي يف 
نهايــة العــام 2020م، مقارنــًة مببلــغ 27,6 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2019م بارتفــاع نســبته 8.2 % ويعــود  االرتفــاع يف حجــم االســتثارات 

بشــكل رئيــي إىل ارتفــاع االســتثارات يف الصكــوك الحكوميــة.

إجاميل املوجودات:

بلــغ إجــايل املوجــودات 92,1 مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2020م، مقارنــًة بـــمبلغ 86,5 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2019، 
بارتفــاع قــدره  6.4 % عــا كان عليــه يف الســنة املاضيــة.

ودائع العمالء:

ارتفعــت ودائــع العمــاء بنســبة 8.5 % لتبلــغ 68 مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2020م، مقارنــة مببلــغ 62.7 مليــار ريــال ســعودي يف 
نهايــة العــام 2019م. ويرتبــط االرتفــاع  يف ودائــع العمــاء بشــكل رئيــي باالرتفــاع يف  الودائــع تحــت الطلــب بنســبة 21.3 % مــن 30,8 مليــار 
ــع  ــال يف الودائ ــار ري ــال و 0,2 ملي ــار ري ــغ 0,3 ملي ــال ســعودي. وأيضــًا هنالــك ارتفــاع يف حســابات االدخــار مببل ــار ري ــال ســعودي إىل 37,4 ملي ري

األخــرى. يف املقابــل هنالــك انخفــاض يف   الودائــع ألجــل  بنســبة 5.7 % مــن 30,3 مليــار ريــال ســعودي إىل 28,5 مليــار ريــال ســعودي. 

إجاميل املطلوبات:

بلــغ إجــايل املطلوبــات 80,7 مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2020م، مقارنــًة بـــمبلغ 75 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2019م، أي 
بارتفــاع قــدره 7.7 % عــا كانــت عليــه يف الســنة املاضيــة.

التحليل الجغرايف لإليرادات:

يحقــق البنــك إيــرادات العمليــات مــن أنشــطته يف اململكــة العربيــة الســعودية، وليــس للبنــك أي فــروع خــارج اململكــة العربيــة الســعودية، ويوضــح 
الجــدول التــايل التحليــل الجغــرايف إلجــايل إيــرادات عمليــات  البنــك  حســب التصنيــف الجغــرايف ملناطــق اململكــة. ويشــمل إجــايل إيــرادات 
عمليــات البنــك للســنة املنتهيــة يف عــام 2020م عــىل مبلــغ 282 مليــون ريــال ســعودي مــن عمليــات رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )الجزيــرة 

كابيتــال - رشكــة تابعــة للبنــك مملوكــة بنســبة %100( 

بآالف الرياالت السعودية

المجموعالغربيةالشرقيةالوسطىالمناطق

1,080,873316,8661,889,3803,287,119إجمالي دخل العمليات

أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية:

تضم أنشطة البنك أقسام وقطاعات العمل الرئيسية التالية:-

وتشمل ودائع ومنتجات ائتانية واستثارية لألفراد. مرصفية األفراد:                 

وتشــمل قــروض وودائــع ومنتجــات ائتانيــة أخــرى للــرشكات واملؤسســات الصغــرية واملتوســطة الحجــم والعمــاء مــن  مرصفية الرشكات:            

املؤسســات.

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

توفــر خدمــات الوســاطة لتــداول األســهم للعمــاء )هــذا القطــاع مــدرج ضمــن أنشــطة رشكــة الجزيــرة لألســواق  الوساطة وإدارة األصول:   

املاليــة »الجزيــرة كابيتــال« وهــي رشكــة تابعــة(.
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يوفــر التكافــل التعــاوين خدمــات ومنتجــات حايــة وادخــار. ومبوجــب نظــام التأمــني يف اململكــة العربيــة الســعودية  التكافل التعاوين:           

قامــت املجموعــة بفصــل أعالهــا يف قطــاع التأمــني يف منشــأة منفصلــة تحــت مســمى رشكــة الجزيــرة تكافــل 
تعــاوين. ميثــل القســم الحــايل محفظــة التأمــني الخاصــة بالبوليصــات التــي أبرمهــا البنــك قبــل عــام 2014م. 

خال العام 2019م، حصلت الجزيرة تكافل تعاوين من البنك املركزي السعودي )ساما( عىل عدم املانعة عىل تحويل 
محفظة التأمني القدمية من خال الخطاب الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاين 1441 هـ )املوافق 23 ديسمرب 2019م(.

 ومبوجبــه، تــم نقــل محفظــة التأمــني اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر2020م بــدون تكاليــف عــىل الجزيــرة تكافــل وهــذا يشــمل نقــل 
جميــع األصــول وااللتزامــات املتعلقــة بهــذا العمل.

تتضمن االستثار 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 يف البنك: 

بآالف الرياالت السعودية

2020
مصرفية 

األفراد

مصرفية 

الشركات
الخزينة

الوساطة 

وإدارة األصول

التكافل 

التعاوني
المجموعقطاعات أخرى

3,287,119 )340,996(- 281,953 1,052,908 605,297 1,687,957 إجمالي دخل العمليات

)3,272,203()36,315(      - )140,855()324,045()1,679,980()1,091,008(إجمالي مصاريف العمليات

16,279 13,953 - 2,326 - - - الحصة من أرباح الشركات الزميلة

صافي الدخل/ )الخسارة( قبل 

الزكاة وضريبة الدخل
 596,949 )1,074,683( 728,863 143,424 -      )363,358(31,195

الرشكات التابعة والزميلة

يوضــح الجــدول التــايل الــرشكات التابعــة والزميلــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة األســهم فيهــا وأعالهــا الرئيســية، والبلــد الــذي متــارس فيــه عملياتهــا 
وبلــد التأســيس كــا يف 31 ديســمرب  2020م :

نسبة الملكيةرأس المالطبيعة األعمالبلد النشاطبلد التأسيسالشركات التابعة/الزميلة

شركة تابعة

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
)الجزيرة كابيتال(

شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
100 %500 مليون ريال سعوديالوساطة وإدارة األصولالسعودية

شركة أمان للتطوير 
واالستثمار العقاري

شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضمانات 
100 %1 مليون ريال سعوديالعقارية نيابة عن البنك

شركة أمان لوكالة التأمين
شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة 
الشركات المصرفية 

والتأمينية نيابة عن البنك.
100 %500 ألف ريال سعودي

شركة الجزيرة لألوراق المالية 
المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية جزر كايمان 
السعودية

تنفيذ المشتقات والمعامات 
في سوق المال بما يتوافق 

مع أحكام الشريعة

رأس المال المصرح به:
50،000 دوالر أمريكي
رأس المال المدفوع:
100 دوالر أمريكي

% 100

شركة زميلة

شركة الجزيرة تكافل تعاوني
شركة مساهمة مدرجة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

منتجات الحماية والحفظ 
بما يتوافق مع أحكام 

الشريعة
35 %350 مليون ريال سعودي

يبلغ رأس مال رشكة الجزيرة لألسواق املالية ) الجزيرة كابيتال ( امُلصدر 500 مليون ريال سعودي مقسمة إىل 50 مليون سهم بقيمة 10 ريال 
100 حصة بقيمة  1 مليون ريال سعودي مقسمة إىل  سعودي للسهم الواحد.  ويبلغ رأس مال » رشكة أمان للتطوير واالستثار العقاري« 
10,000 ريال سعودي للحصة الواحدة. فيا يبلغ رأس مال »رشكة أمان لوكالة التأمني« 500 ألف ريال سعودي مقسمة إىل 50 ألف حصة بقيمة 
10 ريال سعودي للحصة الواحدة. يف حني يبلغ رأس مال »رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة« املرصح به 50,000 دوالر أمريي، بينا رأس 
مالها املدفوع هو 100 دوالر أمريي مقسمة إىل 100 حصة بقيمة 1 دوالر أمريي للحصة الواحدة. ويبلغ رأس مال »الجزيرة تكافل« امُلصدر 
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350 مليون ريال سعودي مقسم إىل 35 مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد. 

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

أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

سـّجل البنك أرباحًا صافية قبل احتسـاب الزكاة ورضيبة الدخل بلغت 31,2 مليون ريال سـعودي للسـنة املنتهية يف 31 ديسـمرب 2020م. وميثل 
ذلـك انخفاضـا بنسـبة 97.2 % عـن األربـاح التـي حققهـا البنـك للسـنة املنتهيـة يف 2019م والتي بلغت 1,122 مليون ريال سـعودي. وبلغ صايف 
الدخـل بعـد الـزكاة ورضيبـة الدخـل للسـنة املنتهيـة يف 31 ديسـمرب 2020م مبلغ 33,8 مليون ريال سـعودي. وميثل ذلك انخفاضًا بنسـبة %96.6 
عـن األربـاح التـي حققهـا البنـك للسـنة املنتهيـة يف 2019م والتـي بلغـت 991,0 مليـون ريـال سـعودي ويعـود ذلـك بشـكل رئيـي إىل ارتفـاع 
خسـائر االئتـان املتوقعـة خـال العـام إىل 1,576 مليـون ريـال سـعودي، أي بنسـبة 904 % مقابـل 157 مليـون ريـال سـعودي للسـنة املنتهيـة 
يف 2019م. بلـغ صـايف الدخـل قبـل خسـائر االئتـان املتوقعـة والـزكاة ورضيبة الدخل 1,6 مليار ريال سـعودي للسـنة املنتهية يف 31 ديسـمرب 
2020. وميثل ذلك ارتفاع قدره 328 مليون ريال سـعودي، أي بنسـبة 25.6 % عن األرباح التي حققها البنك للسـنة املنتهية يف 2019م والتي 

بلغـت 1،279 مليـون ريال سـعودي. 

ارتفـع دخـل العمليـات للبنـك بنسـبة 10.4% للسـنة الحاليـة. وتعـود الزيـادة يف دخـل العمليـات بشـكل رئيـي إىل االرتفـاع يف صـايف دخـل 
العمـوالت الخاصـة بنحـو 338.2 مليـون ريـال سـعودي أو بنسـبة 16.5% مـن 2,052 مليـون ريـال سـعودي إىل 2,390 مليون ريال سـعودي، ودخل 
العمليـات األخـرى بنحـو 20.2 مليـون ريـال سـعودي أو 166% مـن 12.2 مليـون ريـال سـعودي إىل 32,4 مليـون ريـال سـعودي، وصـايف دخـل 
تحويـل العمـات األجنبيـة بنحـو 10,3 مليـون ريـال سـعودي أو 4.5% مـن 230 مليـون ريـال سـعودي إىل 240,1 مليـون ريـال سـعودي، وصـايف 
األربـاح مـن األدوات املاليـة املقاسـة بالقيمـة العادلـة مـن خـال قامئـة الدخـل بنحـو 4 مليـون ريـال سـعودي أو 69% مـن 5,8 مليـون ريـال سـعودي 
إىل 9,8 مليـون ريـال سـعودي وصـايف األربـاح مـن اسـتبعاد األصـول املاليـة املقاسـة بالقيمـة العادلـة مـن خـال الدخـل الشـامل اآلخـر بنحـو 2,8 
مليـون ريـال سـعودي أو 149% مـن 1,9 مليـون ريـال سـعودي إىل 4,7 مليـون ريـال سـعودي. قابـل هـذا االرتفـاع انخفـاض يف صـايف األربـاح من 
اسـتبعاد األصـول املاليـة املقاسـة بالتكلفـة املطفـأة بنحـو 67,6 مليـون ريـال سـعودي أو 97% مـن 69,7 مليـون ريـال سـعودي إىل 2,1 مليـون 

ريـال سـعودي.

بلغت ربحية السهم 0,04 ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 مقابل 1,21 ريال سعودي للسنة املنتهية 2019.

ــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب  ــمبلغ 86,5 ملي ــة بـ ــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2020م مقارن وقــد بلــغ إجــايل املوجــودات 92,1 ملي
2019م وبارتفــاع قــدره 5,5 مليــار ريــال ســعودي وميثــل نســبة 6.4 %. بلغــت القــروض والســلف للعمــاء 54 مليــار ريــال ســعودي يف 31 
ديســمرب 2020م بارتفــاع بلــغ 4,3 مليــار ريــال ســعودي وميثــل ذلــك االرتفــاع بنســبة 8.7 % مــن 49,7 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 
2019م. وقــد بلغــت املحفظــة االســتثارية بالبنــك 29,9 مليــار ريــال ســعودي كــا يف 31 ديســمرب 2020م، بارتفــاع وقــدره 2,3 مليــار ريــال 
ســعودي وميثــل ارتفاعــًا بنســبة 8.2% مقارنــة مبــا كانــت عليــه يف العــام املــايض والتــي بلغــت 27,6 مليــار ريــال ســعودي كــا يف 31 ديســمرب 
2019م. أمــا إجــايل املطلوبــات فقــد بلــغ 80,7 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2020م مقارنــة مببلــغ 75 مليــار ريــال ســعودي يف 31 
ديســمرب 2019م وبارتفــاع قــدره 5,8 مليــار ريــال ســعودي وميثــل نســبة 7.7%، يف حــني بلغــت ودائــع العمــاء 68 مليــار ريــال ســعودي يف 31 
ديســمرب 2020م بارتفــاع بلــغ 5,3 مليــار ريــال ســعودي، وميثــل نســبة 8.5% مقارنــة مببلــغ 62,7 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2019م، 
أمــا الصكــوك املصــدرة لتعزيــز رأس املــال فقــد بلغــت 2,0 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2020م مقارنــة مببلــغ 2,0 مليــار ريــال ســعودي 

يف 31 ديســمرب 2019م.

التمويل وسندات الدين املصدرة

يف سياق املارسات االعتيادية لألعال، يقوم البنك بتبادل اقرتاض ومتويل األموال مع البنوك والبنك املركزي السعودي )ساما(، وذلك 
حسب معدل العمولة املتعارف عليها يف السوق ويتم إثباتها عىل نحو مائم يف القوائم املالية املوحدة للبنك.

صكوك معززة لفرتة عرش سنوات بقيمة 2000 مليون ريال سعودي:

بتاريخ 2 يونيو 2016م، أصدر البنك 2,000 شهادة صكوك معززة لرأس املال مببلغ مليون ريال سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل 
إليها  مضافا  أشهر،  ستة  كل  مقدمًا  تعديله  إعادة  يتم  )سايبور(،  السعودية  البنوك  بني  ما  السائدة  الفائدة  أسعار  حسب  شهور   6 أساس 
هامش 190 نقطة أساس للسنة، مستحقة بشكل نصف سنوي بتتابع وذلك يف تاريخ 2 يونيو و2 ديسمرب من كل سنة حتى تاريخ 2 يونيو 
2026م، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه صاحية هذه الصكوك. يحق للبنك مارسة خيار االستدعاء يف 2 يونيو 2021م أو بعد هذا التاريخ حال 
استيفاء رشوط محددة حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار املتعلقة بها. ميكن استدعاء الصكوك أيضًا حال استيفاء بعض الرشوط 

األخرى حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار اآلنفة الذكر. هذه الصكوك مسجلة لدى السوق السعودية لألوراق املالية )»تداول«(.

كما في 31 ديسمبر 2020م )بآالف الرياالت السعودية(

2,000,000صكوك معززة لفترة عشر سنوات بقيمة 2,000 مليون ريال سعودي

2,000,000اإلجمالي
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االقرتاض من البنوك:

بلغــت قــروض البنــك مــن البنــوك األخــرى 8,5 مليــار ريــال ســعودي يف العــام 2020م، مقارنــة مببلــغ 8,3 مليــار ريال ســعودي يف عــام 2019م. 
بارتفــاع بنســبة 3.3%. ويعتــرب هــذا نشــاطًا إلدارة الســيولة والتدفقــات النقديــة قصرية األجل.

مزايا وتعويضات املوظفني

متشيًا مع التوجيهات اإلرشافية الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( واملبادىء الرئيسة ملجلس االستقرار املايل، فيقوم البنك بإجراء 
مراجعات دورية لضان اتساق هيكل التعويضات ملنسويب البنك، ويتم الرفع بتقارير عن ذلك للجنة الرتشيحات واملكافآت.

يتم تحديد مستوى وحجم تعويضات ومزايا املوظفني من خال التحري عن مراجعة ومقارنة األجور بالسوق املحيل والتي يتم تنظيمها وفحصها 
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 والتعويضات.

ويتكون هيكل التعويضات من استحقاقات ثابتة ومتغرية وبدالت وبرامج حوافز دورية واالمتيازات غري النقدية مبا يتاىش واملعايري واألعراف 
املتبعة بالنسبة لقطاع الخدمات املالية يف اململكة العربية السعودية.

ووفقًا 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 2020م مبلغ 279,7 مليون ريال 

سعودي.

املخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

قام بنك الجزيرة باعتاد وتبني طريقة متينة وشفافة وحكيمة يف إدارة املخاطر بشكل عام، وبذلك يواصل البنك االستثار يف بناء بنية تحتية 
تستطيع بشكل فاعل تعريف وتقييم وقياس السيطرة عىل املخاطر املحتملة التي يواجهها البنك عىل نطاق واسع عىل مستوى املنشأة.

وكإجــراء رئيســـي عــىل مســتوى املخاطــر تواصــل إدارة بنــك الجزيــرة املتـــابعة الدقيقــة للمخـــاطر الرئيســية والنـاشـــئة التــي يتوقــع أن تبـــرز وتهــدد 
ليــس فقــط االقتصاديــات العــــاملية واألســــواق املاليــة فحســب بــل أيضــا آثارهــا املتعــددة عــىل االقتصــاد  الســعودي وبالتــايل القطــاع املــايل 

يف اململكــة.
إن من أهم القضايا املحلية والدولية التي حدثت خال العام 2020م:

جائحــة كوفيــد-19 والتــي أثــرت ســلبًا عــىل النشــاط االقتصــادي واالجتاعــي عــىل مســتوى العــامل بوتــرية غــري مســبوقة. ونتــج عــن ذلــك   •
قيــام العديــد مــن الــدول بتنفيــذ قيــوًدا محليــة صارمــة مل تشــهد مــن قبــل، مبــا يف ذلــك حظــر الســفر الداخــيل ، والقيــود الجزئيــة أو الكاملــة 
عــىل الحركــة و العمــل عــن بعــد، وإغــاق املــدارس واملصانــع واملتاجــر والخدمــات. لقــد دخــل العــامل نتيجــة لهــذه الجائحــة يف أكــرب وأرسع 
وأخطــر صدمــة يف التاريــخ الحديــث، األمــر الــذي شــكل تحديــات شــتى عــىل املناحــي االقتصاديــة والرعايــة الصحيــة واالجتاعيــة للبلــدان. 
وقــد امتــد أثــر ذلــك عــىل االقتصــاد الوطنــي أيًضــا حيــث كان النخفــاض أســعار النفــط وتأثــري الوبــاء األثــر الواضــح عــىل األحــداث الرئيســية 
ــر ذلــك  ــر بــدوره عــىل حجــم املعامــات والتحويــات والضيافــة وأث يف اململكــة كســائر دول العــامل، مثــل موســم الحــج والعمــرة الــذي أث
عــىل الــرشكات واملنشــآت العاملــة يف هــذا القطــاع. عــىل الرغــم مــن االنخفــاض الحــاد يف الطلــب العاملــي عــىل النفــط بســبب التباطــؤ 
االقتصــادي لـــ COVID-19 ، فقــد شــهدت صــادرات النفــط الســعودية مرونــة معتدلــة، مرتبطــة يف الغالــب باكتســاب حصــة يف الســوق.

لقــد قامــت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية مببــادرات شــتى هدفــت لدعــم الســيولة مــن خــال التمويــل والضانــات وضــخ رأس املــال   •
يف القطــاع الحكومــي، كــا وأن البنــك املركــزي الســعودي )ســاما( أعلــن عــن عــدد مــن املبــادرات املختلفــة إلدارة آثــار الوبــاء خصصــت لدعــم 

مؤسســات القطــاع املــايل. ومــن املتوقــع أن تعيــد هــذه الخطــوات الثقــة يف املــؤرشات االقتصاديــة للمملكــة.

خــال جائحــة COVID-19، زادت تدفقــات الســيولة الخارجــة بســبب تأجيــل ســداد املنشــآت الصغــرية واملتوســطة وتســديد التســهيات   •
ــز القــدرة عــىل دعــم اإلقــراض  ــاح املتوقــع بعــد التدفقــات الخارجــة املرتبطــة بالصدمــات لتعزي الكبــرية. لقــد أدى احتياطــي الســيولة املت

عــىل النحــو الــذي شــجعه البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(.

يوجــد هنــاك تقلــص وضغــط يف العوائــد واإليــرادات وذلــك نظــرًا إىل تخفيضــات أســعار الفائــدة )األربــاح( مــن قبــل البنــك املركــزي   •
الخــاص. للقطــاع  البنــوك  مــن  املتوقــع  املدعــوم  واإلقــراض  الســعودي 

1.  الحفاظ عىل كفاية رأس املال:

إن إدارة البنــك تضمــن مواصلــة البنــك باالحتفــاظ عــىل مســتويات كافيــة مــن رأس املــال النوعــي مــا ميكنهــا مــن املســاندة والحفــاظ عــىل 
النمــو املتوقــع يف األصــول املرجحــة باملخاطــر وكذلــك الوفــاء مبتطلبــات كفايــة رأس املــال النظاميــة املتوقعــة. وضمــن هــذا اإلطــار فقــد 
قــام البنــك بتطبيــق اســرتاتيجية محكمــة لتعزيــز رأس املــال تأخــذ يف االعتبــار املزايــا والقيــود ذات العاقــة وكذلــك مــا يتعلــق بتكلفــة توفــري 

رأس املــال واألطــر الزمنيــة للتنفيــذ. 

ــد حيــث وضعــت   ــة العمــل عــىل هــذا الصعي ــز قاعــدة رأس املــال للبنــك، فقــد كانــت اإلدارة يقظــة باســتمرار ملواصل وضمــن الســعي لتعزي
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الســيناريوهات االســرتاتيجية األمثــل واألفضــل التــي مــن شــأنها أن تضمــن ليــس مجــرد رأس املــال الكمــي بــل أيضــًا الجــودة النوعيــة لــرأس 
ــة. ــات النظامي ــال يف اســتجابته للمتطلب امل

2. إدارة السيولة:

إن إحــدى املخاطــر الرئيســية املرتتبــة عــىل األحــداث العامليــة األخــرية وآثارهــا عــىل األســواق املاليــة واإلقليميــة واملحليــة تتمثــل يف توفــري 
الســيولة/ األمــوال بتكلفــة ال تزيــد عــن تدفــق العوائــد االقتصاديــة املشــتقة مــن األصــول املمولــة. وإدراكًا منهــا ملتطلبــات الســيولة بعــد 
األخــذ يف االعتبــار متطلبــات األعــال الحاليــة واألعــال املخططــة، فقــد قامــت إدارة بنــك الجزيــرة بوضــع إطــار قــوي للســيولة يضمــن تحديــدًا 
اســتباقيًا ملتطلبــات الســيولة الحاليــة واملقــدرة كــا يقيــس تلــك املتطلبــات مقابــل تكلفــة تلــك الســيولة. وقــد واصلــت لجنــة املوجــودات 
واملطلوبــات يف البنــك تركيزهــا عــىل ضــان إبقــاء تكلفــة التمويــل/ الســيولة ضمــن حــدود مقبولــة مــا يوفــر للبنــك فرصــة لتمويــل منــو 
األصــول ذات العوائــد العاليــة. كــا قــام البنــك بتنفيــذ نظــام ILAAP الشــامل )عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة املؤسســية( وفقــًا للمتطلبــات 
التنظيميــة. والتــي ويركــز فيهــا ILAAP بشــكل رئيــي عــىل تقييــم مخاطــر الســيولة للبنــك، وهيكليــة الحوكمــة، واالســرتاتيجيات ذات 

الصلــة، والرتتيبــات الطارئــة للتعامــل مــع أحــداث الســيولة.

3. نوعية األصول:

قــام البنــك ببــذل الرتكيــز الــازم  لضــان بقــاء نوعيــة األصــول لكافــة خطــوط األعــال عــىل مســتوى مــريض مــن حيــث النوعيــة مبــا يحــول دون 
أيــة تصنيفــات أو مخصصــات و/ أو شــطب لديــون ال مــربر لهــا. كــا أن البنــك بقــي بشــكل عــام انتقائيــًا عــىل مســتوى كافــة رشائــح األعــال 

وحــدد رشائــح عمائــه املســتهدفة مبنهجيــة واضحــة ترتكــز عــىل النواحــي التاليــة:

وضع سياسة ائتانية واضحة.  -

تحديد األسواق املستهدفة ومستوى املخاطر املقبولة بشكل واضح.  -

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

وضع إطار لقبول املخاطر لضان أن املخاطر املرتبطة بخط عمل معني يتم عكسها ومتثيلها عىل النحو الواجب يف مصفوفات مستوى   -
املخاطر األساسية التي يجب مراقبتها ومراجعتها واإلباغ عنها وفقًا للحدود املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.

اعتاد إطار لتقييم مخاطر املقرتض املستهدف ضمن رشائح العمل واملحافظ املالية لضان أن يدعم ذلك اإلجراء النمو املستهدف   -
لنوعية األصول واحتالية التعرث وتقديرات تكلفة االئتان.

وقد قام البنك بتطبيق منهجًا منظًا لتبني املعيار املحاسبي الدويل- اإلصدار رقم 9 وكذلك إطار الخسائر املتوقعة من االئتان ومبا 
يتاىش مع املتطلبات التنظيمية. وروعي الحرص عىل مراقبة مخاطر السيولة باستمرار واتخاذ اإلجراءات الازمة لتخفيف النقص املحتمل 

يف السيولة للبنك يف ضوء مقاييس مخاطر الركن الثاين ووباء كوفيد-19. 

إدارة مخاطر السوق:

املوضوعية.  والعوامل  الكيل  واالقتصاد  األعال  وتوجهات  السوق  تقلبات  منها  مختلفة  لعوامل  املخاطر  لتقبل  البنك  استعداد  يخضع 
ويتم إدارة هذه املخاطر واحتوائها من خال وضع حدود لصاحيات مخاطر األسواق ذات الصلة والسياسات التي تخضع إلطار إدارة املخاطر 
الربح  معدل  ومخاطر  املال  رأس  متطلبات  قياس  خال  من  لديه  السوق  مخاطر  باستمرار  البنك  ويراقب  التنظيمي.  وااللتزام  املعتمد 

ومخاطر العمات األجنبية وضان أن أعال إدارة 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

تتمثــل مخاطــر الســوق يف تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية أليــة أداة ماليــة بســبب التقلــب يف متغــريات الســوق 
كأســعار األســهم ومعــدالت الربحيــة وأســعار رصف العمــات األجنبيــة وأســعار الســلع.

إدارة مخاطر السوق

إن لجنــة سياســة مخاطــر الســوق املفوضــة مــن مجلــس اإلدارة مســؤولة عــن السياســات والحــدود والضوابــط املســتخدمة يف إدارة مخاطــر 
الســوق. ولــدى البنــك سياســة معتمــدة ملخاطــر الســوق ومجموعــة حــدود لقســم الخزينــة والتــي تقنــن بوضــوح السياســات واإلجــراءات وحــدود 

التعــرض ملخاطــر الســوق. 
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إن الهــدف الرئيــي هــو إدارة التقلبــات يف األربــاح وتوضيــح مخاطــر الســوق وبيانــات مخاطــر الســيولة لــإدارة العليــا ولجنــة إدارة املخاطــر ولجنــة 
املوجــودات واملطلوبــات ولجنــة املخاطــر التابعــة ملجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة  البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(.

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية

مخاطــر أســعار رصف العمــات األجنبيــة هــي املخاطــر املرتتبــة عــىل خســارة أي أصــول ماليــة صــادرة بعمــات أجنبيــة لقيمتهــا، أو تحقيــق أيــة 
مطلوبــات صــادرة بعمــات أجنبيــة ربحــًا يف القيمــة. وقــد وضعــت سياســة إدارة مخاطــر الخزينــة حــدود صاحيــات بالنســبة لصــايف املراكــز 
املفتوحــة حســب مجموعــات العمــات، حيــث تــم وضــع حــدود صاحيــات للــدوالر األمريــي وعمــات الــدول العــرش الكــربى والعمــات الخليجيــة 
وكافــة العمــات األخــرى. وجديــر بالذكــر أن مخاطــر البنــك مــن رصف العمــات األجنبيــة ال تذكــر ألن موجــودات ومطلوبــات البنــك مقيمــة بشــكل 

رئيــي بالريــال الســعودي وإىل حــد أقــل بالــدوالر األمريــي أو بعمــات مربوطــة بالــدوالر األمريــي. 

مخاطر أسعار األسهم

تتمثــل مخاطــر أســعار األســهم يف املخاطــر املرتتبــة عــىل انخفــاض قيــم اســتثارات البنــك يف األســهم. ويتــم تقييــم محفظــة البنــك مــن 
األوراق املاليــة  املدرجــة يف الســوق بشــكل منتظــم طبقــا ألســعار الســوق وأيــة تغيــريات يف القيمــة تؤخــذ باالعتبــار يف حقــوق امللكيــة و قامئــة 

الدخــل الشــامل بالبنــك.

املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق

يحتســب بنــك الجزيــرة املتطلبــات الدنيــا لــرأس املــال مقابــل مخاطــر الســوق باســتخدام الطريقــة املعياريــة، حيــث يســتخدم رأس املــال كحاجــز 
حايــة مــايل ملواجهــة أيــة تحــركات معاكســة ملخاطــر الســوق. ومتثــل مخاطــر معــدل الربحيــة ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر الســيولة 

املندرجــة ضمــن معيــار بــازل 2 - الركــن الثــاين عوامــل املخاطــرة الرئيســية التــي تواجههــا أنشــطة البنــك.

اختبارات الضغط / الجهد

يجــري البنــك اختبــارات الضغــط / الجهــد عــىل أســاس نصــف ســنوي وذلــك بهــدف إجــراء املزيــد مــن التقييــم للخســائر املحتملــة. إذ أن البنــك ومــن 
خــال تقييــم حجــم الخســائر غــري املتوقعــة يكــون قــادرًا عــىل فهــم حيثيــات املخاطــر والتعــرض املحتمــل ألحــداث غــري متوقعــة ولكــن معقولــة يف 
األســواق غــري العاديــة. ويســتخدم البنــك لهــذا الغــرض ســيناريوهات متعــددة ترتافــق مــع تبنــي اإلجــراءات املامئــة املتعلقــة بذلــك. وبالنظــر إىل 
البيئــة االقتصاديــة الحاليــة، يتــم النظــر يف مجموعــة واســعة مــن الســيناريوهات مبــا يف ذلــك الســيولة واألثــر عــىل مصــادر التمويــل بالتــايش 
مــع التوجيهــات التنظيميــة املعمــول بهــا. ويتــم تحديــث هــذه الســيناريوهات كــا يجــوز إعــادة تعريفهــا / تحديدهــا عــىل أســاس متواصــل بحيــث 
تعكــس ظــروف الســوق الحاليــة. ويتــم رفــع نتائــج اختبــارات الضغــط إىل كل مــن اإلدارة العليــا ولجنــة إدارة املخاطــر ومجلــس اإلدارة والبنك املركزي 

الســعودي وذلــك مــن أجــل تســهيل وإدارة املخاطــر مبزيــد مــن الشــفافية.      

