تقـــريــر
مجلس
اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة 2019

تقرير مجلس اإلدارة – 2019م
يرس مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمني التقرير السنوي لبنك الجزيرة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م.

مقدمة
تأســس بنــك الجزيــرة «البنــك» كرشكــة ســعودية مســاهمة عامــة مبوجــب «املرســوم امللــي رقــم» /46م وتاريــخ 12جــادى اآلخــرة 1395هـــ
(املوافــق  21يونيــو 1975م) .وقــد بــارش البنــك أعاملــه اعتبــار ًا مــن  16شــوال 1396هـــ (املوافــق  9أكتوبــر 1976م) بعــد أن انتقلــت إليــه كافــة أعامل
وعمليــات فــروع بنــك باكســتان الوطنــي يف اململكــة العربيــة الســعودية.
وميــارس بنــك الجزيــرة أعاملــه مبوجــب الســجل التجــاري رقــم  4030010523وتاريــخ  29رجــب 1396هـــ (املوافــق  27يوليــو 1976م) الصــادر مــن جــدة.
ويبلــغ رأس مــال البنــك املصــدر واملدفــوع بالكامــل  8.2مليــار ريــال ســعودي مقســم إىل  820مليــون ســه ً
ام بقيمــة أســمية وقدرهــا  10ريــاالت
ســعودية لــكل ســهم.
وتتمثــل األهــداف الرئيســية للبنــك يف تقديــم مجموعــة متعــددة ومتكاملــة مــن املنتجــات والخدمات املرصفيــة املتوافقة مع الرشيعة اإلســامية
للعمــاء األفــراد والــركات والتــي تضــم الحســابات الجاريــة واالدخاريــة واملرابحــة واالســتصناع واإلجــارة والتــورق واملشــاركة ووعــد الــرف األجنبــي
وأعــال الخزينــة وبطاقــات االئتــان والصكــوك والتــي يتــم اعتامدهــا واإلرشاف عليهــا مــن قبــل هيئــة رشعيــة مســتقلة.
وميــارس البنــك أعاملــه عــر إداراتــه وقطاعــات أعاملــه وفروعــه املنتــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وال يوجــد للبنــك أيــة فــروع تعمــل خــارج
اململكــة العربيــة الســعودية.
ويعتــر بنــك الجزيــرة إحــدى 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 والــركات واملؤسســات وذلــك مــن خــال كادر
يتمتــع بأعــى مســتويات التأهيــل وااللتــزام.

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية

يوضح الجدول التايل األداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:
املؤرشات املالية
(بماليين الرياالت السعودية – باستثناء ما تم تحديده خالفا لذلك)

2015

2016

2017

2018

2019

صافي القروض والسلف

42,174

42,099

39,790

40,897

49,660

إجمالي الموجودات

63,264

66,319

68,287

73,003

86,544

ودائع العمالء

49,765

51,602

50,278

51,804

62,697

إجمالي المطلوبات

55,851

58,216

59,459

61,759

74,955

حقوق المساهمين

7,413

8,104

8,829

11,244

11,590

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

1,287

872

858

1,000

1,122

صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

1,287

729

830

378

991

إجمالي دخل العمليات

2,922

2,519

2,580

2,665

2,977

نمو صافي الدخل () %

124.77

()43.33

13.82

()54.42

161.98

نمو إجمالي دخل العمليات ()%

31.23

()13.79

2.43

3.3

11.72

العائد على متوسط حقوق الملكية () %

18.96

9.4

9.8

3.77

8.68

العائد على متوسط الموجودات () %

1.98

1.13

1.23

0.54

1.24

ربح السهم بالريال السعودي

2.27

1.28

1.46

0.50

1.21

مالحظات:

وابتداء من الربع
بناء عىل صايف الدخل للسنة بعد احتساب الزكاة ورضيبة الدخل.
ً
 -1روعي احتساب ربحية السهم والنسب األخرى للسنوات الحالية والسابقة ً
املنتهي يف يونيو 2019م  ،قام البنك مبوامئة سياسته املحاسبية إلثبات الزكاة ورضيبة الدخل وأبلغ عن الزكاة ورضيبة الدخل من خالل قامئة الدخل للسنة
املنتهية يف 2019م وعدل السنة املنتهية يف 2018م .ويف السابق ،كان يتم إثبات الزكاة ورضيبة الدخل يف قامئة التغريات يف حقوق املساهمني.
 -2تــم تعديــل ربحيــة الســهم بأثــر رجعــي للفــرات الســابقة ليعكــس تأثــر التغــرات يف املتوســط املرجــح لعــدد األســهم الناتــج عــن أســهم املنحــة الصــادرة يف
عــام 2017م وعنــر املكافــأة املتضمنــة يف حقــوق األولويــة الصــادرة يف 2018م.
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صايف القروض والسلف:

بلــغ صــايف القــروض والســلف  49.7مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2019م مســج ً
ال ارتفاعـ ًا بنســبة  % 21.4مقارنــة مببلــغ  40.9مليــار
ريــال ســعودي يف عــام 2018م .وقــد واصــل بنــك الجزيــرة خــال العــام تنويــع محفظــة القــروض لديــه عــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ،وعمــل
عــى توســيع قاعــدة عمالئــه مــا خفــف إىل حــد كبــر مــن مخاطــر الرتكــز بالبنــك.

الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية:

بلــغ إجــايل الودائــع لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة  1.4مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2019م ،مقارنــة مببلــغ  1.3مليــار ريــال
ســعودي يف عــام 2018م  ،ويعتــر هــذا نشــاطا إلدارة الســيولة والتدفقــات النقديــة قصــرة األجــل.

االستثامرات:

تتكــون محفظــة االســتثامرات مــن الصكــوك واألســهم والصناديــق االســتثامرية .حيــث بلغــت اســتثامرات البنــك  27.6مليــار ريــال ســعودي يف
نهايــة العــام 2019م ،مقارنــةً مببلــغ  24.1مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2018م بارتفــاع نســبته  % 14.8ويعــود االرتفــاع يف حجــم االســتثامرات
بشــكل رئيــي إىل ارتفــاع االســتثامرات يف الصكــوك الحكوميــة.

إجاميل املوجودات:

بلــغ إجــايل املوجــودات  86.5مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2019م ،مقارنــةً بـــمبلغ  73مليــار ريــال ســعودي يف عــام  ،2018بارتفــاع
قــدره  % 18.5عــا كان عليــه يف الســنة املاضيــة.

ودائع العمالء:

ارتفعــت ودائــع العمــاء لتبلــغ  62.7مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2019م ،مقارنــة مببلــغ  51.8مليــار ريــال ســعودي يف نهايــة 2018م
أي بارتفــاع قــدره  .%21ويرتبــط االرتفــاع يف ودائــع العمــاء بشــكل رئيــي باالرتفــاع يف الودائــع ألجــل بنســبة  %26.6مــن  23.9مليــار ريــال
ســعودي إىل  30.3مليــار ريــال ســعودي والودائــع تحــت الطلــب بنســبة  %15.9مــن  26.6مليــار ريــال ســعودي إىل  30.8مليــار ريــال ســعودي.

إجاميل املطلوبات:

بلــغ إجــايل املطلوبــات  75مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2019م ،مقارنــةً بـــمبلغ  61.8مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2018م ،أي
بارتفــاع قــدره  % 21.4عــا 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 .وتشــمل إجــايل إيــرادات
عمليــات البنــك ،الدخــل مــن عمليــات رشكــة الجزيــرة كابيتــال ( رشكــة تابعــة للبنــك بنســبة  )% 100البالــغ  168مليــون ريــال ســعودي للســنة املنتهيــة
يف عــام 2019م.
بآالف الرياالت السعودية
المناطق

الوسطى

الشرقية

الغربية

المركز الرئيسي

المجموع

إجمالي دخل العمليات

1,184,304

429,396

78,435

1,285,024

2,977,159

أقسام /قطاعات العمل الرئيسية:
تضم أنشطة البنك أقسام وقطاعات العمل الرئيسية التالية-:
مرصفية األفراد:

ودائع ومنتجات ائتامنية واستثامرية لألفراد.

مرصفية الرشكات:

قــروض وودائــع ومنتجــات ائتامنيــة أخــرى للــركات واملؤسســات الصغــرة واملتوســطة الحجــم والعمــاء مــن
املؤسســات.

الخزينة:

يغطي هذا القطاع أسواق املال والرصف األجنبي وخدمات املتاجرة والخزينة.

الوساطة وإدارة األصول :توفــر خدمــات الوســاطة لتــداول األســهم للعمــاء (هــذا القطــاع مــدرج ضمــن أنشــطة رشكــة الجزيــرة لألســواق
املاليــة «الجزيــرة كابيتــال» وهــي رشكــة تابعــة مملوكــة للبنــك بنســبة .)% 100
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التكافل التعاوين:

يوفــر التكافــل التعــاوين خدمــات ومنتجــات حاميــة وادخــار .ومبوجــب نظــام التأمــن يف اململكــة العربيــة الســعودية
قامــت املجموعــة بفصــل أعاملهــا يف قطــاع التأمــن يف منشــأة منفصلــة تحــت مســمى رشكــة الجزيــرة تكافــل
تعــاوين .ميثــل القســم الحــايل محفظــة التأمــن الخاصــة بالبوليصــات التــي أبرمهــا البنــك قبــل عــام 2014م.
خالل العام 2019م ،حصلت الجزيرة تكافل تعاوين من مؤسسة النقد العريب السعودي عىل عدم املامنعة عىل
تحويل محفظة التأمني القدمية من خالل الخطاب الصادر بتاريخ  26ربيع الثاين  1441هـ (املوافق  23ديسمرب 2019م).
ومبوجبــه ،ســيتم نقــل محفظــة التأمــن اعتبــا ًرا مــن  1ينايــر2020م بقيمــة يتــم االتفــاق عليهــا بــن البنــك و الجزيــرة
تكافــل تعــاوين ومــن املتوقــع أن يظهــر األثــر املــايل للنقــل يف القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة للســنة
املنتهيــة يف  31ديســمرب2020م.
تتضمن االستثامر يف رشكة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف مستبعدة وربح من بيع عقارات أخرى.

قطاعات أخرى:

ويوضح الجدول التايل إجاميل دخل ومرصوفات العمليات ،وصايف األرباح قبل الزكاة ورضيبة الدخل لكل قطاع من قطاعات العمل:
بآالف الرياالت السعودية
2019

مصرفية
األفراد

مصرفية
الشركات

الوساطة
وإدارة األصول

إجمالي دخل العمليات

1,402,208

556,712

1,138,666

167,642

17,599

()305,668

2,977,159

إجمالي مصاريف العمليات

()941,010

()395,118

()324,918

()140,774

()26,090

()40,107

()1,868,017

11,047

12,888

()334,728

1,122,030

الحصة من أرباح الشركات الزميلة
صافي الدخل( /الخسارة) قبل
الزكاة وضريبة الدخل

461,198

-

الخزينة

التكافل
التعاوني

قطاعات أخرى

المجموع

-

161,594

813,748

1,841

-

28,709

()8,491

الرشكات التابعة والزميلة:
يوضــح الجــدول التــايل الــركات التابعــة والزميلــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة األســهم فيهــا وأعاملهــا الرئيســية ،والبلــد الــذي متارس فيــه عملياتها
وبلد التأســيس كام يف  31ديســمرب 2019م :
الشركات التابعة/الزميلة
شركة تابعة
شركة الجزيرة لألسواق المالية
(الجزيرة كابيتال)
شركة مساهمة مقفلة
شركة أمان للتطوير
واالستثمار العقاري
شركة ذات مسئولية محدودة

بلد التأسيس

بلد النشاط

طبيعة األعمال

رأس المال

الملكية

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

الوساطة وإدارة األصول

 500مليون ريال سعودي

% 100

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

حفظ وإدارة الضمانات
العقارية نيابة عن البنك

 1مليون ريال سعودي

% 100

شركة أمان لوكالة التأمين
شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة
الشركات المصرفية
والتأمينية نيابة عن البنك.

 500ألف ريال سعودي

% 100

شركة الجزيرة لألوراق المالية
المحدودة
شركة ذات مسئولية محدودة

جزر كايمان

المملكة العربية
السعودية

تنفيذ المشتقات والمعامالت
في سوق المال بما يتوافق
مع أحكام الشريعة

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

 350مليون ريال سعودي

% 35

يبلــغ رأس مــال رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة ( الجزيــرة كابيتــال ) ُ
املصــدر  500مليــون ريــال ســعودي مقســمة إىل  50مليــون ســهم بقيمــة 10
ريــال ســعودي للســهم الواحــد .ويبلــغ رأس مــال « رشكــة أمــان للتطويــر واالســتثامر العقــاري»  1مليــون ريــال ســعودي مقســمة إىل  100حصــة
بقيمــة  10,000ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة .فيــا يبلــغ رأس مــال «رشكــة أمــان لوكالــة التأمــن»  500ألــف ريــال ســعودي مقســمة إىل  50ألــف
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حصــة بقيمــة  10ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة .يف حــن يبلــغ رأس مــال «رشكــة الجزيــرة لــأوراق املاليــة املحــدودة» املــرح بــه  50,000دوالر
أمريــي ،بينــا رأس مالهــا املدفــوع هــو  100دوالر أمريــي مقســمة إىل  100حصــة بقيمــة  1دوالر أمريــي للحصــة الواحــدة .ويبلــغ رأس مــال
«الجزيــرة تكافــل» ُ
املصــدر  350مليــون ريــال ســعودي مقســم إىل  35مليــون ســهم بقيمــة  10ريــال ســعودي للســهم الواحــد.
ويؤكد البنك عدم وجود سندات دين مصدرة ألي من هذه الرشكات التابعة.

أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية
سـ ّجل البنـك أرباحـ ًا صافيـة قبـل احتسـاب الـزكاة ورضيبـة الدخـل بلغـت  1,122مليـون ريـال سـعودي للسـنة املنتهيـة يف  31ديسـمرب 2019م.
وميثـل ذلـك ارتفاعـا قـدره  121.7مليـون ريـال سـعودي ،أي بنسـبة  12.2%عـن األربـاح التـي حققهـا البنـك للسـنة املنتهيـة يف 2018م والتـي
بلغـت  1,000.3مليـون ريـال سـعودي .وبلـغ صـايف الدخـل بعـد الـزكاة ورضيبـة الدخـل للسـنة املنتهيـة يف  31ديسـمرب 2019م مبلـغ  991مليـون
ريال سـعودي .وميثل ذلك ارتفاعا قدره  613مليون ريال سـعودي ،أي بنسـبة  % 162عن األرباح التي حققها البنك للسـنة املنتهية يف 2018م
والتـي بلغـت  378.3مليـون ريـال سـعودي .ارتفـع صـايف الدخـل بنسـبة  % 162بشـكل رئيسي بسـبب االنخفـاض يف الـزكاة املسـتحقة للسـنة
مقارنـة بالسـنة السـابقة .الـزكاة املسـتحقة للسـنة السـابقة 2018م كانـت أعلى بحكـم توصل البنك التفاقية مـع الهيئة العامة للـزكاة والدخل عىل
تسـوية املطالبـات الزكويـة للسـنوات مـن 2006م إىل 2017م .علاوة على ذلـك هنـاك ارتفـاع يف دخـل العمليـات بنسـبة  % 12وتحقـق ذلـك
بشـكل رئيسي بسـبب االرتفـاع يف صـايف دخـل العمـوالت الخاصـة بنحـو  148.1مليـون ريـال سـعودي أو بنسـبة  % 7.8مـن  1,904مليـون ريـال
سـعودي إىل  2,052.2مليـون ريـال سـعودي وصـايف األربـاح مـن اسـتبعاد األصـول املاليـة املقاسـة بالتكلفـة املطفـأة بنحـو 69.6مليـون ريـال
سـعودي وصايف دخل األتعاب والعموالت البنكية بنحو  40.9مليون ريال سـعودي أو بنسـبة  % 7.2من  564.4مليون ريال سـعودي إىل 605.2
مليـون ريـال سـعودي وصـايف دخـل تحويـل العملات األجنبيـة بنحـو  38.1مليـون ريـال سـعودي أو بنسـبة  % 19.9من  191.8مليون ريال سـعودي
إىل  229.9مليـون ريـال سـعودي و صـايف الربـح مـن األدوات املاليـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال قامئـة الدخـل بنحـو  10.2مليـون ريـال سـعودي
أو بنسـبة  % 232.6مـن خسـارة بنحـو  4.4مليـون ريـال سـعودي إىل ربـح بنحـو  5.8مليـون ريـال سـعودي .وقـد بلـغ ربـح السـهم الواحـد  1.21ريـال
سـعودي للسـنة املنتهيـة يف  31ديسـمرب 2019م مقارنـة مببلـغ  0.50ريـال سـعودي للعـام املـايض 2018م.
وقــد بلــغ إجــايل املوجــودات  86.5مليــار ريــال ســعودي يف  31ديســمرب 2019م مقارنــة بـــمبلغ  73مليــار ريال ســعودي يف  31ديســمرب 2018م
وبارتفــاع قــدره  13.5مليــار ريــال ســعودي وميثــل نســبة  .% 18.5بلغــت القــروض والســلف للعمــاء  49.7مليــار ريــال ســعودي يف  31ديســمرب
2019م مقارنــة مببلــغ  40.9مليــار ريــال ســعودي يف  31ديســمرب 2018م بارتفــاع بلــغ  8.8مليــار ريــال ســعودي وميثــل ذلــك االرتفــاع مــا نســبته
 .% 21.4وقــد بلغــت املحفظــة االســتثامرية بالبنــك  27.6مليــار ريــال ســعودي كــا يف  31ديســمرب 2019م ،بارتفــاع وقــدره  3.6مليــار ريــال
ســعودي وميثــل ارتفاعـ ًا بنســبة  % 14.8مقارنــة مبــا كانــت عليــه يف العــام املــايض والتــي بلغــت  24.1مليــار ريــال ســعودي كــا يف  31ديســمرب
2018م .أمــا إجــايل املطلوبــات فقــد بلــغ  75مليــار ريــال ســعودي يف  31ديســمرب 2019م مقارنــة مببلــغ  61.8مليــار ريــال ســعودي يف 31
ديســمرب 2018م و بارتفــاع قــدره  13.2مليــار ريــال ســعودي وميثــل نســبة  ،21.4%يف حــن بلغــت ودائــع العمــاء  62.7مليــار ريــال ســعودي
يف  31ديســمرب 2019م بارتفــاع بلــغ  10.9مليــار ريــال ســعودي ،وميثــل نســبة  % 21مقارنــة مببلــغ  51.8مليــار ريــال ســعودي يف  31ديســمرب
2018م ،أمــا الصكــوك املصــدرة لتعزيــز رأس املــال فقــد بلغــت  2.0مليــار ريــال ســعودي يف  31ديســمرب 2019م مقارنــة مببلــغ  2.0مليــار ريــال
ســعودي يف  31ديســمرب 2018م.