مخاطر السيولة:

تكمــن مخاطــر الســيولة يف احتــال مواجهــة البنــك مصاعــب يف الوفــاء بواجباتــه املتعلقــة بااللتزامــات املاليــة التــي يتــم ســدادها نقــدًا أو مــن 
خــال أيــة أصــول ماليــة أخــرى. وميكــن أن تقــع مخاطــر الســيولة نتيجــة الضطرابــات الســوق أو تخفيــض درجــة التقييــم االئتــاين والتــي ميكــن 
أن تتســبب يف تبخــر بعــض مصــادر التمويــل. وللتخفيــف مــن آثــار هــذه املخاطــر تحــاول اإلدارة بــكل جــد تنويــع مصــادر التمويــل؛ ويتــم األخــذ 
يف االعتبــار النواحــي املتعلقــة بالســيولة عنــد تســعري األصــول. وتقــي سياســة البنــك عــىل هــذا الصعيــد باالحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد 

واألدوات املعادلــة للنقــد. 

لقــد أدت األزمــة املاليــة العامليــة األخــرية إىل حصــول تغــري كبــري يف التنظيــم واإلرشاف عــىل مخاطــر الســيولة يف املؤسســات املاليــة. وبنــاًء 
عــىل متطلبــات إدارة مخاطــر الســيولة مبوجــب نظــام بــازل 3، يتــم اســتخدام نســبتني مــن أجــل إدارة مخاطــر الســيولة وهــا نســبة تغطيــة الســيولة 

ونســبة صــايف التمويــل الثابتــة. 

طريقة إدارة مخاطر السيولة:

بالنسـبة لـإدارة اليوميـة للسـيولة، تضمـن مجموعـة الخزينـة وجـود متويـل كاٍف مـن أجـل الوفـاء بالتزامـات الدفـع والسـداد اليوميـة يف الوقـت 
املحـدد.

كا تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

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

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

مراقبة تركزات املودعني عىل مستوى البنك لتجنب االعتاد غري الازم عىل كبار  املودعني.  

تنويع مصادر التمويل من أجل ضان وجود مزيج متوييل مائم والذي يعترب أيضًا جزءًا من خطة التمويل الطارئ ويتم فحصها بشكل دوري.  

السيولة  تغطية  ونسبة  )ساما(  السعودي  املركزي  البنك  قبل  من  املحددة  السيولة  كنسبة  النظامية  النسب  عىل  املحافظة  ضان   
ونسبة صايف التمويل الثابتة فوق املستويات املطلوبة.
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إجراء اختبارات الضغط / الجهد للسيولة  بصفة دورية تحت مختلف السيناريوهات كجزء من التخطيط الحكيم للسيولة من أجل اختبار فعالية   
وقوة الخطط ذات العاقة. 

وضع ظام ILAAP )عملية تقييم كفاية السيولة املؤسسية( وفقًا للمتطلبات التنظيمية للرتكيز عىل تقييم مخاطر السيولة للبنك.  

وجديــر بالذكــر أن كافــة السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بالســيولة مشــمولة يف دليــل سياســة مخاطــر الســوق والتــي تخضــع للمراجعــة واالعتــاد 
عــىل أســاس ســنوي مــن قبــل لجنــة سياســة مخاطــر الســوق. انســجامًا مــع أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك والقواعــد الصــادرة عــن البنــك املركــزي 
الســعودي )ســاما(، يحتفــظ البنــك باحتياطــي نظامــي لــدى البنــك املركــزي الســعودي )ســاما( يعــادل 7% مــن إجــايل حجــم ودائــع الطلــب و 4% 
مــن ودائــع العمــاء اآلجلــة. وباإلضافــة إىل االحتياطــي النظامــي، يحتفــظ البنــك باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن 20% مــن حجــم مطلوبــات الودائــع، 

عــىل شــكل نقــد وأصــول، والتــي ميكــن تحويلهــا إىل ســيولة خــال مــدة ال تتجــاوز 30 يومــًا.

وميلــك البنــك حاليــًا محفظــة اســتثارية، يتكــون جــزء كبــري منهــا مــن ســندات الســعر العائــم والصكــوك الحكوميــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي 
الســعودي )ســاما(. وتعتــرب هــذه املحفظــة ذات نوعيــة وســيولة عاليــة مــع إمكانيــة توفــر التمويــل )حتــى 85-100 % حســب األداة االســتثارية( 

مــن خــال نافــذة إعــادة الــرشاء لــدى البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(.

مخاطر العمليات

تعــرف مخاطــر العمليــات عــىل أنهــا مخاطــر الخســائر الناجمــة عــن فشــل أو عــدم كفايــة اإلجــراءات  الداخليــة أو املوظفــني أو األنظمــة أو أيــة عوامــل 
خارجيــة أخــرى ويشــمل هــذا التعريــف املخاطــر القانونيــة ويســتثني مخاطــر الســمعة واملخاطــر االســرتاتيجية. تنشــأ مخاطــر العمليــات يف الغالــب 

مــن كافــة األنشــطة التــي ميارســها البنــك تقريبــًا.

إدارة مخاطر العمليات

صمم إطار إدارة مخاطر العمليات الذي تم تبنيه من أجل إنشاء تعاون مثمر وفعال بني إدارة املخاطر واألقسام املتبنية للمخاطر ممثلة مبختلف 
مجموعات العمل ضمن البنك، فمع أنه تم  إبقاء مسؤولية إدارة العمل واملخاطر عىل عاتق مجموعات وأقسام األعال، إال أنه تم أيضا إنشاء أسس 

مشرتكة من أجل إرشاك فريق إدارة مخاطر العمليات يف تسهيل عملية  تعريف تحديد وقياس وتقييم  املخاطر واإلجراءات الرقابية املرتبطة. 
مبشاركة  استعدادًا للمبارشة بتنفيذ أنشطة تحديد وتقييم املخاطر عىل نطاق البنك، فقد تم تنفيذ برنامج شامل لتعريف ملفات املخاطر 

اإلدارة وممثيل املخاطر وأصحاب املخاطر املعنيني.
كا تم تقييم املخاطر وتصنيفها حسب األهمية بالتشاور مع إدارات مجموعات األعال بهدف لفت أنظارها للمخاطر الرئيسية والهامة التي 

يجب أخذها بعني االعتبار واتخاذ اإلجراءات الازمة من قبلها عىل أساس األولوية.  
وفيا ييل الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات :

التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية

إن التقييـم الـذايت للمخاطـر واإلجـراءات الرقابيـة عبـارة عـن أداة تسـتخدم ملراقبة عمل وأداء اإلجراءات الرقابية ضمن نشـاط أو عمل معني. وكجزء 
مـن هـذه األداة يتـم متابعـة االحتفـاظ بسـجل املخاطـر واإلجـراءات الرقابيـة والـذي يتـم تحديثـه بشـكل مسـتمر و منتظـم. وتشـمل دورة مراجعـة 
إجـراءات التقييـم الـذايت للمخاطـر واإلجـراءات الرقابيـة املناقشـة مـع مجموعـات العمـل وتقديـم تقاريـر دوريـة إىل لجنـة إدارة املخاطـر لطلـب 

التوجيـه فيـا يخـص قبـول املخاطـر ومعالجتهـا مبـا يف ذلـك قـرار اتخـاذ إجـراءات ملراجعـة وتطويـر بيئـة الرقابـة. 

ويتـم مبوجـب برنامـج التقييـم الـذايت للمخاطـر واإلجـراءات الرقابيـة عقـد النـدوات وورش العمـل مـن قبـل فريـق إدارة مخاطـر العمليـات لتعريـف 
وتقييـم املخاطـر واإلجـراءات الرقابيـة عـىل مسـتوى كافـة أقسـام  العمـل واملسـاندة. ويتـم تقييـم اإلجـراءات الرقابيـة بشـكل دوري لضـان أنها 

تعمـل وفقـا ملـا صممـت له.

كـا قـام البنـك بتشـكيل لجنـة خاصـة معنيـة مبراجعـة السياسـات واملنتجـات واإلرشاف عـىل تطويـر السياسـات واملنتجـات الجديـدة أو القامئـة. 
وتتمثـل مسـؤولية اللجنـة يف مناقشـة قطاعـات األعـال املختلفـة بالبنـك فيـا يخـص السياسـات أو املنتجـات ومختلـف جوانـب املخاطـر لضـان 

معالجتهـا بالشـكل املناسـب قبـل إطاقهـا.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

تعــرف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر عــىل أنهــا مقاييــس لقيــاس مــدى خطــورة العملية/النشــاط وذلــك مــن خــال إشــارات تحذيريــة مبكــرة تــم 
تطويرهــا لإشــارة إىل زيــادة التعــرض للمخاطــر داخــل البنــك. وتوفــر هــذه املــؤرشات اتجاهــات التعــرض للمخاطــر عــن طريــق مقارنــة نتائجهــا 

ــة مســبقا مــن قبــل البنــك. املتحققــة مــع الحــدود/ املــؤرشات املحــددة واملقبول

ــًا مــن خــال إدارة مخاطــر  يتــم تعريــف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر ملجموعــات العمــل / الدعــم مــن خــال ورش العمــل ويتــم مراقبتهــا دوري
العمليــات. كــا يتــم تحليــل املــؤرشات التــي تــربز إمكانيــة التعــرض للمخاطــر مبــا يتجــاوز الحــدود/ املــؤرشات املحــددة مســبقًا ومناقشــتها مــع 

مجموعــات العمــل / الدعــم املعنيــة لوضــع خطــط عمــل تصحيحيــة مناســبة.

إدارة بيانات الخسائر

إن إدارة بيانــات الخســائر هــي عمليــة مركزيــة ممنهجــة لتســجيل الخســائر الناجمــة عــن أحــداث ومخاطــر تشــغيلية والتــي تحــدث يف البنــك لتمكــني 
البنــك مــن تحليــل إخفاقــات اإلجــراءات الرقابيــة وضــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الحــوادث.
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قـام البنـك بتطويـر إجـراءات لعمليـة جمـع بيانـات الخسـائر الداخلية والتي يتم من خالها إباغ إدارة مخاطر العمليات بهذه الخسـائر لغرض تسـجيلها 
يف سـجل الخسـائر التشـغيلية. تحتفظ إدارة مخاطر العمليات بقاعدة بيانات شـاملة عن الخسـائر التشـغيلية منذ عام 2013 حتى تاريخه.

إدارة استمرارية األعامل

طــور البنــك ووضــع برنامجــًا متكامــًا إلدارة اســتمرارية األعــال يركــز عــىل القــدرة عــىل االســتمرارية واســرتداد األعــال بالنســبة لإجــراءات 
ــاًء عــىل املعايــري الدوليــة وأفضــل املارســات املتبعــة ومتطلبــات البنــك املركــزي الســعودي  الرئيســية واألصــول. وقــد تــم إعــداد الربنامــج بن

ــد نطــاق هــذا الربنامــج ليشــمل التــايل: )ســاما(. وميت
إدارة األزمات واالستجابة.  •

األمن والسامة.  •
استمرارية األشخاص.  •

اسرتداد األعال.  •
اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث.  •

صمم برنامج البنك الخاص بإدارة استمرارية األعال ليعمل بشكل متواصل، وتتم مراجعته بشكل منتظم من قبل األشخاص املعنيني الداخليني 
والخارجيني. وتعزز هذه الخصائص استعداد البنك وقدراته عىل االستجابة لألحداث الطارئة وإدارتها ومواصلة العمليات الهامة. وتتمثل النتائج 
املتوقعة لهذا الربنامج يف انخفاض اآلثار السلبية، تعزيز األداء، والسمعة القوية وااللتزام باملتطلبات النظامية، وخال العام 2020م أتم البنك 

إجراء عدة تجارب هدفت لضان استمرارية األعال دون انقطاع.

برنامج إدارة مكافحة االحتيال

لقد قام  البنك بتنفيذ وتطبيق إطار شامل إلدارة مكافحة مخاطر االحتيال يف البنك منسجًا مع توجيهات البنك املركزي السعودي )ساما(
وأفضل املارسات املحلية والدولية بهذا الخصوص. وعليه فإن إطار عمل إدارة مكافحة مخاطر االحتيال  تضمن الجوانب التالية:

مراجعة هيكل حوكمة إدارة مخاطر االحتيال واالسرتاتيجية املرتبطة به عىل مستوى إدارات البنك املختلفة.  •
تطوير ومراجعة وتحديث دليل وسياسات إدارة مكافحة مخاطر االحتيال واإلجراءات املطبقة فيها.  •

إجراء ورفع مستوى تقييم مخاطر االحتيال واإلجراءات الخاصة مبكافحة االحتيال.  •
تنفيذ حل شامل ملكافحة ومنع االحتيال والكشف عنه يف جميع أنحاء البنك.  •

زيادة مستوى الوعي مبخاطر االحتيال املايل عىل مستويات منسويب البنك وعماءه.  •

إسناد األعامل لجهات خارجية

البنك بوضع إدارة خاصة إلدارة  البنك املركزي السعودي )ساما( املتعلقة بإسناد األعال ألطراف/ جهات خارجية فقد قام  متاشيًا مع قواعد 
نشاطات املوردين والجهات الخارجية، كا 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 األعال املرتبطة بالنشاط املسند 

للجهات الخارجية.

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات

يتــم حســاب كلفــة رأســال مخاطــر العمليــات باســتخدام طريقــة املــؤرش األســايس وذلــك طبقــًا لتوجيهــات البنــك املركــزي الســعودي وقواعــد  
نظــام بــازل 3. وتســتخدم طريقــة املــؤرش األســايس لحســاب كلفــة رأســال مخاطــر العمليــات وحــدة قيــاس ألفــا )15%( عــىل متوســط إجــايل 
الدخــل اإليجــايب الــذي تــم تحقيقــه خــال الســنوات الثاثــة املاضيــة مــن قبــل البنــك. هــذا، وينــوي البنــك االنتقــال إىل الطريقــة التــي أوصــت بهــا 
لجنــة بــازل لــألرشاف املــرصيف يف مقــررات بــازل 3 - تعليــات االنتهــاء مــن اإلصاحــات بعــد األزمــة - والصــادرة يف ديســمرب 2017 ومــا يتبعهــا مــن 
إرشــادات وتعليــات البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(. ويعكــف البنــك حاليــًا عــىل تحديــد خارطــة طريــق تفصيليــة العتــاد الطريقــة الجديــدة وفقــًا 

للجــداول الزمنيــة التــي اقرتحتهــا الهيئــات التنظيميــة.

كــا ســوف يواصــل البنــك جمــع بيانــات الخســائر وربطهــا بخطــوط العمــل وذلــك إلنشــاء ســجل شــامل للخســائر الداخليــة قبــل االنتقــال إىل الطريقــة 
الجديــدة والتــي تخضــع للتوجيهــات النهائيــة مــن البنــك املركــزي الســعودي )ســاما( بهــذا الخصــوص.

• كفاية رأس املال مبوجب متطلبات معيار بازل 2 وبازل 3:

كان البنــك املركــزي الســعودي )ســاما( يف الطليعــة لضــان قيــام القطــاع املــرصيف الســعودي بتبنــي وتنفيــذ أفضــل املارســات التــي 
يقرتحهــا بنــك التســويات الدوليــة، وبالتــايل فقــد أصــدرت العديــد مــن اإلرشــادات بهــذا الخصــوص. ووفًقــا إلرشــادات البنــك املركــزي الســعودي 
)ســاما(، فقــد أصبــح معيــار بــازل 3 ســاري املفعــول يف 1 ينايــر 2013 وقــد أدخــل هــذا املعيــار تعديــات مهمــة عــىل عمليــة احتســاب رأس املــال 
التنظيمــي واألصــول املرجحــة للمخاطــر حســب الركــن األول. عــاوة عــىل ذلــك، فقــد شــهدت متطلبــات الركــن الثــاين والركــن الثالــث تحســيًنا أيضــًا 

مبوجــب هــذا اإلطــار املنقــح.

خال عام 2017، أصدرت لجنة بازل للرقابة املرصفية  إصاحات شاملة إلطار معيار بازل الثالث الحايل.
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تسعى هذه اإلصاحات الجديدة إىل استعادة املصداقية يف حساب األصول املرجحة باملخاط وتحسني املقارنة بني نسب رأس املال للبنك.

تسعى إصاحات لجنة بازل للرقابة املرصفية  إىل مراجعة الطريقة املعيارية لحساب مخاطر االئتان، ومخاطر السوق، وتسوية تقييم االئتان 
ومخاطر العمليات إلحداث حساسية أكرب للمخاطر وقابليتها للمقارنة. تهدف القيود املفروضة عىل استخدام الناذج الداخلية إىل تقليل التباين 

غري املربر يف عملية احتساب البنوك لألصول املرجحة باملخاطر .

إن األصول 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 لألصول 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 
بالبنك يف ظل مستويات مختلفة من سيناريوهات  الخاصة  أيًضا بتقييم مرونة مناذج األعال ورأس املال  للبنك  الداخيل  كفاية رأس املال 
الجهد/الضغط املعقولة والشديدة. استناًدا إىل إطار الركن الثاين وعىل أساس موحد بالكامل، فإنه يعكس نهًجا مركزًيا ودقيًقا للمخاطر لتقييم 

متطلبات رأس املال الحالية واملخطط لها من بنك الجزيرة.

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

الداخلية. الغرض من وثيقة تقييم  البنوك تطوير وثيقة تقييم السيولة  من  البنك املركزي السعودي  2018، يطلب  كرشط إضايف منذ عام 
السيولة الداخلية هو إباغ مجلس إدارة البنك وكذلك الجهات التنظيمية بتقييم مخاطر السيولة لدى البنك والتأثري عىل املتطلبات التنظيمية 

ورأس املال، عند االقتضاء.

وثيقة تقييم السيولة الداخلية هي أداة متكن البنك من إجراء تقييم منهجي ملتطلبات السيولة الخاصة به بالنظر إىل اسرتاتيجياته وخطط أعاله 
ومخاطره وسياساته. يتبع البنك إرشادات وثيقة تقييم السيولة الداخلية حسب األصول ومبا يتوافق مع اإلرشادات التنظيمية يف هذا الصدد.

املعايري املحاسبية

يقــوم البنــك بالحفــاظ عــىل دفاتــر الحســابات والســجات بطريقــة دقيقــة و منظمــة. كــا يتــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــًا للمعيــار الــدويل 
للتقاريــر املاليــة كــا هــو معتمــد يف اململكــة العربيــة الســعودية وغريهــا مــن املعايــري والترصيحــات الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني 

القانونيــني، مبــا يتوافــق مــع أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وأحــكام نظــام الــرشكات يف اململكــة العربيــة الســعودية والنظــام األســاس للبنــك.

إن السياســات املحاســبية املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة الســنوية للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2020م تتفــق مــع تلــك 
املســتخدمة يف إعــداد البيانــات املاليــة الســنوية املوحــدة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2019م. واســتنادًا إىل تطبيــق معايــري جديــدة، 
التفســريات والتعديــات وبالنظــر إىل البيئــة االقتصاديــة الحاليــة، فــإن بعــض السياســات املحاســبية املفصــح عنهــا يف القوائــم املاليــة املوحــدة 
قابلــة للتطبيــق اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2020 الســتبدال أو تعديــل أو إضافــة السياســات املحاســبية املقابلــة املحــددة يف القوائــم املاليــة الســنوية 

املوحــدة لعــام 2019م.

تعيني مراجعي حسابات البنك 

العامة  الجمعية  للبنك. وقد أقر اجتاع  القوائم املالية السنوية وربع السنوية  البنك مسؤولون عن مراجعة  الخارجيني لحسابات  إن املراجعني 
العادية للبنك املنعقد يف 22 شعبان 1441هـ )املوافق 15 أبريل2020 م( توصية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بإعادة تعيني  يك . يب . إم. 
جي الفوزان ورشكاه وتعيني برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمراجعني خارجيني لحسابات البنك للسنة املالية املنتهية يف 31  

ديسمرب 2020م.

املدفوعات النظامية
تتكون املدفوعات النظامية املستحقة عىل البنك للعام 2020م يف جلها من الزكاة املستحقة والرضيبة واملبالغ املستحقة للمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتاعية يف مقابل اشرتاكات التأمني للموظفني، ويوضح الجدول التايل بيانات تلك املدفوعات:

قام بنك الجزيرة خالل السنة 2020م بسداد الدفعات التالية: 

مليون ريال سعوديالمدفوعات

               120,16 الزكاة  )عن عام 2019(

               130,85 ضريبة القيمة المضافة و ضريبة االستقطاع

               163,26 زكاة و ضريبة قيمة مضافة مدفوعة عن فترات سابقة *

                   6,65 ضريبة دخل مدفوعة مقدما )عن عام 2020(

                 80,08 التأمينات االجتماعية - حصة البنك وحصة الموظفين 

                   7,05 الـتأشيرات، رخص اإلقامة والخدمات المتصلة بها ، الخ
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أعلن البنك يف 20 ديسمرب 2018م عن أنه قد تم االتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 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 خال عام 
 1 2019م وتنتهي يف  1 ديسمرب  تبدأ يف  20% والباقي سيتم سداده عىل خمس أقساط متساوية خال خمس سنوات  بواقع  2018م 

ديسمرب 2023م )و قد تم سداد القسط الثاين مببلغ 88,2 مليون ريال سعودي يف عام 2020م(. 
الزكوية  املطالبات  لتسوية  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  مع  االتفاقية  من  الثاين  القسط  كدفعة  سعودي  ريال  مليون   88.2 مبلغ  عىل  املبلغ  هذا  يحتوي   *

للسنوات السابقة وحتى نهاية السنة املالية  2017م. 

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

ال يحتفظ بنك الجزيرة  بأي أسهم خزينة.

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية
يؤكد البنك التزامه التام يف تطبيق جميع التعليات واألنظمة املرصفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهات اإلرشافية من خال 

مارسة أعاله اليومية، وتوضح الجداول أدناه بيانات الغرامات التي تم فرضها عىل البنك وفقًا للتايل:

قرارات البنك املركزي السعودي الجزائية:

موضوع المخالفة

السنة المالية الحالية 2020مالسنة المالية السابقة  2019م

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 
المالية بالريال السعودي

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 
المالية بالريال السعودي

1319,017,200123,416,000مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي اإلشرافية

22,393,000-ال يوجدمخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بحماية العماء

-ال يوجد-ال يوجدمخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة ببذل العناية الواجبة

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بمستوى أداء 
-ال يوجد-ال يوجدأجهزة الصرف اآللي و أجهزة نقاط البيع

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة ببذل العناية 
1400,000-ال يوجدالواجبة في مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

تتعلق  الغرامات املفروضة عىل البنك خال العام 2020م  مباحظات مرتبطة بتعليات مبادئ التمويل املسئول لألفراد، وتعليات حاية 
محل  الجوانب  تعزيز  البنك  راعى  وقد  املراجعة،  محل  وهي  السعودي  املركزي  البنك  ملقام  شاملة  توضيحات  تقديم  تم  والتي  العماء 

املاحظات وآليات التواصل الداخلية ومع الجهة التنظيمية مبا يكفل الحد من أي مخالفات مستقبًا.

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وعدد من أمانات املناطق غرامات مالية عىل البنك تتعلق يف جلها باالشرتاطات البلدية 
الازمة نحو فروع البنك وأجهزة الرصف اآليل بلغت يف إجالها 265,84 ألف ريال سعودي خال عام 2020م كا هو موضح يف الجدول 

أدناه، وقد راعى البنك تعزيز معالجة الجوانب محل املاحظات:    

بآالف الرياالت السعوديةالجهة النظامية

206,04أمانة منطقة الرياض

0,20أمانة المنطقة الشرقية

5,00أمانة جازان

16,00أمانة جدة

9,00أمانة عنيزة

5,00أمانة مكة المكرمة

2,60أمانة نجران

2,00وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

20,00وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

265,84اإلجمالي
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معامالت األطراف ذات العالقة 

قام بنك الجزيرة خال عام 2020م ببعض التعامات العادية والتي تصنف عىل أنها تعامات مع أطراف ذات عاقة  التي متت وفقًا والتزامًا مبا 
نص عليه نظام مراقبة البنوك والتعليات الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( وكذلك الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق 
املالية والتوجيهات اإلرشافية األخرى. حيث تم التأكد من أن جميع هذه التعامات قد متت دون أي رشوط تفضيلية، ويوضح الجدول أدناه حجم 

هذه التعامات والتي تم تضمينها يف القوائم املالية املوحدة: 

كانت األرصدة يف 31 ديسمرب 2020م والناتجة عن تلك املعامات يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:-

2020
بآالف الرياالت السعودية

2019

بآالف الرياالت السعودية

شركات تابعة

501,480501,480استثمارات

14,27120,730ودائع للعماء

698,548651,371أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

289,148290,117أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

155,320289,599ذمم مدينة

41,05514,625ذمم دائنة

530,247530,247التزامات وتعهدات

2,707,5852,796,949قيم اسمية لعقود مشتقات قائمة

شركات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري

164,136148,332استثمارات

303,056238,400ودائع للعماء

5,40024,850مصروفات مستحقة الدفع

-5,400رسوم مستحقة القبض

22,353-مبالغ مدفوعة مقدمًا مقابل بيع استثمارات

2020
بآالف الرياالت السعودية

2019

بآالف الرياالت السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين واألطراف المنتسبة لهم

31,78828,955قروض وسلف

3,488,3604,139,319ودائع للعماء

2,920977التزامات وتعهدات

ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز 5 % من رأسال البنك.

2020
بآالف الرياالت السعودية

2019

بآالف الرياالت السعودية

صناديق استثمار بإدارة الشركة التابعة 

251,244287,024استثمارات

418,182-قروض وسلف، صافي
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فيا ييل اإليرادات واملصاريف واملعامات األخرى مع األطراف ذات العاقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

2020
بآالف الرياالت السعودية

2019

بآالف الرياالت السعودية

57,631128,861دخل عموالت خاصة

201,357242,521مصاريف عموالت خاصة

6,813404دخل أتعاب وعموالت

4,8462,624أتعاب صناديق األمانة

5,40022,850صافي حصة مصروفات بشركة زميلة

49,86055,032أقساط تأمين مدفوعة

9571,169توزيع فائض مستلم من شركة زميلة

25,29010,729مطالبات مستلمة

8,0147,315مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

3,3913,391دخل بموجب اتفاقيات خدمات مشتركة

78117سداد مصروف لشركة تابعة

7,5917,983سداد مصروف إيجار

7042,705مصروف إيجار للفروع

22,35399,895بيع صكوك لشركة زميلة

75,552-المشاركة في مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لشركة زميلة

-53,552قيمة االحتياطيات والمطلوبات المحولة إلى الجزيرة تكافل والمتعلقة بمحفظة التأمين القديمة 

إجايل مبالغ التعويضات التي تم دفعها/ تخصيصها  ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خال السنة عىل النحو التايل:

2020
بآالف الرياالت السعودية

2019

بآالف الرياالت السعودية

115,088104,597منافع قصيرة األجل للموظفين

38,94233,416مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يقصد باإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين لديهم الصاحية واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف 
أنشطة املجموعة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

بلغ إجايل العقود والتعامات بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عاقة( يف عام 2020م نحو 168,3 مليون ريال سعودي. 
حيث أن لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه أيضًا عضوًا يف مجلس إدارة 

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.

ألف ريال سعودي

المبلغ  خالل 2020 م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني

5,400 منتهي في 31 ديسمبر 2020م اتفاقية تكاليف وتوزيع الموارد – صافي

5,400 منتهي في 31 ديسمبر 2020م خصم عمولة أتعاب

20,145 سنة واحدة بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي

26,649 سنة واحدة بوليصة التأمين للرهن العقاري

2,395 سنة واحدة بوليصة للتأمين على الحياة

671 سنة واحدة بوليصة التغطية االئتمانية للموظفين

5,471 تعامات مصاريف العموالت الخاصة

25,290 تعامات مطالبات مستلمة

957 سنة واحدة توزيعات فائض مستلمة

22,353 تعامات بيع صكوك

53,552 ينتهي بانتهاء تحويل مبلغ  العقد قيمة االحتياطيات وااللتزامات المحولة بموجب اتفاقية إتمام تحويل األعمال 
بمحفظة التأمين القديمة

168,284 المجموع
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وقد بلغ إجايل العقود والتعامات بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )الجزيرة كابيتال( يف عام 2020م 17,6 مليون ريال سعودي. 
وتعترب هذه تعامات مع أطراف ذات عاقة بالنظر إىل أن عضو مجلس إدارة البنك السابق األستاذ/ نبيل الحوشان له مصلحة فيها سواء بشكل 

مبارش أو غري مبارش بحكم عضويته سابقًا يف مجلس إدارة, كًا من بنك الجزيرة ورشكة الجزيرة لألسواق املالية حتى 07 أكتوبر 2020م.  

ألف ريال سعودي   

املبلغ  خالل 2020 م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية

2,598 عقد ساري ما لم ينهى اتفاقية خدمات مشتركة

119 تعامات مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل

4,569 تعامات دخل العموالت الخاصة من إيداعات أسواق المال

5,537 تعامات مصاريف إيجار

3,698 عقد ساري ما لم ينهى أتعاب صناديق األمانة

1,042 تعامات دخل الرسوم واألتعاب

17,563 المجموع

ماحظة: تم إدراج املعامات مع رشكة الجزيرة كابيتال عىل أساس زمني حتى 7 أكتوبر 2020م، وهو تاريخ انتهاء عضوية السيد/ نبيل داود الحوشان يف مجلس إدارة البنك ورشكة 
الجزيرة كابيتال .

فيا ييل قامئة بعقود اإليجار والتي قد يكون ألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسائهم مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ويوضح 
الجدول التايل تفاصيل هذه العقود:

ألف ريال سعودي      

 املبلغ خالل

2020 م
فرتة العقد طبيعة العقد الصلة/العالقة اسم الطرف ذي العالقة املتعاقد

289 10 سنوات  إيجار فرع طريق
 الحسن بن عيل

 شقيق األستاذ/ أحمد
بن عثان القصبي

 املهندس/ طارق
بن عثان القصبي األستاذ / أحمد بن عثان القصبي

34 5 سنوات  إيجار  موقع جهاز رصف
آيل يف الرياض

 عضو مجلس إدارة يف رشكة
 دله للخدمات الصحية

املهندس/ طارق
بن عثان القصبي رشكة دله للخدمات الصحية

381 12 سنة إيجار فرع الرحاب  ميتلك حصة يف رشكة اتحاد
األخوة للتنمية

املهندس/ عبداملجيد
بن إبراهيم السلطان رشكة اتحاد اإلخوة للتنمية

704 املجموع

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

تأكيدات مجلس اإلدارة

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

أن سجات 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 أعال أو عقود  كان البنك طرفًا فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو لعضو   •
مجلس اإلدارة املنتدب /الرئيس التنفيذي أو لكبار التنفيذيني بالبنك أو ألي شخص ذي عاقة مبارشة بأي منهم، عدا ما جرى ذكره يف بيان 
املعامات مع األطراف ذوي العاقة واملوضحة يف )معامات األطراف ذات العاقة( من هذا التقرير واإليضاح رقم )35 - املعامات مع 

األطراف ذات العاقة( من القوائم املالية التي متت مراجعتها لعام 2020م.

عدم وجود تعارض بني قرارات املجلس وتوصيات لجنة املراجعة التي تتعلق بتعيني مراجعي حسابات البنك أو عزلهم أو تحديد أتعابهم أو   •
تقييم أدائهم أو بتغيري مراجعي الحسابات قبل انتهاء فرتة تعيينها.

ولقد تم اإلفصاح عن التعامات مع األطراف ذات العاقة واملعلومات املتعلقة بأي أعال أو عقود يكون البنك طرفًا فيها وتكون فيها مصالح ألحد 
أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب أو املسئول املايل األول أو أي شخص ذو عاقة بهم، يف القسم )معامات األطراف 

ذات العاقة( من هذا التقرير واإليضاح رقم )35 - املعامات مع األطراف ذات العاقة( من القوائم املالية التي متت مراجعتها لعام 2020م.
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أرباح العام 2019م 
وافقت الجمعية العامة ملساهمي البنك  املنعقدة  يوم األربعاء 22 شعبان 1441هـ )حسب تقويم أم القرى( املوافق 15 أبريل 2020م عىل 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمني عن النصف الثاين من السنة املالية املنتهية  يف 31 ديسمرب 2019م بإجايل وقدره 
246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة عىل مساهمي البنك عن السنة املالية يف 31 ديسمرب 2019م بواقع  0.30 ريال سعودي للسهم 
الواحد وبنسبة  3% من القيمة االسمية للسهم. وقد روعي توزيع هذه  األرباح للمساهمني اعتبارًا من يوم الثاثاء 12 رمضان 1441هـ املوافق 

05 مايو 2020م.  

سياسة توزيع األرباح
15 جادى األوىل  طبقًا للنظام األسايس املحدث للبنك والذي متت املوافقة عليه يف اجتاع الجمعية العامة املنعقدة يف يوم األربعاء 
1442هـ املوافق 30 ديسمرب 2020م ووثيقة حوكمة بنك الجزيرة، فإن سياسة توزيع األرباح التي ينتهجها البنك تتوافق مع أحكام نظام مراقبة 
البنوك والتوجيهات اإلرشافية، ويتم توزيع صايف األرباح السنوية للبنك التي يتم تحديدها بعد خصم املرصوفات العمومية والتكاليف األخرى، 
وتكوين االحتياطيات الازمة ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر االستثارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة رضورتها مبا 

يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك، عىل النحو اآليت:

السعوديني طبقًا  السعوديني، والرضيبة املقررة عىل املساهمني غري  الزكاة املقررة عىل املساهمني  لدفع  الازمة  املبالغ  تحتسب   ) أ   (
لألنظمة النافذة يف اململكة العربية السعودية ويقوم البنك بدفع هذه املبالغ للجهات املختصة وتخصم الزكاة املدفوعة عن السعوديني 

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

)ب(  ُيرحل ما ال يقل عن 25% من املتبقي من األرباح السنوية الصافية بعد خصم الزكاة لاحتياطي النظامي إىل أن يصبح االحتياطي املذكور 
مساويًا عىل األقل لرأس مال الرشكة املدفوع.

)جـ(   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 السعوديني وغري السعوديني عىل أن يتم توزيعه بنسبة املدفوع من قيمة أسهم السعوديني وغري السعوديني طبقًا 
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 فا يجوز للمساهمني املطالبة بدفعها يف السنة أو السنوات التالية، وال يجوز 

للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عا أقرتحه مجلس اإلدارة.

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

القانوين  لاحتياطي  الازمة  املخصصات  احتساب  عند  السعوديني  وغري  السعوديني  من  لكل  املساهمة  نسبة  عىل  الحفاظ  يجب  )هـ( 
الزكاة والرضيبة – ويجب عىل كل من املجموعتني املساهمة يف تلك االحتياطيات  واالحتياطات األخرى من صايف األرباح -بعد خصم 

حسب نسبهم يف رأس املال عىل أن تخصم مساهاتهم من حصصهم يف األرباح الصافية.

و(     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(، ووفقًا للقواعد التنظيمية ذات الصلة، أن يوزع أرباحًا مرحلية عىل مساهميه بشكل نصف أو ربع سنوي – إن وجدت. 

التصنيف االئتامين
متثل قوة التصنيف االئتاين داللة عىل القوة املالية النسبية التي يتمتع بها البنك، وهي تعزز من قدرة البنك عىل الوصول إىل مصادر متويل 
بسعر أمثل، ال سيا وأن التصنيفات االئتانية تراعي مواطن القوة املالية ومركز السيولة وما يحظى به بنك الجزيرة من إرث عاوًة عىل مراعاة 

التصنيف السيادي املحيل. وميثل الجدول أدناه آخر تقييم ائتاين للبنك:

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف موديز  فيتش
التصنيف االئتامين

)يف مايو 2020( )يف نوفمرب 2020( )يف نوفمرب 2020(

تصنيف العجز عن السداد للمصّدر  
+BBB

تقييم املستوى األسايس االئتاين
 BAA3

طويل األجل

غري مصنف سلبي سلبي تصنيف الوضع املستقبيل

 F2 تصنيف العجز عن السداد للمصّدر       
قصري األجل BAA1/P-2 تصنيف الودائع 

A-/A2 املعيار العاملي

A1)sa( / A+ )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
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املتطلبات الرقابية واإلرشافية املحلية واملعايري الدولية

يتوافق  مبا  األعال  تنفيذ  إجراءات ملراقبة  الجزيرة عدة  بنك  اتخذ  الدولية، فقد  واملعايري  املحلية  الرقابية واإلرشافية  املتطلبات  مع  متاشيًا 
مع تعليات البنك املركزي السعودي )ساما( وأفضل املارسات العاملية يف هذا الصدد. وتقوم مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال 
ومراقبة مستوى االلتزام ككل ووضع الضوابط  تطوير ثقافة وبيئة االلتزام ومكافحة غسل األموال  ومتويل اإلرهاب بدور فعال يف تحسني 
الرقابية الازمة التي متكن بنك الجزيرة من تحقيق أهدافه االسرتاتيجية التي وضعت ومبا يتسق مع املعايري واألنظمة املتبعة بسياسة االلتزام 

ومكافحة الجرائم املالية.

وحرصًا من بنك الجزيرة عىل تنفيذ تعليات ولوائح البنك املركزي السعودي فقد وضع بنك الجزيرة ضوابط رقابية مستدامة عىل مستوى 
املرتتبة  باملخاطر  املوظفني  وعي  رفع  إىل  باإلضافة  الجوانب  كافة  عىل  كبري  بشكل  انعكس  والذي  املختلفة  أعاله  وقطاعات  البنك 
الوسائل  التوعوية عرب  التدريبية املكثفة ملنسوبيه والرسائل  الدورات  تتمم من خال  أن  املالية والتي روعي  والجرائم  االلتزام  عىل عدم 
اإللكرتونية، إىل جانب مراجعة كافة السياسات واإلجراءات وكذلك تعزيز النظام اآليل ملراقبة مخاطر عدم االلتزام وعمليات مكافحة غسل 
األموال والجرائم املالية مبا يف ذلك الرشوة والفساد، ووضع جدول زمني ملراجعة ومراقبة فعالية تلك السياسات واإلجراءات لتتوافق مع  

املستجدات اإلقليمية والعاملية.

مجموعة أمانة مجلس اإلدارة والحوكمة

تتوىل األمانة العامة ملجلس اإلدارة والحوكمة مهام ترتيب وتنظيم سري عمل املجلس واللجان الفرعية املنبثقة عنه مبا يشمل التحضري وعقد 
االجتاعات وحفظ سجاتها، وتلقي املراسات الواردة، وتوثيق القرارات املتعلقة بعمل املجلس واللجان ومتابعة تنفيذها، وكل ما يوكل إليها 
من قبل رئيس و أعضاء املجلس من مهام ومسؤوليات.  كا أن أمانة مجلس اإلدارة مسؤولة عن األعال والتقارير التي تخص مسارات أعال 

البنك املختلفة والرفع بها إىل مجلس اإلدارة ولجانه لإطاع وليتخذ بشأنها أي قرارات.  

إىل جانب ذلك، فإن املجموعة تسهم يف قيادة وإدارة مناحي الحوكمة الرشعية يف البنك مبا يتاىش مع مبادئ الحوكمة الرشعية 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 وما سواها، إىل جانب موامئة قواعد 
ولوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واللجان اإلدارية لضان اتساقها والقواعد واللوائح املعمول بها وافضل التطبيقات، إىل جانب 

دور املجموعة يف اإلسهام يف مناحي وأطر التقييم واملاءمة والتدريب الخاصة باملجلس ولجانه. 

1( مبادئ حوكمة الرشكات
يدرك بنك الجزيرة اآلثار اإليجابية لألخذ مببادئ ومعايري الحوكمة الرشيدة والتي تقتي اتباع املعايري املهنية واألخاقية يف تعامات البنك 
وذلك من خال تطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية ومبا يسهم يف تعميق و تطوير كفاءة عمل البنك وعاقاته مع أصحاب املصالح، السيا 
وأن البنك يؤمن بأن السري يف هذا النهج يعزز ثقة املستثمرين بالبنك من جهة و بقطاع الصناعة املرصفية من جهة أخرى ومبا ينعكس إيجابَا 

عىل سامة القطاع املرصيف يف اململكة العربية السعودية. 

ومن منطلق حرص بنك الجزيرة كمؤسسة مالية تعمل يف اململكة العربية السعودية عىل موامئة أطر الحوكمة املعمول بها مبا يتسق 
مع القواعد الصادرة عن الجهات اإلرشافية والتنظيمية وأفضل التطبيقات فقد روعي خال العام 2020م إجراء مراجعة شاملة لجميع مناحي 
الحوكمة والتي اشتملت عىل تحديث النظام األسايس للبنك وثيقة سياسة حوكمته، وسياسة تعارض املصالح املحتملة ألعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيني، وتحديث السياسة الخاصة باإلفصاح ومتطلباته وآلياته. وقد تم العمل عىل تطبيق هذه السياسات بعد إقرارها 
من قبل مجلس إدارة البنك. ولرغبة البنك يف تعزيز مناحي التواصل مع مساهميه فقد استمر البنك يف العمل عىل مبادراته يف حث 
املساهمني من أصحاب شهادات األسهم وممن مل يستلموا أرباح أسهمهم خال الفرتة السابقة عىل التواصل مع البنك لتحديث بياناتهم 

وترتيب حقوق أسهمهم، وتم توفري محرك بحث محدث يف موقع البنك عىل الشبكة بهذا الخصوص. 

واملناقشة  العامة  الجمعيات  وحضور  األرباح،  عىل  الحصول  يف  املساهمني  حق  تضمنا  حوكمته  ووثيقة  للبنك  األسايس  النظام  إن 
العامة  بالجمعيات  واملتعلقة  املحدثة  والبيانات  املعلومات  فإن  البنك،  يف  اإلفصاح  سياسة  وبحسب  باألسهم.  والترصف  والتصويت 
وامليزانيات، والقوائم املالية وتقرير مجلس اإلدارة السنوي يتم توفريها بصفة دامئة للمساهمني، وتنرش يف الصحف املحلية وعىل 
البنك يف تأصيل وعي مساهميه، فقد درج عىل طباعة  البنك اإللكرتوين. ورغبة من  ) تداول( وموقع  موقع السوق املالية السعودية 

وتوزيع األوراق والوثائق الخاصة باجتاعات الجمعيات العامة وتوزيعها عىل املساهمني عند عقد اجتاعات الجمعيات العامة. 

وحرصًا من البنك عىل االلتزام باملتطلبات اإلرشافية التي تضمنتها الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية ووثيقة مبادئ 
الحوكمة وإطار الحوكمة الرشعية الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( يف فرباير 2020م  إىل جانب أفضل التطبيقات واملارسات 
املحلية والدولية، ولضان الوفاء بهذه املتطلبات يف إطار ومنهجية موثقة، فقد راعى البنك العمل عىل إجراء مراجعات شاملة لكافة أطر 

ومتطلبات الحوكمة خال العام 2020م وذلك بهدف تقييم مستوى االلتزام بها، إىل جانب أفضل التطبيقات املتبعة يف هذا الشأن.

وشمل إطار الحوكمة يف بنك الجزيرة  والذي تم موامئته عىل ما ييل:

أ ( النظام األساس لبنك الجزيرة : حيث روعي العمل خال العام 2020م عىل إجراء مراجعة شاملة ألحكام النظام األساس ليتسق مع 
املتطلبات التنظيمية وأفضل التطبيقات املحلية والدولية وتم إقرار النسخة املحدثة من أحكام النظام األساس يف اجتاع الجمعية العامة 

غري العادية التي عقدت بتاريخ 15 جادى األوىل 1442هـ املوافق 30 ديسمرب 2020م وتم نرشه عىل موقع البنك وموقع تداول.
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ب ( سياسات الحوكمة اإلجرائية:  حيث راعى البنك موامئة كافة سياسات حوكمته وفق التايل:

وثيقة حوكمة بنك الجزيرة املحدثة وفقًا إلطار الحوكمة الرشعية الصادر من البنك املركزي السعودي )ساما( يف شهر فرباير 2020م   •
والذي أقره مجلس اإلدارة يف اجتاعه بتاريخ 16 ديسمرب 2020م.  

سياسة اإلفصاح، حيث تم إعادة صياغتها لتتواءم مع متغريات البيئة التنظيمية.   •
السياسة املنظمة للعاقة مع أصحاب املصالح، حيث روعي صياغة هذه السياسة بشمولية لتغطي تنظيم العاقة مع كافة أصحاب   •

املصالح من املساهمني والجهاز اإلداري واملوظفني والعماء والدائنني واملوردين وجميع املتعاملني مع البنك مبختلف صفاتهم .
السياسة املنظمة للتعامات مع األطراف ذوي العاقة والتي تم إقرارها من مجلس إدارة البنك وتتناول تنظيم العاقات التعاقدية مع   •
جميع األطراف ذات العاقة مبا يحمي مصالح البنك ويتوافق وأطر أحكام نظام الرشكات واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات اإلرشافية. 
سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية واإلدارة التنفيذية والتي تم إقرارها من الجمعية العامة للبنك يف 30   •

ديسمرب 2020م. 
سياسة معالجة تعارض املصالح.   •

سياسة التحقق من استقالية أعضاء املجلس واللجان الفرعية وأعضاء اللجان من خارج املجلس والتي أقرها مجلس اإلدارة.    •
السياسات واملعايري اإلجرائية للعضوية يف مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية.  •

سياسة توزيع األرباح، مبا يتوافق وأحكام نظام الرشكات ونظام مراقبة البنوك واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات اإلرشافية.   •
سياسة وميثاق السلوك األخاقي واملهني و التي أقرت من مجلس اإلدارة.   •

ت ( قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة:

والتي  اإلدارة  مجلس  عن  املنبثقة  الفرعية  اللجان  وكافة  املجلس  عمل  لوائح  وموامئة  مراجعة  باستكال  2020م  العام  خال  البنك  قام 
تشتمل عىل )اللجنة التنفيذية، لجنة املراجعة، لجنة الرتشيحات واملكافآت، لجنة املخاطر، لجنة املسؤولية االجتاعية( ومبا يتسق مع أحكام 
وثيقة مبادىء الحوكمة، معايري متطلبات التعيني يف البنوك، نظام مراقبة البنوك وقواعده، الئحة حوكمة الرشكات، وأحكام نظام الرشكات. 

وخال العام 2020م أقر مجلس اإلدارة تحديث لوائح عمل املجلس واللجان الفرعية املنبثقة عنه، يف حني أقرت الجمعية العامة للبنك التي 
عقدت بتاريخ 30 ديسمرب 2020م تحديث قواعد لجنتي املراجعة والرتشيحات واملكافآت وفق ما تقي بذلك التوجيهات اإلرشافية.

القيام بأعالها بأقىص  أداء أنشطتها وتشكيلها وقواعد عملها بشكل سنوي وذلك لضان  اللجان وفقًا لقواعد عملها، مراجعة  وتراعي 
فعالية والتزامها بالتميش مع املتطلبات اإلرشافية، والتوصية بأية تغيريات تراها مامئة إلقرارها من مجلس اإلدارة أو من الجمعية العامة. 

ث ( تقييم فعالية املجلس وأعضائه وفعاليات لجان املجلس:

وفق ما تنص عليه التوجيهات اإلرشافية التي تضمنتها وثيقة مبادىء الحوكمة، والئحة حوكمة الرشكات ووثيقة حوكمة بنك الجزيرة، يقوم 
مجلس اإلدارة وبصفة سنوية بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم يف أعاله سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وفعالية اللجان املنبثقة 
عن املجلس، وخال الربع الرابع من العام 2020م وبتوجيه من لجنة الرتشيحات واملكافآت قامت مجموعة املوارد البرشية بالبنك بتصميم 
وإعداد وتنفيذ أطر تقييم فعالية أعال مجلس اإلدارة واللجان الفرعية املنبثقة عنه وما قامت به من أعال ضمن نطاق العمل املوكل إليها، 
وتم الرفع مبخرجات عملية التقييم للجنة الرتشيحات واملكافآت لإطاع والرفع بتوصياتها ملجلس اإلدارة. وينهج البنك تدوير عملية التقييم 

ملجلس اإلدارة و اللجان الفرعية مرة واحدة من قبل مستشار خارجي كل ثاثة أعوام.

ج ( الربامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس:  

مــن خــال نهــج البنــك يف تعزيــز وتطويــر مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس يف مختلــف أوجــه الصناعــة املرصفيــة، 
فقــد صــري لتصميــم برامــج تدريبيــة مبــارشة وأخــرى عــن طريــق التعلــم عــن بعــد لكامــل دورة املجلــس املمتــدة مــن ينايــر 2019م وحتــى 
ديســمرب 2021م، وتشــمل هــذه الربامــج كافــة أعضــاء املجلــس وأعضــاء لجانــه الفرعيــة، وقــد روعــي خــال العــام 2020م العمــل عــىل تنفيــذ 

عــدد مــن مناشــط التدريــب املوجهــة للمجلــس واللجــان الفرعيــة والتــي شــملت املناحــي التاليــة :
مناحي استمرارية األعال   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   

ح ( حقوق املساهمني :  

من خال التوجيهات اإلرشافية ذات الصلة وكقاعدة عامة، يعمل البنك عىل تسهيل مارسة املساهمني لجميع حقوقهم النظامية املتصلة 
بالسهم عىل أكمل وجه، ومن ذلك تقديم املقرتحات واملاحظات حيال البنك وأدائه. وقد تم تخصيص هاتف رقم 8394-609 012 والربيد 
ssu@baj.com.sa  لتلقي أي استفسارات من عموم املساهمني، ودرج عىل الرفع ملجلس اإلدارة مبا يرد بهذا الشأن. إىل  اإللكرتوين 
جانب ذلك ووفقًا ملارسات البنك فقد أجاب املجلس عن أسئلة واستفسارات املساهمني خال اجتاعات الجمعية العامة للبنك والتي 

عقدت يف عام 2020م وعن طريق وحدة شؤون املساهمني يف البنك، ويقوم املجلس مبراجعة هذه املاحظات واآلراء ومناقشتها.
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طلبات سجل املساهمني :

خال العام 2020م روعي طلب سجات املساهمني وفق البيانات التالية  :

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

أخرى2020/03/01)1(

أخرى2020/03/26)2(

ملف أرباح2020/04/16)3(

أخرى2020/04/26)4(

أخرى2020/08/11)5(

أخرى2020/10/25)6(

أخرى2020/12/23)7(

الجمعية العامة2020/12/30)8(

التي تضمنتها الئحة حوكمة الرشكات  الجزيرة  يلتزم روحًا ونصًا بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية واالسرتشادية  بصفة عامة، فإن بنك 
الصادرة عن مقام هيئة السوق املالية باستثناء ما هو موضح أدناه بحيث انعكس هذا االلتزام من خال تضمني املتطلبات يف نظام البنك 
والسياسات  الجزيرة  بنك  حوكمة  وأطر  لسياسات  باإلضافة  الفرعية،  ولجانه  اإلدارة  مجلس  عمل  ولوائح  البنك  حوكمة  ووثيقة  األسايس 
يف  إثبات حقوق املساهمني يف األسهم واملشاركة  تتضمن  والتي  البنك املختلفة،  العمل املنظمة ألعال قطاعات  وأدلة  الداخلية 
الجمعيات العامة وتوفر جميع املعلومات التي تكفل للمساهمني مارسة حقوقهم، واإلفصاح عن البيانات املالية وغري املالية والتميش 
التام مع متطلبات الشفافية وفق الحدود النظامية، وكذلك تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسئوليات أعضائه وتشكيل لجانه املختلفة وفق 

لوائح عمل تتفق مع التوجيهات اإلرشافية.

أسباب عدم التزام البنكالمتطلبالمادة

تشكيل لجنة الحوكمة )مادة 95
استرشادية(

يقوم مجلس اإلدارة وفق قواعد والئحة عمله باإلشراف على مناحي حوكمة البنك والتأكد 
من االلتزام بها.

93
الفقرة الفرعية )ب( 

من الفقرة )4(

اإلفصاح عن مكافآت كبار 
تم تضمين البيانات بشكل إجمالي.التنفيذيين

2( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه 

يتشكل مجلس إدارة بنك الجزيرة بحسب ما نصت عليه أحكام النظام األساس من )9( أعضاء يوكل لهم مهام إدارة البنك، وبتاريخ 19 ديسمرب 
2018م عقدت الجمعية العامة للبنك اجتاعها الختيار وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة املجلس املمتدة من 01 يناير 2019م وحتى 31 
ديسمرب 2021م وفق منهجية التصويت الرتاكمي. ووفق التوجيهات اإلرشافية وبعد الحصول عىل موافقة الجهات التنظيمية فقد روعي 

اختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس وعضوًا منتدبًا من بني أعضاء املجلس.

 31 2019م وحتى  01 يناير  كا راعى مجلس إدارة البنك اختيار وتعيني رؤساء وأعضاء لجان املجلس الفرعية لدورة املجلس املمتدة من 
ديسمرب 2021م، واملشكلة حسب اآليت:  

1- اللجنة التنفيذية . 

2- لجنة املخاطر. 

3- لجنة الرتشيحات واملكافآت.

4- لجنة املسؤولية االجتاعية )برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة(.
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5- لجنة املراجعة )والتي صادقت الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ 19 ديسمرب 2018م عىل تشكيلها وتعيني أعضاءها( . 

2020م انضم األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم )عضو مستقل( لعضوية مجلس اإلدارة يف املقعد الشاغر خلفًا  29 يونيو  وبتاريخ 
لألستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم املعيوف ) عضو مستقل(، و أيضًا بتاريخ 07 أكتوبر 2020م انتهت عضوية األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 
2020م فإن مجلس إدارة بنك الجزيرة يتشكل من   31 ديسمرب  باستقالته من املجلس كعضو مجلس إدارة منتدب، ومن ثم وكا بتاريخ 

كل من:

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

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياملهندس/ طارق بن عثان 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 امللحم6

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياألستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي7

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياألستاذ/ تركـــــــــــــي بن عبد الله الفوزان8

عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتامع 

موضحًا فيه أسامء الحارضين

2020م عقد  العام  العام عىل األقل، وخالل  اجتامعات يف   )4( للبنك، فإن مجلس اإلدارة يعقد  النظام األساس  وفق ما ينص عليه 

املجلس )6( اجتامعات ويوضح البيان أدناه هذه االجتامعات وسجل الحضور فيها:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
االجتماع األول
2020/2/19م

االجتماع الثاني 
2020/4/15م

االجتمـاع الثالث
2020/7/23م

االجتماع الرابع
2020/9/16م

االجتماع الخامس
2020/10/7م

االجتماع السادس
2020/12/16م

√√√√√ √ المهندس /طارق بن عثمان القصـــــــــبي

√√√√√√المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

√√√√√√األستاذ/عبد الله بن صالح الرشـــيد

√√√√√√األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

√√√√√√األستاذ/ عادل بن سعود دهـلـوي

√√√√√√األستاذ/إبراهيم بن عبد الله الحديثـي

√√√√√√األستاذ/ تركي بن عبد الله الفوزان

√√√√--األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم )*(

--√√√√األستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــــان )**(

)*( إنضم األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم لعضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 29 يونيو 2020م

)**( انتهت عضوية األستاذ/ نبيل الحوشان يف مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 07 أكتوبر 2020م .
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أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة   )3

ومؤهالتهم وخرباتهم:

أ ( أعضاء مجلس اإلدارة:

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/1
 طارق بن عثان

القصبي

2019 – عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية   -

1998م –عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -

2016م- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -

1995- رئيس مجلس إدارة رشكة دله للخدمات الصحية.  -

2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة عطاء التعليمية.  -

2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة رزم  لاستثار.  -

1998 – رئيس مجلس اإلدارة يف الرشكة الفنية لتوطني التقنية.  -

2018 – عضو مجلس اإلدارة يف رشكة البلد األمني للتنمية   -
والتطوير العمراين.

2018 – عضو مجلس اإلدارة يف رشكة ضاحية سمو .  -

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

2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة آر ذي إم قايرميينكول أنونيم   -
سريكيتاي RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi )تركيا(

2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة قايرميينكول باتريمياري   -
 NEBA Gerimenkul Yatirimlari VE  يف تايساريت آي إس

Ticaret A.S. )تركيا(

)2008-2013( رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية.  -

)1994- 2007( عضو مجلس اإلدارة املنتدب يف رشكة عسري للتجارة   -
والسياحة والصناعة.

)2007-2019( نائب رئيس مجلس اإلدارة يف رشكة عسري للتجارة   -
والسياحة والصناعة.

)2012-2019( رئيس مجلس إدارة رشكة رسب  لاستثار العقاري.  -

بكالوريوس هندســة 
مدنية – جامعة امللك 

سـعود- 1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ عام 1998م إضافة 

لعضوية  اللجنة التنفيذية، 
إىل جانب رئاسته سابقاً للجنة 

املخاطر، إضافة إىل عضوية 
ورئاسة العديد من مجالس 

إدارات رشكات ذات األنشطة 
االستثارية املتعددة داخل 

وخارج اململكة العربية 
السعودية.

املهندس/2
عبد املجيد 
بن إبراهيم 

السلطان

1993م – عضو مجلس إدارة رشكة اتحاد األخوة للتنمية.  -
2004م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -

2009م – عضو مجلس إدارة رشكة أوالت للتنمية.  -
2013م – رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.  -

2013م – عضو مجلس إدارة رشكة رويال آند صن للتأمني   -
)جمهورية مرص العربية(.

2019م – رئيس مجلس اإلدارة - رشكة الدرة التنمية املتقدمة.  -

1991م-2007 – عضو مجلس إدارة رشكة املرافق اإلنشائية.  -
1991م-2007 – عضو مجلس إدارة رشكة تصنيع مواد التعبئة والتغليف  -

1998م -2018م – عضو مجلس إدارة رشكة 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 استثارية أخرى متنوعة  

داخل وخارج اململكة العربية 
السعودية.

األستاذ/3
عبد الله بن 

صالح الرشيد

2015م – الرئيس التنفيذي ورشيك مؤسس - رشكة أدايئ   -
لألعال اإلدارية.

2016م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -
2018م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة بصمة إلدارة العقارات.  -

2018م – الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس املديرين – رشكة   -
عامل التأمني.

1983م-1984م – مسئول املوازنات التقديرية، البنك العريب الوطني.  -
1984م-1988م – مسئول الشئون املالية-املكتب الثقايف   -

للمملكة العربية السعودية- كندا. 
1988م-1992م – مسئول الشئون املالية-وزارة التعليم العايل.  -

1992م-2001م – مساعد املدير العام –رشكة الشيكات السياحية   -
السعودية.

2001م-2005م – نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية وعضو   -
مجلس اإلدارة- رشكة العثيم التجارية.

2006م-2008م – نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية-عضو   -
     مجلس إدارة رشكة أسواق عبد الله  العثيم.

2008م-2014م – نائب الرئيس التنفيذي-مجموعة خالد البلطان -   -
الرياض.

2017م - عضو مجلس إدارة – رشكة مهارة للموارد البرشية.  -

1983م- بكالوريوس 
العلوم اإلدارية-جامعة 
امللك سعود- الرياض.

له خربات سابقة يف عدد من 
املؤسسات والرشكات املالية 

واالستشارية واإلدارية والتجزئة.

األستاذ/4
إبراهيم بن 

عبد العزيز 
الشايع

2014م – املدير املايل – املؤسسة العامة للتأمينات   -
االجتاعية.

2016م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -
2018م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة مصدر.  -

2002م-2004م – مدقق مايل مكتب الراشد – محاسبون   -
      ومراجعون ومستشارون قانونيون.

2008م-2009م – مستشار غري متفرغ لتطوير العمل املايل   -
واإلداري اإللكرتوين – هيئة املحاسبة واملراجعة الدولية  لدول 

      مجلس التعاون الخليجي.
2011م-2014م – عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت الصفوة.  -

2011م-2015م – مدير إدارة امليزانية – املؤسسة العامة للتأمينات   -
االجتاعية 

2004م – بكالوريوس –
املحاسبة- جامعة امللك 

سعود.
2008م ماجستري 
املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة 

كوينزالند للتقنية – 
اسرتاليا.

خربات سابقة وحالية متنوعة 
يف  مؤسسات مالية 

واستثارية يف مجاالت 
املحاسبة واملراجعة .

األستاذ/ 5
عادل بن سعود 

دهلوي

2020م - العضو املنتدب -رشكة دلة الربكة لاستثار القابضة.  -
2019م - مدير عام رشكة قرص الورود – املغرب.  -

2019م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -
2019م - عضو مجلس إدارة رشكة دله للخدمات الصحية .  -

1994م-2002م – مدير ائتان – ائتان الرشكات – البنك السعودي   -
الفرني.

2002م-2006م – مساعد مدير عام –ائتان الرشكات – مجموعة   -
سامبا املالية.

2006م -2011م – مساعد الرئيس التنفيذي لاستثار – رشكة دله   -
الربكة القابضة.

2011م-2017م – العضو املنتدب والرئيس التنفيذي – رشكة أتقان   -
كابيتال.

2018م-2002م – مساعد الرئيس التنفيذي لاستثار )رشكة دلة   -
الربكة القابضة(.

1993م – بكالوريوس 
العلوم الطبية - جامعة 

امللك سعود.

-    البنوك التجارية.
-    ائتان الرشكات.

-    إدارة االستثارات
       واملرصفية االستثارية

       واالستشارات املالية
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األستاذ/ 6
إبراهيم بن 

عبد الله 
الحديثي

2019م – الرئيس التنفيذي لرشكة الرشق األوسط لاستثار   -
املايل )ميفك كابيتال(.

2019م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -

1983م- 1989م – املدير املايل – الشئون العسكرية - األمانة   -
العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.

1985م-1995م – مراقب مايل- الشئون العسكرية - األمانة العامة   -
ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.

1995م-1996م – مساعد مدير إدارة االستثار - األمانة العامة   -
ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.

1996م-2009م – مدير إدارة االستثار - األمانة العامة ملجلس   -
التعاون لدول الخليج العريب.

يونيو 2009م – ديسمرب 2018م –العضو املنتدب – عضو مجلس   -
اإلدارة املنتدب – رشكة الرشق األوسط لاستثار املايل ) ميفك 

كابيتال(.

1983م – بكالوريوس 
يف إدارة األعال – 

محاسبة – جامعة امللك 
سعود.

خربات سابقة وحالية يف 
الشئون املالية واالستثارية.

األستاذ/ 7
تريك بن 

عبد الله 
الفوزان

2012م – رئيس إدارة االستثار العقارية – رشكة الرشق األوسط   -
لاستثار املايل )ميفيك كابيتال(.

2019م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -

2004م-2005م – مسئول عمليات صناديق االستثار – مجموعة   -
سامبا املالية.

2006م-2007م – مساعد مدير صناديق االستثار – بنك الباد.  -
2007م-2009م – مدير صناديق االستثار – رشكة كريدي آقريكول   -

السعودي الفرني.
2009م-2011م –مدير صناديق االستثار – رشكة اإلمناء لاستثار.  -

2011م-2012م – نائب الرئيس لصناديق االستثار – رشكة رنا   -
لاستثار.

2003م – بكالوريوس 
محاسبة – جامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن.

خربات متنوعة يف قطاعات 
االستثارات العقارية 

والصناديق االستثارية لدى 
القطاع املرصيف والرشكات 

االستثارية املتخصصة.