التمويل وسندات الدين املصدرة:

يف سياق املامرسات االعتيادية لألعامل ،يقوم البنك بتبادل اقرتاض ومتويل األموال مع البنوك ومؤسسة النقد العريب السعودي ،وذلك
حسب معدل العمولة املتعارف عليها يف السوق ويتم إثباتها عىل نحو مالئم يف القوائم املالية املوحدة للبنك.

صكوك معززة لفرتة عرش سنوات بقيمة  2000مليون ريال سعودي:

بتاريخ  2يونيو 2016م ،أصدر البنك  2.000شهادة صكوك معززة لرأس املال مببلغ مليون ريال سعودي لكل صك ،مبعدل توزيع أرباح عىل
أساس  6شهور حسب أسعار الفائدة السائدة ما بني البنوك السعودية (سايبور) ،يتم إعادة تعديله مقدم ًا كل ستة أشهر ،مضاف ًا إليها هامش
 190نقطة أساس للسنة ،مستحقة بشكل نصف سنوي بتتابع وذلك يف تاريخ  2يونيو و 2ديسمرب من كل سنة حتى تاريخ  2يونيو 2026م،
وهو التاريخ الذي تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك .ويحق للبنك مامرسة خيار االستدعاء يف  2يونيو 2021م أو بعد هذا التاريخ حال استيفاء
رشوط محددة حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار املتعلقة بها .ميكن استدعاء الصكوك أيض ًا حال استيفاء بعض الرشوط األخرى
حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار اآلنفة الذكر .وهذه الصكوك مسجلة لدى رشكة السوق السعودية لألوراق املالية («تداول»).
كما في  31ديسمبر 2019م (بآالف الرياالت السعودية)
صكوك معززة لفترة عشر سنوات بقيمة  2,000مليون ريال سعودي

2,000,000

اإلجمالي

2,000,000
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االقرتاض من البنوك:
بلغــت قــروض البنــك مــن البنــوك األخــرى  8.3مليــار ريــال ســعودي ،مقارنــة مببلــغ  6.4مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2018م .بارتفــاع بنســبة
 .28.5%ويعتــر هــذا نشــاطا إلدارة الســيولة والتدفقــات النقديــة قصــرة األجــل.

مزايا وتعويضات املوظفني:

متشي ًا مع التوجيهات اإلرشافية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي واملبادىء الرئيسة ملجلس االستقرار املايل ،فيقوم البنك
بإجراء مراجعات دورية لضامن اتساق هيكل التعويضات ملنسويب البنك ،ويتم الرفع بتقارير بذلك للجنة الرتشيحات واملكافآت.
يتم تحديد مستوى وحجم تعويضات ومزايا املوظفني من خالل التحري عن ومراجعة ومسح األجور بالسوق املحيل والتي يتم تنظيمها بشكل
دوري باإلضافة إىل عدد من الوسائل األخرى املتعلقة باالستقصاء عن مستويات الرواتب يف سوق العمل .ويتم إتباع هذه اإلجراءات بهدف
متكني املجموعة من مواكبة ظروف السوق املحلية واإلقليمية مبا يف ذلك أخذ مناحي املخاطر بعني االعتبار.
ويتكون هيكل التعويضات من استحقاقات ثابتة ومتغرية وبدالت وبرامج حوافز دورية واالمتيازات غري النقدية ،وكل ذلك طبق ًا للمعايري واألعراف
املتبعة بالنسبة لقطاع الخدمات املالية يف اململكة العربية السعودية.
ووفق ًا 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 إجاميل مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفني مع نهاية ديسمرب  2019مبلغ  274مليون ريال سعودي.

املخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

قام بنك الجزيرة باعتامد و تبني طريقة متينة وشفافة وحكيمة يف إدارة املخاطر بشكل عام ،و بذلك يواصل البنك االستثامر يف بناء بنية تحتية
تستطيع بشكل فاعل تعريف وتقييم وقياس والسيطرة عىل املخاطر املحتملة التي يواجهها البنك عىل نطاق واسع عىل مستوى املؤسسة .
وكإجــراء رئيــي عــى مســتوى املخاطــر تواصــل إدارة بنــك الجزيــرة املتابعــة الدقيقــة للمخاطــر الرئيســية والناشــئة التــي يتوقــع أن تــرز وتهــدد ليــس
فقــط االقتصاديــات العامليــة واألســواق املاليــة فحســب بــل أيضــا آثارهــا املتعــددة عــى االقتصــاد الســعودي وبالتــايل القطــاع املــايل قــي اململكــة.
والتايل بعض اهم القضايا اإلقليمية و الدولية التي حدثت خالل العام:
• تنامي التوترات اإلقليمية بشكل ملحوظ األمر الذي يلقي بظالله عىل استقرار سوق النفط وأسعار النفط املستدامة.
• عــى الرغــم مــن التحديــات  ،متكنــت اململكــة العربيــة الســعودية مــن املحافظــة عــى العجــز املــايل تحــت الســيطرة حيــث تبــذل الحكومــة
جهــود ًا حثيثــة لتنفيــذ إصالحــات شــتى تخفــف مــن االعتــاد االقتصــادي عــى النفــط وذلــك مــا يتــاىش مــع رؤيــة اململكــة .2030
• من ضمن التحديات التي تحرص عليها الحكومة هو دعم النمو االقتصادي واملايل غري النفطي وخلق فرص عمل جديدة.
• من املتوقع أن يرتفع النمو االقتصادي نظر ًا لجهود التحفيز املايل القوية والتنويع لدعم االقتصاد غري النفطي.

 .1الحفاظ عىل كفاية رأس املال:
إن إدارة البنــك تضمــن مواصلــة البنــك االحتفــاظ مبســتويات كافيــة مــن رأس املــال النوعــي مــا ميكنهــا مــن مســاندة والحفــاظ عــى النمــو
املتوقــع يف األصــول املرجحــة باملخاطــر وكذلــك الوفــاء مبتطلبــات كفايــة راس املــال النظاميــة املتوقعــة .وضمــن هــذا اإلطــار فقــد قــام
البنــك بتطبيــق اســراتيجية محكمــة لتعزيــز رأس املــال تأخــذ يف االعتبــار املزايــا والقيــود ذات العالقــة وكذلــك مــا يتعلــق بتكلفــة توفــر رأس
املــال واألطــر الزمنيــة للتنفيــذ.
وضمــن الســعي لتعزيــز قاعــدة راس املــال للبنــك ،فقــد ظ ّلــت اإلدارة يقظــة باســتمرار ملواصلــة العمــل عــى هــذا الصعيــد حيــث وضعــت
الســيناريوهات االســراتيجية املثــى والتــي مــن شــأنها أن تضمــن ليــس مجــرد رأس املــال الكمــي بــل أيضــا الجــودة النوعيــة لــرأس املــال يف
اســتجابته للمتطلبــات النظاميــة.

 .2إدارة السيولة:
إن إحــدى املخاطــر الرئيســية املرتتبــة عــى األحــداث العامليــة األخــرة وآثارهــا عــى األســواق املاليــة واإلقليميــة واملحليــة تتمثــل يف توفــر
الســيولة /األمــوال بتكلفــة ال تزيــد عــن تدفــق العوائــد االقتصاديــة املشــتقة مــن األصــول املمولــة .وإدراكا منهــا ملتطلبــات الســيولة بعــد
األخــذ يف االعتبــار متطلبــات األعــال الحاليــة واألعــال املخططــة ،فقــد قامــت إدارة بنــك الجزيــرة بوضــع إطــار قــوي للســيولة يضمــن تحديــدا
اســتباقي ًا ملتطلبــات الســيولة الحاليــة واملقــدرة كــا روعــي قيــاس وتقييــم تلــك املتطلبــات مقابــل تكلفــة تلــك الســيولة .وقــد واصلــت لجنــة
املوجــودات واملطلوبــات يف البنــك تركيزهــا عــى ضــان إبقــاء تكلفــة التمويــل /الســيولة ضمــن حــدود معقولــة مــا يوفــر للبنــك فرصــة
لتمويــل منــو األصــول ذات العوائــد العاليــة .كــا قــام البنــك بتنفيــذ إجــراءات  ILAAPالشــاملة (عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة املؤسســية)
وفقً ــا للمتطلبــات التنظيميــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .ويركــز  ILAAPبشــكل رئيــي عــى تقييــم مخاطــر الســيولة
للبنــك ،وهيكليــة الحوكمــة ،واالســراتيجيات ذات الصــل  ،والرتتيبــات الطارئــة للتعامــل مــع أحــداث الســيولة.
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 .3نوعية األصول:
لقــد قــام البنــك ببــذل الرتكيــز الــازم لضــان بقــاء نوعيــة األصــول لكافــة خطــوط األعــال يف مســتوى مــريض مــن حيــث النوعيــة مبــا يحــول
دون أيــة تصنيفــات أو مخصصــات و /أو شــطب لديــون ال مــرر لهــا .كــا أن البنــك بقــي بشــكل عــام انتقائيـ ًا عــى مســتوى كافــة رشائــح األعــال
وحــدد رشائــح عمالئــه املســتهدفة مبنهجيــة واضحــة ترتكــز عــى النواحــي التاليــة:

-

وضع سياسة ائتامنية واضحة.
تحديد األسواق املستهدفة ومستوى املخاطر املقبولة بشكل واضح.
تحديد إطار لرشائح القطاعات االقتصادية من حيث املخاطر والعوائد واملتطلبات النظامية واتجاهات األداء.
وضع إطار لقبول املخاطر لضامن أن املخاطر املرتبطة بخط عمل معني يتم عكسها ومتثيلها ﻋﻟﯽ النحو الواجب ﻲﻓ مصفوفات مستوى
املخاطر األساسية التي يجب مراقبتها ومراجعتها واإلبالغ عنها وفق ًا للحدود املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.
اعتامد إطار لتقييم مخاطر املقرتض املستهدف ضمن رشائح العمل واملحافظ املالية لضامن أن يدعم ذلك اإلجراء النمو املستهدف
لنوعية األصول واحتاملية التعرث وتقديرات تكلفة االئتامن.

وقد قام البنك بتطبيق منهج منظم لتبني املعيار املحاسبي الدويل -اإلصدار رقم  9وكذلك إطار الخسائر املتوقعة من االئتامن ومبا
يتامىش مع املتطلبات التنظيمية.

إدارة مخاطر السوق:
يخضع استعداد البنك لتقبل املخاطر لعوامل مختلفة منها تقلبات السوق وتوجهات األعامل واالقتصاد الكيل والعوامل املوضوعية.
ويتم إدارة هذه املخاطر واحتوائها من خالل وضع حدود لصالحيات مخاطر األسواق ذات الصلة والسياسات التي تخضع إلطار إدارة املخاطر
املعتمد وااللتزام التنظيمي .ويراقب البنك باستمرار مخاطر السوق لديه من خالل قياس متطلبات رأس املال ومخاطر معدل الربح
ومخاطر العمالت األجنبية وضامن أن أعامل إدارة الخزينة تعمل ضمن حدودها .وتخضع سياسة مخاطر السوق للعوامل التالية:
•
•
•
•
•
•
•

نسبة كفاية رأس املال
نسبة سيولة األصول
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 متغــرات الســوق
كأســعار األســهم ومعــدالت الربحيــة وأســعار رصف العمــات األجنبيــة وأســعار الســلع.
إدارة مخاطر السوق
إن لجنة سياسة مخاطر السوق املفوضة من مجلس اإلدارة مسؤولة عن السياسات والحدود والضوابط املستخدمة يف إدارة مخاطر السوق .ولدى
البنك سياسة معتمدة ملخاطر السوق ومجموعة حدود لقسم الخزينة والتي تقنن بوضوح السياسات واإلجراءات وحدود التعرض ملخاطر السوق.
إن الهــدف الرئيــي هــو إدارة التقلبــات يف األربــاح وتوضيــح مخاطــر الســوق و بيانــات مخاطــر الســيولة لــإدارة العليــا ولجنــة إدارة املخاطــر ولجنــة
املوجــودات واملطلوبــات ولجنــة املخاطــر التابعــة ملجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي.
مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية
مخاطــر أســعار رصف العمــات األجنبيــة هــي املخاطــر املرتتبــة عــى خســارة أي أصــول ماليــة صــادرة بعمــات أجنبيــة لقيمتهــا ،أو تحقيــق أيــة
مطلوبــات صــادرة بعمــات أجنبيــة ربحــا يف القيمــة .وقــد وضعــت سياســة إدارة مخاطــر الخزينــة حــدود صالحيــات بالنســبة لصــايف املراكــز
املفتوحــة حســب مجموعــات العمــات ،حيــث تــم وضــع حــدود صالحيــات للــدوالر األمريــي وعمــات الــدول العــر الكــرى 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 عــى انخفــاض قيــم اســتثامرات البنــك يف األســهم .ويتــم تقييــم محفظــة البنــك مــن
األوراق املاليــة املدرجــة يف الســوق بشــكل منتظــم طبقــا ألســعار الســوق وأيــة تغيــرات يف القيمــة تؤخــذ باالعتبــار يف حقــوق امللكيــة
وقامئــة الدخــل الشــامل بالبنــك.
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املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق

يحتســب بنــك الجزيــرة املتطلبــات الدنيــا لــرأس املــال مقابــل مخاطــر الســوق باســتخدام الطريقــة املعياريــة ،حيــث يســتخدم رأس املــال كحاجــز
حاميــة مــايل ملواجهــة أيــة تحــركات معاكســة ملخاطــر الســوق .ومتثــل مخاطــر معــدل الربحيــة ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر الســيولة
املندرجــة ضمــن معيــار بــازل  - 2الركــن الثــاين عوامــل املخاطــرة الرئيســية التــي تواجههــا أنشــطة البنــك.
اختبارات الضغط  /الجهد

يجــري البنــك اختبــارات الضغــط  /الجهــد عــى أســاس نصــف ســنوي وذلــك بهــدف إجــراء املزيــد مــن التقييــم للخســائر املحتملــة .إذ أن البنــك و مــن
خــال تقييــم حجــم الخســائر غــر املتوقعــة يكــون قــادرا عــى فهــم حيثيــات املخاطــر والتعــرض املحتمــل ألحــداث غــر متوقعــة ولكــن معقولــة يف
األســواق غــر العاديــة .ويســتخدم البنــك لهــذا الغــرض ســيناريوهات متعــددة ترتافــق مــع تبنــي اإلجــراءات املالمئــة املتعلقــة بذلــك .وبالنظــر إىل
البيئــة االقتصاديــة الحاليــة ،يتــم النظــر يف مجموعــة واســعة مــن الســيناريوهات مبــا يف ذلــك الســيولة واألثــر عــى مصــادر التمويــل بالتــايش
مــع التوجيهــات التنظيميــة املعمــول بهــا .ويتــم تحديــث هــذه الســيناريوهات كــا يجــوز إعــادة تعريفهــا  /تحديدهــا عــى أســاس متواصــل بحيــث
تعكــس ظــروف الســوق الحاليــة .ويتــم رفــع نتائــج اختبــارات الضغــط إىل كل مــن اإلدارة العليــا ولجنــة إدارة املخاطــر ومجلــس اإلدارة ومؤسســة
النقــد العــريب الســعودي وذلــك مــن أجــل تســهيل وإدارة املخاطــر مبزيــد مــن الشــفافية.
مخاطر السيولة:
تكمـن مخاطـر السـيولة يف احتمال مواجهـة البنـك مصاعـب يف الوفـاء بواجباتـه املتعلقـة بااللتزامـات املالية التي يتم سـدادها نقـدا أو من خالل
أيـة أصـول ماليـة أخـرى .وميكـن أن تقـع مخاطـر السـيولة نتيجـة الضطرابـات السـوق أو تخفيـض درجة التقييـم االئتامين والتي ميكن أن تتسـبب يف
فقـدان بعـض مصـادر التمويـل .وللتخفيـف مـن آثـار هـذه املخاطـر تحـاول اإلدارة بـكل جـد تنويـع مصـادر التمويـل؛ ويتـم األخـذ يف االعتبـار النواحـي
املتعلقـة بالسـيولة عنـد تسـعري األصـول .وتقتضي سياسـة البنـك على هـذا الصعيـد االحتفـاظ برصيـد كاف من النقـد واألدوات املعادلـة للنقد.
ـاء
لقــد أدت األزمــة املاليــة العامليــة األخــرة إىل حصــول تغــر كبــر يف التنظيــم واإلرشاف عــى مخاطــر الســيولة يف املؤسســات املاليــة .وبنـ ً
عــى متطلبــات إدارة مخاطــر الســيولة مبوجــب نظــام بــازل  ،3يتــم اســتخدام نســبتني مــن أجــل إدارة مخاطــر الســيولة وهــا نســبة تغطيــة الســيولة
ونســبة صــايف التمويــل الثابتــة.
طريقة إدارة مخاطر السيولة:

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

كام تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

 االحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل باألعباء كعنرص وقاية للحامية يف حالة حصول أي انقطاع غري متوقع يف
التدفقات النقدية.
 إدارة التدفقات النقدية قصرية وبعيدة املدى من خالل تقرير العجز عند االستحقاق إضافة إىل العديد من املؤرشات املختلفة.
 مراقبة تركزات املودعني عىل مستوى البنك لتجنب االعتامد غري الالزم عىل كبار املودعني.
جزءا من خطة التمويل الطارئ ويتم فحصها بشكل دوري.
 تنويع مصادر التمويل من أجل ضامن وجود مزيج متوييل مالئم والذي يعترب أيض ًا ً
 ضامن املحافظة عىل النسب النظامية كنسبة السيولة املحددة من قبل مؤسسة النقد ونسبة تغطية السيولة ونسبة صايف
التمويل الثابتة فوق املستويات املطلوبة.
 إجراء اختبارات الضغط  /الجهد للسيولة عىل أساس نصف سنوي تحت مختلف السيناريوهات كجزء من التخطيط الحكيم للسيولة من
أجل اختبار فعالية وقوة الخطط ذات العالقة.
 وضع نظام ( ILAAPعملية تقييم كفاية السيولة املؤسسية) وفقا 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 واالعتامد
عــى أســاس ســنوي مــن قبــل لجنــة سياســة مخاطــر الســوق .انســجام ًا مــع أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك والقواعــد الصــادرة عــن مؤسســة النقــد،
ويحتفــظ البنــك باحتياطــي نظامــي لــدى مؤسســة النقــد يعــادل  % 7مــن إجــايل حجــم ودائــع الطلــب و  % 4مــن ودائــع العمــاء اآلجلــة .وباإلضافــة
إىل االحتياطــي النظامــي ،يحتفــظ البنــك باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن  % 20مــن حجــم مطلوبــات الودائــع ،عــى شــكل نقــد وأصــول ،والتــي
ميكــن تحويلهــا إىل ســيولة خــال مــدة ال تتجــاوز  30يومـ ًا.
وميلــك البنــك حاليــا محفظــة اســتثامرية ،يتكــون جــزء كبــر منهــا مــن ســندات الســعر العائــم والصكــوك الحكوميــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد.
وتعتــر هــذه املحفظــة ذات نوعيــة وســيولة عاليــة مــع إمكانيــة توفــر التمويــل (حتــى  % 90-85حســب األداة االســتثامرية) مــن خــال نافــذة إعــادة
الــراء لــدى مؤسســة النقــد.
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مخاطر العمليات:
متهيد
تعــرف مخاطــر العمليــات عــى أنهــا مخاطــر الخســائر الناجمــة عــن فشــل أو عــدم كفايــة اإلجــراءات الداخليــة أو املوظفــن أو األنظمــة أو أيــة عوامــل
خارجيــة أخــرى ويشــمل هــذا التعريــف املخاطــر القانونيــة ويســتثني مخاطــر الســمعة واملخاطــر االســراتيجية .وتنشــأ مخاطــر العمليــات يف
الغالــب مــن كافــة األنشــطة التــي ميارســها البنــك تقريب ـ ًا.

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 مسئولية إدارة العمل واملخاطر عىل عاتق مجموعات وأقسام األعامل ،إال أنه تم أيضا إنشاء أسس
مشرتكة من أجل إرشاك فريق إدارة مخاطر العمليات يف تسهيل عملية تعريف تحديد وقياس وتقييم املخاطر واإلجراءات الرقابية املرتبطة.
هــذا ،ولقــد اســتمر فريــق إدارة مخاطــر العمليــات خــال الســنة بتنفيــذ عمليــة جمــع متخصصــة للبيانــات مــن خــال االجتامعــات املتكــررة مــع رؤســاء
األقســام واإلدارة العليــا ســعيا منــه لتأمــن فهــم واضــح لتوجهــات العمــل مــن خــال تعميــم األهــداف اإلســراتيجية لوحــدة العمــل ذات العالقــة.
ويــأيت تصميــم هــذا النهــج مــن أجــل ربــط توجهــات اإلدارة مبســتويات تحمــل املخاطــر املخصصــة وبيانــات املخاطــر.
اســتعدادا للمبــارشة بتنفيــذ أنشــطة تحديــد وتقييــم املخاطــر عــى نطــاق البنــك ،فقــد تــم تطويــر وتنفيــذ برنامــج لتعريــف ملفــات املخاطــر
مبشــاركة اإلدارة وممثــي املخاطــر وأصحــاب املخاطــر املعنيــن.
كــا تــم تقييــم املخاطــر وتصنيفهــا حســب األهميــة بالتشــاور مــع إدارات مجموعــات األعــال بهــدف لفــت أنظارهــا للمخاطــر الرئيســية والهامــة
التــي تتطلــب انتباههــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــن قبلهــا عــى أســاس األولويــة.
وفيام ييل الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات :

التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية
إن التقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة عبــارة عــن أداة ملراقبــة عمــل وأداء اإلجــراءات الرقابيــة ضمــن نشــاط أو عمــل معــن .وكجــزء
مــن هــذه األداة يتــم متابعــة االحتفــاظ بســجل املخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة والــذي يتــم تحديثــه بشــكل منتظــم .وتشــمل دورة مراجعــة أجــراءات
التقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة املناقشــة مــع مجموعــات العمــل وتقديــم تقاريــر دوريــة إىل لجنــة إدارة املخاطــر لطلــب التوجيــه
فيــا يخــص قبــول املخاطــر ومعالجتهــا مبــا يف ذلــك قــرار اتخــاذ إجــراءات ملراجعــة وتطويــر بيئــة الرقابــة.
ويتــم مبوجــب برنامــج التقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة عقــد النــدوات وورش العمــل مــن قبــل فريــق إدارة مخاطــر العمليــات لتعريــف
وتقييــم املخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة عــى مســتوى كافــة أقســام العمــل واملســاندة .ويتــم تقييــم اإلجــراءات الرقابيــة بشــكل دوري لضــان
أنهــا تعمــل وفقــا ملــا صممــت لــه.
كما قـام البنـك بتأسـيس لجنـة مـن عـدد مـن مسـئويل البنـك اختصـت مبراجعـة السياسـات واملنتجـات ومبـا يهـدف للإرشاف على تطويـر
السياسـات واملنتجـات الجديـدة أو القامئـة .وتتمثـل مسـؤولية اللجنة يف مناقشـة أصحاب السياسـات أو املنتجات بشـأن مختلـف جوانب املخاطر
لضمان معالجتهـا بالشـكل املناسـب قبـل إطالقهـا.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر
تعــرف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر عــى إنهــا مقاييــس لقيــاس مــدى خطــورة العملية/النشــاط وذلــك مــن خــال إشــارات تحذيريــة مبكــرة تــم
تطويرهــا لإلشــارة إىل زيــادة التعــرض للمخاطــر داخــل البنــك .وتوفــر هــذه املــؤرشات اتجاهــات التعــرض للمخاطــر عــن طريــق مقارنــة نتائجهــا
املتحققــة مــع الحــدود /املــؤرشات املحــددة واملقبولــة مســبقا مــن قبــل البنــك.
يتــم تعريــف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر ملجموعــات العمــل  /الدعــم مــن خــال ورش العمــل ويتــم مراقبتهــا دوريــا مــن خــال إدارة مخاطــر
العمليــات .كــا يتــم تحليــل املــؤرشات التــي تــرز إمكانيــة التعــرض للمخاطــر مبــا يتجــاوز الحــدود /املــؤرشات املحــددة مســبق ًا 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 لتمكــن
البنــك مــن تحليــل إخفاقــات اإلجــراءات الرقابيــة وضــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الحــوادث.
قـام البنـك بتطويـر إجـراءات لعمليـة جمـع بيانـات الخسـائر الداخلية والتي يتم من خاللها إبالغ إدارة مخاطر العمليات بهذه الخسـائر لغرض تسـجيلها
يف سـجل الخسـائر التشـغيلية .تحتفظ إدارة مخاطر العمليات بقاعدة بيانات شـاملة عن الخسـائر التشـغيلية من عام 2013م حتى تاريخه.
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إدارة استمرارية األعامل
طــور البنــك ووضــع برنامجــا متكامــا إلدارة اســتمرارية األعــال يركــز عــى حاميــة حيــاة األشــخاص وبنــاء قــدرات االســتمرارية واســرداد األعــال
بالنســبة لإلجــراءات الرئيســية واألصــول .وقــد تــم إعــداد الربنامــج بنــاء عــى املعايــر الدوليــة وأفضــل املامرســات املتبعــة ومتطلبــات مؤسســة
النقــد العــريب الســعودي .وميتــد نطــاق هــذا الربنامــج ليشــمل التــايل:
•

إدارة األزمات واالستجابة

•

األمن والسالمة

•

اسرتداد األعامل

•

•

استمرارية األشخاص
اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث

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

برنامج إدارة مكافحة االحتيال
يقوم البنك و مبساعدة مستشار خارجي مبراجعة إطار مكافحة مخاطر االحتيال يف البنك .الهدف من هذه املبادرة هو تنفيذ برنامج شامل إلدارة
مخاطر االحتيال يكون قادر ًا عىل معالجة الجوانب التالية
•

مراجعة هيكل حوكمة إدارة مخاطر االحتيال واالسرتاتيجية املرتبطة به.

•

تطوير ومراجعة وتحديث دليل و سياسات إدارة 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.

•

بناء آلية لنقل املعرفة والقدرات والخربات ذات الصلة يف مامرسات إدارة مخاطر العمليات يف البنك وعمليات البنك التشغيلية

إسناد األعامل لجهات خارجية
متاشي ًا مع قواعد مؤسسة النقد املتعلقة بإسناد األعامل ألطراف /جهات خارجية فقد قام البنك بوضع إدارة خاصة إلدارة نشاطات املوردين
والجهات الخارجية ،كام يشارك فريق إدارة مخاطر العمليات يف مراجعة تقييم املخاطر املتعلقة باتفاقيات إسناد أنشطة مرصفية هامة لجهات
خارجية .وينطوي ذلك عىل مراجعة دقيقة ملخاطر العمليات ومتطلبات استمرارية األعامل املرتبطة بالنشاط املسند للجهات الخارجية.

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات
يتــم حســاب كلفــة رأســال مخاطــر العمليــات باســتخدام طريقــة املــؤرش األســايس وذلــك طبقــا لتوجيهــات مؤسســة النقــد وقواعــد نظــام بــازل .3
وتســتخدم طريقــة املــؤرش األســايس لحســاب كلفــة رأســال مخاطــر العمليــات وحــدة قيــاس ألفــا ( )% 15عــى متوســط إجــايل الدخــل اإليجــايب
الــذي تــم تحقيقــه خــال الســنوات الثــاث املاضيــة مــن قبــل البنــك .هــذا ،وينــوي البنــك االنتقــال إىل الطريقــة التــي أوصــت بهــا لجنــة بــازل لــأرشاف
املــريف يف مقــررات بــازل  - 3تعليــات االنتهــاء مــن اإلصالحــات بعــد األزمــة  -والصــادرة يف ديســمرب 2017م ومــا يتبعهــا مــن إرشــادات وتعليــات
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .ويعكــف البنــك حاليــا عــى تحديــد خارطــة طريــق تفصيليــة العتــاد الطريقــة الجديــدة وفقــا 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 مؤسســة النقــد بهــذا الخصــوص.

• كفاية رأس املال مبوجب متطلبات معيار بازل  2وبازل :3
كانــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي يف الطليعــة لضــان قيــام القطــاع املــريف الســعودي بتبنــي وتنفيــذ أفضــل املامرســات التــي
يقرتحهــا بنــك التســويات الدوليــة  ،وبالتــايل فقــد أصــدرت العديــد مــن اإلرشــادات بهــذا الخصــوص .و وفقً ــا إلرشــادات مؤسســة النقــد العــريب
الســعودي ،فقــد أصبــح معيــار بــازل  3ســاري املفعــول يف  1ينايــر 2013م وقــد أدخــل هــذا املعيــار تعديــات مهمــة عــى عمليــة احتســاب رأس
املــال التنظيمــي واألصــول املرجحــة للمخاطــر حســب الركــن األول .عــاوة عــى ذلــك ،فقــد شــهدت متطلبــات الركــن الثــاين والركــن الثالــث
تحســينًا أيض ـ ًا مبوجــب هــذا اإلطــار املنقــح.
خالل عام 2017م ،أصدرت لجنة بازل للرقابة املرصفية إصالحات شاملة إلطار معيار بازل الثالث الحايل.
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تسعى هذه اإلصالحات الجديدة إىل استعادة املصداقية يف حساب األصول املرجحة باملخاط وتحسني املقارنة بني نسب رأس املال للبنك.
تسعى إصالحات لجنة بازل للرقابة املرصفية إىل مراجعة الطريقة املعيارية لحساب مخاطر االئتامن  ،ومخاطر السوق  ،وتسوية تقييم االئتامن
ومخاطر العمليات إلحداث حساسية أكرب للمخاطر وقابليتها للمقارنة .تهدف القيود املفروضة عىل استخدام النامذج الداخلية إىل تقليل التباين
غري املربر يف عملية احتساب البنوك لألصول املرجحة باملخاطر .
إن األصــول املرجحــة باملخاطــر هــي تقديــر للمخاطــر التــي تحــدد الحــد األدىن ملســتوى رأس املــال التنظيمــي الــذي يجــب عــى البنــك االحتفــاظ
بــه للتعامــل مــع الخســائر غــر املتوقعــة .إن الحســاب الحصيــف واملوثــوق بــه لألصــول املرجحــة باملخاطــر هــو عنــر ال يتجــزأ مــن إطــار رأس املــال
القائــم عــى املخاطــر .مــع مراعــاة مــا تقــدم ،يقــوم البنــك مبراقبــة مــدى كفايــة رأس مالــه باســتخدام املعايــر ونســبها األساســية عــى النحــو
املنصــوص عليــه واملطبــق مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .تــم تصميــم عمليــة تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــي للبنــك لتســتوعب
متطلبــات رأس املــال ملخاطــر الركــن الثــاين  ،عــى أســاس التطلعــات املســتقبلية مــع األخــذ يف االعتبــار التعرضــات الحاليــة للبنــك وخطــط النمــو
املســتقبلية .تقــوم عمليــة تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــي للبنــك ً
أيضــا بتقييــم مرونــة منــاذج األعــال ورأس املــال الخاصــة بالبنــك يف ظــل
ـتنادا إىل إطــار الركــن الثــاين وعــى أســاس موحــد بالكامــل  ،فإنــه
مســتويات مختلفــة مــن ســيناريوهات الجهد/الضغــط املعقولــة والشــديدة .اسـ ً
نهجــا مركز ًيــا ودقيقً ــا للمخاطــر لتقييــم متطلبــات رأس املــال الحاليــة واملخطــط لهــا مــن بنــك الجزيــرة.
يعكــس ً
تم إعداد إفصاحات كفاية رأس املال وفقً ا إلرشادات بازل لإلفصاح  ،عند إصدارها من مؤسسة النقد العريب السعودي من وقت آلخر وحسبام
ينطبق عىل البنك.
كرشط جديد إضايف منذ عام 2018م ،تطلب مؤسسة النقد العريب السعودي من البنوك تطوير وثيقة تقييم السيولة الداخلية .الغرض من
وثيقة تقييم السيولة الداخلية هو إبالغ مجلس إدارة البنك وكذلك الجهة املنظمة عن تقييم 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 أعامله
ومخاطره وسياساته .يتبع البنك إرشادات وثيقة تقييم السيولة الداخلية حسب األصول ومبا يتوافق مع اإلرشادات التنظيمية يف هذا الصدد.

املعايري املحاسبية:
يحتفــظ البنــك بدفاتــر الحســابات والســجالت بطريقــة دقيقــة و منظمــة .تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقـ ًا للمعيــار الــدويل للتقاريــر املالية
كــا هــو معتمــد يف اململكــة العربيــة الســعودية وغريهــا مــن املعايــر والترصيحــات الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن ،مبــا
يتوافــق مــع أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وأحــكام نظــام الــركات يف اململكــة العربيــة الســعودية وعقــد التأســيس والنظــام األســايس للبنــك.
إن السياســات املحاســبية املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة الســنوية للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2019م تتفــق مــع تلــك
املســتخدمة يف إعــداد البيانــات املاليــة الســنوية املوحــدة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2018م باســتثناء التغــر يف السياســة املحاســبية
بســبب تطبيــق املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة (»)16عقــود اإليجــار» و التغــر يف املعالجــة املحاســبية للــزكاة ورضيبــة الدخــل.