األستاذ/ خليفة 8
بن عبداللطيف 

امللحم 

1995م – عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت األبيض.  -
2004م -  رئيس مجلس إدارة الرشكة املتقدمة للبرتوكياويات.  -

2007م -  عضو مجلس إدارة – رشكة آي جي آي األردن.  -
2013م – رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة  للخدمات املساندة.  -
2017م – عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية السعودية للنقل   -

البحري.
2019م – عضو مجلس إدارة والء التعاونية للتأمني.  -

2020م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  -

1985م – 2002م عضو مجلس إدارة البنك السعودي الربيطاين.  -
1987م – 1994م عضو مجلس إدارة البنك السعودي األسباين.  -
2007م – 2012م عضو مجلس إدارة رشكة مناء للبرتوكياويات.  -

2012م – 2017م عضو مجلس إدارة رشكة االتفاق للحديد.  -
2014م – 2017م – عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات   -

االجتاعية.

بكالوريوس إدارة 
أعال –جامعة كلورادو 

–الواليات املتحدة 
األمريكية – 1978.

خربات سابقة وحالية يف 
املجالني املايل واالستثاري.

األستاذ/ 9
نبيل بن داود 

الحوشان )*(

-  2010م -الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة.
-  2013م –عضو مجلس اإلدارة املنتدب لبنك الجزيرة.

2013م -عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية.  -
2019م - عضو مجلس اإلدارة – بنك التنمية االجتاعية.  -

1984-1998م- رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد، املنطقة   -
الوسطى، البنك السعودي الربيطاين.

1998-2001م- رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد باملنطقة   -
الرشقية، مجموعة سامبا املالية.

2001-2006م- رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد، البنك   -
العريب الوطني.

2006-2010م- عضو مجلس إدارة ساب تكافل.  -
2006-2010م- رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد، البنك   -

السعودي الربيطاين.
2010م – 2020م – الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة.  -

2013م – 2020م – عضو مجلس اإلدارة املنتدب –بنك الجزيرة.  -
2010م – 2018م –عضو مجلس اإلدارة-رشكة الجزيرة لألسواق   -

املالية.
2019م- 2020م – نائب رئيس مجلس اإلدارة – رشكة الجزيرة   -

لألسواق املالية.

ب ( أعضاء لجان املجلس الفرعية :

الخرباتاملؤهالتعضوية اللجان السابقةعضوية اللجان الحاليةاالسمم

املهندس/1
طارق بن عثان 

القصبي

1998-2015م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.-   2016 – رئيس اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.  -
2013-2015م – رئيس لجنة إدارة املخاطر - بنك الجزيرة.  -

بكالوريوس هندســة مدنية 
– جامعة امللك سـعود- 

1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك الجزيرة منذ عام 
1998م إضافة لعضوية  اللجنة التنفيذية، 

وكذلك رئاسته سابقاَ للجنة إدارة املخاطر، 
إضافة إىل عضوية العديد من مجالس 
إدارات رشكات ذات أنشطة استثارية 

متعددة داخل وخارج اململكة. 

املهندس/2
عبداملجيد 

بن إبراهيم 
السلطان

-  2016م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك الجزيرة.
2019م – رئيس لجنة املسئولية االجتاعية )برنامج خري   -

الجزيرة( – بنك الجزيرة.
2020م- رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت – بنك الجزيرة   -

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

2009- 2012م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.  -
1989م، بكالوريوس يف 

الهندسة - جامعة امللك 
سعود.

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة منذ عام 
2004م ورئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة 

تكافل تعاوين، وكذلك املشاركة يف 
عضويات مجالس إدارات رشكات استثارية 

أخرى متنوعة  داخل وخارج اململكة.

األستاذ/ 3
عبد الله بن 

صالح الرشيد

2017م –عضو لجنة املراجعة – رشكة مصنع أسطوانات   -
الغاز.

2018م – عضو لجنة املراجعة – رشكة مجد لاستثار   -
والتطوير العقاري.

2019م- 2020م رئيس لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.  -
2019م- 2020م رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت – بنك   -

الجزيرة.

1983م- بكالوريوس العلوم 
اإلدارية-جامعة امللك سعود- 

الرياض.

له خربات سابقة يف عدد من املؤسسات 
املالية واالستشارية واإلدارية والتجزئة .

األستاذ/ 4
إبراهيم بن 

عبد العزيز 
الشايع

2020م – رئيس لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.  -
2020 م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك الجزيرة   -

2016م -عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت-بنك الجزيرة.  -
عضو لجنة املراجعة برشكة حصانة.  -

عضو لجنة املراجعة يف رشكة مصدر.  -

-  2010-2013م –عضو  لجنة املراجعة الرشكة السعودية 
الفرنسية للتأمني.

-  2013-2015م – رئيس لجنة املراجعة – رشكة أسمنت 
الصفوة.

2004م – بكالوريوس 
–املحاسبة- جامعة امللك 

سعود.
2008م ماجستري املحاسبة 

املهنية املتقدمة- جامعة 
كوينزالند للتقنية – الواليات 

املتحدة األمريكية.

خربات سابقة وحالية متنوعة يف  
مؤسسات مالية واستثارية يف مجاالت 

املحاسبة واملراجعة .
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األستاذ/ عادل 5
بن سعود 

دهلوي

2019م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة  -
2019م – رئيس لجنة املراجعة لبنك الجزيرة  -

2020م – العضو املنتدب –رشكة دلة الربكة القابضة   -
لاستثار.

2020م – املدير العام – رشكة قرص الورود -املغرب  -

-  1994م  – 2002م – مدير ائتان – ائتان الرشكات – 
البنك السعودي الفرني.

- 2002م – 2006م مساعد مدير عام -  ائتان الرشكات – 
مجموعة سامبا املالية.

- 2006م – 2011م – مساعد الرئيس التنفيذي لاستثار – 
رشكة دلة الربكة القابضة.

- 2011م – 2017م العضو املنتدب والرئيس التنفيذي – 
رشكة إتقان كابيتال.

- 2018م – 2020م – مساعد الرئيس التنفيذي لاستثار – 
رشكة دلة الربكة القابضة.

1993م – بكالوريوس 
العلوم الطبية - جامعة امللك 

سعود.

- البنوك التجارية.
- ائتان الرشكات.

- إدارة االستثارات املرصفية االستثارية 
    واالستشارات  املالية.

األستاذ/6
إبراهيم بن 

عبد الله 
الحديثي

2018م– رئيس اللجنة التنفيذية يف رشكة البرص للخدمات   -
الطبية.

2018م – رئيس لجنة املراجعة يف رشكة البرص للخدمات   -
الطبية.

2018م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت يف رشكة   -
البرص للخدمات الطبية.

2020م – عضو لجنة الرتشيحات و املكافآت – بنك الجزيرة.  -

-   يناير 2019م – حتى 30 يونيو 2019م – رئيس لجنة 
الحوكمة لبنك الجزيرة.

2019م- 2020م –عضو اللجنة التنفيذية يف بنك    -
الجزيرة.

1983م – بكالوريوس يف 
إدارة األعال – محاسبة – 

جامعة امللك سعود.

خربات سابقة وحالية يف القطاعني املايل 
واالستثاري.

األستاذ/ تريك   7
بن عبد الله 

الفوزان

2019م – عضو لجنة املخاطر يف بنك الجزيرة. 2003م – بكالوريوس - 
محاسبة – جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن.

خربات متنوعة يف قطاعات االستثارات 
العقارية والصناديق االستثارية لدى 

القطاع املرصيف والرشكات االستثارية 
املتخصصة

األستاذ/ خليفة 8
بن عبداللطيف 

امللحم

2020م – عضو لجنة الرتشيحات و املكافآت يف بنك الجزيرة.  -
2020م – عضو اللجنة التنفيذية يف بنك الجزيرة.  -

2020م – عضو لجنة املخاطر يف بنك الجزيرة.  -

- 2007م – 2018م- عضو اللجنة التنفيذية يف بنك الجزيرة.
-  2009م – 2011م- عضو لجنة املخاطر  يف بنك الجزيرة
- 2013م – 2015م- عضو لجنة املخاطر يف بنك الجزيرة. 

- 2016م – 2018م-  رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت يف 
بنك الجزيرة.

1978 - بكالوريوس إدارة 
أعال جامعة كولورادو- 

الواليات املتحدة

خربات سابقة وحالية يف القطاعني املايل 
واالستثاري.

األستاذ/ 9
نبيل بن داود 

الحوشان )*(

2013-2015م – عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.  -
2013-2015م  - عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت – بنك   -

الجزيرة.
2013م- 2020م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.  -

1984م- بكالوريوس يف 
املحاسبة، جامعة امللك 

سعود، الرياض.

خربات سابقة متنوعة يف عدد من 
املصارف السعودية يف كل من مجموعة 

مرصفية الرشكات، مجموعة املرصفية 
الشخصية، وشبكة الفروع.

األستاذ/ 10
فواز بن محمد 

الفواز

2012م – عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.  -
2013م – عضو لجنة املراجعة – رشكة ماذ للتأمني.  -
2015م – املسئول املايل األول – رشكة التصنيع   -

الوطنية.

1983-1999م – مساعد نائب رئيس قسم املالية-   -
      رشكة سابك.

2000-2004م – مدير عام الخدمات املشرتكة-  -
     قسم املحاسبة –سابك

2004-2009م – مدير عام قسم املالية – سابك.  -
2007-2015م – نائب رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة   -

املراجعة – رشكة ينبع الوطنية للكياويات - ينساب.

1983م- بكالوريوس محاسبة 
– جامعة امللك سعود.

له خربات سابقة متعددة يف مجاالت 
املحاسبة واملراجعة يف رشكات استثارية 

متنوعة.

األستاذ/ 11
طه بن محمد 

أزهري

2012 م – عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.  -
2015م – كبري املدراء املاليني- رشكة الطريان املدين   -

السعودي القابضة.
2017م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة باتك لألعال   -

اللوجستية واالستثار.
2017م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة زهرة الواحة.  -

1993-1995م – مدقق مايل خارجي-رشكة آرثر أندرسون   -
- الرياض.

1995-1998م –مدقق مايل داخيل-مجموعة سامبا   -
املالية.

8-2001م – مسئول االلتزام وضان الجودة- مجموعة   -
سامبا املالية.

1999-2001م – مدقق مايل داخيل- مجموعة سامبا   -
املالية.

2001-2004م – مدير التدقيق الداخيل ومجموعة   -
املخاطر – مجموعة العثيم التجارية.

4-2008م – مدير عام قسم املالية- الرشكة السعودية   -
للمتاجر الشاملة )كارفور(.

2008-2015م – املستشار االقتصادي للرئيس   -
التنفيذي- رشكة املياه الوطنية.

2013-2016م – عضو لجنة املراجعة-رشكة الجزيرة   -
لألسواق املالية.

1993م- بكالوريوس 
محاسبة- جامعة امللك 

سعود.

لديه خربات سابقة متنوعة يف املحاسبة 
واملراجعة لدى العديد من املؤسسات 

املالية واالستثارية داخل وخارج اململكة.

*انتهت عضوية األستاذ/ نبيل الحوشان يف مجلس اإلدارة اعتباراً من تاريخ 07 أكتوبر 2020م 
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األستاذ/ 12
عبد الوهاب 

بن عبد الكريم 
البتريي

2020م – عضو لجنة املخاطر – بنك الجزيرة   -
2020م – عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية للصناعات   -

NATPET البرتوكياوية
2015م – عضو مجلس إدارة رشكة اللجني القابضة.  -

2015 م- عضو مجلس إدارة- مجموعة السنبلة.  -
2015م رشيك تنفيذي – رشكة رشكاء وتر األعال للتجارة   -

املحدودة.
2014م - رئيس مجلس اإلدارة- رشكة أصول و بخيت   -

االستثارية
2013م - عضو مجلس إدارة- رشكة تضامن الهمة املحدودة  -

2004 م - عضو مجلس إدارة - رشكة منافذ لسيارات   -
اإلسعاف واملعاقني

2019 م- عضو مجلس إدارة- رشكة مجموعة كابات الرياض  -

2002م – 2004م أخصايئ استثارات – البنك السعودي   -
األمريي )سامبا(.

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

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

2010م – ماجستري- إدارة 
أعال- كلية لندن لألعال 

 London Business(
)School

لديه خربات سابقة متنوعة يف املحاسبة 
واملراجعة لدى العديد من املؤسسات 

املالية واالستثارية داخل وخارج اململكة.

األستاذ/ طارق 13
بن عبدالرحمن 

الشبييل

2020م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت – بنك الجزيرة   -
2013م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت-رشكة الجزيرة   -

للتكافل التعاوين 
2020م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت- رشكة الجزيرة   -

لألسواق املالية

1982م – 1984م – مراقب التعويضات والحوافز -    -
مرشوع برتوالين للزيت الخام.

1984م –أكتوبر 1987م – مساعد مدير العاقات   -
الصناعية – رشكة مصفاة برتومني موبيل- ينبع.

1987م – ديسمرب 1989م – مدير شئون املوظفني –   -
رشكة برتومني – رابغ.

1990م – يناير 1993م – مدير عام املوارد البرشية   -
والتخطيط واالستقدام – رشكة سارك.

1993م – يوليو 1994م – نائب املدير العام للالية   -
واإلدارة – رشكة برتونال - سارك.

1994م –ديسمرب 1995م – نائب املدير العام للمشاريع   -
.UK الخاصة – رشكة مدا للتجارة املحدودة – لندن

1996م – مايو 1997م – املساعد التنفيذي لنائب   -
الرئيس – رشكة املوارد القابضة.

1997م – أبريل 2008م – البنك السعودي الربيطاين –   -
مدير عام إدارة املوارد البرشية.

مارس –سبتمرب 2009م – مدير عام املوارد البرشية   -
.TADAWUL رشكة تداول–

01 مارس 2010م – 31 أكتوبر 2020م – رئيس مجموعة   -
املوارد البرشية ببنك الجزيرة.

1981م - بكالوريوس علوم 
يف إدارة األعال جامعة والية 

اوهايو، الواليات املتحدة 
األمريكية

لديه خربات سابقة متنوعة يف مجال 
املوارد البرشية. 

األستاذ/ 14
عبد العزيز بن 

إبراهيم الهدلق

-  2013م – عضو لجنة املسئولية االجتاعية )برنامج  خري 
الجزيرة ألهل الجزيرة( – بنك الجزيرة .

1996 – 1998م – مساعد مدير عام اإلدارة العامة   -
لشؤون املنظات الدولية- وزارة العمل والشؤون 

االجتاعية.
1998 – 2005م – مدير عام اإلدارة العامة للمنظات   -

الدولية – وزارة العمل والشؤون االجتاعية.
1996 – 2005م – عضو مجلس إدارة منظمة العمل   -

الدولية.
2005 – 2006م – املرشف العام عىل إدارة العاقات   -

العامة واإلعام االجتاعي-وزارة الشؤون االجتاعية.
2005 – 2007م مدير عام التعاون الدويل-وزارة الشؤون   -

االجتاعية للتنمية االجتاعية.
2007 – 2011م – وكيل الوزارة املساعد- وزارة الشؤون   -

االجتاعية للتنمية االجتاعية.
2001 – 2013م – وكيل الوزارة- وزارة الشؤون االجتاعية   -

للتنمية االجتاعية.
2013 – 2017م – عضو مجلس الشورى.  -

1982 بكالوريوس خدمة 
اجتاعية-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 
االجتاعية إضافة إىل عضوية العديد من 

الهيئات واملنظات الدولية ذات الصلة 
بالعمل املجتمعي.

الدكتور فهد بن 15
عيل العليان

2016م -عضو لجنة املسئولية االجتاعية )برنامج  خري   -
الجزيرة ألهل الجزيرة( – بنك الجزيرة .

2017م -عضو مجلس إدارة جمعية التوعية والتأهيل   -
االجتاعي.

2018م  -عضو مجلس إدارة نادي الشباب  -
2020م – عضو  مجموعة عمل املجلس العام لاستدامة -   -

املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية.

2003م - مدير املرشوع الوطني الثقايف لتجديد الصلة   -
بالكتاب مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

2003-2007م - مستشار غري متفرغ وزارة التعليم العايل  -
2005-2014م – عضو مجلس إدارة نادي الشباب   -

)املرشف العام عىل املسؤولية االجتاعية(
2005-2008م - وكيل عادة املركز الجامعي لخدمة   -
املجتمع والتعليم املستمر جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسامية – اململكة العربية السعودية
2001-2018م - عضو هيئة التدريس - كلية العلوم   -

االجتاعية/كلية الرتبية - جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسامية – اململكة العربية السعودية

1990م بكالوريوس كلية 
الرشيعة - جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسامية.
1995م ماجستري - علم اللغة 

التطبيقي – جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسامية.

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 واالجتاعي ، ومشاركات 

ثقافية وعلمية.



25

تقرير مجلس اإلدارة 2020

ج( اإلدارة التنفيذية:

األستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم 

املنصب: الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

املؤهالت العلمية واملهنية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودإدارة ماليةبكالوريوس1995م

جامعة والية إلينوي بالواليات املتحدةإدارة األعالماجستري2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضمدير عاقات اإلئتان2001م – 2004م

املدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى – 2004م – 2011م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلالخدمات املرصفية لألفراد

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة2011م – 2012م

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عام الفروع و إدارة الرثوات2012م – 2013م

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عام الخدمات املرصفية و إدارة الرثوات2014م – 2019م

نائب العضو املنتدب للخدمات املرصفية 2019م – 2020م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك سابوإدارة الرثوات

الخدمات املالية رشكة مساهمة مقفلةساندعضو مجلس اإلدارة / عضو اللجنة التنفيذية2014م – 2017م

رشكة ذات مسئولية وكالة ساب للتأمنيرئيس مجلس املديرين2012م – 2018م
الخدمات املالية محدودة

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةساب للتكافلعضو مجلس اإلدارة / عضو اللجنة التنفيذية2016م – 2018م

HSBC إتش إس يب يس عضو مجلس اإلدارة2017م – 2019م
الخدمات املالية رشكة مساهمة مقفلةالعربية السعودية   

الخدمات املالية رشكة مساهمة مقفلةسمةعضو مجلس اإلدارة2017م – 2020م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرئيس التنفيذي 2020م - حتى تاريخه

األستاذ / يارس بن عيل الحديثي 

املنصب: رئيس مجموعة الخزينة 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود بالرياض، باململكة العربية السعوديةمحاسبةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب كان آخرها مدير1994م – 2001م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةتداول املشتقات

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةرئيس إدارة املتاجرة يف مجموعة الخزينة2001م – 2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس مجموعة الخزينة 2008م – 2009م
االستثاررشكة ذات مسؤولية محدودةرشكة إعار لاستثارإدارة أعال خاصة2009م – 2010م
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املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخزينة 2010م

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

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية نوكسفيل، تينيي، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعالبكالوريوس1984م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1994م – 2002م

كبري التنفيذيني يف قسم
البطاقات االئتانية

كبري التنفيذيني يف قسم خدمات
االئتان للمستهلكني

كبري التنفيذيني يف قسم منتجات 
البطاقات االئتانية

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

البنك السعودي كبري التنفيذيني يف قسم الربميري 2002م – 2004م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

البنك السعودي رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة2004م – 2011م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

رئيس مجموعة املرصفية الخاصة وإدارة 2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرثوات

األستاذ / خالد بن عثامن العثامن 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية لندن لألعال باململكة املتحدةإدارة أعالماجستري2012م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2003م – 2006م
يف املنطقة الوسطى 

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالفرني

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2006م – 2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل التجارييف املنطقة الوسطى 

رئيس شبكة فروع الخدمات 2008م – 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الباداملرصفية لألفراد

رئيس شبكة فروع الخدمات 2010م – 2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملرصفية لألفراد
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املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد2011م

األستاذ / حازم بن عبدالعزيز املقرن

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودنظم معلومات حاسببكالوريوس1995م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير عاقة أول1995م – 2003م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية)مساعد املدير العام(

نائب الرئيس وقائد فريق 2003م – 2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الخليج الدويليف مجموعة متويل الرشكات

املدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى 2008م – 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمرصفية الرشكات

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةللرشكات واملؤسسات املالية 

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 – 2009-م 

البنك السعودي مدير تطوير القنوات املرصفية2009م 2011-م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين )ساب(

 فرباير 2011م -
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم التحول اللوجستييونيو 2011م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم املعلومات والتقنيةيونيو 2011م- 2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمسؤول العمليات األول  2017م
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األستاذ / شاهد أمني 
املنصب: املسؤول املايل األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة وست لندناقتصادبكالوريوس1990م
جمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين  يف اململكة املتحدةاملحاسبةعضو 1997FCCAم

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

إعامحكوميبريتيش برودكاستينج كوربوريشنبرنامج خريجي املالية1990م – 1993م

قطاع التجزئةرشكة مساهمة مدرجة -بريطانياديكسونز كارفونمحاسب1993م – 1997م

قطاع التوزيعرشكة مساهمة مدرجة -بريطانياهاسربومحلل مايل1997م – 1998م

االستشارات املاليةرشكة مساهمةمجموعة لورين االستشاريةمستشار أول1998م – 2000م

االستشارات املالية رشكة خاصة يب أيه االستشاريةمستشار أول2000م – 2002-م

رئيس قسم إدارة التكلفة2002م – 2007م
ومنسق متويل 

مجموعة أتش أس يب يس -  فرع 
لندن، متت إعارته لفرع املجموعة 

باململكة العربية السعودية
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة

رئيس قسم تطوير املنتجات 2007م – 2010م 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاينالتمويلية 

نائب الرئيس التنفيذي للتمويل 2010م – 2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمةبنك الهالوالتخطيط االسرتاتيجي 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملسؤول املايل األول 2012م

األستاذ / خالد بن عمر املقرن 
املنصب: رئيس املجموعة القانونية

املؤهالت العلمية واملهنيةاملؤهالت العلمية واملهنية

الجامعةالجامعةاملجــــــالاملجــــــالاملؤهـــــلاملؤهـــــلالعامالعام

جامعة امللك سعود، يف اململكة العربية السعوديةجامعة امللك سعود، يف اململكة العربية السعوديةقانونقانونبكالوريوسبكالوريوس19901990م م 
الجامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكيةالجامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكيةقانونقانونماجستريماجستري19981998م م 

املناصب السابقةاملناصب السابقة

القطاعالقطاعالكيان القانوينالكيان القانوينالرشكة/الجهةالرشكة/الجهةاملنصب املنصب فرتة الخدمةفرتة الخدمة

الحكوميالحكوميجهة حكوميةجهة حكوميةصندوق التنمية الصناعية السعوديصندوق التنمية الصناعية السعوديمساعد مستشار قانوينمساعد مستشار قانوين19941994مم – 19951995مم
الطاقةالطاقةرشكة مساهمة مقفلةرشكة مساهمة مقفلةالرشكة العربية لاستثارات البرتوليةالرشكة العربية لاستثارات البرتوليةباحث قضاياباحث قضايا19951995م – م – 19991999مم
الطاقةالطاقةرشكة مساهمة مقفلةرشكة مساهمة مقفلةالرشكة العربية لاستثارات البرتوليةالرشكة العربية لاستثارات البرتوليةمستشار قانوينمستشار قانوين19991999م – م – 20012001مم
املصارف والخدمات املاليةاملصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمجموعة سامبا املاليةمدير أولمدير أول20012001م – م – 20022002مم
املصارف والخدمات املاليةاملصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمجموعة سامبا املاليةمدير اإلدارة القانونية باإلنابةمدير اإلدارة القانونية باإلنابة20022002م – م – 20042004مم

مستشار قانوين ومدير إدارةمستشار قانوين ومدير إدارة20042004م – م – 20052005مم
الحكوميالحكوميهيئة حكوميةهيئة حكوميةهيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتهيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتحل الخافاتحل الخافات

رئيس املجموعة القانونية وأمني رئيس املجموعة القانونية وأمني 20052005مم – 20102010مم
املصارف والخدمات املاليةاملصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةرشكة مساهمة مدرجةبنك البادبنك البادعام مجلس اإلدارةعام مجلس اإلدارة

رئيس املجموعة القانونية وأمني رئيس املجموعة القانونية وأمني 20122012م – م – 20192019مم
املصارف والخدمات املاليةاملصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةبنك الجزيرةعام مجلس اإلدارةعام مجلس اإلدارة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس املجموعة القانونية2010م
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د. فهد بن عيل العليان 
املنصب: رئيس مجموعة الرشيعة واملسؤولية االجتاعية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية الرشيعة – جامعة اإلمامالتعليمبكالوريوس1990م

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمامالتعليمماجستري1995م

جامعة أوهايو، يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليمدكتوراه2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير املرشوع الوطني الثقايف2003م
خرييمؤسسة خرييةمكتبة امللك عبدالعزيز العامةلتجديد الصلة بالكتاب

التعليممؤسسة حكوميةوزارة التعليم العايل مستشار غري متفرغ2003م – 2007م

وكيل عادة املركز الجامعي لخدمة2005م – 2008م
التعليممؤسسة حكوميةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية املجتمع والتعليم املستمر

عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية2001 – 2018م
التعليممؤسسة حكوميةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية والعلوم االجتاعية

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس املسؤولية االجتاعية2008م 

رئيس مجموعة الرشيعة 2015م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةواملسؤولية االجتاعية

خرييجمعية خرييةجمعية التوعية والتأهيل االجتاعيعضو مجلس إدارة2017م

الرياضة والشبابمؤسسة حكوميةنادي الشبابعضو مجلس إدارة2018م

عضو  مجموعة عمل املجلس 2020م
العام لاستدامة 

املجلس العام للبنوك واملؤسسات 
منظمة غري ربحيةمنظمة متخصصةاملالية اإلسامية.

األستاذ / عبدالعزيز بن سليامن الزمام
املنصب:  رئيس مجموعة املراجعة الداخلية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة لندن رويال هولواي - اململكة املتحدةأمن املعلوماتماجستري2007م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

القطاع الحكوميهيئة حكوميةالبنك املركزي السعوديمفتش بني 2002م - 2010م

وزارة االتصاالت وتقنية أخصايئ تدقيق2010م - 2013م
االتصاالت وتقنية املعلوماتهيئة حكوميةاملعلومات

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضنائب رئيس قسم مراجعة2013م - 2019م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املراجعة الداخليةمارس 2019م
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األستاذ / أسامة بن خرض اإلبراهيم 
املنصب:  رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

املؤهالت العلميةاملؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادناإلدارة الصناعيةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب مبا فيها مدير عاقات 1996م – 2006م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةالعماء ورئيس قسم عاقات العماء

رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات 2006م – 2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةيف املنطقة الوسطى

رئيس قسم الخدمات املرصفية2008م – 2014م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةللرشكات يف اململكة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة إدارة املخاطر 2017م

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

املؤهالت العلميةاملؤهالت العلمية

الجامعةالجامعةاملجــــــالاملجــــــالاملؤهـــــلاملؤهـــــلالعامالعام

معهد نرباس الثانوي التجاري بالرياض، باململكة العربية السعوديةمعهد نرباس الثانوي التجاري بالرياض، باململكة العربية السعوديةاملرصفيةاملرصفيةدبلوم تجاري دبلوم تجاري   20022002مم
األكادميية العربية املالية للعلوم املرصفية واملالية ، باململكة األردنية الهاشميةاألكادميية العربية املالية للعلوم املرصفية واملالية ، باململكة األردنية الهاشميةاملرصفيةاملرصفيةدبلوم مرصيفدبلوم مرصيف20032003مم

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيمرشف إدارة العمليات1990م – 1993م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيمرشف  مركز  حواالت1993م – 1996م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف 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 البادمدير 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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األستاذ / محمد بن إبراهيم العبيد
املنصب:  رئيس مجموعة الحوكمة وأمني عام مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود – الرياضالعلوم اإلداريةبكالوريوس العلوم اإلدارية1990م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنك السعودي عدة وظائف قيادية 1993 – 2004م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين "ساب"

البنك السعودي نائب األمني العام ورئيس إدارة االلتزام2004م – 2014م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين "ساب"

البنك السعودي األمني العام 2015م – 2017م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين "ساب"

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

رشكة أماك العاملية عضو لجنة املراجعة 2017م 
الخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةللتمويل العقاري

رئيس مجموعة الحوكمة 2019م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةوأمني عام مجلس اإلدارة

األستاذ / لؤي بن إبراهيم النمري
املنصب: رئيس مجموعة املوارد البرشية املكلف

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

الجامعة العربية املفتوحةإدارة اعالبكالوريوس2010م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير خدمة العماء1994م – 2002م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير املبيعات عرب الهاتف2002م – 2004م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير التحصيل الداخيل2004م – 2005م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس الهاتف املرصيف2005م – 2009م

البنك السعودي رئيس املبيعات املبارشة2009م – 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين "ساب"

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مركز االتصال ومبيعات الهاتف2011م – 2017م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة التحصيل ومعالجة الديون2017م – 2020م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املوارد البرشية املكلف2020م
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األستاذ / حمد بن إبراهيم العيىس
املنصب: رئيس مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود - الرياضالحاسب اآليلبكالوريوس2002م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس مجموعة االلتزام ومكافحة غسل 2016م - 2020م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الباداألموال ومتويل اإلرهاب

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

رئيس مجموعة االلتزام ومكافحة غسل 2020م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاألموال ومتويل اإلرهاب

األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 

املنصب: الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب*

املؤهالت العلمية واملهنية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعوديةمحاسبةبكالوريوس1984م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 1984م – 1998م
باملنطقة الوسطى

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 1998م – 2001م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةباملنطقة الرشقية

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2001م – 2006م

التأمنيرشكة مساهمة مدرجةرشكة ساب للتكافلعضو مجلس إدارة2006م – 2010م

البنك السعودي رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2006م – 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت 2013م – 2015م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو لجنة إدارة املخاطر 2013م – 2015م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرئيس التنفيذي 2010م – 2020م

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو اللجنة التنفيذية 2013م – 2020م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالعضو املنتدب 2013م – 2020م 

رشكة الجزيرة لألسواق عضو مجلس إدارة2013م – 2020م
الخدمات املاليةرشكة مساهمة مقفلةاملالية

* تم قبول إستقالة األستاذ / نبيل بن داود الحوشان من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب  يف 7 أكتوبر 2020م 
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4( وصف مخترص الختصاصات ومهام أعامل لجان املجلس

1- اللجنة التنفيذية:

اختيارهم بواسطة  يتم  اإلدارة  أعضاء من مجلس  النظام األساس ولوائح عملها من خمسة  أحكام  الجزيرة وفق  لبنك  التنفيذية  اللجنة  تتكون 
تطبيق  مراقبة  لها  املفوضة  للصاحيات  وفقًا  التنفيذية  اللجنة  عاتق  عىل  ويقع  وصاحياتها.  اختصاصاتها  اإلدارة  مجلس  ويحدد  املجلس، 
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( اجتاعات يف العام 
عىل األقل، وراعى مجلس إدارة البنك إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية يف الربع الرابع من العام 2020م لتصبح كل من )املهندس /طارق القصبي 

– رئيسًا، وعضوية كل من املهندس/ عبداملجيد السلطان، األستاذ/ عادل دهلوي، األستاذ/ إبراهيم الشايع، واألستاذ/ خليفة امللحم(.

وقد عقدت اللجنة )11( اجتاعات خال العام 2020م حرضها أعضاء اللجنة حسب ما هو موضح بالجدول أدناه:

االســـــــم
الصفة 

وطبيعة 

العضوية

عدد االجتماعات

االجتماع
األول

2020/1/22م

االجتماع 
الثاني

2020/2/19م

االجتماع
الثالث

2020/4/15م

االجتماع 
الرابع

2020/5/17م

االجتماع 
الخامس

2020/6/17م

االجتماع 
السادس

2020/8/23م

االجتماع 
السابع

2020/9/16م

االجتماع 
الثامن

2020/10/21م

االجتماع 
التاسع

2020/11/18م

االجتماع 
العاشر

2020/12/16م

االجتماع 
الحادي عشر

2020/12/30م

المهندس/طارق بن 1
عثمان القصبـــــــي

رئيس 
√√√√√√√√√√√اللجنة

المهندس/عبد المجيد 2
√√√√√√√√√√√عضوبن إبراهيم السلطان

األستاذ/عادل بن سعود 3
√√√√√√√√√√√عضوعبد الحميد دهلـوي

األستاذ/ خليفة بن 4
√√---------عضوعبداللطيف الملحم )*(

األستاذ/ إبراهيم بن 5
√√---------عضوعبدالعزيز الشايع )*(

األستاذ/إبراهيم بن 6
--√√√√√√√√√عضوعبد الله الحديثــــــي )*(

األستاذ/ نبيل بن داود 7
----√√√√√√√عضوالحوشـــــــــــــان )*(

)*( راعى املجلس إعادة تشكيل اللجنة اعتبارًا من 12 نوفمرب 2020م بانضام كل من األستاذ/ خليفة امللحم، واألستاذ/ إبراهيم الشايع، بديلني لألستاذ/ إبراهيم الحديثي واألستاذ/ نبيل الحوشان.

2- لجنة املراجعة: 

تتشكل لجنة املراجعة بحكم الئحة وقواعد عملها من ثاثة إىل خمسة أعضاء، وتقوم بدور أسايس وهام يف مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء 
بواجباته اإلرشافية فيا يخص سامة القوائم املالية للبنك ومؤهات واستقالية مراجعي حسابات البنك، وأداء ضوابط وإجراءات اإلفصاح 
بالبنك وفعالية املراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيني وكفاية أنظمة البنك املحاسبية الداخلية والضوابط املالية، واإلرشاف عىل إدارة 

االلتزام و التعامات مع األطراف ذوي العاقة بالبنك وتقييم مدى اتساقها والسياسات األخاقية واملتطلبات القانونية والنظامية.

وقد صادقت الجمعية العامة غري العادية »الحادية والستون« يف اجتاعها املنعقد بتاريخ 30 ديسمرب 2020م عىل موامئة قواعد والئحة عمل 
ومهام لجنة املراجعة. وتقوم اللجنة مبراجعة القوائم املالية الربعية والسنوية للبنك وتساعد مجلس اإلدارة يف القيام بالتقويم واملراجعة 

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

كــا عكســت نتائــج املراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالبنــك مســتويات جيــدة ومقبولــة. وضمــن هــذا اإلطــار يتبنــى بنــك 
الجزيــرة كافــة السياســات واإلجــراءات املطلوبــة مــن مختلــف الجهــات النظاميــة إضافــة إىل أفضــل املارســات املتبعــة عامليــًا.

وتتكــون لجنــة املراجعــة مــن رئيــس يتــم اختيــاره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غــري التنفيذيــني وعضويــن مســتقلني مــن خــارج املجلــس. وتعقــد اللجنــة 
)4( اجتاعــات يف العــام عــىل األقــل، ويحــرض اجتاعــات لجنــة املراجعــة كل مــن مســئول إدارة املراجعــة الداخليــة ومســئول اإلدارة املاليــة بشــكل 
مســتمر، كــا ويحرضهــا الرئيــس التنفيــذي وكبــار املديريــن التنفيذيــني عنــد الحاجــة. وقــد تــم تشــكيل لجنــة املراجعــة ضمــن هــذه الــدورة مــن كل 
ــة العامــة  ــه الجمعي ــذي صادقــت علي ــتاذ/ طــه أزهــري( وال ــتاذ/ فــواز الفــواز واألس ــة كل مــن األس ــادل دهلــوي – رئيســًا، وعضوي ــتاذ/ ع مــن )األس
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املنعقــدة بتاريــخ 19 ديســمرب 2018م، وعقــدت اللجنــة )5( اجتاعــات خــال عــام 2020م  حرضهــا الرئيــس واألعضــاء كــا هــو مبــني يف الجــدول 
أدنــاه:

االســـــــم
الصفة وطبيعة 

العضوية

االجتماع األول 
2020/1/27م

االجتماع الثاني 
2020/4/1م

االجتماع الثالث 
2020/5/20م

االجتماع الرابع 
2020/7/20م

االجتماع الخامس 
2020/10/20م

√√√√√رئيس اللجنة األستاذ/ عادل بن سعود دهلوي1

√√√√√عضو اللجنة األستاذ/ فواز بن محمد الفــواز 2

√√√√√عضو اللجنةاألستاذ/ طه بن محمد أزهــري3

3( لجنة الرتشيحات واملكافآت:

يقوم مجلس اإلدارة وفق ما أوكل له من مهام بتشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت واملكونة من ثاثة إىل خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة 
وخارجه، ويتم تعيينهم بعد الحصول عىل عدم مانعة من البنك املركزي السعودي )ساما(. وترتكز مهام واختصاصات لجنة الرتشيحات واملكافآت 
يف التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة، واملراجعة السنوية عن االحتياجات املطلوبة من 
املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وتقييم فعالية مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ومراجعة هيكلية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من استقالية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصالح 
بالتعيني باملهارات املناسبة والقدرات واملؤهات املطلوبة، ووضع  التوصية  أخرى، وربط  إدارة رشكة  العضو يشغل عضوية مجلس  إذا كان 

ومراجعة سياسات املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني.

وقد صادقت الجمعية العامة غري العادية »الحادية والستون« يف اجتاعها املنعقد بتاريخ 30 ديسمرب 2020م عىل موامئة قواعد عمل ومهام 
لجنة الرتشيحات واملكافآت، وتعقد اللجنة اجتاعني عىل األقل يف العام.

وقد تم تعيني أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت ضمن هذه الدورة يف اجتاع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 07 جادى األوىل 1440هـ -املوافق 
)املهندس  من  كل  من  تشكيلها  ليصبح  2020م  العام  من  الرابع  الربع  يف  اللجنة  تشكيل  إعادة  البنك  إدارة  مجلس  وراعى  2019م،  يناير   13
عبداملجيد السلطان – رئيسًا، وعضوية كل من األستاذ/ خليفة امللحم، األستاذ/ إبراهيم الحديثي، األستاذ/ إبراهيم الشايع، واألستاذ/ طارق 

الشبييل(. وعقدت اللجنة )3( اجتاعات خال العام 2020م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبا هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتماعاتالصفة وطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول
 2020/2/23م

االجتماع الثاني
 2020/6/29م

االجتماع الثالث
 2020/12/1م

√--رئيس اللجنة المهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان1

√√√عضو اللجنة األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع 2

√--عضو اللجنة األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم 3

√--عضو اللجنة األستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحديثي4

√--عضو اللجنة – من خارج المجلساألستاذ/ طارق بن عبدالرحمن الشبيلي5

-√√رئيس اللجنة األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــيد )*(6

2020م بانضام كل من املهندس / عبداملجيد السلطان واألستاذ/ خليفة امللحم، واألستاذ/  12 نوفمرب  )*( راعى املجلس إعادة تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت اعتبارًا من 
إبراهيم الحديثي واألستاذ/ طارق الشبييل وانتهاء عضوية األستاذ/ عبدالله الرشيد .

4- لجنة إدارة املخاطر:

بحسـب الئحـة وقواعـد عملهـا فتتشـكل لجنـة املخاطـر مـن ثاثـة إىل خمسـة أعضـاء، وتعقـد )4( اجتاعـات يف العـام عـىل األقـل، وتقـوم اللجنـة 
مبسـاعدة مجلـس اإلدارة يف اإليفـاء مبسـئوليات اإلرشاف عـىل املخاطـر الكامنـة يف عمـل البنـك وعمليـات الرقابـة فيـا يتعلـق مبثـل هـذه 
املخاطـر، وترتكـز مهامهـا ومسـئولياتها يف اإلرشاف واملراقبـة – مراجعـة قابليـة البنـك إلدارة وتحمـل املخاطـر بنـاًء عـىل التحليـل املقـدم عـن 
مـدى إدارة املخاطـر وصياغـة السياسـات املناسـبة لتطبيقهـا – اعتـاد نظـام التصنيـف املعمـول بـه يف البنـك والسياسـات األساسـية إلدارة 
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األصـول وااللتزامـات كـا تـم تطويرهـا بواسـطة لجنـة األصـول وااللتزامـات – مراجعـة حـاالت التعـرض للمخاطـر املاليـة الهامـة وغريهـا مـن حـاالت 
التعـرض للمخاطـر والخطـوات التـي اتخذتهـا اإلدارة ملراقبـة وضبـط وإعـداد التقاريـر عـن حـاالت التعـرض للمخاطـر مبـا يف ذلك، دون حـرص، مراجعة 
والتحمـل  للمخاطـر  التعـرض  حـاالت  وتقديـم  االسـرتاتيجية،  واملخاطـر  والتزويـر  والتشـغيل  والسـمعة  والسـيولة  واالئتـان  والسـوق  االعتـاد 
إدارة  بأنشـطة  يتعلـق  مـا  وأنشـطتها املسـتهدفة يف  إدارة املخاطـر  نطـاق عمـل  – مراجعـة  التجاريـة  القيـود  أو  املناسـبة  التعامـات  واعتـاد 

بالبنـك. الخاصـة  املخاطـر 

وقـد تـم تعيـني أعضـاء لجنـة املخاطـر ضمـن هـذه الـدورة يف اجتـاع مجلـس اإلدارة املنعقـد بتاريـخ 07 جـادى األوىل 1440هـ -املوافـق 13 يناير 
2019م، وراعى مجلس إدارة البنك إعادة تشـكيل اللجنة يف الربع الرابع من العام 2020م لتصبح مشـكلة من كل من )األسـتاذ/ إبراهيم الشـايع 
– رئيسـًا، وعضويـة كل مـن األسـتاذ/ خليفـة امللحـم، األسـتاذ/ تـريك الفـوزان، واألسـتاذ/ عبدالوهـاب البتـريي(. وعقدت اللجنـة )5( اجتاعات خال 

عـام 2020م حرضهـا رئيـس وأعضـاء اللجنـة حسـبا هو موضح بالجـدول أدناه:

االســـــــم

الصفة وطبيعة 

العضوية

عدد االجتماعـــــات

االجتماع األول 
2020/02/20م

االجتماع الثاني 
2020/03/17م

االجتماع الثالث 
2020/05/12م

االجتماع الرابع 
2020/09/13م

االجتماع الخامس 
2020/12/10م

√√√√√رئيس اللجنةاألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـايع1

√√√√√عضو اللجنة األستاذ/ تركــــــي بن عبد الله الفوزان2

√----عضو اللجنة األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم 3

األستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم 4
البتيري

عضو اللجنة - من 
√----خارج المجلس

-√√√√رئيس اللجنةاألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــيد )*(5

)*( راعى املجلس إعادة تشكيل لجنة املخاطر اعتبارًا من 12 نوفمرب 2020م بانضام كل من األستاذ/ خليفة امللحم، واألستاذ/ عبدالوهاب البتريي وانتهاء عضوية األستاذ/ عبدالله الرشيد. 

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

بحسب ما نصت عليه الئحة وقواعد عمل لجنة املسؤولية االجتاعية فتتشكل اللجنة من ثاثة إىل خمسة أعضاء، وتعقد )4( اجتاعات يف 
العام عىل األقل، ويناط بها مساعدة مجلس اإلدارة لاطاع مبسئولياته االجتاعية املتعلقة )بربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة( حيث تتمثل 
مسؤوليات اللجنة يف رسم السياسات واإلجراءات املتعلقة بأنشطة وبرنامج املسؤولية االجتاعية، واعتاد امليزانية السنوية لربنامج خري 
برامج املسؤولية االجتاعية،  التي قد تعرتض  العوائق  الحلول املناسبة حيال  للربنامج، واتخاذ  الخطة السنوية  الجزيرة، وإقرار  الجزيرة ألهل 
ومراجعة أهداف الربنامج من خال تفعيل وإبراز دور البنك يف خدمة املجتمع، واإلسهام واملشاركة الفاعلة يف برامج املسؤولية االجتاعية 
مع  النوعية  الرشاكات  وإقامة  الربامج،  بتلك  املعنية  والهيئات  والجهات  البنك  بني  والتواصل  التعاون  جسور  ومد  اململكة،  مستوى  عىل 
البيئة  وتهيئة  االجتاعية،  املسؤولية  مسرية  دفع  يف  الخاص  القطاع  دور  إبراز  يف  تسهم  التي  اململكة  يف  الخريية  والهيئات  الجمعيات 
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  جادى   07 بتــــاريخ  املنعقد  اإلدارة  مجلس  اجتاع  يف  الدورة  هذه  ضمن  االجتاعية  املسؤولية  لجنة  أعضاء  تعيني  تم  وقد 
-املوافق 13 يناير 2019م وأعضائها هم )املهندس عبداملجيد السلطان – رئيسًا، وعضوية كل من األستاذ/ عبدالعزيز الهدلق، والدكتور فهد 

العليان(. وقد عقدت اللجنـــة )4( اجتاعات خال عام 2020م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبا هو موضح بالجدول أدناه: 

عدد االجتماعـــــاتالصفة وطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
2020/1/26م

االجتماع الثاني 
2020/5/4م

االجتماع الثالث 
2020/9/20م

االجتماع الرابع 
2020/12/13م

√√√√رئيس اللجنة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان1

عضو اللجنة –من خارج األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق2
√√√√المجلس 

عضو اللجنة – من خارج الدكتور/ فهد بن علي العليــــــــــــــــان3
√√√√المجلس 
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5( أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضوًا يف مجالس إدارتها 

الحالية أو السابقة أو من مديريها، باستثناء عضويته يف بنك الجزيرة

 أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلساســـــــــم العضو

 اإلدارة عضواً يف مجالس إداراتها الحالية

أو من مديريها

داخل اململكة

/خارج اململكة

الكيان القانوين 

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ ذات 

مسؤولية 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 مسؤولية 

محدودة/...(

 املهندس/طارق بن

عثامن القصبـي

املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية    -
رشكة دله للخدمات الصحية.   -

رشكة عطاء التعليمية.   -
رشكة رزم  لاستثار.   -

الرشكة الفنية لتوطني التقنية .   -
رشكة البلد األمني للتنمية والتطوير    -

العمراين .
رشكة جامعة اململكة )مملكة البحرين(.   -

رشكة آر ذي إم قايرميينكول    -
 Anonim Sirketi أنونيم سريكيتاي

RZM Gayrimenkul )تركيا(
رشكة قايرميينكول باتريمياري يف    -

 NEBA Gerimenkul  تايساريت آي إس
Yatirimlari VE Ticaret A.S. )تركيا(

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

خارج اململكة
خارج اململكة

خارج اململكة

مؤسسة حكومية
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 الجزيرة لألسواق املالية.   -

رشكة عسري للتجارة والسياحة    -
والصناعة.

رشكة رسب لاستثار العقاري.   -

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

رشكة مساهمة مقفلة

رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مقفلة

املهندس/

عبد املجيد بن 

إبراهيم السلطان

رشكة اتحاد األخوة للتنمية.   -
رشكة أوالت للتنمية   -

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.   -
رشكة درة التنمية املتقدمة.   -

رشكة رويال آند صن للتأمني )مرص(.   -

داخل اململكة
داخل اململكة 
داخل اململكة 
داخل اململكة
خارج اململكة

رشكة مساهمة مقفلة
رشكة ذات مسؤولية محدودة

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مقفلة

رشكة املرافق اإلنشائية.   -
رشكة تصنيع مواد التعبئة والتغليف.   -

رشكة أسمنت القصيم.   -

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ/ عبد الله 

بن صالح الرشيد

رشكة أدايئ لاستشارات.   -
رشكة عامل التأمني.   -

رشكة مصنع أسطوانات الغاز.   -
رشكة مجد لاستثار والتطوير العقاري.   -

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة ذات مسؤولية محدودة
رشكة ذات مسؤولية محدودة

رشكة مساهمة مقفلة 
رشكة مساهمة مقفلة

البنك العريب الوطني.   -
املكتب الثقايف للمملكة العربية    -

السعودية - كندا.
وزارة التعليم العايل-اململكة العربية    -

السعودية.
رشكة الشيكات السياحية السعودية.   -

رشكة العثيم التجارية.   -
رشكة العثيم القابضة.   -
مجموعة خالد البلطان.   -

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 االجتاعية.
- رشكة مصدر

داخل اململكة
داخل اململكة

جهة حكومية
رشكة الشخص الواحد

مكتب الراشد محاسبون ومراجعون    -
ومستشارون قانونيون.

هيئة املحاسبة واملراجعة لدول    -
مجلس التعاون.

الرشكة السعودية الفرنسية للتأمني.   -
-    رشكة أسمنت الصفوة.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة

جهة حكومية

رشكة مساهمة مقفلة
رشكة مساهمة غري 

مدرجة
األستاذ/ عادل بن 

سعود دهلوي

رشكة دله للخدمات الصحية.   -
رشكة مجموعة تأجري.   -

رشكة املطاعم الرسيعة-أسبانيا.   -
رشكة البحرية – تونس.   -

رشكة قرص الورود – املغرب.   -

داخل اململكة
خارج اململكة 
خارج اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مغلقة

مساهمة خاصة.
خفية االسم.

مساهمة محدودة

البنك السعودي الفرني   -
مجموعة سامبا املالية   -

رشكة دله الربكة القابضة   -

رشكة إتقان كابيتال   -
رشكة موثوق   -

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة 

داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة 
رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة ذات
مسئولية محدودة

رشكة مساهمه مقفلة
مكتب

األستاذ/ إبراهيم بن 

عبد الله الحديثي

إسنا القابضة   -
بودي ماسرتز   -

البرص للخدمات الطبية املحدودة.   -
مراس العربية القابضة.   -

سلطان ديايت بريقر   -

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

قابضة.
رشكة ذات مسؤولية محدودة
رشكة ذات مسؤولية محدودة

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة ذات مسؤولية محدودة

الرشق األوسط لاستثار املايل   -
.Freshlink Ltd  -

داخل اململكة
خارج اململكة

رشكة مساهمة مقفلة
ذات مسئولية محدودة

األستاذ/ تريك بن 

عبد الله الفوزان

رشكة الرشق األوسط لاستثار    -
املايل)ميفك(

-  مجموعة سامبا املاليةمساهمة مقفلة داخل اململكة
بنك الباد  -

مرصف اإلمناء   -
البنك السعودي الفرني.  -

-  رشكة رنا لاستثار.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة.

األستاذ/ خليفة بن 

عبداللطيف امللحم 

رشكة األسمنت األبيض.   -
الرشكة املتقدمة للبرتوكياويات.   -

رشكة آي جي آي األردن.   -
رشكة الجزيرة  للخدمات املساندة.   -

الرشكة الوطنية السعودية للنقل البحري.   -
رشكة والء التعاونية للتأمني.   -

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

مساهمة مدرجة.

مساهمة مدرجة.
مساهمة مقفلة 
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة.

1985-2002- عضو مجلس إدارة    -
البنك السعودي الربيطاين

1987-1994- عضو مجلس إدارة    -
البنك السعودي األسباين مدريد
2012-2017- عضو مجلس إدارة    -

رشكة االتفاق للحديد
2007-2018 -عضو مجلس إدارة بنك    -

الجزيرة.

داخل اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة

رشكة مساهمة مقفلة

رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ/نبيل بن داود 

الحوشـــــــــــان )*(

رشكة مساهمة مقفلةداخل اململكة- رشكة الجزيرة لألسواق املالية

* انتهت عضوية األستاذ/ نبيل الحوشان يف مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 07 أكتوبر 2020م.
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6( بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية 2020م وأسامء أعضاء مجلس 

اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات:

خال العام 2020م عقد البنك اجتاعني للجمعية العامة للمساهمني وفق التايل  :

1( اجتامع الجمعية العامة العادية األول بتاريخ 15 أبريل 2020م، وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :

التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.   )1

التصويت عىل القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.    )2

التصويت عىل تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.   )3

التصويت عىل إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31 ديسمرب 2019م.    )4

التصويـت عـىل تعيـني مراجعـي الحسـابات للبنـك مـن بـني املرشـحني بنـاء عـىل توصيـة لجنـة املراجعـة، وذلـك لفحـص ومراجعـة وتدقيق   )5
القوائـم املاليـة للربـع األول والثـاين والثالـث والسـنوي مـن السـنة املاليـة 2020م وتحديـد أتعابهـم. 

التصويـت عـىل توصيـة مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـاح نقديـة للمسـاهمني عن النصف الثاين من السـنة املالية املنتهية  يف 31 ديسـمرب   )6
2019م بإجايل وقدره 246 مليون ريال سـعودي بعد خصم الزكاة لألسـهم املسـتحقة البالغ عددها 820 مليون سـهم، بواقع  0,30 
ريـال سـعودي للسـهم الواحـد وبنسـبة  3% مـن القيمـة االسـمية للسـهم. عـىل أن تكـون األحقيـة للمسـاهمني املالكـني لألسـهم 
واملقيديـن يف سـجل مسـاهمي البنـك لـدى رشكـة مركـز إيـداع األوراق املاليـة يف نهايـة ثـاين يـوم تـداول يـيل تاريـخ االسـتحقاق، 

وعـىل أن يتـم اإلعـان عـن تاريـخ توزيـع األربـاح الحقـًا. 

التصويـت عـىل األعـال والعقـود التـي سـتتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طـرف ذو عاقة( حيث أن لعضو مجلس اإلدارة   )7
املهنـدس/ عبـد املجيـد بـن إبراهيـم السـلطان مصلحـة غـري مبـارشة فيهـا وذلـك لكونـه أيضـًا عضـوًا يف مجلـس إدارة رشكـة الجزيـرة 
تكافـل تعـاوين وهـذه العقـود عبـارة عـن اتفاقيـة التأمـني الجاعـي ملحفظـة التمويـل الشـخيص، اتفاقيـة التأمـني الجاعـي ملحفظـة 
التمويـل العقـاري ، اتفاقيـة خدمـات التأمـني الجاعـي ملنسـويب البنـك، اتفاقيـة خدمـات حايـة محفظـة القـروض الخاصـة مبنسـويب 
البنـك والرتخيـص بهـا لعـام قـادم، علـًا بـأن التعامـات يف عـام 2019م  بلغـت 273,8 مليـون ريـال سـعودي. وال توجـد رشوط تفضيلية 

يف هـذه األعـال والعقـود . 

التصويت عىل األعال والعقود التي سـتتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسـواق املالية )طرف ذو عاقة( حيث أن لعضو مجلس إدارة   )8
البنـك األسـتاذ/ نبيـل بـن داود الحوشـان مصلحـة غـري مبـارشة فيهـا )باعتبـاره عضـوَا  يف مجلـس إدارة رشكـة الجزيـرة لألسـواق املاليـة(، 
وهـذه االتفاقيـات عبـارة عـن خدمـات مشـرتكة، اتفاقيـة مشـاركة منتـج متـام، اتفاقيـة مصاريـف العمـوالت الخاصـة عـىل الودائـع ألجـل، 
اتفاقيـة مصاريـف إيجـار الفـروع، والرتخيـص بهـا لعـام قـادم، علـًا بـأن التعامات يف عـام 2019م  بلغـت 28,7 مليون ريال سـعودي. وال 

توجـد رشوط تفضيليـة يف هـذه األعـال والعقـود. 

وقد راعى البنك اإلعان عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ 23 شعبان 1441هـ املوافق 16 أبريل 2020م نتائج اجتاع الجمعية العامة.

2( اجتامع الجمعية العامة غري العادية الثاين بتاريخ 30 ديسمرب 2020م، وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.   .1

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت.   .2

التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيني األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم، )عضو مستقل( يف مجلس اإلدارة يف املنصب   .3
الشاغر اعتبارًا من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى انتهاء دورة املجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمرب 2021م خلفا للعضو السابق )عبدالكريم 

بن إبراهيم املعيوف( )عضو مستقل(.

التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية عىل املساهمني بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام 2021 م.  .4

التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصاحية الجمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة )1( من املادة الحادية والسبعون من   .5
نظام الرشكات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة املفوض أيها أسبق، وذلك 

وفقًا للرشوط الواردة يف الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة.

التصويت عىل تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية.  .6

التصويت عىل تحويل مبلغ 68 مليون ريال واملوجودة عىل شكل احتياطي عام إىل األرباح املبقاة.  .7

التصويت عىل تعديل املادة )3( من النظام األسايس للبنك املتعلقة بأغراض الرشكة .   .8

التصويت عىل إضافة املادة )4( من النظام األسايس للبنك املتعلقة باملشاركة والتملك يف الرشكات .  .9

التصويت عىل تعديل املادة )5( من النظام األسايس للبنك املتعلقة باملركز الرئيس– مكاتب أخرى .  .10

التصويت عىل تعديل املادة )6( من النظام األسايس للبنك املتعلقة مبدة الرشكة .  .11

التصويت عىل تعديل املادة )7( من النظام األسايس للبنك املتعلقة برأس املال .  .12
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التصويت عىل تعديل املادة )8( من النظام األسايس للبنك املتعلقة بإصدار أسهم بأعىل من قيمتها واألسهم اململوكة باالشرتاك .  .13
التصويت عىل تعديل املادة )9( من النظام األسايس للبنك املتعلقة بتحويل األسهم .  .14

التصويت عىل تعديل املادة )10( من النظام األسايس للبنك املتعلقة بسجل التحويات.  .15
التصويت عىل تعديل املادة )11( من النظام األسايس للبنك املتعلقة بتداول األسهم .  .16

التصويت عىل تعديل املادة )12( من النظام األسايس للبنك املتعلقة بحجز األسهم وبيع األسهم املحجوزة .  .17
التصويت عىل تعديل املادة )13( من النظام األسايس للبنك املتعلقة بزيادة رأس املال  .  .18
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وقد راعى البنك اإلعان عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ 16 جادى األوىل 1442هـ املوافق 31 ديسمرب 2020م عن نتائج 
اجتاع الجمعية العامة.

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

االســـــــمم
اجتماع الجمعية العامة األول 

)2020/04/15م(
اجتماع الجمعية العامة الثاني 

)2020/12/30م(

√√المهندس/طارق بن عثمان القصبـــــــــــي1

√√المهندس/عبد المجيد 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 الملحم )*(8

-√األستاذ/نبيل بن داود الحوشـــــــــــــــــان )**(9

* إنضم األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم لعضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 29 يونيو 2020م.

** انتهت عضوية األستاذ/ نبيل الحوشان يف مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 07 أكتوبر 2020م.
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7(  اللجان اإلدارية

يســتند إطــار حوكمــة بنــك الجزيــرة إىل تنظيــم مجلــس إدارة البنــك وإىل )5( لجــان فرعيــة تابعــة ملجلــس اإلدارة وإثنــا عــرشة لجنــة إداريــة. ويعتمــد 
هيــكل الحوكمــة عــىل سلســلة مــن العوامــل التمكينيــة للحوكمــة التــي تضمــن تحقيــق الوضــوح املطلــوب واالنضبــاط الجيــد للحوكمــة، وهــي: 
القيــم املؤسســية وتصميــم الهيــكل التنظيمــي والسياســات واإلجــراءات ومصفوفــة صاحيــات البنــك، فضــًا عــن التواصــل الفعــال عــىل 

املســتويني الداخــيل والخارجــي.

أســس بنــك الجزيــرة مجموعــة مــن اللجــان اإلداريــة التاليــة والتــي أوكل لهــا مهــام ومســؤوليات محــددة، وقــرصت العضويــة فيهــا عــىل موظفــي 
البنــك ومســؤولية ممــن لهــم عاقــة مبــارشة بأعــال تلــك اللجــان اإلداريــة :

اللجنة اإلدارية   •

لجنة االئتامن  •

لجنة األصول وااللتزامات  •

اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات  •

لجنة إدارة املخاطر  •

لجنة سياسات مخاطر السوق  •

لجنة االلتزام  •

لجنة مراجعة املنتجات  •

لجنة استمرارية األعامل  •

لجنة املنشآت الصغرية واملتوسطة  •

لجنة أمن املعلومات   •

8(  اإلشعار املتعلق مبلكيات أهم املساهمني

مل يتلــق البنــك خــال العــام أي إشــعارات مــن املســاهمني واألشــخاص ذوي العاقــة بخصــوص تغــري نســبة ملكيتهــم يف أســهم البنــك وذلــك 
بحســب مــا  تتضمنــه املــادة الثامنــة والســتني مــن متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
املاليــة. وتتضمــن الجــداول أدنــاه وصفــًا للمصالــح التــي تعــود لكبــار املســاهمني وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك وكبــار التنفيذيــني أو أزواجهــم 

وأوالدهــم القــرص يف األســهم أو أدوات الديــن:  

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

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقديةم

أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2020مبداية العام 2020م
نسبة التغيرصافي التغير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0 %--54,070,295-54,070,295شركة اتحاد اإلخوة للتنمية1

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

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقديةم

أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2020مبداية العام 2020م
نسبة التغيرصافي التغير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%-----المهندس/ طارق بن عثمان القصبي1

0%--2,731-2,731المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان2

0%-----األستاذ/ عادل بن سعود دهلوي3

0%--50-50األستاذ/تركي بن عبدالله الفوزان4

0%--2,050-2,050األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشيد5

األستاذ/إبراهيم بن عبد العزيز الشايع6
0%--7,390,992-7,390,992ممثاً عن  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

0%--10,172-10,172األستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الحديثي7

92.28 %-3,754,418 --314,304-4,068,722األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم 8

0%--5,464-5,464األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان9
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- وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيني يف البنك وزوجاتهم وأوالدهم القرص: 

م
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية

أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2020مبداية العام 2020م

نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

األستاذ/نايف بن عبدالكريم العبدالكريم 1
0 %0----الرئيس التنفيذي

األستاذ/ شاهد أمين2
0 %0----المسئول المالي األول

األستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد 3
0 %0----األمين العام ورئيس مجموعة الحوكمة

األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 4
0 %0-5,464-5,464عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي )*(

 * انتهت مهام األستاذ/ نبيل الحوشان كرئيس تنفيذي بتقديم استقالته بتاريخ 07 أكتوبر 2020م.

9( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت

ال يوجــد لــدى البنــك أي معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقــات تنــازل مبوجبهــا أحــد أعضــاء مجلــس إدارة البنــك أو أحــد كبــار التنفيذيــني عــن أي 
رواتــب أو مكافــآت أو تعويضــات.

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

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

11( اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني علاًم مبقرتحات املساهمني 

وملحوظاتهم حيال البنك وأدائه

متاشــيًا مــع التوجيهــات اإلرشافيــة ذات الصلــة وكقاعــدة عامــة، يعمــل البنــك عــىل تســهيل مارســة املســاهمني لجميــع حقوقهــم النظاميــة 
املتصلــة بالســهم عــىل أكمــل وجــه، ومــن ذلــك تقديــم املقرتحــات وامللحوظــات حيــال البنــك وأدائــه، ووفقــًا ملارســات البنــك، فقــد أجــاب 
املجلــس عــن أســئلة واستفســارات املســاهمني أثنــاء اجتاعــي الجمعيــة العامــة للبنــك واللتــني عقدتــا يف العــام 2020م، أو عــن طريــق 

وحــدة شــؤون املســاهمني يف البنــك، ويقــوم املجلــس مبراجعــة هــذه املاحظــات واآلراء ومناقشــتها.

املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني

سياسة املكافآت:

حــددت سياســة بنــك الجزيــرة للمكافــآت والتعويضــات إطــار املكافــآت والتعويضــات املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو األعضــاء مــن خــارج 
املجلــس واإلدارة التنفيذيــة ومبــا يتســق واألطــر التــي اشــتملت عليهــا توجيهــات الســلطات اإلرشافيــة وتخضــع بشــكل عــام ألحــكام نظــام 
الــرشكات وللمبــادئ الرئيســة لحوكمــة البنــوك العاملــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وقواعــد املكافــآت والتعويضــات الصادرتــني عــن البنــك 
املركــزي الســعودي )ســاما(، وكذلــك الئحــة حوكمــة الــرشكات والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الــرشكات الخاصــة برشكات 
املســاهمة املدرجــة الصادرتــني عــن هيئــة الســوق املاليــة، ومبــا يتــاىش أحــكام نظــام البنــك األســاس، والتعميــم الصــادر عــن البنــك املركــزي 
الســعودي )ســاما(  والتــي نصــت عــىل أن ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمكافــآت والتعويضــات واملزايــا املدفوعــة ســنويًا ألعضــاء املجلــس وأعضــاء 
اللجــان الفرعيــة مبلــغ 500 ألــف ريــال ســعودي باســتثناء رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء لجنــة املراجعــة، وخــال العــام 2020م مل يقــم أي مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة أو اللجــان الفرعيــة بــأي عمــل ذي طابــع فنــي أو استشــاري، ومــن ثــم مل يحصلــوا عــىل أي مقابــل أو مزايــا خاصــة بشــأنها، ويوضــح 
الجــدول أدنــاه بيانــات املكافــآت والتعويضــات املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان التابعــة لــه وكبــار املســؤولني التنفيذيــني بالبنــك 

خــال العــام.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

ريال سعودي

املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة

أوالً: األعضاء املستقلني

 500,000 -    500,000  30,000  20,000  450,000  األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد 

 9,994  500,000 -    500,000  45,000  5,000  450,000  األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع 

 625,000 -    625,000  75,000    -  550,000  األستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي *

 264,313 -    264,313  15,000  20,000  229,313  األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

9,994  1,889,313      -  -        -   -        -   -   -    1,889,313      -   -   -    165,000  45,000  1,679,313  املجموع 

 ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني 

 500,000 -    500,000  50,000    -  450,000  املهندس/طارق بن عثان القصبـــــــــي 

 500,000 -    500,000  50,000    -  450,000  املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان 

 500,000 -    500,000  50,000    -  450,000  األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي 

 500,000 -    500,000  25,000  25,000  450,000  األستاذ/ تركـــــــــــــي بن عبد الله الفوزان 

 2,000,000      -  -        -   -        -   -   -    2,000,000      -   -   -    175,000  25,000  1,800,000  املجموع 

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيني 

 393,970 -    393,970  35,000  15,000  343,970  األستاذ/نبيل بن داود الحوشــــــــــــــــان 

 393,970      - -        -   -        -   -   -    393,970      -   -   -    35,000  15,000  343,970  املجموع 

*يحتوي هذا املبلغ أيضًا عىل املبلغ املستلم نظري عضويته يف لجنة املراجعة. 

ة(
يم

لق
ل ا

خا
 إد

م
)يت

حة 
نو

ملم
م ا

سه
األ

ت
فا

رصو
مل

ل ا
بد

جل
األ

لة 
وي

ط
ية 

يز
حف

ط ت
ط

خ

يل
لك

ع ا
مو

ملج
ا

جل
األ

رية 
ص

 ق
ية

يز
حف

ط ت
ط

خ

مة
خد

 ال
ية

ها
ة ن

فأ
كا

م

ني 
أم

و 
ب أ

تد
ملن

و ا
ض

لع
و ا

س أ
جل

مل
س ا

رئي
أة 

اف
مك

ضاء
ألع

ن ا
 م

ان
ن ك

رس إ
ال

ية
شار

ست
اال

ة و
اري

إلد
 وا

ية
فن

ل ال
ا

ألع
ة ا

فأ
كا

م

ية
ور

ت د
فآ

كا
م

اح
ألرب

ن ا
 م

بة
س

ن

ية
عين

يا 
مزا

ان
لج

 ال
ت

سا
جل

ور 
ض

ل ح
بد

ع 
مو

مج

س
جل

مل
ت ا

سا
جل

ور 
ض

ل ح
بد

ني
مع

لغ 
مب

وع
جم

مل
ا

وع
جم

مل
ا



42

تقرير مجلس اإلدارة 2020

مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة:
ريال سعودي

املكافآت الثابتة 

)عدا بدل حضور الجلسات(
املجموعبدل حضور جلسات

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 50,000 50,000املهندس/طارق بن عثان القصبـــــــــي

 25,000 25,000املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

 50,000 50,000 األستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي 

 5,000 5,000 األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

 5,000 5,000  األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع

 45,000 45,000 األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي 

 35,000 35,000 األستاذ/نبيل بن داود الحوشــــــــــــــــان 

 215,000 215,000املجموع

أعضاء لجنة املراجعة

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

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

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

 375,000 75,000 300,000املجموع

أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت

 5,000 5,000املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

 15,000 15,000  األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع

 5,000 5,000 األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

 5,000 5,000 األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي 

 18,698 5,000 13,698األستاذ/ طارق بن عبدالرحمن الشبييل

 10,000 10,000األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــيد

 58,698 45,000 13,698املجموع

أعضاء لجنة املخاطر

 25,000 25,000  األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع

 25,000 25,000األستاذ/ تركــــــي بن عبد الله الفوزان

 5,000 5,000 األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

 18,698 5,000 13,698األستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتريي

 20,000 20,000 األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــيد

 93,698 80,000 13,698املجموع

 أعضاء لجنة املسئولية االجتامعية ) برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة ( 

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

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

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

 260,000 60,000 200,000املجموع

ماحظة: ينضوي بعضوية  لجنة املراجعة و لجنة  الرتشيحات املكافآت ولجنة املخاطر ولجنة املسؤولية االجتاعية أعضاء من خارج مجلس اإلدارة.  
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مكافآت خمسة من كبار التنفيذيني مبن فيهم الرئيس التنفيذي واملسؤول املايل األول:

ريال سعودي

املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة

وظائف كبار التنفيذيني

44,513,478 - 6,651,931 21,634,500 - - 17,634,500 - 4,000,000 16,227,047 - 1,045,424 15,181,623
 خمسة من كبار التنفيذيني

 مبن فيهم الرئيس التنفيذي
واملسؤول املايل األول

مجموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخيل( 

تقــوم مجموعــة املراجعــة الداخليــة بإجــراء عمليــات مراجعــة مســتقلة تشــمل تقييــم الضوابــط الداخليــة وأنظمــة الرقابــة لكافــة األنشــطة يف 
للبنــك. وتّتبــع املجموعــة املنهجيــات املعياريــة للمراجعــة الداخليــة يف تقديــم تأكيــد وإبــداء رأي مســتقل فيــا يتعلــق بحالــة تقييــم املخاطــر 
والضوابــط وأنظمــة الرقابــة الداخليــة، ويتضمــن ذلــك تقديــم توصيــات ومتابعتهــا بشــكل مســتمر بهــدف تحســني كفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة 

ــز الوعــي العــام بــرضورة كفاءتهــا واستشــعار أهميتهــا. وتعزي

يتــوىل إدارة املجموعــة رئيــس مجموعــة املراجعــة الداخليــة، بينــا تضطلــع لجنــة املراجعــة مبســؤولية اإلرشاف عليهــا مبــا يضمــن تحقيــق أهــداف 
املجموعــة. وتعتمــد مجموعــة املراجعــة الداخليــة يف تخطيــط وتنفيــذ مهــام التقييــم عــىل طريقــة املراجعــة املبنيــة عــىل تحديــد األولويــات عــىل 

أســاس املخاطــر. ويشــتمل نطــاق املراجعــة الداخليــة عــىل كافــة جوانــب األنظمــة الداخليــة والحوكمــة ومنظومــة إدارة املخاطــر.

بالتوصيــات واملرئيــات  العليــا وتزودهــا  لــإدارة  الرقابــة  الداخليــة تقييــًا مســتقًا وموضوعيــًا للمخاطــر وأنشــطة  تقــدم مجموعــة املراجعــة 
التــي متــت مراجعتهــا. املتعلقــة باألنشــطة 

كا تعتمد املجموعة برنامجًا لضان الجودة والنوعية يشمل كافة أوجه أنشطة املراجعة الداخلية.

املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

كمؤسســة ماليــة، يعلــق البنــك أهميــة معتــربة عــىل بيئــة الرقابــة الداخليــة ومناحــي فعاليتهــا. وقــد تــم وضــع إجــراءات رقابــة داخليــة فّعالــة عــىل 
ــاًء عــىل ماءمتهــا آلليــات العمــل التــي يقــوم بهــا البنــك  ــة، ويتــم ذلــك بن مســتوى املؤسســة ككل ممثلــة بتطبيــق مبــدأ خطــوط الدفــاع الثاث
واألخــذ بعــني االعتبــار أفضــل املارســات واملعايــري العامليــة يف القطــاع املــايل واملــرصيف والتعاقــد مــع مؤسســات عامليــة لتقديــم خدمــات 
استشــارية بهــدف تقييــم ورفــع كفــاءة األنظمــة الرقابيــة، ويتــم اســتعراض نتائجهــا عــىل اللجــان املختصــة، كــا تخضــع هــذه اإلجــراءات لعمليــات 

فحــص دوريــة مــن قبــل مراجعــني خارجيــني مســتقلني، باإلضافــة إىل عمليــات الفحــص التــي تقــوم بهــا الجهــات التنظيميــة والترشيعيــة.

كــا يقــوم مجلــس اإلدارة ولجانــه املنبثقــة )إضافــة إىل دور اإلدارة التنفيذيــة( بــأداء دور هــام يف دعــم وتعزيــز بيئــة الرقابــة الداخليــة بالبنــك، 
ــة  ــة الرقاب ــا أن عملي ــزام واملخاطــر. ك ــة وااللت ــة بالبنــك كاملراجعــة الداخلي ــك مــن خــال اإلرشاف املســتمر عــىل عمــل املجموعــات الرقابي وذل
الداخليــة تعتمــد أساًســا عــىل مــدى فعاليــة وكفــاءة األنظمــة الرقابيــة بالبنــك. وبالتــايل، فــإن الرقابــة الداخليــة الفعالــة تعمــل عــىل زيــادة الثقــة يف 

التقاريــر املاليــة وعمليــات املراجعــة.

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 

قامــت لجنــة املراجعــة خــال العــام2020م مبراجعــة تقاريــر مختلفــة لتقييــم وقيــاس كفايــة ضوابــط الرقابــة الداخليــة واألنظمــة مبــا يف ذلــك القوائم 
ــة إدارة املخاطــر  ــة. كــا اضطلعــت اللجنــة مبراجعــة محــارض لجــان اإلدارة املختلفــة، مثــل لجن ــزام واملراجعــة الداخلي ــر املخاطــر وااللت ــة وتقاري املالي

ولجنــة االلتــزام. ويتــم توثيــق مناقشــات اللجنــة وقراراتهــا يف محــارض االجتاعــات ورفــع املســائل التــي تتطلــب االهتــام إىل مجلــس اإلدارة.

خــال هــذا العــام عقــد أعضــاء لجنــة املراجعــة اجتاعــات مــع رؤســاء مجموعــات املراجعــة الداخليــة، املخاطــر، االلتــزام، الرقابــة املاليــة ومراجعــي 
الحســابات الخارجيــني، حيــث اطلعــت اللجنــة عــىل آخــر املســتجدات بشــأن املســائل التــي تتطلــب اهتــام اللجنــة. كــا تلقــت اللجنــة تقاريــر املراجعــة 
ــات مراجعــي الحســابات الخارجيــني إلدارة الصــادرة خــال العــام وراجعــت خطــط  ــة، إضافــة إىل خطاب ــة والرقابي ــر الجهــات التنظيمي ــة وتقاري الداخلي

عمــل اإلدارة للمســائل التــي تــم رفعهــا.
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وقامــت لجنــة املراجعــة أيضــًا مبراجعــة فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة وإجــراءات االلتــزام بالسياســات الداخليــة للبنــك واملتطلبــات التنظيميــة 
والقانونيــة ذات الصلــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ومــا إذا كانــت اإلدارة قــد اســتوفت واجبهــا بإيجــاد نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة والســعي 

للحصــول عــىل تأكيــد مســتقل عــن املراجعــة الداخليــة لتقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة هــذه الضوابــط الداخليــة.

ــة يف  ــة الداخلي ــة أن نظــام الرقاب ــا التامــة مــن كافــة النواحــي املادي ــه وحســب معرفته ــة املراجعــة ملجلــس اإلدارة واملســاهمني بأن وتؤكــد لجن
البنــك كاٍف وينفــذ بفاعليــة. وتؤكــد أيضــا أن توصيــات اللجنــة املتعلقــة بالتعيــني والفصــل والتقييــم أو تحديــد أتعــاب مراجعــي الحســابات الخارجيــني 

قــد تــم اعتادهــا مــن املجلــس.

مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد

واصلــت مجموعــة الخدمــات املرصفيــة لألفــراد جهودهــا إلعــادة تعريــف الخدمــات املرصفيــة وتعزيــز موقــع البنــك الريــادي يف الســوق املــرصيف 
مــن خــال تقديــم منتجــات مبتكــرة وحلــول مرصفيــة وفــق أعــىل املعايــري املتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية .تــم تصميــم املنتجــات 
والخدمــات املقدمــة لعمــاء مرصفيــة األفــراد يف البنــك لرتقــى ملســتوى احتياجــات وتطلعــات جميــع العمــاء ابتــداًء مــن فتــح الحســابات مــن 
الفــروع أو عــرب األونايــن إىل الودائــع، بطاقــات الدفــع، بطاقــات االئتــان، التمويــل الشــخيص، باإلضافــة إىل مجموعــة رائــدة مــن منتجــات التمويــل 
ــع متمثلــة يف79 فرعــًا و19 قســًا للســيدات  ــة مــن قنــوات التوزي العقــاري. كذلــك، ســعى البنــك لتقديــم أفضــل الخدمــات عــرب شــبكة متنامي
و612 أجهــزة رصاف آيل و19,300 نقطــة مــن نقــاط البيــع. عــاوة عــىل ذلــك، فــإن الخدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة هــي مــن بــني األفضــل يف 
الســوق الســعودي، ولقــد تكللــت بحصــول بنــك الجزيــرة عــىل جائــزة أفضــل مركــز اتصــاالت وجائــزة أفضــل خدمــة عمــاء يف العــامل. أحدثــت إعــادة 
إطــاق تطبيــق الجزيــرة لألجهــزة الذكيــة والجزيــرة أونايــن تأثــرًيا كبــرًيا عــىل تحســني تجربــة املســتخدم وارتفــاع عــدد العمليــات اإللكرتونيــة. إجــااًل، 
زادت محفظــة املطلوبــات لتصــل إىل 42,056 مليــون ريــال ســعودي يف الربــع الرابــع مــن عــام 2020 ويف الوقــت نفســه ارتفعــت محفظــة 
متويــل األفــراد بنســبة 13%يف الربــع الرابــع مــن عــام 2020 لتصــل إىل 27,238 مليــون ريــال ســعودي مــن 24,103 مليــون ريــال ســعودي يف 
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واســتمرارًا لجهــود البنــك يف التعــاون املثمــر مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، منــت محفظــة التمويــل العقــاري للبنــك بنســبة %18 
يف عــام 2020 مقارنــة مــع 2019، بحصــة ســوقية تقــدر بـــ 4% بحلــول نهايــة العــام. وذلــك نتيجــًة لتفاعــل البنــك بإطــاق جميــع الربامــج واملبــادرات 
الخاصــة بــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة والتــي مــن شــأنها تحقيــق األهــداف الطموحــة لرؤيــة 2030 فيــا 

يخــص قطــاع اإلســكان. 

تــم إطــاق حســاب الجزيــرة االدخــاري يف شــهر يوليــو مــن عــام 2020 وهــو األول مــن نوعــه يف بنــك الجزيــرة. ويتميــز حســاب الجزيــرة االدخــاري 
بأنــه منتــج فائــق املرونــة متوافــق مــع للضوابــط الرشعيــة ويراعــي أن يخــدم مصلحــة العميــل، حيــث إن الحســاب يتميــز بإمكانيــة فتحــه وإدارتــه 
مبــارشة عــن طريــق اإلنرتنــت بــدون الحاجــة لزيــارة الفــرع وبــدون اشــرتاط حــد أدىن مــع إمكانيــة فتــح أكــرث مــن حســاب والحصــول عــىل عوائــد شــهرية. 

مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة وإدارة الرثوات

واصلــت مجموعــة الخدمــات املرصفيــة الخاصــة عــىل خدمــة رشيحــة أصحــاب الــرثوات ذات املــاءة العاليــة، وذلــك مــن خــال تقديــم باقــة شــاملة 
ومنوعــة مــن الخدمــات واملنتجــات املرصفيــة الخاصــة واملتوافقــة مــع  الضوابــط الرشعيــة املعتمــدة يف البنــك. كــا تســخر املجموعــة كل مــا لديهــا 

مــن خــربات وإمكانــات مــن أجــل تحقيــق أهــداف عمائهــا املاليــة وإدارة ثرواتهــم باحرتافيــة وأمانــة.

وبالرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها هــذا العــام، إال أن املجموعــة اســتطاعت أن تحقــق معــدالت منو مرتفعــة مقارنًة بالعــام املايض، 
حيــث منــى متوســط ودائــع العمــاء مبعــدل 19%  بنهاية عــام2020 م.

كــا تتعــاون املجموعــة وبشــكل وثيــق مــع رشكــة الجزيــرة كابيتــال  لتوفــري الخدمــات االستشــارية يف مجــال االســتثار، وتقديــم حلــول متنوعــة 
خاصــة برشيحــة كبــار العمــاء. وقــد منــى إجــايل حجــم محافــظ التمويــل التابعــة لعمــاء املجموعــة مبعــدل 25% بنهايــة عــام 2020 م.

كــا تلبــي املجموعــة احتياجــات عمائهــا االئتانيــة مــن خــال وحــدة لائتــان تابعــة للمجموعــة تهــدف إىل توفــري جميع متطلبــات عمائنــا االئتانية 
بطريقــة تتناســب مــع احتياجاتهــم النقديــة والغــرض من التســهيات. 

وتخــدم املجموعــة عماءهــا مــن خــال ثاثــة مراكــز، تتواجــد يف كل مــن الريــاض، جــدة والخــرب. وتقــوم هــذه املراكــز بتقديــم جميــع الخدمــات 
والعمليــات املرصفيــة التــي يحتاجهــا كبــار العمــاء مــن قبــل كــوادر ســعودية مؤهلــة تتميــز بأعــىل درجــات املهنيــة والخــربة املرصفيــة. 

ومــن منطلــق ســعي مجموعــة املرصفيــة الخاصــة لخدمــة عمائهــا مــن أصحــاب الــرثوات والــرشكات العائليــة واملؤسســات الوقفيــة، فقــد قامــت 
املجموعــة بالتعــاون مــع الجزيــرة كابيتــال يف تأســيس إدارة متخصصــة بــإدارة الــرثوات تهــدف إىل تقديــم خدمــات املشــورة يف هــذا املجــال وفــق 

الضوابــط الرشعيــة.  

مجموعة فوري لتحويل األموال

عــىل الرغــم مــن التحديــات والقيــود  العديــدة التــي واجهتهــا كونهــا حديثــة العهــد نســبيًا يف مجــال التحويــات املاليــة، إال أن مجموعــة  فــوري متكنــت 
مــن مواصلــة توســيع حصتهــا يف الســوق وإعــادة تأكيــد موقعهــا كواحــدة مــن أكــرب ثاثــة مــن مقدمــي خدمــات التحويــات املاليــة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية.

يف عــام 2020، حققــت مجموعــة فــوري نقلــة نوعيــة  يف مجــال التحويــات املاليــة، وذلــك مــن خــال االعتــاد عــىل املنصــات الرقميــة وعــرب اإلرصار 
عــىل تطويــر تجربــة العمــاء يف تحويــل األمــوال عــرب املنصــات  الرقميــة لبنــك الجزيــرة بأســعار تنافســية للغايــة. وقــد مثــل إدخــال »عمليــة تســجيل 
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العمــاء عــرب اإلنرتنــت« و»نظــام شــكاوى العمــاء عــرب اإلنرتنــت« إضافــة قيمــة إىل التميــز يف الخدمــة، وبالتــايل تعزيــز ثقــة العمــاء بالبنــك.

انســجامًا مــع سياســة ســعودة وتوطــني الوظائــف، متكنــت مجموعــة فــوري وبنجــاح تــام مــن تحقيــق الســعودة بنســبة 100 % يف مراكــز التحويات 
لديهــا. وإضافــة إىل ذلــك، فقــد افتتحــت املجموعــة مركزيــن جديديــن، مبــا فيهــا مركــز متكامــل مخصــص للســيدات، مــا يرفــع مجمــوع مراكزهــا 
إىل 62  مركــز تحويــل تنتــرش يف كافــة أنحــاء اململكــة. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن مجموعــة فــوري حققــت قفــزة نوعيــة مــن خــال إطــاق وتجهيــز 

مراكــز التحويــات بـــخاصية »الطباعــة الفوريــة لبطاقــات فــوري وأجهــزة التحويــل يف نقــاط البيــع«.

ــرام وريــا، توســيع شــبكات الدفــع العامليــة، حيــث أصبــح باإلمــكان  ــوين غ ــة فــوري بالتعــاون مــع رشكائهــا الرئيســيني  –  م كــا وتواصــل مجموع
اســتام التحويــات مــن خــال أكــرث مــن 600,000  موقــع دفــع، هــذا باإلضافــة إىل حضــور مبــارش يف 10 بلــدان مــن خــال 24 مــن املراســلني 

والــرشكاء املرصفيــني املبارشيــن.

عــىل صعيــد املســتقبل، ســوف تواصــل مجموعــة فــوري تقديــم منتجــات وخدمــات مبتكــرة لكافــة رشائــح العمــاء مــع الرتكيــز بشــكل رئيــي عىل 
القنــوات الرقميــة وعــىل  توفــري تجربــة عمــاء مثاليــة وخاليــة مــن أيــة مصاعــب تذكــر.

مجموعة إدارة املخاطر 

واصـل بنـك الجزيـرة يف عـام 2020 حملتـه الهادفـة للرتكيـز عـىل تعزيـز ثقافـة إدارة املخاطـر وضـان تطبيقهـا عـىل مسـتوى البنـك. وانطاقًا من 
ذلـك، واصلـت اإلدارة التزامهـا بضـان تبنـي البنـك ألفضـل مارسـات املخاطر املعتمدة مدعومـة بالبنية التحتية الرضوريـة لتحقيق تلك األهداف، 

سـواء مـن حيـث األفـراد أو العمليـات أو اإلجـراءات أو األنظمـة بحيـث تتأصـل تلـك املارسـات التي تم تبنيها يف النسـيج الثقـايف للبنك.

وقد أعطيت األولوية لتعزيز فعالية إدارة املخاطر بالبنك، مع الرتكيز بشكل أسايس عىل النواحي التالية:

بناء هيكل واسرتاتيجية مخاطر قوية ليس فقط من أجل تسهيل تطبيق اسرتاتيجية العمل الحالية، ولكن أيضًا من أجل التكيف مع التغريات   .1
الحاصلة يف اسرتاتيجية وبيئة العمل للبنك.

السياق،  هذا  ويف  بالبنك.  للمخاطر  بيانات  مركز  لبناء  قوي  أساس  وضع  أجل  من  املخاطر  تحليل  وتقنيات  قدرات  تطوير  يف  االستثار   .2
فقد حقق البنك تقدما كبريا عىل صعيد استكال املرحلة األوىل من جهوده لتبني مارسات لجنة بازل لإرشاف 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.

أعينها  أن تبقى جهات املوافقة عىل املخاطر وجهات مراجعتها مستقلة وأن تضع نصب  إجراءات املوافقة واملراجعة مبا يضمن  تنظيم   .3
التبني الدقيق لثقافة لجنة االئتان ومبدأ الرقابة الثنائية عىل األقل.

تعزيز وتطوير إدارة أمن وحاية املعلومات، وذلك مبا يتاىش مع اسرتاتيجية البنك وتعليات البنك املركزي السعودي )ساما( بخصوص   .4
إطار األمن السيرباين الرامية إىل تعزيز وحاية املعلومات ونظم املعلومات لضان رسيتها ونزاهتها وتوفرها يف الوقت املناسب مبا 

يتاىش مع الحاجة إليها ومدى قيمتها والتهديدات املرتبطة بها.

مواءمة اسرتاتيجية إجراءات كفاية رأس املال مبا يتاىش مع التوجه االسرتاتيجي للبنك. ويتم  ترشيد أهداف اإلجراءات الداخلية لتقييم   .5
كفاية رأس املال بشكل دوري وفقا لاسرتاتيجية الحالية وخطة األعال عىل أساس سنوي. وقد تم تقييم كفاية رأس املال وفقًا لطبيعة 

وحجم وتعقيد منوذج أعال البنك مع الوثائق التفصيلية.

كا أن البنك قام بتطوير إطار عمل خاص بإجراءات التقييم الداخيل لكفاية السيولة وفقا للمتطلبات التنظيمية. ويركز هذا اإلطار بشكل   .6
مبديئ عىل تقييم مخاطر السيولة يف بنك الجزيرة، وهيكل الحوكمة، واالسرتاتيجيات املرتبطة بها، وكذلك الرتتيبات واإلجراءات الطارئة 

للتعامل مع كل من أحداث السيولة املتوقعة وغري املتوقعة.

تطبيق برنامج بازل، والذي ميثل فرصة هامة لتحقيق األمور التالية:  .7

تطوير وصقل سياسات وإجراءات البنك مبا يضمن اتساقها مع أفضل املارسات العاملية واملتطلبات النظامية املحلية. )أ(  

تطوير وتعميم وتنفيذ ومراقبة إطار تفصييل خاص بالبنك ملستوى تقبل املخاطر، بحيث يعمل ليس فقط كنقطة ربط بني اسرتاتيجية  )ب( 
مجلس اإلدارة وتنفيذ األقسام لها، بل أيضا كحلقة وصل تبادلية للمرئيات واملاحظات مبا يضمن اتساق تلك االسرتاتيجية مع البيئة 

العملية والتنظيمية السائدة.

ألفضل  طبقًا  وضبطها  متواصل  أساس  عىل  الثانية  الركيزة  مبوجب  املخاطر  تقييم  أمناط  وتحسني  فاعلية  من  والتحقق  مراجعة  )ج(  
املارسات املتبعة عىل مستوى القطاع املرصيف وأيضا مبا يتاىش مع توجيهات وتوقعات البنك املركزي السعودي )ساما(. 

)د(  االستمرارية يف تحديث التقارير مبوجب الركيزة األوىل مبا يضمن دقة تلك التقارير وإصدارها يف الوقت املحدد واستمرار توافقها 
مع التوقعات التنظيمية. 

واتفاقية  )ساما(  السعودي  املركزي  البنك  وتوجيهات  املطبقة  املارسات  ألفضل  طبقًا  الجهد   / الضغط  اختبارات  إطار  وتعزيز  تحسني   .8
بازل، مبا يف ذلك اإلجراءات واملنهجيات املعتمدة مبا ميكن البنك من إجراء اختبارات الضغط / الجهد النظامية عرب مختلف معايري املخاطر 
والسيناريوهات ذات العاقة. ويتم التعامل مع نتائج اختبارات الضغط / الجهد كبيانات ذات قيمة ألغراض خطط األعال ورأس املال عىل 

أساس مستقبيل.
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ضان أن يبقى البنك املؤسسة املالية األكرث امتثااًل مبوجب املعيار املحاسبي العاملي رقم 9.   .9

10. تطبيق سياسة / إطار عمل مخاطر العمليات املتوافقة مع توصيات لجنة بازل والبنك املركزي السعودي )ساما(. ويهدف هذا اإلطار إىل 
تحديد  بكيفية  الخاصة  املبادئ  يضع  اإلطار  وهذا  البنك.  أنحاء  جميع  يف  الخسائر  من  والحد  للمخاطر  والفهم  الوعي  ثقافة  وتعزيز  تشجيع 

وتعريف مخاطر العمليات وتقييمها والحد من آثارها السلبية، وكذلك مراقبتها واإلباغ عنها داخل البنك.

التحليلية  التحقق واملعايرة أن أمناط درجات املخاطر االئتانية وبطاقات األهداف املتوازنة تحافظ عىل قوتها  إجراءات  التحقق من خال   .11
والتوقعية فيا 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.

12. إعادة تنظيم وحدة إدارة مخاطر االحتيال والتحقيق يف االحتيال تحت إرشاف مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. لقد 
قام البنك بوضع أفضل برنامج ممكن إلدارة مخاطر االحتيال والذي مُيكن البنك من تلبية متطلبات البنك املركزي السعودي، إضافة اىل 

أفضل املارسات الدولية.

مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية

مجموعة الرشكات

يواصــل بنــك الجزيــرة نهجــه املتميــز والفريــد يف طــرح املنتجــات والخدمــات املرصفيــة للــرشكات املتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية لقاعــدة عمائه 
املتناميــة. فقــد متكــن بنــك الجزيــرة، بفضــل اتســاع وتنــوع نطــاق الخدمــات واملنتجــات التــي يقدمهــا، مــن الوصــول إىل قاعــدة واســعة مــن العمــاء 
وصياغــة رشاكات اســرتاتيجية محققــا لعمائــه تجربــة مرصفيــة فريــدة، حيــث ال يــزال نهجــه املهنــي ونوعيــة الخدمــات املقدمــة متثــل الســمة املميــزة 
للبنــك يف اســتقطاب واالحتفــاظ بالعمــاء يف ســوق يتميــز بشــدة املنافســة  عــىل مســتوى أعــال الــرشكات والقــروض التجاريــة. وعــاوة عــىل 
ذلــك فــإن بيئــة العمــل ومتيــز الــكادر الوظيفــي املــزود بخــربات مرصفيــة عاليــة يف مجــال الخدمــات املرصفيــة للــرشكات، معــززًا بآليــة تعتمــد 
ــة وحلــول اســرتاتيجية تلبــي احتياجــات  ــة ومالي ــه مــن تقديــم خدمــات مرصفي عــىل الرسعــة يف اتخــاذ القــرارات، وضعــت البنــك يف موقــع ميكن
وطموحــات عمائــه مــن الــرشكات، مــا القــى استحســان وتقديــر كافــة عمــاء البنــك ورشكائــه. ومــن الجديــر بالذكــر أن النجــاح الــذي حققــه البنــك 
ســاهم يف توســيع قاعــدة عمائــه لتشــمل القطــاع الحكومــي والقطــاع العــام واملؤسســات املاليــة ورشكات القطــاع الخــاص التــي تتبــوأ مكانــة 

عاليــة يف الســوق عــىل مســتوى مختلــف القطاعــات.

يف عــام 2020 واصلــت مجموعــة الخدمــات املرصفيــة للــرشكات، مدعمــة بجهودهــا الدؤوبــة، تعزيــز ودعــم خدمــات التمويــل البنكيــة ذات القيــم 
واملميــزات التــي مكنتنــا مــن تحقيــق هــذا النجــاح الكبــري، ونحــن عــىل ثقــة بــأن تحقيــق الرضــا الكامــل لعمائنــا مقرونــًا باملســتويات الفعالــة للخدمــة 

والتنــوع الواســع يف املنتجــات والخدمــات املقدمــة هــو املفتــاح الرئيــي لتحقيــق املزيــد مــن النجــاح. 

ــارًا ســلبية بالغــة عــىل مختلــف قطاعــات األعــال يف اململكــة خــال العــام، حيــث شــهدت  وغنــي عــن التعريــف بــأن جائحــة كوفيــد- 19 خلفــت آث
قطاعــات مــن الــرشكات تراجعــًا كبــريًا يف أنشــطتها التجاريــة والعمليــة. وكنتيجــة لذلــك فقــد واجــه تحقيــق أهــداف العمــل تحديــًا كبــريًا خــال العــام، 
إال أن البنــك، برؤيتــه االســرتاتيجية املقرونــة مببــادرات النمــو املتنوعــة، حافــظ عــىل موقعــه املتميــز والبقــاء يف صــدارة املجموعــات املرصفيــة 

للــرشكات املتوافقــة بالكامــل مــع الرشيعــة اإلســامية يف اململكــة.