تعيني مراجعي حسابات البنك
إن املراجعني الخارجيني لحسابات البنك مسؤولون عن مراجعة القوائم املالية السنوية والربع سنوية للبنك .وقد أقر اجتامع الجمعية العامة
غري العادية للبنك املنعقد يف  16أبريل 2019م ( املوافق 1440/08/11هـ) توصية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بإعادة تعيني كل من ارنست
ويونغ و يك يب أم جي  -الفوزان ورشكاه كمراجعني خارجيني لحسابات البنك للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م.

املدفوعات النظامية

تتكون املدفوعات النظامية املستحقة عىل البنك للعام 2019م يف جلها من الزكاة املستحقة والرضيبة واملبالغ املستحقة للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتامعية يف مقابل اشرتاكات التأمني للموظفني ،ويوضح الجدول التايل بيانات تلك املدفوعات :
قام بنك الجزيرة خالل السنة بسداد الدفعات التالية :
المدفوعات
الزكاة (عن عام )2018

مليون ريال سعودي
65.91

ضريبة القيمة المضافة وضريبة االستقطاع

75.32

زكاة و ضريبة قيمة مضافة مدفوعة عن فترات سابقة *

149.20

ضريبة دخل مدفوعة مقدم ًا (عن عام )2019

2.64

التأمينات االجتماعية  -حصة البنك وحصة الموظفين

78.45

الـتأشيرات ،رخص اإلقامة والخدمات المتصلة بها  ،الخ

2.59

أعلن البنك يف  20ديسمرب 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  551مليون ريال سعودي ،وقد تم سداد دفعة مقدمة من هذه التسوية خالل عام
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2018م بواقع  % 20و الباقي سيتم سداده عىل خمس أقساط متساوية خالل خمس سنوات تبدأ يف  1ديسمرب 2019م وتنتهي يف 1
ديسمرب 2023م (وقد تم سداد القسط األول مببلغ  88.2مليون ريال سعودي يف عام 2019م).
* يحتوي هذا املبلغ عىل مبلغ  88.2مليون ريال سعودي كدفعة القسط األول من االتفاقية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية املطالبات الزكوية
للسنوات السابقة وحتى نهاية السنة املالية 2017م.

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية:

يؤكد البنك التزامه التام يف تطبيق جميع التعليامت واألنظمة املرصفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهات اإلرشافية من خالل
مامرسة أعامله اليومية ،وتوضح الجداول أدناه بيانات الغرامات التي تم فرضها عىل البنك وفق ًا للتايل:
قرارات مؤسسة النقد العريب السعودي الجزائية:
موضوع المخالفة

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2018م
عدد القرارات
الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

عدد القرارات
الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

10

486,794

13

19,017,200

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

1

55,000

ال يوجد

-

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

2

570,000

ال يوجد

-

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة
الصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع

ال يوجد

-

ال يوجد

-

1

75,000

ال يوجد

-

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في
مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

تعلقت الغرامات املفروضة عىل البنك خالل العام 2019م مبالحظات مرتبطة بتعليامت مبادىء التمويل املسئول لألفراد ،والصيغة
النموذجية لعقود التمويل العقاري بصيغتي (املرابحة و اإلجارة) لألفراد ،وكذلك موضوع تأخر إيداع رواتب بعض العمالء لشهر  9من عام
2019م ،والتي تم التقدم بشأنها بتوضيحات شاملة ملقام مؤسسة النقد العريب السعودي وهي محل املراجعة ،وقد راعى البنك تعزيز
الجوانب محل املالحظات وآليات التواصل الداخلية ومع الجهة التنظيمية مبا يكفل الحد من أي مخالفات مستقب ً
ال.

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

فرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجهات حكومية أخرى غرامات مالية عىل البنك بلغت يف إجاملها  217.5ألف ريال سعودي خالل عام
2019م كام هو موضح يف الجدول أدناه:
الجهة النظامية

بآالف الرياالت السعودية

الهيئة العامة للزكاة والدخل

20.0

أمانة منطقة الرياض

189.6

أمانة المنطقة الشرقية

2.5

أمانة المدينة المنورة

2.0

وزارة الشؤون البلدية والقروية

3.4

اإلجمالي

217.5

معامالت األطراف ذات العالقة:

تتعامل املجموعة خالل دورة أعاملها العادية مع أطراف ذات عالقة .وبرأي اإلدارة ومجلس اإلدارة فإن املعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفق ًا
لرشوط متفق عليها وليست تفضيلية .وتخضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليامت
الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي
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كانت األرصدة يف  31ديسمرب 2019م والناتجة عن تلك املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل-:
2019
بآالف الرياالت السعودية

2018
بآالف الرياالت السعودية

شركات تابعة
استثمارات

501,480

501,480

ودائع للعمالء

20,730

1,984

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

651,371

505,825

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

290,117

290,479

ذمم مدينة

289,599

210,184

ذمم دائنة

14,625

15,369

التزامات وتعهدات

530,247

530,247

2,796,949

2,958,992

قيم اسمية لعقود مشتقات قائمة
شركات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري
استثمارات

148,332

135,770

ودائع للعمالء

238,400

374,417

مصروفات مستحقة الدفع

24,850

3,700

مبالغ مدفوعة مقدم ًا مقابل بيع استثمارات

22,353

-

2019
بآالف الرياالت السعودية

2018
بآالف الرياالت السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين واألطراف المنتسبة لهم
قروض وسلف

28,955

103,569

ودائع للعمالء

4,139,319

47,311

977

2,427

التزامات وتعهدات

ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز  % 5من رأسامل البنك.
2019
بآالف الرياالت السعودية

2018
بآالف الرياالت السعودية

صناديق استثمار بإدارة الشركة التابعة
استثمارات

287,024

33,456

قروض وسلف ،صافي

418,182

392,349

-

548

ودائع للعمالء
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فيام ييل اإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:
دخل عموالت خاصة

2019
بآالف الرياالت السعودية
128,861

2018
بآالف الرياالت السعودية
131,574

مصاريف عموالت خاصة

242,521

155,321

404

31

دخل أتعاب وعموالت
أتعاب صناديق األمانة

2,624

839

صافي حصة مصروفات بشركة زميلة

22,850

22,147

أقساط تأمين مدفوعة

55,032

40,311

1,169

1,450

مطالبات مستلمة

10,729

10,486

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

7,315

7,834

-

7,350

3,391

3,391

توزيع فائض مستلم من شركة زميلة

توزيعات أرباح مستلمة
دخل بموجب اتفاقيات خدمات مشتركة

117

103

سداد مصروف إيجار

7,983

8,825

سداد مصروف لشركة تابعة
مصروف إيجار للفروع

2,705

2,457

-

92

مصاريف تشغيلية
بيع صكوك لشركة زميلة

99,895

-

المشاركة في مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لشركة زميلة

75,552

-

إجاميل مبالغ التعويضات التي تم دفعها ألعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة عىل النحو التايل:

منافع قصيرة األجل للموظفين

2019
بآالف الرياالت السعودية
104,597

2018
بآالف الرياالت السعودية
98,467

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

33,416

29,633

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

بلغ إجاميل العقود والتعامالت بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين يف عام 2019م نحو  273,8مليون ريال سعودي .و تعترب هذه التعامالت
تعامالت مع أطراف ذات عالقة والتي قد يكون لعضو مجلس إدارة البنك املذكور اسمه أدناه مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش,
حيث أنه نائب رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة و رئيس مجلس اإلدارة لرشكة الجزيرة تكافل تعاوين:
• املهندس /عبد املجيد بن إبراهيم السلطان.
األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني

اتفاقية تكاليف وتوزيع الموارد – صافي

الفترة

ألف ريال سعودي

المبلغ خالل  2019م

منتهي في  31ديسمبر 2019م

22,850

بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي

سنة واحدة

23,874

بوليصة التأمين للرهن العقاري

سنة واحدة

28,091

بوليصة للتأمين على الحياة

سنة واحدة

2,351

بوليصة التغطية االئتمانية للموظفين

سنة واحدة

717

مصاريف العموالت الخاصة

تعامالت

8,565

مطالبات مستلمة

تعامالت

10,729

سنة واحدة

1,169

بيع صكوك

تعامالت

99,895

المشاركة في مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لشركة زميلة

تعامالت

75,552

توزيعات فائض مستلمة

المجموع

273,793
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وقد بلغ إجاميل العقود والتعامالت بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية (الجزيرة كابيتال) يف عام 2019م نحو  28.7مليون ريال سعودي.
وتعترب هذه التعامالت تعامالت مع أطراف ذات عالقة والتي قد يكون لعضو مجلس إدارة البنك املذكور اسمه أدناه مصلحة فيها سواء بشكل
مبارش أو غري مبارش ,حيث أنه عضو مجلس إدارة لكل من بنك الجزيرة ورشكة الجزيرة كابيتال:
• األستاذ /نبيل بن داود الحوشان.
ألف ريال سعودي

الفترة

املبلغ خالل  2019م

األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية

عقد ساري ما لم ينهى

3,391

مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل

تعامالت

1,159

دخل العموالت الخاصة من إيداعات أسواق المال

تعامالت

13,532

مصاريف إيجار الفروع

تعامالت

7,983

أتعاب صناديق األمانة

عقد ساري ما لم ينهى

2,624

اتفاقية خدمات مشتركة

28,689

المجموع

فيام ييل قامئة بعقود اإليجار والتي قد يكون ألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسامئهم مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ويوضح
الجدول التايل تفاصيل هذه العقود:
ألف ريال سعودي
اسم الطرف ذي العالقة

الصلة/العالقة

طبيعة العقد

املتعاقد
األستاذ  /أحمد بن عثامن القصبي

املهندس /طارق
بن عثامن القصبي

شقيق األستاذ /أحمد
بن عثامن القصبي

رشكة دله للخدمات الصحية القابضة

املهندس /طارق
بن عثامن القصبي

املبلغ املدفوع
فرتة العقد
خالل  2019م

إيجار فرع طريق
الحسن بن عيل

 10سنوات

290

إيجار موقع جهاز
عضو مجلس إدارة يف رشكة
رصف آيل يف
دله للخدمات الصحية القابضة
الرياض

 5سنوات

32

املستثمر  /الرشكة املوحدة للتطوير العقاري
املالك  /رشكة اتحاد األخوة للتنمية

املهندس /عبداملجيد
بن إبراهيم السلطان

ميتلك جزءا ً من رشكة اتحاد
األخوة للتنمية

إيجار فرع املعذر

 12سنة

1,087

املستثمر  /الرشكة املوحدة للتطوير العقاري
املالك :األستاذ  /إبراهيم بن عبداملحسن
السلطان

املهندس /عبداملجيد
بن إبراهيم السلطان

ابن األستاذ /إبراهيم بن
عبداملحسن السلطان

إيجار فرع حطني

 12سنة

966

رشكة اتحاد األخوة للتنمية

املهندس /عبداملجيد
بن إبراهيم السلطان

ميتلك جزءا ً من رشكة اتحاد
األخوة للتنمية

إيجار فرع الرحاب

 12سنة

330

املجموع

2,705

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

تأكيدات مجلس اإلدارة:

يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمني واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفته التامة من كافة النواحي املادية ما ييل:
• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة البنك عىل مواصلة نشاطه.
• أنه ال يوجد أي أعامل أو عقود كان البنك طرف ًا 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 عالقة مبارشة بأي منهم ،عدا ما جرى ذكره يف بيان
املعامالت مع األطراف ذوي العالقة واملوضحة يف (معامالت األطراف ذات العالقة) من هذا التقرير واإليضاح رقم ( - 35املعامالت مع
األطراف ذات العالقة) من القوائم املالية التي متت مراجعتها لعام 2019م.
• مل يوص مجلس اإلدارة بتغيري مراجعي الحسابات قبل انتهاء فرتة تعيينهام ،ومل يحدث تعارض بني توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

سياسة توزيع األرباح
طبقا للنظام األسايس للبنك 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 كالتايل:
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• يتم احتساب وتخصيص املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املستحقة عىل املساهمني السعوديني والرضيبة املستحقة عىل املساهمني
األجانب طبقا للقواعد واألحكام النافذة يف اململكة العربية السعودية ،ويقوم البنك بدفع تلك املبالغ بعد اقتطاعها من صايف األرباح
املوزعة لهذه األطراف.

• يقتطع البنك نسبة  % 25من األرباح الصافية وترحل لتدعيم االحتياطي النظامي إىل أن يصبح ذلك االحتياطي معاد ً
ال لقيمة رأس
املال املدفوع.
• بناء عىل توصيات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة للبنك يتم توزيع األرباح عىل مساهمي البنك بحسب عدد األسهم التي ميتلكها
كل مساهم..

• يتم ترحيل صايف األرباح غري املوزعة كأرباح مبقاة أو يتم تحويلها إىل االحتياطي النظامي.

أرباح العام 2018م
وافقت الجمعية العامة ملساهمي البنك املنعقدة بتاريخ  16أبريل 2019م عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مببلغ  410مليون
ريال سعودي (صايف الزكاة) عىل مساهمي البنك عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م بواقع  0.5ريال سعودي لكل سهم
أي ما نسبته  % 5من قيمة السهم االسمية .وقد روعي توزيع هذه األرباح للمساهمني اعتبار ًا من  05مايو 2019م.

أرباح العام 2019م
وافق مجلس إدارة البنك عىل توزيع أرباح أولية ملساهمي البنك عن النصف األول من السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م
والتي تم اإلعالن عنها عىل موقع تداول بتاريخ يف  1أغسطس 2019م والبالغة  246مليون ريال سعودي مبا يعادل  0.3ريال سعودي
للسهم أي ما نسبته  % 3من قيمة السهم االسمية ،وراعى البنك أمتام عمليات توزيع ودفع هذه األرباح األولية للمساهمني اعتبار ًا من
تاريخ  26أغسطس 2019م.
ويف شأن توزيعات األرباح املقرتحة عن النصف الثاين من العام 2019م ،فقد أعلن البنك عىل موقع تداول بتاريخ  26يناير 2020م بتوصية
مجلس إدارة البنك للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عىل مساهمي البنك عن النصف الثاين من السنة املالية 2019م قدرها  246مليون
ريال سعودي بواقع  0.3ريال سعودي للسهم وما يعادل  % 3من القيمة االسمية للسهم.
وبذلــك يكــون إجــايل توزيعــات األربــاح املوزعــة عــى املســاهمني للســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2019م مبلــغ  492مليــون
ريــال ســعودي بواقــع  0.60ريــال ســعودي للســهم ،أي مــا يعــادل  % 6مــن القيمــة االســمية للســهم .وســوف تكــون أحقيــة توزيعــات األربــاح
املســتحقة عــن النصــف الثــاين مــن العــام 2019م للمســاهمني املســجلني يف مركــز إيــداع األوراق املاليــة بنهايــة يــوم التــداول الثــاين
بعــد تاريــخ الجمعيــة العامــة .عل ـ ً
ا بــأن توزيــع هــذه األربــاح خاضــع ملوافقــة الجمعيــة العامــة للبنــك والتــي ســوف تعقــد بتاريــخ يــوم األربعــاء
1441/08/22هـــ املوافــق  2020/04/15م ،مــع العلــم بــأن التوزيعــات النقديــة التــي يتــم تحويلهــا عــن طريــق الوســيط املــايل املقيــم
للســادة املســتثمرين األجانــب غــر املقيمــن ســتكون خاضعــة لرضيبــة االســتقطاع بنســبة  % 5طبقــا ألحــكام املــادة ( )68مــن نظــام رضيبــة
الدخــل واملــادة ( )63مــن الئحتــه التنفيذيــة.