فقــد عكســت األعــال املرصفيــة للــرشكات يف بنــك الجزيــرة خــال عــام 2020 أداًء جيــدًا، حيــث حققــت منــوًا بنســبة 12% يف محفظــة التمويــل 
مقارنــة بالســنة املاضيــة. وقــد مثلــت الجهــود املحفــزة الســتقطاب أعــال جديــدة واســتغال روابطنــا القويــة مــع العمــاء الحاليــني لاســتحواذ 
عــىل فــرص متويليــة جديــدة، العوامــل الرئيســية ألدائنــا الجيــد. كــا ســجلت أعــال الــرشكات خــال العــام تقدمــًا واســعًا عــىل صعيــد بيــع مجموعــة 
واســعة مــن الخدمــات واملنتجــات اإلســامية لبنــك الجزيــرة. هــذا، وال تــزال محفظــة متويــل الــرشكات واســعة التنــوع، وبذلــك فإنهــا تخلــو مــن أي 
انكشــاف كبــري عــىل رشيحــة ســوقية واحــدة. وعــىل الرغــم مــن الجهــود القصــوى املبذولــة لتحقيــق النمــو، إال أن مجموعــة الــرشكات تبنــت نهجــًا 

متحفظــًا وانتقائيــًا لضــان الحفــاظ عــىل جــودة األصــول وخفــض مخاطــر تعــرث املحافــظ يف ظــل البيئــة االقتصاديــة العامــة الســائدة. 

ــة نفــس الزخــم يف النمــو خــال عــام 2021  ــكل ثقــة ملواصل ــع ب ــة للــرشكات تتطل ــد املســتقبل، فــإن مجموعــة الخدمــات املرصفي وعــىل صعي
وخاصــة يف ضــوء اإلشــارات والدالئــل بتــايش التباطــؤ االقتصــادي. كــا تتطلــع املجموعــة أيضــًا لاســتفادة مــن نقــاط القــوة الرئيســية لديهــا مبــا 
يف ذلــك العامــة التجاريــة القويــة، والنهــج القائــم عــىل تعزيــز العاقــات، والتفــاين يف تقديــم الخدمــات، عــاوة عــىل ســجلها الناصــع يف مجــال 
اإلدارة، وذلــك مبــا يوفــر لقاعــدة عمائنــا تجربــة مرصفيــة حيويــة مــع الرتكيــز يف نفــس الوقــت عــىل تعزيــز موقــع بنــك الجزيــرة كخيــار مفضــل بــني 

عمــاء الخدمــات املرصفيــة للــرشكات.

قسم التمويل املتخصص

انطاقــًا مــن اســرتاتيجية النمــو واملخاطــر، يواصــل قســم التمويــل املتخصــص مشــاركته القويــة يف عمليــات القــروض املشــرتكة واملشــاريع 
الضخمــة. كــا يــؤدي القســم معتمــدًا عــىل نطــاق تخصصــه، دورًا فعــااًل يف تقديــم خربتــه القيمــة يف حلــول متويــل املشــاريع للعمــاء مــن 
ــام 2020  ــال ع ــارزة خ ــات الب ــن التحدي ــم م ــىل الرغ ــرتكة. وع ــات املش ــوك يف التموي ــن البن ــة ع ــة  نياب ــات الوكال ــري خدم ــربى وتوف ــرشكات الك ال
وخاصــة جائحــة كوفيــد- 19، إال أن قســم التمويــل املتخصــص تجــاوز حجــم أصولــه املســتهدفة ليســجل منــوًا كبــريًا بلغــت نســبته 39% مــن خــال 
املشــاركة مــع البنــوك الرائــدة األخــرى يف القــروض املشــرتكة الكبــرية التــي تــم ترتيبهــا لصالــح الــرشكات والعمــاء الســياديني. ويتطلــع القســم 
يف املســتقبل إىل أداء أدوار رئيســية يف فــرص التمويــل املســتقبلية، وذلــك متاشــيًا مــع املبــادرات التــي أطلقتهــا اململكــة ملشــاركة القطــاع 

الخــاص يف املشــاريع االســرتاتيجية الكــربى. 
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إدارة الخدمات املرصفية التجارية 

أنشـأت إدارة الخدمــات املرصفيــة التجاريــة يف عــام 2012 لتوفــر باقــة واســعة مــن الخدمــات واملنتجــات املرصفيــة التجاريــة للمنشــآت الصغــرية 
واملتوســــطة يف اململكــــة. وتقــــدم الخدمــــات املرصفيــــة التجاريــــة مــــن خــــال مكاتبهــا اإلقليميــــة الثاثــة مجموعــة كاملــة مــــن املنتجــات التــي 
تربــــط وتخــــدم كافــــة عمــــاء الخدمــــات املرصفيــــة التجاريــــة لديهــــا عــــرب اململكــــة مــــن خــــال قنواتهــــا املتنوعــــة، مــــا حقــــق ارتفاعــــًا يف قاعــــدة 

العمــــاء إىل  900  عميــــل.

وعــىل صعيــد املســتقبل، ســوف تواصــل وحــدة الخدــات املرصفيــة التجاريــة تعزيــز خدماتهــا املتوافقــة مــع أحكام الرشيعــة اإلســامية لــي 
تلبــــي وتتجــــاوز متطلبــــات وتوقعات مختلــــف عمائهــــا. متثــــل الــــرشكات الصغــــرية واملتوســــطة العمــود الفقــــري التجــاري لاقتصــــاد الوطنــي، 
لذلــك فــإن دعــم منــو وتقــدم هــذه الرشيحــة يبقــى واحــدًا مــن األهــداف الرئيســية لبنــك الجزيــرة. كــا أن البنــك، انطاقــًا مــن تلــك األهــداف  
وانســجامًا مــع رؤيــة اململكــة 2030 يبذل كافة الجهود املمكنة للمساعدة يف زيــادة مســاهمة الــرشكات املتوســطة والصغــرية يف إجــايل 
الناتــــج املحــــيل من 20% إىل 35%. وللمساعدة يف تحقيــــق هــــذا الهــــدف، يواصــــل البنــــك رشاكاتــــه االســــرتاتيجية مــــع املؤسســات الحكوميــة 
التــــي تدعــــم هــــذا القطــــاع كالهيئــــة العامــة للمنشآت الصغــــرية واملتوسطة )منشــآت(، مــن خــال برنامــج كفالــة، حيــث يعتــرب البنــك عــىل هــذا 

النطــــاق منافســــًا قويًا، بــــني البنــــوك املصنفــــة يف الفئــة األعــــىل الثانية للوصــول إىل أعىل املراكــز. 

كان عــام 2020 عامــًا صعبــًا، حيــث متكــن بنــك الجزيــرة مــن التعامــل مــع عــدة تحديــات داخليــًا وخارجيــًا وخصوصــًا يف ظل جائحــة كوفيد - 19 والســلبيات 
املصاحبــة لهــا. ومــع ذلــك متكــن البنــك مــن اإلبحــار خــال هــذه األزمــة بســامة وتقليــل أرضارهــا، كل ذلــك كان بســبب العمــل الــدؤوب لطاقــــم 

العمــل واالســتفادة مــن برامــج الدعــم الحكوميــة املختلفــة لدعــم هــذا القطــاع. 

وعــــىل صعيــــد املســــتقبل، يتعــــني علينــــا الرتكيــــز عــــىل تنميــــة هــذا الجانــب الهــام واملربــــح مــن أعــال البنــك، وذلــك مبســــاندة وتوجيــه اإلدارة 
العليــــا للبنــــك والتــــي عــــربت عــــن ثقتهــــا التامــــة بأننــــا ســــنواصل هــــذه اإلنعطافــة القويــــة جــــدًا لنجعــــل الخدمــــات املرصفيــــة التجاريــــة يف بنــــك 

الجزيــــرة مقــــدم الخدمــــات األول لرشيحــــة الــــمنشآت املتوســــطة والصغــــرية يف اململكــــة.

وحدة املؤسسات املالية

تدير وحدة املؤسسات املالية عاقات البنك مع البنوك املحلية والخارجية واملؤسسات املالية األخرى وأيضًا الكيانات فوق الوطنية. وتتخصص 
الديناميكية لبلدان املراسلني لدينا.  النقد، مع نظرة مكثفة للمتغريات  التجارة الدولية واإلقليمية واحتياجات العماء من إدارة  الوحدة يف إدارة 
وقد نجحت وحدة املؤسسات املالية يف إدارة وتطوير شبكة من الرشاكات البنكية العاملية رسيعة النمو، ما سيمكن البنك من تلبية احتياجات 
عمائه األساسية حول العامل، وذلك من خال تعزيز قدرات البنك لتمكينه من الوفاء بكافة متطلبات عمائه وتسهيل متويل التحويات املالية 

واملعامات التجارية الخاصة بهم. كا تطمح وحدة املؤسسات املالية لجعل بنك الجزيرة البنك الرشيك املفضل لدى النخبة يف اململكة. 

وحدة القطاع العام 

وحــدة القطــاع العــام هــي إحــدى وحــدات مجموعــة الــرشكات واملؤسســات املرصفيــة وهــي تــؤدي دورًا رئيســيًا يف إدارة حســابات املنشــآت 
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة مــن القطــاع العــام. وتتألــف محفظــة وحــدة القطــاع العــام مــن العديــد مــن القطاعــات كقطــاع الصناعــة والبرتوكياويــات 
والشــحن والنقــل واالتصــاالت. وقــد اســتدعت الطبيعــة املعقــدة لتلــك العاقــات والخدمــات النوعيــة التــي يتطلبهــا القطــاع العــام تشــكيل فريــق 
عمــل متخصــص، وهــو عــىل اســتعداد لتلبيــة كافــة احتياجــات العمــاء مــن القطــاع العــام. وتشــمل الخدمــات التــي تقدمهــا وحــدة القطــاع العــام 
الحلــول التمويليــة للــرشكات، ومتويــل العقــارات، والخدمــات املرصفيــة االســتثارية، ومتويل املشــاريع، وحلــول إدارة النقد، وآخــر تقنيات املرصفية 

اإللكرتونيــة. كــا تعتــرب وحــدة القطــاع العــام بوابــة لخدمــات ومنتجــات متطــورة أخــرى يف منتجــات الخزينــة، والخدمــات املرصفيــة االســتثارية.

إدارة الخدمات واملعامالت العاملية

تعــد إدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة، اإلدارة الرائــدة يف توفــري الحلــول املرصفية وخدمات الســيولة النقدية واملعامات التجارية واالســتثارية 
لعمــاء الــرشكات واملؤسســات التجاريــة واملالية يف كافــة أنحاء اململكة العربية الســعودية.

وتغطــي حلــول الدفــع إلدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة طيفــًا كامــًا مــن املعامــات املحليــة والعامليــة، حيــث تضــم معامــات الــرشكات 
اإللكرتونيــة ومعامــات التجــارة اإللكرتونيــة والتــي تهــدف لتوفــر خدمــات معامــات إدارة النقــد بتكلفــة منخفضــة وخــال وقــت قصــري مدعومــة 
بشــكل متخصــص بآخــر املنصــات اإللكرتونيــة، حيــث أثبتــت هــذه الحلــول صحتهــا وخلوهــا مــن أي أخطــاء. وأيضــًا مــن الخدمــات التــي تقــدم إدارة 

الخدمــات واملعامــات العامليــة خدمــة نقــل وتســليم النقــد.

هــذا وتســعى إدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة للعمــل مــع العمــاء عــىل تعزيــز خدماتهــا وقنــوات اإليصــال مــن خــال معالجــة احتياجــات التغيــري 
لــدى عمائهــا اعتــادًا عــىل التطــور التقنــي يف الصناعــة املرصفيــة.

كــا تقــدم إدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة دعــًا كامــًا لكافــة املنتجــات املتاحــة للــرشكات بالتنســيق مــع اإلدارات ذات العاقــة مثــل: نقــاط 
البيــع، بوابــة الدفــع اإللكــرتوين، بطاقــات األعــال االئتانيــة للــرشكات وأيضــًا خدمــات التمويــل التجــاري كتمكــني االطــاع الكامــل عــىل بيانــات 
الحســابات وتدشــني خدمــات دفــع محليــة أو أجنبيــة ضمــن بيئــة آمنــة وعــىل مــدار الســاعة. وتــأيت هــذه املزايــا إضافــة لنظــام حايــة خدمــات إدارة 

دفــع الرواتــب تحــت شــعار” رواتبكــم”.

كــا أن خدمــات دفــع الرواتــب املخصصــة لعمــاء الــرشكات متتــاز مبســتوى عــال مــن املحافظــة عــىل أمــن املعلومــات، مــا يتيــح إمكانيــة إدارة بيانــات 
الرواتــب بــكل يــرس  وســهولة وبالشــكل الــذي يرقــى ملســتوى رضــا العمــاء.
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هــذا وتنســجم اســرتاتيجية النمــو إلدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة مــع التوجيهــات الرئيســية التــي تدفــع باتجــاه التغيــري عــىل صعيــد املعامــات 
اإللكرتونيــة وتطبيــق التحديثــات يف مختلــف القطاعــات التجاريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

تم تصنيف العماء يف بنك الجزيرة حسب السياسات واملعايري الخاصة بالبنك ومبا يتطابق مع معايري البنك املركزي السعودي )ساما( يف ذلك 
كا ييل:

عدد الموظفين )دوام كامل(* اإليرادات السنوية )بالمليون(تصنيف المنشأة

من 1 إلى 5من 0 إلى 3 متناهية الصغر

من 6 إلى 49من 3 إلى 40صغيرة

من 50 إلى 249من 40 إلى 200متوسطة

* يعتمد بنك الجزيرة اإليرادات كمعيارًا رئيسيًا لتصنيف املنشآت، و يف حال عدم توفر هذا املعيار يصبح عدد املوظفني بدوام كيل هو املعيار الرئيي يف تصنيف عماء 
املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

املبادرات التي تم اتخاذها من البنك للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

إنشاء 3 وحدات إقليمية لخدمة العماء يف كل منطقة )املنطقة الوسطى، املنطقة الغربية، املنطقة الرشقية(.  •

فريق متخصص لتنسيق مع كفالة ولتنظيم ومراقبة جميع اإلجراءات بني البنك وبرنامج الكفالة.  •

وضع معايري خاصة لقبول املنح االئتاين للمنشآت الصغرية واملتوسطة وذلك بهدف ترسيع عملية املوافقة واملنح.  •

مركــز اتصــال خــاص )هاتــف مــرصيف( لخدمــة املنشــآت الصغــرية واملتوســطة مــن العمــاء الحاليــني واإلجابــة عــىل استفســارات العمــاء   •
الجــدد، وذلــك باالتصــال عــىل الرقــم املجــاين 8002449090.

وحــدة جديــدة الســتقطاب عمــاء جــدد والعمــل كوحــدة مركزيــة الســتقبال و مراجعــة جميــع اإلحــاالت الخاصــة بعمــاء املنشــآت الصغــرية   •
واملتوســطة.

إيجــاد حقــول جديــدة يف نظــام األســايس للبنــك لتمييــز و تصنيــف رشائــح العمــاء والعاقــة املرصفيــة واحتياجــات عمــاء املنشــآت   •
واملتوســطة. الصغــرية 

مراجعــة ومناقشــة األداء العــام للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرية واملتوســطة عــىل أســاس شــهري مــن خــال لجنــة برئاســة الرئيــس التنفيــذي  •

تطوير مستمر لربامج تدريبية خاصة ملدراء العاقات ومتخصصة يف إدارة عاقات العماء ومخاطر االئتان.  •

طرح منتج البطاقة االئتانية الخاصة باملنشآت.  •

يف املراحــل النهائيــة إلطــاق برنامــج »أعــال« الجديــد وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الحلــول املرصفيــة واملاليــة املتكاملــة التــي تلبــي   •
بشــكل خــاص احتياجــات عمــاء املنشــآت

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 58 موظف متخصص يف خدمة عماء املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء:

15 عدد الدورات التدريبية للموظفين

-عدد الدورات التدريبية للعماء



49

تقرير مجلس اإلدارة 2020

القروض والتعهدات وااللتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:
ألف ريال        

2020

المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

224,8321,285,5632,571,0794,081,474القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود داخل الميزانية(

100,857301,8611,027,4031,430,121القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج الميزانية(

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود داخل 
7.6%4.8%2.4%0.4%الميزانية( إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج 
2.7%1.9%0.6%0.2%الميزانية( إلى مجموع القروض

1793875911,157عدد القروض , بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

371272166809عدد العماء للقروض

556318136عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية(

39,21349,92142,763131,897مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية(

2019

المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

48,896215,111550,354814,361القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود داخل الميزانية(

85,366258,425153,786497,577القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج الميزانية(

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
1.6%1.1%0.4%0.1%)بنود داخل الميزانية( إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
1.0%0.3%0.5%0.2%)بنود خارج الميزانية( إلى مجموع القروض

1315335581,222عدد القروض، بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

322240143705عدد العماء للقروض

337315121عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية(

20,65356,11937,738114,510مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية(

مجموعة الخزينة

 . COVID-19 يف أوائل عام 2020م بارشت حكومة اململكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات مهيكلة وصارمة للحد من انتشار فايروس كورونا
وبالتوازي مع هذه اإلجراءات كانت الخزينة يف كامل الجاهزية لبيئة العمل الجديدة وذلك من خال التواصل املستمر مع الجهات التنظيمية فيا 
يخص الجاهزية املثىل للبنى التحتية الازمة الستمرارية األعال، ما ساعد قسم الخزينة عىل تحقيق أداء ومنو جيدين. كا عملت الخزينة عن 

قرب مع البنك املركزي السعودي من أجل التطبيق املتناسق لربنامج الحوافز االقتصادية ما خفف القيود العامة للسيولة يف السوق.

املنافسة  لألسعار  كنتيجة  وذلك   %4.5 بنسبة  منوًا  الخزينة  سجلت  فقد  األجنبي،  الرصف  أعال  وبالتحديد  العماء،  خدمة  أعال  صعيد  عىل 
والرشائح  الجدد  العماء  من  املزيد  استقطاب  خال  من  أعاله  توسعة  الخزينة  مبيعات  قسم  واصل  وقد  السوق.  يف  والتوسع  املطروحة 
السوقية.، وتوسعة نطاق املنتجات والخدمات املطروحة والرتكيز املكثف عىل اسرتاتيجيات بيع الخدمات واملنتجات التابعة إلقسام البنك األخرى.

حافظت الخزينة خال العام عىل محفظة واسعة التنوع، والتي سجلت منوا مببلغ 2 مليار ريال، من صكوك الحكومة السعودية ما حقق املزيد 
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من التعزيز يف سيولة املحفظة االستثارية والتصنيف االئتاين للبنك. وبالنظر لكونها متعامًا أوليًا معينًا لدى املركز الوطني إلدارة الدين 
العام، فقد نفذت الخزينة االلتزامات املناطة بها عىل أكمل وجه، حيث بلغ إجايل الطلبات يف املزادات الشهرية 8,2 مليار ريال ووصلت مبالغ 
التخصص إىل 4,8 مليار ريال، وهو ما يربز بشكل واضح قدرة الخزينة عىل الوصول لقاعدة العماء بالرغم من القيود التي فرضت ضمن اإلجراءات 

االحرتازية للحد من انتشار وباء كورونا خال الفرتة. 

انطاقا من البنية التحتية واألنظمة والتقنيات املعتمدة والتي تحايك آخر تقنيات العمل، فقد واصلت الخزينة أعالها مبضاعفة الجهود خال 
مراقبة  بيئة  اعتاد  الخزينة  تواصل  كا  الفرتة.  تلك  خال  العماء  خدمات  يف  انقطاع  أي  يسجل  مل  حيث  املستجد،  كورونا  وباء  انتشار  فرتة 
داخلية قوية تتجسد من خال االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات وإطار املخاطر املحددة. ومن شأن التقييات الدورية ألعال الخزينة أن تعزز 

السياسات واألنظمة املوضوعة من أجل مواكبة أفضل املارسات املتبعة يف أألسواق واملتطلبات الترشيعية املتجددة.

مجموعة املوارد البرشية

بســبب أثــر جائحــة فــريوس كورونــا )كوفيــد - 19(، كان عــام 2020م عامــًا اســتثنائيًا وغــري مســبوق، حيــث أثــرت هــذه الجائحــة ومعطياتهــا االجتاعيــة 
واملهنيــة عــىل كافــة أنشــطة وأبعــاد عمليــات مجموعــة املــوارد البرشيــة والبنــك ككل.

وقــد حرصــت مجموعــة املــوارد البرشيــة عــىل ســامة املنســوبني يف جميــع قطاعــات األعــال خــال الجائحــة للحــد مــن انتشــار الفــريوس عــىل 
العاملــني والتنبيــه عليهــم بــرضورة اتبــاع اإلجــراءات العامــة ملتطلبــات الســامة والصحــة املهنيــة، باإلضافــة إىل تعليــات الجهــات الرســمية لتجنــب 

اإلصابــة بالفــريوس.

وباإلضافــة إىل متطلبــات احتــواء وإدارة الجائحــة عــىل النطــاق البــرشي للبنــك، واصلــت مجموعــة املــوارد البرشيــة رحلتهــا يف تدشــني قفــزات 
وســبل للتقــدم تــم تنفيذهــا خــال العــام 2020م، مســتمرة يف تعزيــز دورهــا كرشيــك حيــوي واســرتاتيجي كامــل ومكمــل لجميــع قطاعــات 
األعــال مــن خــال االســتمرار يف تطبيــق كافــة التوجيهــات النظاميــة واالحرتازيــة ذات الصلــة، وخاصــة ملواكبــة املتطلبــات الرقابيــة واألمنيــة 

ــم. ــامة املنســوبني وعوائله ــن وس ــمعة وأداء البنــك وأم ــاظ بس ــان االحتف ــتمرارية األعــال لض ــودة اس ــد ج الحتــواء الجائحــة وتأكي

فبالنســبة ألنشــطة احتــواء الجائحــة، بــادرت مجموعــة املــوارد البرشيــة بالعمــل عــىل تقليــل اللقــاءات وورش العمــل واالجتاعــات والــدورات 
التدريبيــة واالبتعــاد عــن التجمعــات، واســتبدالها بأنظمــة االجتاعــات عــن طريــق االتصــال املــريئ وتفعيــل العمــل عــن بعــد وتنفيذ جميــع املتطلبات 
واإلجــراءات الوقائيــة الــواردة مــن الدولــة والبنــك املركــزي الســعودي )ســاما( مــن تخطيــط وتفعيــل مبــدأ العمــل عــن بعــد ومتطلباتــه التقنيــة 
واألمنيــة عــرب جميــع القنــوات، ورصــد وتوزيــع املهــام لكافــة اإلدارات لتأكيــد اســتمرارية األعــال والتــي ســاعدت عــىل الحــد مــن انتشــار العــدوى.

ــع أنشــطة  ــىل جمي ــة ع ــة الرقاب ــة إىل مارس ــة، باإلضاف ــة والتنظيمي ــات الفردي ــل عــام 2020م واملعام ــذ خطــة عم ــة تنفي ــا واصلــت املجموع ك
شــؤون املوظفــني مــن خــال اســتحداث مركــز قيــادة لتقديــم الدعــم واملشــورة لجميــع وحــدات العمــل حــول كافــة األمــور املتعلقــة بكيفيــة إدارة 

إداراتهــم يف ظــل الجائحــة والتحديــات املصاحبــة لهــا.

إضافــة إىل ذلــك، متيــز عــام 2020م مببــادرات وأنشــطة وأعــال رقابيــة وتدقيقيــة عــىل نطــاق البنــك بأكملــه، حيــث خاضــت مجموعــة املــوارد 
البرشيــة حمــات مختلفــة مــن التصحيحــات املطلوبــة لتأكيــد جــودة مواكبــة السياســات الرقابيــة املحدثــة.

 وكــا كان هــو الوضــع يف 2019م، تابعــت إدارة التوظيــف رســالتها يف 2020م بالرتكيــز عــىل جــذب أفضــل مــا يقدمــه الســوق مــن القــوى العاملــة 
الســعودية، وذلــك باســتقطاب الكفــاءات مــن الشــباب الســعودي مــن الجنســني لاندمــاج يف كافــة إدارات البنــك، إضافــة إىل محافظــة البنــك عــىل 
االلتــزام القائــم باالســتمرار يف توفــري الفــرص الوظيفيــة والتدريبيــة املختلفــة لحملــة الشــهادة الثانويــة والدبلــوم والجامعيــة، والتــي تعتــرب مــن 

أنجــح وســائل االســتقطاب للمواهــب الســعودية الجديــدة والناميــة.

الجديــر بالذكــر أن البنــك نجــح يف الحفــاظ عــىل املعــدل العــايل مــن الســعودة والــذي تجــاوز نســبة 94%. وقــد أســفر الجهــد التدريبــي عــن انعقــاد 
ــات  ــة لعــام 2020م عــن بعــد، وهــذه النتيجــة تواكــب وتتــاىش مــع احتياجــات البنــك الراهنــة ومعطي ــدورات وورش العمــل التدريبي ــد مــن ال العدي
الســوق، إضافــة للــدورات اإللزاميــة، مثــل مكافحــة االحتيــال وغســل األمــوال وااللتــزام والوعــي األمنــي واملنهــج الخلقــي لجميــع منســويب البنــك 

بــا اســتثناء.

املبادئ األخالقية واملهنية ملوظفي البنك

يلتــزم بنــك الجزيــرة التزامــًا تامــًا بسياســات وإجــراءات تضمــن تطبيــق كافــة مبــادئ الســلوك وأخاقيــات العمــل املهنــي التــي يجــب أن يتحــىل بهــا جميع 
املوظفــني أثنــاء مارســتهم لعملهــم ســواء تجــاه عملهــم، وزمائهــم املوظفــني أو تجــاه مراجعــني وعمــاء البنــك ككل. ويوجــب البنــك عــىل كافــة 

موظفيــه التقيــد وااللتــزام بتطبيــق مبــادئ الســلوك وأخاقيــات العمــل يف املؤسســات املاليــة واملعتمــدة مــن قبــل البنــك املركــزي الســعودي. 

ميتلــك بنــك الجزيــرة ســجل حافــل يف اتخــاذ اإلجــراءات الصحيحــة تجــاه موظفيــه وعمائــه ومســاهميه والجهــات التنظيميــة والهيئــات الرقابيــة. ومتثــل 
قيــم بنــك الجزيــرة أســاس العمــل يف ســبيل تحقيــق أهــداف البنــك العامــة. ويعتمــد بنــك الجزيــرة عــدد مــن املبــادئ األخاقيــة واملهنيــة املحــددة 
يف ميثــاق مبــادئ العمــل « ملنســويب البنــك، التــي مــن شــأنها خلــق بيئــة عمــل مناســبة مــع تحقيــق منــو يف ظــل أنظمــة حايــة مــن الجرائــم املاليــة 

والرشــوة والفســاد .
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توفــر سياســات ومعايــري ومبــادئ بنــك الجزيــرة األخاقيــة إطــارًا لعمــل منســوبيه تســاعدهم عــىل اتخــاذ القــرارات األفضــل بهــدف تحقيــق منــو عــىل 
املــدى الطويــل واســتدامة مناســبة. وتقــع عــىل عاتــق جميــع منســويب البنــك مســؤولية إثبــات االلتــزام بهــذه السياســات واملعايــري وإظهــار قيــم 

البنــك مــن خــال التعامــل الداخــيل والخارجــي مــع الزمــاء والعمــاء والجهــات التنظيميــة واملجتمــع يف جميــع األوقــات.

املجموعة الرشعية 

تركــز املجموعــة عــىل ضبــط الجــودة الرشعيــة لخدمــات البنــك ومنتجاتــه مبــا يحقــق تطلعــات عمائــه ومســاهميه بوصفــه  الجودة الرشعية:  

بنــكًا إســاميًا رائــدًا، وذلــك مــن خــال تكثيــف عمليــات الفحــص واملراجعــة لعمليــات البنــك للتأكــد مــن أن جميــع أعــال البنــك 
والــرشكات التابعــة لــه متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية وتقديــم تقاريــر ربــع ســنوية للجنــة الرشعيــة للبنــك، وتعتمــد 

ــار العينــات.   ــار العينــات مبــا نصــت عليــه معايــري املراجعــة الدوليــة الختي مراجعــة عمليــات البنــك يف أســس اختي

قامــت املجموعــة الرشعيــة خــال العــام الحــايل بإعــداد وتطويــر وإقــرار العديــد مــن اللوائــح واإلجــراءات والسياســات للتوافــق  الحوكمة:   

مــع متطلبــات إطــار الحوكمــة الرشعيــة للمصــارف والبنــوك املحليــة العاملــة يف اململكــة الصادر عــن البنك املركزي الســعودي 
ــة، وهــي:  ــز الحوكمــة الرشعي ــذي يهــدف لتعزي )ســاما( وال

1. الئحة عمل اللجنة الرشعية.

2. دليل سياسات املجموعة الرشعية.

3. دليل إجراءات املجموعة الرشعية.

4. سياسة التواصل والتصعيد يف املجموعة الرشعية.

5. التعــاون مــع مجموعــة الحوكمــة يف تعديــل إطــار الحوكمــة لبنــك الجزيــرة مبــا يعكــس »إطــار الحوكمــة الرشعيــة للبنــوك 
واملصــارف املحليــة العاملــة يف اململكــة« الصــادر عــن البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(.

املنتجــات والخدمــات: تؤمــن املجموعــة الرشعيــة بــأن االبتــكار والتطويــر األصيــل املســتمد مــن نصــوص الرشيعــة اإلســامية يعــد مطلبــًا أساســيًا 

لارتقــاء بصناعــة املرصفيــة اإلســامية حتــى تســتطيع النمــو واملنافســة وتلبيــة رغبــات الســوق املتســارعة واملتجــددة؛ 
ولــذا فــإن املجموعــة تتعــاون بشــكل دائــم مــع مجموعــات األعــال داخــل البنــك البتــكار وتطويــر أدواتهــا وخدماتهــا والســعي 
ألمتتــة الكثــري مــن عملياتهــا لتســهيل العمليــات عــىل العمــاء واســتثار وقتهــم بشــكل أفضــل وتجنــب األخطــاء البرشيــة 

قــدر اإلمــكان.

تــدرك املجموعــة الرشعيــة أن املحافظــة عــىل ريــادة البنــك يف ســوق صناعــة الصريفــة اإلســامية تتطلــب القيــام بجمــع  األبحاث:  

املعلومــات وإعــداد التقاريــر واالســتبانات حــول ســوق الصريفــة اإلســامية ومنتجاتهــا ومــدى رضــا العمــاء عنهــا ومجــاالت 
العمــاء.  وتوقعــات  والضعــف  القــوة  وجوانــب  املنافســة 

لقــد اســتمر قســم األبحــاث والتطويــر يف املجموعــة يف جمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا وإعــداد التقاريــر املختلفــة، 
ــر عــن نشــاط  ــة الســعودية، حيــث انتهــى مــن إعــداد أربعــة تقاري ــة اإلســامية يف اململكــة العربي ــق باملالي خصوصــًا مــا يتعل

املاليــة اإلســامية يف الســوق الســعودي ونرشهــا عــىل املوقــع اإللكــرتوين للبنــك، وهــي:

1. املرصفية اإلسامية يف السوق السعودي.
2. قطاع التأمني يف السوق السعودي.

3. سوق الصكوك يف اململكة العربية السعودية.
4. تأثري جائحة كورونا عىل القطاع املايل يف اململكة العربية السعودية.