التصنيف االئتامين:
متثل قوة التصنيف االئتامين داللة عىل القوة املالية النسبية التي يتمتع بها البنك ،وهي تعزز من قدرة البنك عىل الوصول إىل مصادر متويل
بسعر أمثل ،السيام وأن التصنيفات االئتامنية تراعي مواطن القوة املالية ومركز السيولة وما يحظى به بنك الجزيرة من إرث عالوةً عىل مراعاة
التصنيف السيادي املحيل .وميثل الجدول أدناه آخر تقييم ائتامين للبنك:
التصنيف االئتامين

موديز

فيتش

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف

)يف مارس (2019

)يف أكتوبر (2019

)يف فرباير (2019

قصري األجل

F2

طويل األجل

+BBB

املستوى األسايس االئتامين (طويل األجل)

baa3

تصنيف الوضع املستقبيل

مستقر

ودائع (قصرية األجل)

مستقر

مستقر

Baa1 / P-2

املعيار العاملي

A-/A2

املعيار املحيل

A1 SA/+A
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املتطلبات الرقابية واإلرشافية املحلية واملعايري الدولية :
متاشي ًا مع املتطلبات الرقابية واإلرشافية املحلية واملعايري الدولية ،فقد اتخذ بنك الجزيرة عدة إجراءات ملراقبة تنفيذ األعامل مبا يتوافق مع
تعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي وأفضل املامرسات العاملية يف هذا الصدد .وتقوم مجموعة االلتزام و مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب بدور فعال بحكم أنها تعد من ضمن منظومات خطوط الدفاع الثالثة إىل الحد الذي ُيكن بنك الجزيرة من تحقيق أهدافه
االسرتاتيجية التي وضعت ومبا يتسق مع املعايري واألنظمة املتبعة بسياسة االلتزام ومكافحة الجرائم املالية.
وحرص ًا من بنك الجزيرة عىل تنفيذ تعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي و توصيات مجموعة العمل املايل فقد وضع بنك الجزيرة ضوابط
رقابية مستدامة عىل مستوى البنك وقطاعات أعامله املختلفة والذي انعكس بشكل كبري عىل كافة الجوانب ومنها تعديل سياسة اعرف
عميلك ورفع وعي املوظفني باملخاطر املرتتبة عىل عدم االلتزام والجرائم املالية والتي روعي أن تتمم من خالل الدورات التدريبية املكثفة
ملنسوبيه والرسائل التوعوية عرب الوسائل اإللكرتونية ،إىل جانب مراجعة كافة السياسات 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 مهام ترتيب وتنظيم سري عمل املجلس واللجان الفرعية املنبثقة عنه مبا يشمل التحضري وعقد االجتامعات
وحفظ سجالتها  ،وتلقي املراسالت الواردة ،وتوثيق القرارات املتعلقة بعمل املجلس واللجان ومتابعة تنفيذها .وكل ما يوكل إليها من قبل
رئيس وأعضاء املجلس من مهام ومسؤوليات .كام أن أمانة مجلس اإلدارة مسؤولة عن األعامل والتقارير التي تخص مسارات أعامل البنك
املختلفة والرفع بها إىل مجلس اإلدارة ولجانه لإلطالع و ليتخذ بشأنها أي قرارات.
إىل جانب ذلك ،فإن املجموعة مسؤولة عن قيادة وإدارة مناحي الحوكمة يف البنك مبا يتامىش مع مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة
النقد العريب السعودي و الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وتراعي املجموعة صياغة وموامئة أطر دليل حوكمة البنك
وسياساتها التكميلية املتعلقة مبعالجة تعارض املصالح واإلفصاح وما سواها ،إىل جانب موامئة لوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه
واللجان اإلدارية لضامن اتساقها والقواعد واللوائح املعمول بها وافضل التطبيقات ،إىل جانب دور املجموعة يف اإلسهام يف مناحي وأطر
التقييم واملالءمة والتدريب الخاصة باملجلس ولجانه.
ومن منطلق حرص مجلس إدارة بنك الجزيرة للتميش مع املتطلبات اإلرشافية ولتعزيز أفضل مامرسات الحوكمة من خالل ضامن التنفيذ الفعال
لهذه املامرسات ومبا يهدف لحامية مصالح البنك من جهة وحامية لحقوق املساهمني وأصحاب املصالح من جهة أخرى يف جميع األنشطة التي
يقوم بها البنك ،فقد ارتأى مجلس إدارة البنك خالل العام 2019م تكوين مجموعة تعنى مبناحي الحوكمة وكذلك لجنة للحوكمة تهدف لإلرشاف
عىل ما يعزز مامرسات الحوكمة عىل أكمل وجه وضامن تنفيذ هذه املامرسات يف جميع األنشطة التي ميارسها البنك.

مبادئ حوكمة الرشكات:
يدرك بنك الجزيرة اآلثار اإليجابية لألخذ مببادئ ومعايري الحوكمة الرشيدة والتي تقتيض اتباع املعايري املهنية واألخالقية يف تعامالت البنك
وذلك من خالل تطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية .مبا يسهم يف تعميق و تطوير كفاءة عمل البنك وعالقاته مع أصحاب املصالح .كام أن البنك
يؤمن بأن السري يف هذا النهج يعزز ثقة املستثمرين بالبنك من جهة و بقطاع الصناعة املرصفية من جهة أخرى ومبا ينعكس إيجاب َا عىل سالمة
القطاع املرصيف يف اململكة العربية السعودية.
ومن منطلق حرص بنك الجزيرة كمؤسسة مالية تعمل يف اململكة العربية السعودية عىل موامئة آطر الحوكمة املعمول بها مبا يتسق
مع القواعد الصادرة عن الجهات اإلرشافية والتنظيمية وأفضل التطبيقات فقد روعي خالل العام 2019م إجراء مراجعة شاملة لجميع مناحي
الحوكمة التي ينتهجها البنك والتي اشتملت عىل تحديث سياسة تنظم تعارض املصالح املحتملة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني،
وتحديث سياسة تعنى باإلفصاح ومتطلباته وآلياته .وقد تم العمل عىل تطبيق هاتني السياستني بعد إقرارهام من قبل مجلس إدارة البنك.
ولرغبة البنك يف تعزيز مناحي التواصل مع مساهميه فقد استمر البنك يف اتباع مبادراته يف حث املساهمني من أصحاب شهادات األسهم
وممن مل يستلموا أرباح أسهمهم خالل الفرتة السابقة عىل التواصل مع البنك لتحديث بياناتهم وترتيب حقوق أسهمهم ،وتم توفري محرك
بحث يف موقع البنك عىل الشبكة بهذا الخصوص.
إن النظام األسايس للبنك ووثيقة حوكمته تضمنا حق املساهمني يف الحصول عىل األرباح ،وحضور الجمعيات العامة واملناقشة والتصويت
والترصف باألسهم .وبحسب سياسة اإلفصاح يف البنك ،فإن املعلومات والبيانات املتعلقة بالجمعيات العامة وامليزانيات ،والقوائم املالية
وتقرير مجلس اإلدارة السنوي يتم توفريها بصفة ثابتة للمساهمني ،وتنرش يف الصحف وتحمل عىل موقع تداول وموقع البنك اإللكرتوين.
ورغبة من البنك يف تأصيل وعي مساهميه ،فقد درج البنك عىل طباعة وتوزيع األوراق والوثائق الخاصة باجتامعات الجمعيات العامة وتوزيعها
عىل املساهمني عند عقد اجتامعات الجمعيات العامة.
وحرص ًا من البنك عىل االلتزام باملتطلبات اإلرشافية التي تضمنتها الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية ووثيقة مبادئ
الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي إىل جانب أفضل التطبيقات واملامرسات املحلية والدولية ،ولضامن الوفاء بهذه
املتطلبات يف إطار ومنهجية موثقة ،فإن البنك راعي العمل عىل إجراء مراجعات شاملة خالل العام 2019م لكافة متطلبات الحوكمة وذلك
بهدف تقييم مدى ومستوى االلتزام بها .إىل جانب أفضل التطبيقات املتبعة يف هذا الشأن.
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وشمل إطار الحوكمة يف بنك الجزيرة والذي تم موامئته عىل ما ييل:

أ) سياسات الحوكمة اإلجرائية:

• سياسة اإلفصاح ،حيث تم إعادة صياغتها لتتوائم مع متغريات البيئة التنظيمية والتي تم إقرارها من مجلس إدارة البنك يف  17سبتمرب
2019م.
• السياسة املنظمة للعالقة مع أصحاب املصالح ،حيث روعي صياغة هذه السياسة بشمولية لتغطي تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح
والتي تم إقرارها من مجلس اإلدارة بتاريخ  19يونيو 2019م.

• السياسة املنظمة للتعامالت مع األطراف ذوي العالقة والتي تم إقرارها من مجلس إدارة البنك يف اجتامعه يف  16ديسمرب 2019م.
• سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية والتي تم إقرارها من الجمعية العامة للبنك يف  16ديسمرب
2019م.

• سياسة معالجة تعارض املصالح والتي أقرها مجلس اإلدارة بتاريخ  19يونيو 2019م.

• سياسة التحقق من أستقاللية األعضاء و التي أقرها مجلس اإلدارة بتاريخ  19يونيو 2019م.

• السياسات واملعايري اإلجرائية للعضوية يف مجلس اإلدارة و التي أقرت يف اجتامع املجلس بتاريخ  19يونيو 2019م.

• سياسة توزيع األرباح والتي أقرت يف اجتامع املجلس بتاريخ  19يونيو 2019م.

• سياسة وميثاق السلوك األخالقي واملهني والتي أقرت يف اجتامع املجلس بتاريخ  19يونيو 2019م.
• وثيقة حوكمة بنك الجزيرة املحدثة والتي أقرت يف اجتامع املجلس بتاريخ  19يونيو 2019م.

ب) قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة:
قام البنك خالل العام 2019م باستكامل مراجعة وموامئة لوائح عمل املجلس وكافة اللجان الفرعية املنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي
تشتمل عىل (اللجنة التنفيذية ،لجنة املراجعة ،لجنة الرتشيحات واملكافآت ،لجنة املخاطر ،لجنة الحوكمة ،لجنة املسئولية االجتامعية) ومبا
يتسق مع أحكام وثيقة مبادىء الحوكمة ،معايري ومتطلبات التعيني يف املؤسسات املالية ،نظام مراقبة البنوك وقواعده ،الئحة حوكمة
الرشكات ،وأحكام نظام الرشكات .وخالل العام 2019م أقر مجلس اإلدارة تحديث لوائح عمل املجلس واللجان املنبثقة عنه  ،يف حني
وافقت الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ  16ديسمرب 2019م عىل إقرار تحديث قواعد لجنتي املراجعة والرتشيحات واملكافآت وفق
ما تقيض بذلك التوجيهات اإلرشافية.
وتراعي اللجان وفقا لقواعد عملها ،مراجعة أدائها وتكوينها وقواعد عملها بشكل سنوي وذلك لضامن القيام بأعاملها بأقىص فعالية
والتزامها بالتميش مع املتطلبات اإلرشافية ،والتوصية بأية تغيريات تراها مالمئة إلقرار ها من مجلس اإلدارة أو من الجمعية العامة.

ت) 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 أعامله سواء بصفة فردية أو كمجموعة ،وفعالية اللجان املنبثقة
عن املجلس ،وخالل الربع الرابع من العام 2019م فقد روعي تصميم وإعداد وتنفيذ أطر تقييم فعالية أعامل اللجان املنبثقة عن املجلس
وما قامت به من أعامل ضمن نطاق العمل املوكل إليها ،وتم الرفع ملجلس اإلدارة مبخرجات عملية التقييم ،كام أتم وبتوجيه لجنة الرتشيحات
واملكافآت العمل عىل إجراء عملية تقييم ذايت لفعالية املجلس وأعضاءه للعام 2019م ،وتم الرفع مبخرجات عملية التقييم التي أجريت
للجنة الرتشيحات واملكافآت ،وللمجلس ،وينهج البنك تدوير عملية التقييم لتتم من قبل مستشار خارجي كل ثالثة أعوام.

ث) الربامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس:
مــن خــال نهــج البنــك يف تعزيــز مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس يف مختلــف أوجــه الصناعــة املرصفيــة ،فقــد
صــر لتصميــم برامــج تدريبيــه 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 2019م العمــل عــى تنفيــذ عــدد مــن
مناشــط التدريــب املوجهــة والتــي شــملت (مناحــي الحوكمــة ،محــددات وأوجــه االلتــزام ومكافحــة الجرائــم املاليــة -غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب ،-املخاطــر االئتامنيــة  ،األمــن اإللكــروين /الســيرباين).

ج) حقوق املساهمني :
من خالل التوجيهات اإلرشافية ذات الصلة وكقاعدة عامة ،يعمل البنك عىل تسهيل مامرسة املساهمني لجميع حقوقهم النظامية املتصلة
بالسهم عىل أكمل وجه ،ومن ذلك تقديم املقرتحات واملالحظات حيال البنك وأدائه .وقد تم تخصيص الربيد اإللكرتوين ssu@baj.com.sa
لتلقي أي استفسارات من عموم املساهمني ،ودرج عىل الرفع ملجلس اإلدارة مبا يرد بهذا الشأن .إىل جانب ذلك ووفق ًا ملامرسات البنك
فقد أجاب املجلس عن أسئلة واستفسارات املساهمني خالل اجتامعات الجمعية العامة للبنك والتي عقدت يف عام 2019م وعن طريق
وحدة شؤون املساهمني يف البنك ،ويقوم املجلس مبراجعة هذه املالحظات واآلراء ومناقشتها.
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طلبات سجل املساهمني :
خالل العام 2019م روعي طلب سجالت املساهمني وفق البيانات التالية :
تاريخ الطلب

أسباب الطلب

عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني
)(1

2019/01/01م

أخرى

)(2

2019/02/24م

أخرى

)(3

2019/03/18م

أخرى

)(4

2019/03/31م

الجمعية العامة

)(5

2019/04/11م

أخرى

)(6

2019/04/17م

ملف أرباح

)(7

2019/05/02م

أخرى

)(8

2019/05/28م

أخرى

)(9

2019/06/11م

أخرى

)(10

2019/08/04م

ملف أرباح

)(11

2019/08/27م

أخرى

)(12

2019/10/29م

أخرى

)(13

2019/12/16م

الجمعية العامة

)(14

2020/01/02م

أخرى

بصفة عامة ،فإن بنك الجزيرة يلتزم روح ًا ونص ًا بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية واالسرتشادية التي تضمنتها الئحة حوكمة الرشكات الصادرة
عن مقام هيئة السوق املالية بحيث انعكس هذا االلتزام من خالل تضمني املتطلبات يف نظام البنك األسايس ووثيقة حوكمة البنك ولوائح
عمل مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية ،باإلضافة لسياسات وأطر حوكمة بنك الجزيرة والسياسات الداخلية وأدلة العمل املنظمة ألعامل قطاعات
البنك املختلفة ،والتي تتضمن إثبات حقوق املساهمني يف األسهم و املشاركة يف الجمعيات العامة وتوفر جميع املعلومات التي تكفل
للمساهمني مامرسة حقوقهم ،واإلفصاح عن البيانات املالية وغري املالية والتميش التام مع متطلبات الشفافية وفق الحدود النظامية،
وكذلك تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسئوليات أعضائه وتشكيل لجانه املختلفة وفق لوائح عمل تتفق مع التوجيهات اإلرشافية.

 )1تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت:
يتشكل مجلس إدارة بنك الجزيرة بحسب ما نصت عليه أحكام النظام األساس من ( )9أعضاء أوكل لهم مهام إدارة البنك ،وبتاريخ  19ديسمرب
2018م عقدت الجمعية العامة للبنك اجتامعها الختيار وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة املجلس الجديدة املمتدة من  01يناير 2019م وحتى
 31ديسمرب 2021م وفق منهجية التصويت الرتاكمي ،حيث أقرت الجمعية العامة اختيار كل من:
تسلسل

اسم العضو

1

املهندس /طارق بن عثامن القصبـــــــــي

2

املهندس /عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

3

األستاذ /نبيل بن داود الحوشــــــــــــــــان

4

األستاذ /عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد

5

األستاذ /إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع

6

األستاذ /عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي

7

األستاذ /إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي

8

األستاذ /تركـــــــــــــي بن عبد الله الفوزان

9

املهندس /عبد الكريم بن إبراهيم املعيوف
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ووفق التوجيهات اإلرشافية وبعد الحصول عىل موافقة الجهات التنظيمية فقد روعي اختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس وعضو ًا منتدب ًا من
بني أعضاء املجلس ،حيث بادر البنك باإلعالن عىل موقع تداول بتاريخ  11جامدى أول 1440هـ املوافق  17يناير 2019م بورود موافقة مقام
مؤسسة النقد العريب السعودي عىل اختيار كل من:
• املهندس طارق بن عثامن القصبي  -رئيس ًا ملجلس إدارة البنك.
• املهندس عبد املجيد بن إبراهيم السلطان  -نائب ًا رئيس مجلس اإلدارة.
• األستاذ /نبيل بن داود الحوشان  -عضو ًا منتدب ُا.
كام راعى مجلس إدارة البنك اختيار وتعيني رؤساء وأعضاء لجان املجلس الفرعية لدورة املجلس املمتدة من  01يناير 2019م وحتى  31ديسمرب
2021م ،واملشكلة حسب اآليت:
 -1اللجنة التنفيذية .
 -2لجنة املخاطر.
 -3لجنة الرتشيحات واملكافآت.
 -4لجنة الحوكمة.
 -5لجنة املسئولية االجتامعية (برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة).
 -6لجنة املراجعة (و التي صادقت الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ  19ديسمرب 2018م عىل تعيني أعضاءها) .

وبتاريخ  21نوفمرب 2019م انتهت عضوية املهندس /عبدالكريم بن إبراهيم املعيوف ،ومن ثم وكام بتاريخ  31ديسمرب 2019م فإن مجلس
إدارة بنك الجزيرة بتشكل من:
اسم العضو

تسلسل

تصنيف العضوية (تنفيذي/غري تنفيذي/مستقل)

1

املهندس /طارق بن عثامن القصبـــــــــي

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

2

املهندس /عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

3

األستاذ /نبيل بن داود الحوشــــــــــــــــان

عضو مجلس إدارة تنفيذي

4

األستاذ /عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد

عضو مجلس إدارة مستقل

5

األستاذ /إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع

عضو مجلس إدارة مستقل

6

األستاذ /عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي

عضو مجلس إدارة مستقل

7

األستاذ /إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

8

األستاذ /تركـــــــــــــي بن عبد الله الفوزان

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

 )2أسامء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة
ومؤهالتهم وخرباتهم:
أ) أعضاء مجلس اإلدارة:

م

االسم

1

املهندس/
طارق بن عثامن
القصبي

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

 – 2019 .1عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية  )2013-2008( .1رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية.
1998 .2م –عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
 )2007 -1994( .2عضو مجلس اإلدارة املنتدب يف رشكة عسري للتجارة
2016 .3م -رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.
والسياحة والصناعة.
 -1995 .4رئيس مجلس إدارة رشكة دله للخدمات الصحية.
2010 .5م -رئيس مجلس إدارة رشكة عطاء التعليمية.
 )2019-2007( .3نائب رئيس مجلس اإلدارة يف رشكة عسري للتجارة
2008 .6م -رئيس مجلس إدارة رشكة رزم لالستثامر.
والسياحة والصناعة.
 – 1998 .7رئيس مجلس اإلدارة يف الرشكة الفنية لتوطني التقنية .
 – 2018 .8عضو مجلس اإلدارة يف رشكة البلد األمني للتنمية
 )2019-2012( .4رئيس مجلس إدارة رشكة رسب لالستثامر العقاري.
والتطوير العمراين .
 – 2018 .9عضو مجلس اإلدارة يف رشكة ضاحية سمو .
2006 .10م  -عضو مجلس إدارة رشكة جامعة اململكة (مملكة
البحرين).
2013 .11م -رئيس مجلس إدارة رشكة آر ذي إم قايرميينكول أنونيم
سريكيتاي ( RZM Gayrimenkul Anonim Sirketiتركيا)
2013 .12م -رئيس مجلس إدارة رشكة قايرميينكول باتريميالري
يف تايساريت آي إس NEBA Gerimenkul Yatirimlari VE
( .Ticaret A.Sتركيا)

املؤهالت
بكالوريوس هندســة
مدنية – جامعة امللك
سـعود1976 -م.

الخربات
عضو يف مجلس إدارة بنك
الجزيرة منذ عام 1998م إضافة
لعضوية اللجنة التنفيذية،
وكذلك رئاسة سابقة للجنة إدارة
املخاطر  ،إضافة إىل عضوية
ورئاسة العديد من مجالس
إدارات رشكات ذات أنشطة
استثامرية متعددة داخل وخارج
اململكة العربية السعودية.
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الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

م

االسم

2

املهندس/
عبد املجيد
بن إبراهيم
السلطان

1993 .1م -عضو مجلس إدارة رشكة اتحاد األخوة للتنمية.
2004 .2م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
2013 .3م – رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.
2013 .4م  -عضو مجلس إدارة رشكة رويال آند صن للتأمني
(جمهورية مرص العربية).
2019 .5م – رئيس مجلس اإلدارة  -رشكة الدرة للتنمية.

3

األستاذ/
نبيل بن داود
الحوشان

2010 .1م -الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة.
2013 .2م –عضو مجلس اإلدارة املنتدب لبنك الجزيرة.
2013 .3م -عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية.
2019 .4م – نائب رئيس مجلس اإلدارة – رشكة الجزيرة لألسواق
املالية.

1984 .1م1998-م -رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد ،املنطقة
الوسطى ،البنك السعودي الربيطاين.
1998 .2م2001-م -رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد باملنطقة
الرشقية ،مجموعة سامبا املالية.
2001 .3م2006-م -رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد ،البنك
العريب الوطني.
2006 .4م2010-م -عضو مجلس إدارة ساب تكافل.
2006 .5م2010-م -رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد ،البنك
السعودي الربيطاين.

4

األستاذ/
عبد الله بن
صالح الرشيد

2015 .1م – الرئيس التنفيذي ورشيك مؤسس  -رشكة أدايئ
لألعامل اإلدارية.
2016 .2م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
2018 .3م  -عضو مجلس اإلدارة – رشكة بصمة إلدارة العقارات.
2018 .4م – الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس املديرين – رشكة
عامل التأمني.

1983 .1م1984-م مسئول املوازنات التقديرية ،البنك العريب الوطني1983 .م -بكالوريوس
1984 .2م1988-م مسئول الشئون املالية-املكتب الثقايف للمملكة العلوم اإلدارية-جامعة
امللك سعود -الرياض.
العربية السعودية -كندا.
1988 .3م1992-م –مسئول الشئون املالية-وزارة التعليم العايل.
1992 .4م2001-م -مساعد املدير العام –رشكة الشيكات السياحية
السعودية.
2001 .5م2005-م-نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية وعضو
مجلس اإلدارة -رشكة العثيم التجارية.
2006 .6م2008-م -نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية-عضو
مجلس إدارة رشكة أسواق عبد الله العثيم.
2008 .7م2014-م -نائب الرئيس التنفيذي-مجموعة خالد البلطان -
الرياض.
2017 .8م  -عضو مجلس إدارة – رشكة مهارة للموارد البرشية.

5

األستاذ/
إبراهيم بن عبد
العزيز الشايع

2014 .1م  -مدير الشئون املالية – املؤسسة العامة للتأمينات
االجتامعية.
2016 .2م  -عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
2019 .3م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة مصدر.

6

األستاذ/
عادل بن سعود
دهلوي

2018 .1م مساعد الرئيس التنفيذي لالستثامر (رشكة دله الربكة القابضة) 1994 .1م2002-م  -مدير ائتامن – ائتامن الرشكات – البنك السعودي
الفرنيس.
2019 .2م عضو مجلس إدارة رشكة دله للخدمات الصحية.
2002 .2م – 2006م  -مساعد مدير عام –ائتامن الرشكات – مجموعة
2018 .3م عضو مجلس إدارة رشكة البحرية ورئيس لجنة االستثامر
سامبا املالية.
2019 .4م رئيس مجلس إدارة رشكة املطاعم األسبانية.
2006 .3م – 2011م  -مساعد الرئيس التنفيذي لالستثامر – رشكة دله
2018 .5م عضو مجلس إدارة واملدير العام  -رشكة قرص الورود.
الربكة القابضة.
2017.6م مؤسس ورئيس موثوق لالستشارات املالية.
2011 .4م – 2017م  -العضو املنتدب والرئيس التنفيذي – رشكة
2019 .7م عضو مجلس إدارة رشكة جرس الرشق
أتقان كابيتال.
2019 .8م  -عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

7

األستاذ/
إبراهيم بن
عبد الله
الحديثي

2019 .1م – الرئيس التنفيذي لرشكة الرشق األوسط لالستثامر
املايل (ميفك كابيتال).
2019 .2م  -عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

8

األستاذ/
تريك بن عبد
الله الفوزان

2012 .1م  -رئيس إدارة االستثامر العقارية – رشكة الرشق األوسط
لالستثامر املايل (ميفيك كابيتال).

2004.1م – 2005م – مسئول عمليات صناديق االستثامر – مجموعة
سامبا املالية.
2006 .2م – 2007م  -مساعد مدير صناديق االستثامر – بنك البالد.
2007 .3م – 2009م – مدير صناديق االستثامر – رشكة كريدي آقريكول
السعودي الفرنيس.
2009 .4م – 2011م –مدير صناديق االستثامر – رشكة اإلمناء
لالستثامر.
2011 .5م – 2012م – نائب الرئيس لصناديق االستثامر – رشكة رنا
لالستثامر.

9

املهندس/
عبد الكريم
بن إبراهيم
املعيوف

2009 .1م – الرئيس التنفيذي لرشكة املطورون املتقدمة
االستثامر العقاري .
2015 .2م – عضو مجلس اإلدارة املنتدب رشكة تهامة للإلعالن
والعالقات العامة والتسويق.
2017 .3م – عضو مجلس اإلدارة بالرشكة الوطنية للتسويق
الزراعي « مثار».

2012 .1م – 2015م – مدير عام تطوير األعامل والتخطيط االسرتاتيجي 2009م – ماجستري
اإلدارة الهندسية –
برشكة النظم لتقنية املعلومات.
جامعة جنوب كالفورنيا
– أمريكا.
2008م – بكالوريوس
الهندسة الكهربائية-
جامعة جنوب كالفورنيا
– أمريكا.

الخربات

املؤهالت

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة
1991 .1م 2007-عضو مجلس إدارة رشكة تصنيع مواد التعبئة والتغليف بكالوريوس هندسة
برتول من جامعة امللك منذ عام 2004م ورئيس مجلس
1998 .2م 2018-م – عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت القصيم
إدارة رشكة الجزيرة تكافل
سعود ،عام 1989م
تعاوين ،إضافة إىل املشاركة
يف عضويات مجالس إدارات
رشكات استثامرية أخرى متنوعة
داخل وخارج اململكة العربية
السعودية.

2002 .1م2004-م – مدقق مايل مكتب الراشد – محاسبون
ومراجعون ومستشارون قانونيون.
2008 .2م2009-م  -مستشار غري متفرغ لتطوير العمل املايل
واإلداري اإللكرتوين -هيئة املحاسبة واملراجعة الدولية لدول
مجلس التعاون الخليجي.
2011 .3م2014-م  -عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت الصفوة.
2011 .4م2015-م – مدير إدارة امليزانية – املؤسسة العامة للتأمينات
االجتامعية

1984م بكالوريوس يف خربات سابقة متنوعة يف عدد
املحاسبة ،جامعة امللك من املصارف السعودية يف كل
من مجموعة مرصفية الرشكات،
سعود ،الرياض.
مجموعة املرصفية الشخصية،
وشبكة الفروع.

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

2004م – بكالوريوس – خربات سابقة وحالية متنوعة
املحاسبة -جامعة امللك يف مؤسسات مالية
واستثامرية يف مجاالت
سعود.
املحاسبة واملراجعة .
2008م ماجستري
املحاسبة املهنية
املتقدمة -جامعة
كوينزالند للتقنية –
اسرتاليا.

1993م – بكالوريوس
العلوم الطبية  -جامعة
امللك سعود.

1983م – بكالوريوس
1983 .1م – 1989م – املدير املايل – الشئون العسكرية  -األمانة
يف إدارة األعامل –
العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.
1985 .2م – 1995م – مراقب مايل -الشئون العسكرية  -األمانة العامة محاسبة – جامعة امللك
سعود.
ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.
1995 .3م – 1996م – مساعد مدير إدارة االستثامر  -األمانة العامة
ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.
1996 .4م – 2009م – مدير إدارة االستثامر  -األمانة العامة ملجلس
التعاون لدول الخليج العريب.
 .5يونيو 2009م – ديسمرب 2018م –العضو املنتدب – عضو مجلس
اإلدارة املنتدب – رشكة الرشق األوسط لالستثامر املايل ( ميفك
كابيتال).
2003م – بكالوريوس
محاسبة – جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن.

-

البنوك التجارية.
ائتامن الرشكات.
إدارة االستثامرات
املرصفية االستثامرية
االستشارات املالية
االستثامرية

خربات سابقة وحالية يف
الشئون املالية واالستثامرية.

خربات متنوعة يف قطاعات
االستثامرات العقارية
والصناديق االستثامرية لدى
القطاع املرصيف والرشكات
االستثامرية املتخصصة.

خربات متنوعة يف قطاعات
االستثامر العقاري ،الزراعي
والتسويق والعالقات العامة.

* انتهت عضوية املهندس /عبد الكريم بن إبراهيم املعيوف يف مجلس اإلدارة ويف لجنتي الرتشيحات واملكافآت ،والحوكمة بتاريخ  24ربيع األول 1441هـ املوافق  21نوفمرب 2019م
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ب) أعضاء لجان املجلس الفرعية :
م

االسم

عضوية اللجان الحالية

عضوية اللجان السابقة

املؤهالت

الخربات

1

املهندس/
طارق بن عثامن
القصبي

 - 2016 .1رئيس اللجنة التنفيذية  -بنك الجزيرة.

2015-1998 .1م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.
2015-2013 .2م ،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 رئاسة سابقة للجنة إدارة املخاطر،
إضافة إىل عضوية العديد من مجالس
إدارات رشكات ذات أنشطة استثامرية
متعددة داخل وخارج اململكة.

2

املهندس/
عبداملجيد
بن إبراهيم
السلطان

2016 .1م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك الجزيرة.
2017– 2016 .2م -عضو اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة-
بنك الجزيرة.
2018 .3م -رئيس اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة –
بنك الجزيرة.

2012 - 2009 .1م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.
2009 -2004 .2م –رئيس لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.

بكالوريوس هندسة برتول
من جامعة امللك سعود،
عام 1989م

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة منذ عام
2004م ورئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة
تكافل تعاوين ،وكذلك املشاركة يف
عضويات مجالس إدارات رشكات استثامرية
أخرى متنوعة داخل وخارج اململكة.

3

األستاذ/
نبيل بن داود
الحوشان

2013 .1م -عضو اللجنة التنفيذية  -بنك الجزيرة.

2015-2013 .1م – عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.
2015-2013 .2م  -عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت –
بنك 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.

4

األستاذ/
عبد الله بن
صالح الرشيد

2017 .1م –عضو لجنة املراجعة – رشكة مصنع أسطوانات الغاز.
2019 .2م – رئيس لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.
2019 .3م -رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت – بنك الجزيرة.
2018 .4م – عضو لجنة املراجعة – رشكة مجد لالستثامر
والتطوير العقاري.

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

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

5

األستاذ/
إبراهيم بن عبد
العزيز الشايع

2016 .1م  -عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.
 .2عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت  -بنك الجزيرة.
 .3عضو لجنة املراجعة برشكة حصانة.
 .4عضو لجنة املراجعة يف رشكة مصدر.

2013-2010 .1م –عضو لجنة املراجعة الرشكة السعودية
الفرنسية للتأمني.
2013 .2م-2015م – رئيس لجنة املراجعة – رشكة أسمنت
الصفوة.

2004م – بكالوريوس
–املحاسبة -جامعة امللك
سعود.
2008م ماجستري املحاسبة
املهنية املتقدمة -جامعة
كوينزالند للتقنية – اسرتاليا.

خربات سابقة وحالية متنوعة يف
مؤسسات مالية واستثامرية يف مجاالت
املحاسبة واملراجعة .

6

األستاذ /عادل
بن سعود
دهلوي

2019 .1م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة
2019 .2م – رئيس لجنة املراجعة لبنك الجزيرة

 .1الرئيس التنفيذي – رشكة إتقان كابيتال.

 البنوك التجارية.1983م – بكالوريوس
العلوم الطبية  -جامعة امللك  -ائتامن الرشكات.
 إدارة االستثامرات املرصفية االستثامريةسعود.
واالستشارات املالية.

7

األستاذ/
إبراهيم بن عبد
الله الحديثي

 2019 .1م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.

 .1يناير 2019م – حتى  30يونيو 2019م – رئيس لجنة
الحوكمة لبنك الجزيرة.

8

األستاذ /تريك
بن عبد الله
الفوزان

2019 .1م – عضو لجنة املخاطر يف بنك الجزيرة.

9

املهندس/
عبد الكريم
بن إبراهيم
املعيوف

1983م – بكالوريوس يف
إدارة األعامل – محاسبة –
جامعة امللك سعود.

خربات سابقة وحالية يف القطاعني املايل
واالستثامري.

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

خربات متنوعة يف قطاعات االستثامرات
العقارية والصناديق االستثامرية لدى
القطاع املرصيف والرشكات االستثامرية
املتخصصة

2017 .1م – حتى اآلن – عضو لجنة املراجعة يف الرشكة
الوطنية للتسويق « مثار».
2019 .2م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت يف بنك
الجزيرة.
2019 .3م – عضو لجنة الحوكمة يف بنك الجزيرة.

 .1مدير عام تطوير األعامل والتخطيط االسرتاتيجي –
رشكة النظم لتقنية املعلومات.

2009م – ماجستري اإلدارة
الهندسية – جامعة جنوب
كالفورنيا – الواليات املتحدة
األمريكية.
2008م – بكالوريوس
الهندسة الكهربائية -جامعة
جنوب كالفورنيا – الواليات
املتحدة األمريكية.

خربات متنوعة يف قطاعات االستثامر
العقاري ،الزراعي والتسويق والعالقات
العامة.

 10األستاذ/
فواز بن محمد
الفواز

2012 .1م -عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.
2013 .2م – عضو لجنة املراجعة – رشكة مالذ للتأمني.
2015 .3م  -املسئول املايل األول – رشكة التصنيع
الوطنية.

1999-1983 .1م – مساعد نائب رئيس قسم املالية-
رشكة سابك.
2004-2000 .2م – مدير عام الخدمات املشرتكة-
قسم املحاسبة –سابك
2009-2004 .3م – مدير عام قسم املالية – سابك.
2015-2007 .4م – نائب رئيس مجلس اإلدارة ،ورئيس لجنة
املراجعة – رشكة ينبع الوطنية للكيامويات  -ينساب.

1983م -بكالوريوس محاسبة له خربات سابقة متعددة يف مجاالت
املحاسبة واملراجعة يف رشكات استثامرية
– جامعة امللك سعود.
متنوعة.

 11األستاذ/
طه بن محمد
أزهري

 2012 .1م– عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.
2015 .2م – كبري املدراء املاليني -رشكة الطريان املدين
السعودي القابضة.
2017 .3م -عضو مجلس اإلدارة – رشكة باتك لألعامل
اللوجستية واالستثامر.
2017 .4م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة زهرة الواحة.