ومــن جانــب آخــر، قــام قســم األبحــاث والتطويــر مبتابعــة وتنســيق مــرشوع دراســة »تجربــة بنــك الجزيــرة يف التحــول إىل املالية 
اإلســامية« الــذي قــام بإعــداده فريــق متخصــص مــن مكتــب الســياري؛ حيــث أبــرزت الدراســة تجربــة التحــول املميــزة والرائــدة 

للبنــك مــن املاليــة التقليديــة إىل املاليــة املتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية. 

تعــد الكــوادر البرشيــة للبنــك أهــم أصولــه وهــي األدوات األهــم يف تنفيــذ عملياتــه؛ لــذا فــإن املجموعــة الرشعيــة ركــزت عــىل  التعليم والتدريب:  

تطويــر مهــارات هــذه الكــوادر يف صناعــة الصريفــة اإلســامية بالتعــاون مــع مجموعــة املــوارد البرشيــة.    

ــة:  قامــت املجموعــة الرشعيــة بوضــع خطــة لنــرش املعرفــة عــرب طبــع الكتــب والرســائل الجامعيــة التــي تعنــى  طباعــة الكتــب والرســائل الجامعي

بالجوانــب املاليــة وعــىل وجــه الخصــوص املاليــة اإلســامية، وتوزيعهــا مجانــًا عــىل طلبــة العلــم واملؤسســات التعليميــة 
واملاليــة. وقــد تــم هــذا العــام إصــدار كتابــني هــا:

1. األحكام الفقهية للتمويل برأس املال الجريء.

2. املنشأة ذات الغرض الخاص، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية.

دعــم الصناعــة املاليــة اإلســالمية:   لقــد اســتمر البنــك عــرب املجموعــة الرشعيــة يف دعــم مؤسســات البنيــة التحتيــة للصناعــة املاليــة اإلســامية 

كهيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية  )AAOIFI( حيــث رعــى البنــك طباعــة املعايــري الرشعيــة، واملجلس 
العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية، ومجلــس الخدمــات املاليــة اإلســامية؛ وذلــك إميانــاً مــن البنــك بأهميــة دعــم 
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هــذه املؤسســات للنهــوض بالصناعــة املاليــة اإلســامية، وتحقيــق املعياريــة فيهــا. ورغم الحالة االســتثنائية التــي فرضتها جائحة 
كوفيــد - 19 هــذا العــام، إال أن املجموعــة الرشعيــة التزمــت باملشــاركة يف حضــور العديــد مــن املؤمتــرات وورش العمــل التــي 

أقامتهــا هــذه املؤسســات عــن بعــد عــرب وســائط البــث اإللكرتونيــة، ملواكبــة آخــر التطــورات يف صناعــة املاليــة اإلســامية.

لقــد كان لعمــل املجموعــة الرشعيــة تأثــري إيجــايب عــىل رؤيــة املجتمــع والعمــاء للبنــك، حيــث رفعــت مــن مســتوى الثقــة يف 
البنــك كبنــك إســامي، كــا ســاهمت يف حصــول البنــك عــىل العديــد مــن الجوائــز يف مجــال الخدمــات املاليــة اإلســامية.

إن متيزنــا وريادتنــا يف صناعــة املرصفيــة اإلســامية يرجــع إىل التــزام البنــك يف جميــع معاماتــه بأحــكام وضوابــط الرشيعــة 
اإلســامية وفــق اجتهــاد أعضــاء اللجنــة الرشعيــة للبنــك مــن أصحــاب الفضيلــة العلــاء.

مجموعة املسؤولية االجتامعية )برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة(: 

يســعى بنــك الجزيــرة عــرب برنامجــه للمســؤولية االجتاعيــة )خــري الجزيــرة ألهــل الجزيــرة( إىل تأكيــد دوره الفاعــل يف العمــل املجتمعــي وحضــوره 
النشــط يف دعــم مشــاريع التنميــة املســتدامة والقــوى البرشيــة مــن شــباب وفتيــات الوطــن.

ــة  ــرة( حيــث استشــعر البنــك أهميــة املشــاركة مــع الجهــود الحكومي ــرة ألهــل الجزي ــد - 19 عــىل اهتــام )خــري الجزي وقــد اســتحوذت جائحــة كوفي
يف تخفيــف آثــار الجائحــة عــىل األفــراد واملؤسســات؛ مــا نتــج عنــه عــرشات املشــاريع التــي انطلقــت باملشــاركة مــع جهــات حكوميــة وأهليــة مــن 

شــأنها الوصــول للرشائــح األكــرث تــرضرًا.

فقــد ســاهم البنــك يف صنــدوق الوقــف الصحــي مــع وزارة الصحــة مببلــغ 5.6 مليــون ريــال، كــا ســاهم يف الصنــدوق املجتمعــي مــع وزارة 
املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتاعيــة مببلــغ 3.49 مليــون ريــال. باإلضافــة إىل إطــاق ودعــم أكــرث مــن 22 مرشوعــًا عــىل مســتوى اململكــة 

شــملت توفــري الســال الغذائيــة واملســتلزمات الطبيــة ودعــم تكاليــف اإليجــار، وقــد اســتفاد منهــا أكــرث مــن 7,500 مســتفيد.

ودعــًا للتصنيــع املنــزيل فقــد دعــم البنــك عــددًا مــن األرس املنتجــة لتصنيــع أكــرث مــن 40 ألــف كامــة قاشــية وتوزيعهــا عــىل الرشائــح األكــرث 
احتياجــًا.

وفيــا يخــص محفظــة القــروض الحســنة التــي يقدمهــا البنــك لــألرس املنتجــة واملنشــآت متناهيــة الصغــر، فقــد تــم إشــعار املســتفيدين بتأجيــل 
ســداد األقســاط ملــدة 6 أشــهر.

ــة يف  ــرة( اســتمرت بالوســائل املتاح ــرة ألهــل الجزي ــة لـــ )خــري الجزي ــرت خــال 2020م، إال أن املشــاريع املجتمعي ــة التــي م ــم ظــروف الجائح ورغ
تدريــب وتأهيــل الشــباب والفتيــات ودعــم ذوي اإلعاقــة وأرسهــم، باإلضافــة لدعــم القطــاع غــري الربحــي، حيــث اســتفاد خــال العــام أكــرث مــن 

51,000 مســتفيد عــرب 59 مرشوعــًا مجتمعيــًا يف مختلــف مناطــق اململكــة.

كــا أصــدر البنــك ضمــن مشــاريعه النوعيــة لخدمــة األوقــاف والقطــاع غــري الربحــي كتابــًا متخصصــًا يف )الصناديــق االســتثارية الوقفيــة( والــذي يعــد 
دليــًا نوعيــًا للجهــات الراغبــة يف االســتفادة مــن هــذه الخدمــة.

وعــىل املســتوى الداخــيل للبنــك فقــد نّظــم البنــك ملنســوبيه خــال شــهر رمضــان املبــارك مبــادرة لدعــم توفــري الســكن إلحــدى األرس املحتاجــة 
عــرب منصــة )جــود اإلســكان( التابعــة لــوزارة اإلســكان، وقــد أتــم منســوبو البنــك املبلــغ كامــًا خــال فــرتة وجيــزة بحمــد اللــه. 

مجموعة املساندة

بالرغم من التحديات والصعوبات العديدة التي سادت خال  عام 2020م والتي كان أبرزها جائحة كوفيد - 19،  إال أن مجموعة املساندة دأبت عىل  
تقديم أفضل الخدمات واملساندة التي احتاجتها مختلف املجموعات واإلدارات يف سعيها لتحقيق أهداف البنك.

واصلت مجموعة املساندة خال العام تعزيز دورها يف البنك وذلك باستكال جزء كبري من اإلنجازات عىل صعيد مرشوع تجهيز املقر الجديد 
لإدارة العامة مبدينة جدة والذي بدأ العمل  عىل إنشائه يف مطلع عام 2020م. كا تم االنتهاء من افتتاح  فرعني جديدين للبنك، إضافة إىل 

تسليم أربعة مراكز جديدة لخدمات تحويل األموال »فوري« يف مختلف مناطق اململكة. 

انطاقًا من أهداف وتوجهات البنك االسرتاتيجية، واصلت مجموعة تقنية املعلومات تطوير منصة تقنية تتوافق مع أعىل املعايري التقنية لدعم 
تطوير الحلول الحالية واملستقبلية، إضافة لدعم منتجات وخدمات البنك، وذلك ملواكبة الزيادة امللحوظة يف حجم العمليات املرصفية املنفذة 

من خال القنوات الرقمية وخدمة الجزيرة فون.

مجموعة اإلسرتاتيجية واالبتكار

ُتدير مجموعة  اإلسرتاتيجية العاقة  بني تطلعات وتوجهات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبني مجموعات العمل  املختلفة بالبنك، حيث تعمل 
هذه املجموعة  عىل دعم ومتابعة كل ما يتطلب تنفيذ الخطة املعتمدة لتحقيق رؤية وأهداف إسرتاتيجية البنك 2023، إضافة إىل  رفع تقاريرها 

الدورية فيا يخص ذلك ملجلس اإلدارة.

وتعمل مجموعة  االبتكار والتحديث عىل بناء وتعزيز بيئة االبتكار ومفهوم التفكري اإلبداعي يف البنك، وذلك من خال سعيها الحثيث واملتواصل 
لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة عرب  عمليات  الربط وترتيب  الرشاكات مع  املؤسسات  الناشئة ورشكات التقنيات املالية )فنتك(.
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مجموعة تقنية املعلومات

تواصــل مجموعــة  تقنيــة  املعلومــات بنــاء منصــة تقنيــة تتوافــق مــع أفضــل معايــري التقنيــة العامليــة مبــا يحقــق  تطويــر الحلــول الحاليــة واملســتقبلية 
ــة الجديــدة املقدمــة وفقــًا لألهــداف والتوجهــات اإلســرتاتيجية للبنــك،  الازمــة  لدعــم  منتجــات وخدمــات البنــك، وقــد تــم تصميــم الحلــول التقني
والتــي تهــدف إىل تلبيــة أهــداف األعــال املرصفيــة ودعــم اســتمرارية األعــال، فضــًا عــن تقديــم مبــادرات التحســني الداخليــة للبنــك، آخــذة يف 

االعتبــار  التحديــات املتعلقــة بعمليــات التحديــث اإللزامــي املتواصلــة ألنظمــة البنــك خــال الفــرتة.

وتشــمل  األمثلــة عــىل اإلنجــازات الرئيســية للمجموعــة خــال العــام 2020، اســتكال  إجــراءات اختبــار كافــة أنظمــة البنــك لضــان عملهــا بنجــاح 
وملــدة خمســة أيــام عمــل مــن مركــز البيانــات االحتياطــي، وترقيــة محــرك سيســكو لخدمــة التحقــق، وتطويــر  نظــام املدفوعــات إىل أحــدث إصــدار، 

وأيضــًا تطويــر  نظــام مراقبــة الحــوادث األمنيــة للشــبكة.  

مجموعة العمليات البنكية 

تشــمل  مســؤوليات  مجموعــة العمليــات البنكيــة مبختلــف أقســامها وفروعهــا معالجــة مختلــف أنــواع عمليــات البنــك كالتحويــات الــواردة والصــادرة 
مــن وإىل البنــوك املحليــة عــرب نظــام رسيــع، ونظــام SWIFT للمدفوعــات الدوليــة، ومؤخــرًا نظــام البنــك املركــزي الجديــد IPS . كــا تتضمــن 
مســؤولياتها عمليــات الخصــم املبــارش، أوامــر الدفــع الدامئــة، وعمليــات األقســام الداخليــة املتعلقــة بالدفــع أو التحويــل، وغريهــا، إضافــة لتنفيــذ 
معامــات التمويــل الشــخيص الجديــدة، التمويــل العقــاري املكمــل والســكني لعمــاء البنــك، مبــا يف ذلــك مراجعــة فتــح وصيانــة الحســابات 

وتطبيــق إجــراءات اعــرف عميلــك. 

هــذا، ولقــد نجحــت املجموعــة يف مواكبــة االرتفــاع امللحــوظ يف حجــم العمليــات البنكيــة لعــام 2020م حيــث شــهدت بعــض الخدمــات زيــادة 
كبــرية بســبب جائحــة كوفيــد - 19ومبــادرات البنــك املركــزي الســعودي )ســاما( للتخفيــف مــن آثارهــا عــىل املواطنــني والتجــار كاإلعفــاء مــن رســوم 

ــة.  ــق الهوي ــد الحســابات بســبب انتهــاء وثائ ــة منتجــات التمويــل الشــخيص والتجــاري واإلعفــاء مــن تجمي التحويــات وإعــادة جدول

مجموعة اإلمداد والخدمات املشرتكة

وهــي مجموعــة متخصصــة يف تقديــم كافــة  الخدمــات والدعــم اللوجســتي ملجموعــة الجزيــرة مــن حيــث االستشــارات املهنيــة، والتشــاور بخصــوص 
تصميــم ووضــع  خطــط توســيع شــبكة البنــك )الفــروع، مراكــز فــوري، أجهــزة الــرصاف اآليل، املبــاين، وغريهــا(، وكذلــك تطويــر وتحســني مواقــع  
العمــل الحاليــة لتتوافــق بشــكل أكــرب مــع احتياجــات العمــل، وتوفــري بيئــة نظيفــة، وخدمــات املرافــق العامــة للموظفــني والعمــاء يف كافــة الفــروع 
ومبــاين اإلدارة العامــة، وكذلــك توفــري األمــن والســامة للموظفــني والعمــاء واملمتلــكات يف كافــة األوقــات، وضــان اســتمرارية األعــال مــن 
ــر الضــويئ، وأرشــفة  ــة، والتخزيــن، والتصوي ــة، إضافــة إىل تقديــم الخدمــات الربيدي ــح والرتاخيــص الحكومي ــة كافــة التصاري خــال التأكــد مــن صاحي

املعامــات اليوميــة للبنــك... إلــخ.

هــذا وقــد تــم خــال هــذا العــام، تســليم فرعــني لخدمــات األفــراد، بينــا ال يــزال فــرع ينبــع قيــد اإلنشــاء ويتوقــع  تســليمه بحلــول شــهر يوليــو مــن 
عــام 2021. 

كــا تــم تســليم عــدد أربعــة فــروع »فــوري« وأيضــًا  االنتهــاء مــن عــدد مــن التحســينات عــىل بعــض املراكــز األخــرى وفــق متطلبــات العمــل، باإلضافــة 
إىل بعــض التحديثــات األخــرى غــري املخطــط لهــا والتــي تتطلبهــا األعــال األخــرى كأجهــزة الــرصاف اآليل، حيــث تــم تنفيــذ متطلبــات تخــص خدمــة  

األشــخاص ذوي اإلعاقــة كاألرصفــة املائلــة ومواقــف الســيارات املخصصــة. 

مجموعة األمتتة والروبوتات

تتمثــل األهــداف الرئيســية ملجموعــة األمتتــة والروبوتــات يف تحــول البنــك لألمتتــة، وذلــك مــن خــال تبنــي واســتخدام أرسع  التقنيــات املتاحــة 
يف عمليــات األمتتــة الروبوتيــة والــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآليل وتحليــل البيانــات.

ويســعى فريــق املجموعــة للمســاهمة يف تحقيــق أهــداف البنــك ليكــون البنــك اإلســامي األكــرث حداثــًة وابتــكارًا، وبالتــايل تحقيــق التوســع يف 
املنطقــة. وقــد متكنــت املجموعــة يف األشــهر الســتة املاضيــة مــن إطــاق عــدد خمســة روبوتــات، مــا ســاهم يف توفــري التكاليــف والكفــاءات 

التشــغيلية وزيــادة اإلنتاجيــة وتقليــل املخاطــر.

مجموعة التحول الرقمي والقنوات 

ــك إدارة  ــمل ذل ــك، ويش ــات البن ــة  قطاع ــي يف كاف ــول الرقم ــود التح ــادة جه ــن قي ــؤولة ع ــة املس ــوات الجه ــي والقن ــول الرقم ــة التح ــد مجموع ُتع
القنــوات الرقميــة لقطــاع األفــراد، كإدارة تطبيــق الجزيــرة ســارت وموقــع الجزيــرة أون اليــن وتطبيــق الجزيــرة واتــش، وأيضــًا لقطــاع الــرشكات  كتطبيق 

إم - كــورب واملوقــع اإللكــرتوين إي - كــورب. 

وقــد ســلمت مجموعــة التحــول الرقمــي والقنــوات، خــال العــام 2020، العديــد مــن املشــاريع كإطــاق قنــاة جديــدة »الجزيــرة واتــش« عــىل ســاعات 
آبــل، والتحديــث الرقمــي لبيانــات اعــرف عميلــك، وفتــح حســابات االدخــار رقميــًا، وإضافــة خدمــة مدفوعــات إيصــال ومدفوعــات ســداد املتعــددة  مــن 

خــال القنــوات الرقميــة.

مجموعة  املمتلكات والعقود

تضــم مجموعــة  املمتلــكات والعقــود 5 وحــدات عمــل، وهــي: وحــدة إدارة العقــود واألصــول، وحــدة اســتمرارية األعــال، وحــدة املشــاريع الخاصــة، 
رشكــة أمــان للتطويــر واالســتثار العقــاري، إضافــة إىل وحــدة التقييــم العقــاري.
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وحدة إدارة األصول والعقود

وتتلخص أهم منجزاتها يف إدارة 44 عقارًا بقيمة 747 مليون ريال ومراجعة وتوقيع وحفظ 117 عقدًا بقيمة 18,68 مليون ريال.

وحدة استمرارية األعامل:

تــم مــن خــال وحــدة اســتمرارية األعــال، تنفيــذ متريــن تجريبــي إلدارة األزمــات شــمل ورش عمــل تدريبيــة وتوعويــة لعــدد 215  موظفــًا، وإجــراء 
اختبــار اســتمرارية األعــال لـــ  23 قســًا يف الريــاض و27 قســًا يف جــدة.

وحدة املشاريع الخاصة:

متكنــت وحــدة املشــاريع الخاصــة مــن الحصــول عــىل موافقــة اللجنــة التنفيذيــة عــىل ميزانيــة مــرشوع مبنــى إدارة الريــاض، وذلــك يف شــهر فربايــر 
.2020

رشكة أمان للتطوير واالستثامر العقاري:

متكنت إدارة رشكة أمان من تنفيذ العديد من املعامات عىل النحو التايل:

22 معاملــة إجــارة، 3,638 معاملــة مرابحــة، 320 معاملــة إرجــاع عقــارات، 47 معاملــة بيــع ألطــراف أخــرى، 34 معاملــة بيــت حســن، 1,209 معاملــة 
ــرًا تخــص 14,392 رشكــة.  ــة و 407 خطــاب تفويــض، كــا تــم إصــدار عــدد 14,392 تقري متفرقــة، إصــدار 127 وكال

مكتب إدارة املشاريع

ــرة بالتنســيق  مــع اإلدارات املعنيــة. وقــد قامــت الوحــدة  يقــدم مكتــب إدارة املشــاريع الدعــم والتنظيــم لكافــة املشــاريع الســنوية لبنــك الجزي
بتســليم جميــع املشــاريع املطلوبــة للبنــك املركــزي الســعودي كمــرشوع املدفوعــات الســعودية IPS، مــرشوع بوابــة تنفيــذ )املرحلــة الثانيــة (، 

مــرشوع ســويفت GPI، مــرشوع املدفوعــات الســعودية MBI كأول بنــك يف اململكــة العربيــة الســعودية، بوابــة وثــاق، وخدمــة نذيــر. 

وحدة املوردين وترشيد النفقات

لعبــت وحــدة املورديــن وترشــيد النفقــات دورًا بــارزًا يف تحقيــق العديــد مــن أهــداف البنــك، وقــد انعكــس ذلــك مــن خــال تحقيــق زيــادة يف االدخــار 
اإلجــايل بلغــت  126 مليــون ريــال. ومتــت  هــذه الزيــادة يف االدخــار مــن خــال عــدد مــن املحــاور والتــي شــملت: تحقيــق ادخــار يف عقــود تقنيــة 
املعلومــات بنســبة 12%، تحقيــق ادخــار يف تكاليــف التأمــني بنســبة 12%، تحقيــق ادخــار يف خدمــات املشــرتيات بنســبة 4%, تخفيــض تكاليــف 

البنــود املتكــررة لسلســلة التوريــد بنســبة %160.

الجزيرة لألسواق املالية » الجزيرة كابيتال «

ملحة عن دور الجزيرة كابيتال لتقرير مجموعة بنك الجزيرة السنوي 2020

كانــت أوضــاع األســواق املحليــة والعامليــة داعمــة ألعــال الجزيــرة كابيتــال يف العــام 2020، حيــث حافظــت عــىل ريادتهــا يف ســوق األســهم 
الســعودي والتــي ارتفعــت قيمــة التــداوالت فيــه بأكــرث مــن ضعفهــا للعــام 2019. شــهد العــام أيضــا زيــادة كبــرية يف كميــة التــداول لــدى عمــاء 
الجزيــرة كابيتــال مــن خــال منصاتهــا للتــداول يف األســواق العامليــة. ســاهم األداء القــوي للجزيــرة كابيتــال يف قــوة األداء املــايل ملجموعــة بنــك 

الجزيــرة، حيــث حققــت صــايف أربــاح تشــغيلية بقيمــة 145 مليــون ريــال ســعودي )2019: 29 مليــون ريــال ســعودي(. 

يعــد الحفــاظ عــىل مكانــة الرشكــة الرياديــة يف ســوق األســهم الســعودي أولويــة للجزيــرة كابيتــال. حيــث نتــج عــن جهــود الجزيــرة كابيتــال يف العــام 
2020 عوائــد مجزيــة تضمنــت ارتفــاع يف رســوم خدمــات الوســاطة إىل 163 مليــون ريــال ســعودي )2019: 55 مليــون ريــال ســعودي(. بلغــت قيمة 

معامــات الوســاطة املحليــة التــي نفذتهــا الجزيــرة كابيتــال يف العــام 2020 مبلــغ 336 مليــار ريــال ســعودي )2019: 143 مليــار ريــال ســعودي(. 

كانــت الخدمــات املرصفيــة االســتثارية وعــروض منتجــات إدارة الــرثوات محــل اهتــام خــاص لــدى الجزيــرة كابيتــال خــال عــام 2020، ويســعدنا أن 
نعلــن عــن تقــدم كبــري يف تطويــر كلتــا اإلدارتــني. شــاركت الخدمــات املرصفيــة االســتثارية كمتعهــد تغطيــة يف عمليــة زيــادة رأس املــال عــن 
طريــق إصــدار حقــوق األولويــة لرشكــة زيــن الســعودية، كــا عملــت كمستشــار لعمليــة االندمــاج واالســتحواذ بــني رشكــة والء للتأمــني التعــاوين 
ورشكــة التأمــني األهليــة، كــا رسرنــا الختيارنــا مستشــارًا يف عمليــة اســتحواذ دلــة للرعايــة الصحيــة عــىل مستشــفى اململكــة. بــدأ قســم إدارة 

الــرثوات أعالــه بنجــاح، مــن خــال تقديــم بعــض الفــرص االســتثارية الجذابــة للعمــاء. 

مــن جانــب آخــر، كان لحصــول الجزيــرة كابيتــال عــىل جائــزة »أفضــل صنــدوق أســهم دويل« مــن »Refinitiv« عــن أداء صنــدوق األســهم الدوليــة عــىل 
مــدار ثــاث وخمــس ســنوات مصــدرًا لاعتــزاز. أيضــا، منحــت »Refinitiv« صنــدوق الجزيــرة املتنــوع الجســور مــن الجزيــرة كابيتــال جائــزة أفضــل أداء 

خــال ثــاث ســنوات.   

بالرغــم مــن حالــة عــدم االســتقرار الجيوسياســية يف املنطقــة وتأثــري جائحــة كوفيــد - 19، فــإن إدارة الرشكــة مســتمرة يف تفاؤلهــا فيــا يتعلــق 
بآفــاق التطويــر والنمــو يف مجــال الخدمــات املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
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الخطط املستقبلّية

الخدمات املرصفية  واملالية املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسامية يف  الرائدة يف تقديم  الجزيرة هو إحدى املؤسسات املرصفية  بنك 
لألفراد،  املرصفية  الخدمات  تشمل  واملالية  املرصفية  واملنتجات  الخدمات  من  متكاملة  مجموعة  البنك  ويقدم  السعودية.  العربية  اململكة 

وخدمات فوري )أعال التحويات(، والخدمات املرصفية الخاصة والخدمات املرصفية للرشكات وخدمات الرشكات العاملّية  وخدمات الخزينة. 

كالخدمات  تكافل(  والجزيرة  كابيتال  )الجزيرة  للبنك  التابعة  الرشكات  تقدمها  التي  األخرى  املالية غري املرصفية  الخدمات  الخطوط  وتكمل هذه 
املرصفية االستثارية، وإدارة األصول، وخدمات الوساطة، واألوراق املالية والتأمني التكافيل. 

حقق البنك يف عام 2020 العديد من اإلنجازات والنجاحات الهامة كا واصل تسجيل معدالت منو قوية يف قاعدة األصول لديه وذلك بفضل 
عاقات العمل املتينة التي تم ترسيخها مع العماء من األفراد ومختلف الرشكات، مع الرتكيز بشكل كبري عىل أنشطة البيع املشرتك عىل 

مستوى منتجات األفراد والخزينة، والرشكات والتمويل وأيضا منتجات الخدمات املرصفـية االستثارية. 

إضافة لذلك، فقد نفذ البنك بنجاح تام العديد من املبادرات التي كان قد طرحها سابقًا، والتي تركز معظمها عىل تعزيز فعالية خدمات وأنشطة 
البنك، ما أسهم يف ارتفاع ربحية األعال وتحسني جودة الخدمات املقدمة عىل مختلف الصعد.

عىل صعيد املستقبل، أكد البنك طموحه أن يرسخ مركزه كمؤسسة إسامية داعمة لابتكار والخدمات الرقمية يف عام 2023م. 

الحاليني  أجل خدمة عمائنا  التقنيات املتطورة وذلك من  البنك االستثار يف أحدث  الخدمات املرصفية لألفراد، سوف يواصل  وعىل جانب 
واملتوقعني مبا يف ذلك عروض منتجات مبتكرة ومتفوقة من أجل تعزيز موقعنا كبنك مميز وفريد.

بلمسة  يتميز  إطار  ضمن  واملقدمة  بالعماء  العناية  مبادرات  من  مبجموعة  االستثنائية  خدماتنا  دعم  نواصل  أن  املتوقع  فمن  لذلك،  إضافة 
شخصية متعمقة. ولي نتمكن من تحقيق هذه األهداف فقد عولنا عىل رحلة التحول الرقمي لتحسني عملياتنا واالقرتاب أكرث من عمائنا 

وتعزيز قدرات موظفينا.

وعىل صعيد مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات فقد قمنا ببناء منصات رقمية جديدة تهدف للرقي بتلبية احتياجات عماء الخدمات املرصفية 
النقد  إدارة  التجارية وخدمات االسترياد إضافة إىل خدمات  التمويلية  للرشكات وذلك من خال مجموعات كبرية ومتنوعة من أفضل املنتجات 
واملرصفية اإللكرتونية، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل فاعل فـي النمو اإلجايل لقاعدة أصول البنك وربحيته. إضافة لذلك، فإننا نتوقع أن 

نطرح عروض رئيسية يف مختلف القطاعات من خال املنصات الرقمية ومنصات الهاتف الجوال الجديدة.

كا نهدف باستمرار ملواصلة تحسني جهود التنفيذ لدينا وتعزيز أنشطة التحول الرقمي ما يؤهلنا لنكون مؤسسة إسامية مبتكرة.

الجوائز وشهادات التقدير 

حصل بنك الجزيرة عىل العديد من الجوائز وشهادات التقدير عىل املستوى املحيل والدويل، ما يعكس دور البنك و جهوده يف تلبية احتياجات 
عمائه الكرام من خال تقديم منتجات وخدمات استثنائية، والتي منها:

• جائزة التميز يف مؤرش حوكمة الرشكات ملؤسسات القطاع املايل املتداولة يف السوق املالية السعودية  للمرة الثانية عىل التوايل 
،والتي منحت من مركز حوكمة الرشكات يف جامعة الفيصل.

• شهادة اعتاد من قبل جمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين الربيطانية )ACCA( ، مبا ميثل شهادة عىل أن البنك من نخبة املنظات 
التي توفر فرص التطوير املهني املستمر ملنسوبيه.

• امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة »أفضل مركز اتصاالت عماء«، وكذلك  عن فئة »أفضل خدمة عماء« يف الرشق األوسط وأوروبا 
وأفريقيا لعام 2020 م.

• جائزة املعهد املايل نظري املساهمة يف رفع وتطوير قدرات ومهارات العاملني يف القطاع املايل.

• جائزة رواد التغيري للقطاع الخاص لعام 2019م خال منتدى اإلدارة واألعال العارش.

• املركز األول وامليدالية الذهبية يف ثاث فئات ضمن النهائيات اإلقليمية للمسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العماء عن فئة )أفضل مركز 
اتصاالت عماء( وفئة )أفضل خدمة عماء( وفئة )أفضل مركز مساندة للفروع يف الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا( لعام 2019م. 

• جائزة البنك اإلسامي األكرث ابتكارًا – اململكة العربية السعودية والتي منحت من قبل مجلة إنرتناشيونال فاينانس.

• جائزة أفضل عروض بطاقات ائتانية – اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس أوت لوك.

• جائزة البنك األكرث ابتكارًا يف املرصفية اإللكرتونية - اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس أوت 
لوك.
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• جائزة التميز يف مؤرش حوكمة الرشكات بني كل القطاعات املتداولة يف السوق املالية السعودية، والتي منحت من مركز حوكمة الرشكات 
يف جامعة الفيصل.

• املركز األول وامليدالية الذهبية يف فئتي )أفضل مركز اتصاالت عماء( وفئة )أفضل خدمة عماء( يف العامل  لعام 2019 ضمن نهائيات 
املسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العماء والتي أقيمت يف برشلونة – إسبانيا.

• جائزة التميز نظري الرشاكة يف متويات التجارة  التي منحت من قبل املؤسسة الدولية لتمويل التجارة.

• جائزة أفضل الرؤساء التنفيذيني يف دول الخليج من قبل مجلة األعال تريندس وكلية إدارة األعال إنسياد.

• جائزة األمرية صيتة بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتاعي )يف مجال اإلنجاز الوطني( يف دورتها الخامسة 2017.

• امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة أفضل خدمة عماء، وكذلك امليدالية الفضية عن فئة أفضل مركز اتصاالت عماء، وجائزة أفضل مدير 
مركز اتصاالت عماء. 

• جائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسامية من قبل »كامربدج التحليلية أناليتيكا«.

• وجائزة أفضل خيار للنقاد كأفضل بنك يف  االبتكار املرصيف للخدمات املرصفية اإلسامية لألفراد لعام 2018 من قبل »كامربدج التحليلية 
اناليتيكا«.

• امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة »أفضل خدمة عماء يف العامل« لعام 2018م.   

شكر وتقدير

يــرس مجلــس اإلدارة انتهــاز هــذه الفرصــة للتعبــري عــن خالــص شــكره وتقديــره لحكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلان 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظــه اللــه - وصاحــب الســمو امللــي األمــري محمــد بــن ســلان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ويل العهــد نائــب رئيــس 

مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع  - حفظــه اللــه - وجميــع الــوزراء عــىل دعمهــم املتواصــل.

كــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر ملقــام وزارة املاليــة ووزارة التجــارة والبنــك املركــزي الســعودي وهيئــة الســوق املاليــة عــىل دعمهــم 
للبنــك. املســتمر 

ويــرس مجلــس اإلدارة انتهــاز هــذه الفرصــة للتعبــري عــن جزيــل شــكره وتقديــره للمســاهمني والعمــاء األفاضــل عــىل ثقتهــم ودعمهــم املســتمر 
ولفريــق إدارة البنــك وكافــة منســوبيه عــىل أدائهــم وإنجازاتهــم.