1995-1993 .1م – مدقق مايل خارجي-رشكة آرثر أندرسون 1993م -بكالوريوس
محاسبة -جامعة امللك
 الرياض.سعود.
1998-1995 .2م –مدقق مايل داخيل-مجموعة سامبا
املالية.
2001-1998 .3م – مسئول االلتزام وضامن الجودة-
مجموعة سامبا املالية.
2001-1999 .4م – مدقق مايل داخيل -مجموعة سامبا
املالية.
2004-2001 .5م – مدير التدقيق الداخيل ومجموعة
املخاطر – مجموعة العثيم التجارية.
2008-2004 .6م – مدير عام قسم املالية -الرشكة
السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور).
2015-2008 .7م – املستشار االقتصادي للرئيس
التنفيذي -رشكة املياه الوطنية.
2016-2013 .8م – عضو لجنة املراجعة-رشكة الجزيرة
لألسواق املالية.

لديه خربات سابقة متنوعة يف املحاسبة
واملراجعة لدى العديد من املؤسسات
املالية واالستثامرية داخل وخارج اململكة.
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م

االسم

 12األستاذ/
عبد العزيز بن
إبراهيم بن
سعد الهدلق

عضوية اللجان الحالية
2013 .1م – عضو اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل
الجزيرة – بنك الجزيرة .

عضوية اللجان السابقة

املؤهالت

1996 .1م-1998م – مساعد مدير عام اإلدارة العامة
لشئون املنظامت الدولية -وزارة العمل الشئون
االجتامعية.
1998 .2م-2005م – مدير عام اإلدارة العامة للمنظامت
الدولية –وزارة العمل والشئون االجتامعية.
1996 .3م-2005م – عضو مجلس إدارة منظمة العمل
الدولية.
2005 .4م-2006م – املرشف العام عىل إدارة العالقات
العامة واإلعالم االجتامعي-وزارة الشئون االجتامعية.
2005 .5م-2007م مدير عام التعاون الدويل-وزارة الشئون
االجتامعية للتنمية االجتامعية.
2007 .6م-2011م – وكيل الوزارة املساعد -وزارة الشئون
االجتامعية للتنمية االجتامعية.
2001 .7م-2013م – وكيل الوزارة -وزارة الشئون االجتامعية
للتنمية االجتامعية.
2013 .8م-2017م – عضو مجلس الشورى.

الخربات

 1982بكالوريوس خدمة
اجتامعية-جامعة امللك
سعود.
1984م – دبلوم تنمية
املجتمع – مركز التدريب
والبحوث التطبيقية.
1991م – دبلوم التنمية
الدولية -جامعة ميزوري
كولومبيا -الواليات املتحدة
األمريكية.
1992م – ماجستري تنمية
املجتمع – جامعة ميزوري
كولومبيا -الواليات املتحدة
األمريكية.

له خربات سابقة يف أقسام وزارة الشئون
االجتامعية إضافة إىل عضوية العديد من
الهيئات واملنظامت الدولية ذات الصلة
بالعمل املجتمعي.

ج) اإلدارة التنفيذية:
األستاذ /نبيل بن داود الحوشان

املنصب :الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب
املؤهالت العلمية واملهنية
العام

1984م

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

بكالوريوس

محاسبة

جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية

املناصب السابقة
فرتة الخدمة

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

1984م – 1998م

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد
باملنطقة الوسطى

البنك السعودي
الربيطاين

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

1998م – 2001م

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد
باملنطقة الرشقية

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2001م – 2006م

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد

البنك العريب الوطني

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2006م – 2010م

عضو مجلس إدارة

رشكة ساب تكافل

رشكة مساهمة مدرجة

التأمني

2006م – 2010م

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد

البنك السعودي
الربيطاين

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2013م – 2015م

عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2013م – 2015م

عضو لجنة إدارة املخاطر

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

2010م

الرئيس التنفيذي

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2013م

عضو اللجنة التنفيذية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2013م

العضو املنتدب

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2013م

عضو مجلس إدارة

رشكة الجزيرة لألسواق
املالية

رشكة مساهمة مقفلة

األوراق املالية
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األستاذ  /يارس بن عيل الحديثي

املنصب :رئيس مجموعة الخزينة
املؤهالت العلمية
العام

1994م
املناصب السابقة
فرتة الخدمة

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

بكالوريوس

محاسبة

جامعة امللك سعود بالرياض ،باململكة العربية السعودية

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

1994م – 2001م

تقلد عدة مناصب كان آخرها مدير
تداول املشتقات

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2001م – 2008م

رئيس إدارة املتاجرة يف مجموعة الخزينة

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2008م – 2009م

رئيس مجموعة الخزينة

البنك العريب الوطني

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2009م – 2010م

إدارة أعامل خاصة

رشكة إعامر لالستثامر

رشكة ذات مسؤولية محدودة

االستثامر

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

2010م

رئيس مجموعة الخزينة

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

األستاذ  /طارق بن عبد الرحمن الشبييل

املنصب :رئيس مجموعة املوارد البرشية
املؤهالت العلمية
العام

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

1981م

بكالوريوس

إدارة أعامل

جامعة والية أوهايو ،الواليات املتحدة األمريكية

املناصب السابقة

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

فرتة الخدمة

1982م – 1994م

تقلد عدة مناصب وكان آخرها نائب رئيس
قسم املالية واإلدارة

رشكة أرامكو

رشكة مملوكة
لحكومة اململكة

البرتول

1994م – 1995م

نائب املدير العام للمشاريع الخاصة

رشكة مدى للتجارة
املحدودة -اململكة
املتحدة

رشكة ذات مسئولية
محدودة

التجارة

1996م – 1997م

مساعد نائب رئيس مجلس اإلدارة

رشكة املوارد القابضة

رشكة ذات مسئولية
محدودة

االستثامر املتعدد

1997م – 2008م

تقلد عدة مناصب وكان آخرها مدير عام
املوارد البرشية

البنك السعودي
الربيطاين

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

مارس 2009م –
سبتمرب 2009م

مدير عام املوارد البرشية

رشكة السوق املالية
السعودية "تداول"

رشكة مساهمة

السوق املالية

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم

املنصب

الرشكة/الجهة

2010م

رئيس مجموعة املوارد البرشية

بنك الجزيرة

الكيان القانوين

القطاع

رشكة مساهمة مدرجة املصارف والخدمات املالية
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األستاذ  /حمد بن عبدالعزيز العجاجي

املنصب :رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة
املؤهالت العلمية
العام

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

1984م

بكالوريوس

إدارة أعامل

كلية نوكسفيل ،تينييس ،الواليات املتحدة األمريكية

املنصب

الرشكة/الجهة

1994م – 2002م

كبري التنفيذيني يف قسم
البطاقات االئتامنية
كبري التنفيذيني يف قسم خدمات
االئتامن للمستهلكني
كبري التنفيذيني يف قسم منتجات
البطاقات االئتامنية

2002م – 2004م

كبري التنفيذيني يف قسم الربميري

2004م – 2011م

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة

املناصب السابقة
فرتة الخدمة

القطاع

الكيان القانوين

البنك السعودي
الربيطاين

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

البنك السعودي
الربيطاين

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

البنك السعودي
الربيطاين

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

2012م

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

األستاذ  /خالد بن عثامن العثامن

املنصب :رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد
املؤهالت العلمية
العام

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

2012م

ماجستري

إدارة أعامل

كلية لندن لألعامل باململكة املتحدة

املناصب السابقة
فرتة الخدمة

2003م – 2006م
2006م – 2008م
2008م – 2010م
2010م – 2011م

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد
يف املنطقة الوسطى

البنك السعودي
الفرنيس

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

البنك األهيل التجاري

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

بنك البالد

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد
يف املنطقة الوسطى
رئيس شبكة فروع الخدمات
املرصفية لألفراد
رئيس شبكة فروع الخدمات
املرصفية لألفراد

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

2011م

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية
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األستاذ  /حازم بن عبدالعزيز املقرن

املنصب :رئيس مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية
املؤهالت العلمية
العام

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

1995م

بكالوريوس

نظم معلومات حاسب

جامعة امللك سعود

املناصب السابقة

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

فرتة الخدمة

1995م – 2003م

مدير عالقة أول
(مساعد املدير العام)

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2003م – 2008م

نائب الرئيس وقائد فريق
يف مجموعة متويل الرشكات

بنك الخليج الدويل

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم
2018م

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية
للرشكات واملؤسسات املالية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

األستاذ  /أحمد بن سفيان عبدالرزاق الحسن

املنصب :مسؤول العمليات األول
املؤهالت العلمية
العام

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

2002م

بكالوريوس

علوم حاسب آيل

جامعة امللك سعود

املناصب السابقة

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

فرتة الخدمة

2002م – 2005م

محلل نظم

مؤسسة النقد العريب
السعودي

هيئة حكومية

حكومي

2005م – -2009م

مدير تقنية املعلومات

نظام سداد للمدفوعات

هيئة حكومية

حكومي

2009م -2011م

مدير تطوير القنوات املرصفية

البنك السعودي
الربيطاين (ساب)

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

فرباير 2011م -
يونيو 2011م

رئيس قسم التحول اللوجستي

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

يونيو 2011م2017 -م

رئيس قسم املعلومات والتقنية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم
2017م

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

مسؤول العمليات األول

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية
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األستاذ  /شاهد أمني

املنصب :املسؤول املايل األول
املؤهالت العلمية
1990م

بكالوريوس

املجــــــال
اقتصاد

الجامعة

املؤهـــــل

العام

1997م

عضو FCCA

املحاسبة

جمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين
يف اململكة املتحدة

املناصب السابقة

املنصب

فرتة الخدمة

1998م – 2000م

جامعة وست لندن

الرشكة/الجهة

2000م – -2002م

مستشار أول
مستشار أول

لورين كونسلتنغ  -فرع لندن

2002م – 2007م

رئيس قسم إدارة التكلفة
ومنسق متويل

2007م – 2010م

رئيس قسم تطوير
املنتجات التمويلية

2010م – 2012م

بيه أيه كونسلتنغ -فرع لندن

تاريخ التعيني/االنضامم

رشكة مساهمة

املصارف والخدمات املالية

البنك السعودي الربيطاين

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

بنك الهالل

رشكة مساهمة

املصارف والخدمات املالية

املنصب

2012م

رشكة خاصة

االستشارات املالية

رشكة مساهمة

االستشارات املالية

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

نائب الرئيس التنفيذي للتمويل
والتخطيط االسرتاتيجي

املناصب الحالية

الكيان القانوين

القطاع

الرشكة/الجهة

املسؤول املايل األول

الكيان القانوين

رشكة مساهمة مدرجة

بنك الجزيرة

القطاع

املصارف والخدمات املالية

األستاذ  /خالد بن عمر املقرن

املنصب :رئيس املجموعة القانونية
املؤهالت العلمية واملهنية
العام

1990م
1998م

املؤهـــــل

بكالوريوس

املجــــــال

الجامعة

قانون

الجامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة ،الواليات املتحدة األمريكية

قانون

ماجستري

جامعة امللك سعود ،يف اململكة العربية السعودية

املناصب السابقة
فرتة الخدمة

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

1994م – 1995م

مساعد مستشار قانوين

صندوق التنمية الصناعية السعودي

جهة حكومية

الحكومي

1995م – 1999م

باحث قضايا

الرشكة العربية لالستثامرات البرتولية

رشكة مساهمة مقفلة

الطاقة

1999م – 2001م

مستشار قانوين

الرشكة العربية لالستثامرات البرتولية

رشكة مساهمة مقفلة

الطاقة

2001م – 2002م

مدير أول

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2002م – 2004م

مدير اإلدارة القانونية باإلنابة

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2004م – 2005م

مستشار قانوين ومدير إدارة
حل الخالفات

هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

هيئة حكومية

الحكومي

2005م – 2010م

رئيس املجموعة القانونية

بنك البالد

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

تاريخ التعيني/االنضامم

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املناصب الحالية
2010م

رئيس املجموعة القانونية
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د .فهد بن عيل العليان

املنصب :رئيس املجموعة الرشعية واملسؤولية االجتامعية
املؤهالت العلمية

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

العام

1990م

بكالوريوس

التعليم

كلية الرشيعة – جامعة اإلمام

1995م

ماجستري

التعليم

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمام

2001م

دكتوراه

التعليم

جامعة أوهايو ،يف الواليات املتحدة األمريكية

املناصب السابقة

مدير املرشوع الوطني الثقايف
لتجديد الصلة بالكتاب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

فرتة الخدمة

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

مؤسسة خريية

خريي

2003م – 2007م

مستشار غري متفرغ

وزارة التعليم العايل

مؤسسة حكومية

التعليم

2005م – 2008م

وكيل عامدة املركز الجامعي لخدمة
املجتمع والتعليم املستمر

جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية

مؤسسة حكومية

التعليم

مؤسسة حكومية

التعليم

2003م

2018 – 2001م
املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم

املنصب

عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية
والعلوم االجتامعية

جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

رئيس املجموعة الرشعية
ومجموعة املسؤولية
االجتامعية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2017م

عضو مجلس إدارة

جمعية التوعية والتأهيل االجتامعي

جمعية خريية

خريي

2018م

عضو مجلس إدارة

نادي الشباب

مؤسسة حكومية

الرياضة والشباب

2008م

األستاذ  /أسامة بن خرض اإلبراهيم

املنصب :رئيس مجموعة إدارة املخاطر
املؤهالت العلمية
العام

1994م
املناصب السابقة
فرتة الخدمة

1996م – 2006م
2006م – 2008م
2008م – 2014م
املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم
2017م

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

بكالوريوس

اإلدارة الصناعية

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

تقلد عدة مناصب مبا فيها مدير عالقات
العمالء ورئيس قسم عالقات العمالء

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات
يف املنطقة الوسطى
رئيس قسم الخدمات املرصفية
للرشكات يف اململكة

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

رئيس مجموعة إدارة املخاطر

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

28

تقرير مجلس اإلدارة 2019

األستاذ  /سامي بن حمد الراجحي

املنصب :رئيس مجموعة فوري لخدمات تحويل األموال
املؤهالت العلمية

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

العام

2002م

دبلوم تجاري

املرصفية

معهد نرباس الثانوي التجاري بالرياض ،باململكة العربية السعودية

2003م

دبلوم مرصيف

املرصفية

األكادميية العربية املالية للعلوم املرصفية واملالية  ،باململكة األردنية الهاشمية

املناصب السابقة

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

فرتة الخدمة

1990م – 1993م

مرشف إدارة العمليات

بنك الراجحي

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

1993م – 1996م

مرشف مركز حواالت

بنك الراجحي

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

1996م – 2006م

مدير مراكز الحواالت

بنك الراجحي

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2006م – 2007م

مدير إدارة الوساطة

مرصف الراجحي

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2007م – 2007م

مدير إدارة التحويل

البنك األهيل التجاري

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2008م – 2013م

مدير عام قطاع إنجاز

بنك البالد

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم
2013م

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

رئيس مجموعة فوري

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

األستاذ  /يعقوب بن إبراهيم العريني

املنصب :رئيس مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
املؤهالت العلمية
العام

1998م
املناصب السابقة
فرتة الخدمة

املؤهـــــل

املجــــــال

بكالوريوس

العلوم االجتامعية وعلم
االجتامع

الجامعة
جامعة كولورادو الشاملية

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

2001م – 2005م

مدير أول عالقات عامة مرصفية الرشكات

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2005م – 2006م

مدير أول إدارة االلتزام

مجموعة سامبا املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2006م – 2008م

مدير أول الخدمات الخاصة

البنك العريب

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2008م – 2011م

مدير إدارة مساندة الرشكات

البنك السعودي الهولندي

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2011م –2018م

رئيس إدارة االلتزام

البنك األول (البنك
السعودي الهولندي)

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم
2018م
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األستاذ  /محمد بن إبراهيم العبيد

املنصب :رئيس مجموعة الحوكمة وأمني عام مجلس اإلدارة
املؤهالت العلمية
العام

1990م
املناصب السابقة
فرتة الخدمة

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

بكالوريوس العلوم اإلدارية

العلوم اإلدارية

جامعة امللك سعود – الرياض

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

أكتوبر 2017م

عضو لجنة املراجعة

أبريل 2019م

رئيس مجموعة الحوكمة
وأمني عام مجلس اإلدارة

رشكة أمالك العاملية
للتمويل العقاري

رشكة مساهمة مقفلة

الخدمات املالية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

2004 – 1993م

عدة وظائف قيادية

2004م – 2014م

نائب األمني العام ورئيس إدارة االلتزام

2015م – 2017م

األمني العام

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم

البنك السعودي
الربيطاين "ساب"

البنك السعودي
الربيطاين "ساب"
البنك السعودي
الربيطاين "ساب"

األستاذ  /عبدالعزيز بن سليامن الزمام

املنصب :رئيس مجموعة املراجعة الداخلية
املؤهالت العلمية
العام

2007م
املناصب السابقة
فرتة الخدمة

املؤهـــــل

املجــــــال

الجامعة

ماجستري

أمن املعلومات

جامعة لندن رويال هولواي  -اململكة املتحدة

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

2002م 2010 -م

مفتش بنيك

مؤسسة النقد

هيئة حكومية

القطاع املرصيف

2010م 2013 -م

أخصايئ تدقيق

2013م 2019 -م

نائب رئيس قسم مراجعة

وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات

هيئة حكومية

االتصاالت وتقنية املعلومات

بنك الرياض

رشكة مساهمة مدرجة

البنوك

املنصب

الرشكة/الجهة

الكيان القانوين

القطاع

رئيس مجموعة املراجعة الداخلية

بنك الجزيرة

رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املالية

املناصب الحالية
تاريخ التعيني/
االنضامم

مارس 2019م

 )3وصف مخترص الختصاصات ومهام أعامل لجان املجلس :
 -1اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة وفق أحكام النظام األساس ولوائح عملها التي تم موامئتها خالل هذا العام 2019م من خمسة أعضاء من
أعضاء مجلس اإلدارة والذين يتم اختيارهم بواسطة املجلس ،ويرأسها يف هذه الدورة رئيس مجلس اإلدارة ،ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاتها
وصالحياتها .ويقع عىل عاتق اللجنة التنفيذية وفق ًا للصالحيات املفوضة لها مراقبة تطبيق االسرتاتيجية والسياسات التي يضعها مجلس اإلدارة
و ومراقبة أداء البنك والتوصية بامليزانية وخطة العمل املقدمة للعام املايل والتأكد من مدى تنفيذها لسياسات مجلس اإلدارة إضافةً إىل
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مراقبة كفاءة تنفيذ معايري وسياسات الرقابة الداخلية ،وتعقد اللجنة ( )6اجتامعات يف العام عىل األقل ،وقد تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية
ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم ( )211املنعقد يف تاريخ  07جامدى األوىل 1440هـ  -املوافق  13يناير 2019م حيث عقدت
اللجنة أحد عرش اجتامع ًا خالل عام  2019م حرضها أعضاء اللجنة حسب ما هو موضح بالجدول أدناه:
االســـــــم

طبيعة
العضوية

عدد االجتماعات( :أحد عشر) اجتماعــــــاً
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
الرابع
الحادي عشر
العاشر
التاسع
الثامن
السابع
السادس
الخامس
الثالث
الثاني
األول
2019/01/29م 2019/02/07م 2019/02/19م 2019/03/18م 2019/04/16م 2019/05/22م 2019/05/28م 2019/06/19م 2019/09/17م 2019/11/18م 2019/12/16م

المهندس/طارق بن
1
عثمان القصبي

المهندس/عبد المجيد
2
بن إبراهيم السلطان
األستاذ /نبيل بن داود
3
الحوشــان

األستاذ/عادل بن سعود
4
عبد الحميد دهلـوي

األستاذ/إبراهيم بن عبد
5
الله الحديثـي

رئيس
اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

عضو

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

√

عضو

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

عضو

√

√

√

√

√

√

√

X

√

√

√

عضو

√

√

√

X

√

√

√

√

√

X

√

 -2لجنة املراجعة:
تقــوم هــذه اللجنــة بــدور أســايس وهــام يف مســاعدة مجلــس اإلدارة للوفــاء بواجباتــه اإلرشافيــة فيــا يخــص ســامة القوائــم املاليــة للبنــك
ومؤهــات واســتقاللية مراجعــي حســابات البنــك ،وأداء ضوابــط وإجــراءات اإلفصــاح بالبنــك وفعاليــة املراجعــة الداخليــة ومراجعــي الحســابات
الخارجــن وكفايــة أنظمــة البنــك املحاســبية الداخليــة والضوابــط املاليــة ،واإلرشاف عــى إدارة االلتــزام بالبنــك وتقييــم مــدى اتســاقها والسياســات
األخالقيــة واملتطلبــات القانونيــة والنظاميــة.
وقد صادقت الجمعية العامة غري العادية «الثامنة والخمسون» يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  19ربيع الثاين 1441هـ املوافق  16ديسمرب 2019م
عىل موامئة قواعد 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 املامرســات املتبعــة عامليـ ًا.
وتتكــون لجنــة املراجعــة مــن رئيــس يتــم اختيــاره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غــر التنفيذيــن وعضويــن مســتقلني عــى األقــل مــن خــارج املجلــس.
وتعقــد اللجنــة ( )4اجتامعــات يف العــام عــى األقــل ،ويحــر اجتامعــات لجنــة املراجعــة كل مــن مســئول إدارة التدقيــق الداخــي ومســئول اإلدارة
املاليــة ورئيــس إدارة اإللتــزام بشــكل مســتمر ،كــا ويحرضهــا الرئيــس التنفيــذي وكبــار املديريــن التنفيذيــن عنــد الحاجــة .وقــد تــم إعــادة تشــكيل
لجنــة املراجعــة ضمــن هــذه الــدورة املمتــدة مــن  01ينايــر 2019م وحتــى  31ديســمرب 2021م مبوافقــة الجمعيــة العامــة للبنــك والتــي عقــدت
بتاريــخ  19ديســمرب 2018م ،وعقــدت اللجنــة ســتة اجتامعــات خــال عــام 2019م حرضهــا الرئيــس واألعضــاء كــا هــو مبــن يف الجــدول أدنــاه:
االســـــــم

طبيعة العضوية

عدد االجتماعات( :ستة) اجتماعات

االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
السادس
الخامس
الرابع
الثالث
الثاني
األول
2019/01/28م 2019/03/20م 2019/04/15م 2019/07/21م 2019/09/10م 2019/10/20م

 1األستاذ /عادل بن سعود دهلوي

رئيس لجنة المراجعة

√

√

√

√

√

√

 2األستاذ /فواز بن محمد الفواز

عضو لجنة المراجعة

√

√

√

√

√

√

 3األستاذ /طه بن محمد أزهــري

عضو لجنة المراجعة

√

√

√

√

√

X

 )3لجنة الرتشيحات واملكافآت:
يقوم مجلس اإلدارة وفق ما أوكل له من مهام بتشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت واملكونة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة ،ويتم تعيينهم
بعد الحصول عىل عدم مامنعة من مؤسسة النقد العريب السعودي .وترتكز مهام واختصاصات لجنة الرتشيحات واملكافآت يف التوصية ملجلس
اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفق ًا للسياسات واملعايري املعتمدة ،واملراجعة السنوية عن االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة
لعضوية مجلس اإلدارة ،ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها ،والتأكد بشكل سنوي من
استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى ،وربط التوصية بالتعيني
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باملهارات املناسبة والقدرات واملؤهالت املطلوبة ،ووضع ومراجعة سياسات املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني.
وقد صادقت الجمعية العامة غري العادية «الثامنة و الخمسون» يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  19ربيع الثاين 1441هـ املوافق  16ديسمرب 2019م
عىل قواعد عمل ومهام لجنة الرتشيحات واملكافآت ،وتعقد اللجنة اجتامعني عىل األقل يف العام.
وقد تم تعيني أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم ( )211املنعقد يف تاريخ  07جامدى األوىل
1440هـ -املوافق  13يناير 2019م وعقدت اللجنة اجتامعني خالل عام 2019م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه:
االســـــــم

عدد االجتماعات( :اثنين) اجتماعان

طبيعة العضوية

االجتماع األول
(2019/04/16م)

االجتماع الثاني
(2019/11/07م)

1

األستاذ /عبد الله بن صالح الرشــــــــــــيد

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

√

√

2

األستاذ /إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

√

√

3

* المهندس /عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

√

√

 -4لجنة إدارة املخاطر:
تقوم هذه اللجنة مبساعدة مجلس اإلدارة يف اإليفاء مبسئوليات اإلرشاف عىل املخاطر الكامنة يف عمل البنك وعمليات الرقابة فيام يتعلق
مبثل هذه املخاطر  ،وترتكز مهامها ومسئولياتها بحسب قواعد ولوائح عملها التي تم موامئتها خالل العام 2019م يف اإلرشاف واملراقبة،
بناء عىل التحليل املقدم عن مدى إدارة املخاطر وصياغة السياسات املناسبة لتطبيقها واعتامد
ومراجعة قابلية البنك إلدارة وتحمل املخاطر ً
نظام التصنيف املعمول به يف البنك والسياسات األساسية إلدارة األصول وااللتزامات كام تم تطويرها بواسطة لجنة األصول وااللتزامات،
ومراجعة حاالت التعرض للمخاطر املالية الهامة وغريها من حاالت التعرض للمخاطر والخطوات التي اتخذتها اإلدارة ملراقبة وضبط وإعداد التقارير
عن حاالت التعرض للمخاطر مبا يف ذلك  ،دون حرص  ،مراجعة االعتامد والسوق واالئتامن والسيولة والسمعة والتشغيل والتزوير واملخاطر
االسرتاتيجية ،وتقديم حاالت التعرض للمخاطر والتحمل واعتامد التعامالت املناسبة أو القيود التجارية – مراجعة نطاق عمل إدارة املخاطر
وأنشطتها املستهدفة يف ما يتعلق بأنشطة إدارة املخاطر الخاصة بالبنك.
وبحسب ما تنص عليه الئحة وقواعد عمل لجنة املخاطر ،فتعقد ( )4اجتامعات يف العام عىل األقل.
وقـد تـم تعيين أعضـاء لجنـة املخاطـر ضمـن هـذه الـدورة يف اجتماع مجلـس اإلدارة رقـم ( )211املنعقـد يف تاريـخ  07جمادى األوىل 1440هــ
املوافـق  13ينايـر 2019م حيـث عقـدت اللجنـة سـتة اجتامعـات خلال عـام 2019م حرضهـا رئيـس وأعضـاء اللجنـة حسـبام هـو موضـح بالجـدول أدناه:االســـــــم

عدد االجتماعـــــات( :ستة) اجتماعـــــــات

طبيعة العضوية

االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
السادس
الخامس
الرابع
الثالث
الثاني
األول
2019/02/20م 2019/03/28م 2019/05/01م 2019/09/11م 2019/09/26م 2019/12/03م
1

األستاذ /عبد الله بن صالح الرشــــــــيد

رئيس لجنة إدارة
المخاطر

√

√

√

√

√

√

2

األستاذ /إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

عضو لجنة إدارة
المخاطر

√

√

√

√

√

√

3

األستاذ /تركــــــي بن عبد الله الفوزان

عضو لجنة إدارة
المخاطر

√

√

X

√

√

√

 -5لجنة املسؤولية االجتامعية ( برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة) :
تقــوم هــذه اللجنــة بحســب قواعــد ولوائــح عملهــا التــي تــم موامئتهــا خــال العــام 2019م بــدور مهــم يف مســاعدة مجلــس اإلدارة لالطــاع
مبســئولياته االجتامعيــة املتعلقــة (بربنامــج خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة) حيــث تتمثــل مســئوليات اللجنــة يف رســم السياســات واإلجــراءات املتعلقــة
بأنشــطة وبرنامــج املســئولية االجتامعيــة ،واعتــاد امليزانيــة الســنوية لربنامــج خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة ،وإقــرار الخطــة الســنوية للربنامــج ،واتخــاذ
الحلــول املناســبة حيــال العوائــق التــي قــد تعــرض برامــج املســئولية االجتامعيــة ،ومراجعــة أهــداف الربنامــج مــن خــال تفعيــل وإبــراز دور البنــك يف
خدمــة املجتمــع ،واإلســهام واملشــاركة الفاعلــة يف برامــج املســئولية االجتامعيــة عــى مســتوى اململكــة ،ومــد جســور التعــاون والتواصــل بــن
البنــك والجهــات والهيئــات املعنيــة بتلــك الربامــج ،وإقامــة الــراكات النوعيــة مــع الجمعيــات والهيئــات الخرييــة يف اململكــة التــي تســهم يف إبــراز
دور القطــاع الخــاص يف دفــع مســرة املســئولية االجتامعيــة ،وتهيئــة البيئــة املناســبة الســتيعاب الشــباب وتأهيلهــم لســوق العمــل ،وتقديــم
برامــج مميــزة موجهــة لتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة ،والرفــع ملجلــس اإلدارة بتقريــر ســنوي عــن أنشــطة وبرامــج (خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة).
وبحسب ما تنص عليه الئحة وقواعد عمل لجنة املسئولية االجتامعية ،فتعقد اللجنة ( )4اجتامعات يف العام عىل األقل.
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وقد تم تعيني أعضاء لجنة املسؤولية االجتامعية ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم ( )211املنعقد يف تاريخ  07جامدى األوىل
1440هـ  -املوافق  13يناير 2019م .وقد عقدت اللجنـــة أربعة اجتامعات خالل عام 2019م ،حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح
بالجدول أدناه :
عدد االجتماعات( :أربعة) اجتماعات

االســـــــم

طبيعة العضوية

1

المهندس /عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

رئيس لجنة المسئولية
االجتماعية (اللجنة العليا
لبرنامج خير الجزيرة ألهل
الجزيرة)

√

2

األستاذ /عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق

عضو لجنة المسئولية
االجتماعية (اللجنة العليا
لبرنامج خير الجزيرة ألهل
الجزيرة)

√

3

الدكتور /فهد بن علي العليــــــــــــــــان

عضو لجنة المسئولية
االجتماعية (اللجنة العليا
لبرنامج خير الجزيرة ألهل
الجزيرة)

√

االجتماع الرابع
االجتماع الثاني االجتماع الثالث
االجتماع األول
(2019/01/28م) (2019/05/16م) (2019/10/08م) (2019/12/09م)
√

√

√

√

√

√

√

√

√

 – 6لجنة الحوكمة:
وفق ـ ًا ملــا تضمنتــه القواعــد اإلرشافيــة الــواردة يف نظــام الــركات ،واألحــكام املنصــوص عليهــا يف املبــادئ الرئيســية لحوكمــة البنــوك العاملــة
يف اململكــة ،واملتطلبــات االسرتشــادية يف الئحــة حوكمــة الــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ،الداعيــة إلنشــاء لجــان منبثقــة عــن مجلــس
اإلدارة يــوكل إليهــا بعضـ ًا مــن مهــام املجلــس املتعلقــة بشــؤون الحوكمــة  ،حــرص مجلــس اإلدارة يف اإليفــاء باملتطلبــات اإلرشافيــة وتعزيــز أفضــل
مامرســات الحوكمــة والحفــاظ عليهــا مــن خــال ضــان التنفيــذ الفعــال لهــذه املامرســات بهــدف حاميــة مصالــح البنــك مــن جهــة وحاميــة حقــوق
املســاهمني وأصحــاب املصالــح مــن جهــة أخــرى يف جميــع األنشــطة التــي يقــوم بهــا البنــك.
فقــد وافــق مجلــس اإلدارة ضمــن اجتامعــه رقـــم ( )211املنعقــد يف تــــــاريخ  07جــادى األوىل 1440هـــ -املوافــق  13ينايــر 2019م عــى تشــكيل
وتعيــن أعضــاء لجنــة للحوكمــة يف و التــي عقــدت ثالثــة اجتامعــات خــال عــام 2019م حســب مــا هــو موضــح بالجــدول أدنــاه:
االســـــــم

عدد االجتماعـــــات( :ثالثة) اجتماعـــــــات

طبيعة العضوية

االجتماع األول
(2019/03/03م)

االجتماع الثاني
(2019/03/20م)

االجتماع الثالث
(2019/05/20م)

1

األستاذ /إبراهيم بن عبد الله الحديثي (*)

رئيس لجنة الحوكمة

√

√

√

2

المهندس /عبد الكريم بن إبراهيـــم المعيوف (*)

عضو لجنة الحوكمة

√

√

√

3

األستاذ /الوليد بن فهد السناني (*)

عضو لجنة الحوكمة

√

√

√

(*) أنقضت عضوية األستاذ /إبراهيم بن عبد الله الحديثي يف لجنة الحوكمة يف  27يونيه 2019م .
(*) أنقضت عضوية املهندس /عبد الكريم بن إبراهيـــم املعيوف يف لجنة الحوكمة يف  21نوفمرب 2019م .
(*) أنقضت عضوية األستاذ /الوليد بن فهد السناين يف لجنة الحوكمة يف  18يونيه 2019م .
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 )4أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضو ًا يف مجالس إدارتها الحالية أو
السابقة أو من مديريها ،باستثناء عضويته يف بنك الجزيرة
اســـــــــم العضو

أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس
اإلدارة عضواً
يف مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

املهندس/طارق بن  .1املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية
 .2رشكة دله للخدمات الصحية.
عثامن القصبـي
 .3رشكة عطاء التعليمية.
 .4رشكة رزم لالستثامر.
 .5الرشكة الفنية لتوطني التقنية .
 .6رشكة البلد األمني للتنمية والتطوير
العمراين .
 .7رشكة جامعة اململكة (مملكة البحرين).
 .8رشكة آر ذي إم قايرميينكول أنونيم
سريكيتاي Anonim Sirketi
( RZM Gayrimenkulتركيا)
 .9رشكة قايرميينكول باتريميالري يف
تايساريت آي إس NEBA Gerimenkul
( .Yatirimlari VE Ticaret A.Sتركيا)

داخل
اململكة/خارج
اململكة

الكيان القانوين (مساهمة أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس
اإلدارة عضواً
مدرجة/مساهمة غري
يف مجالس إداراتها السابقة أو من
مدرجة /ذات مسئولية
مديريها
محدودة)...../
 .1رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

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

مؤسسة حكومية
رشكة مساهمة مدرجة
 .2رشكة عسري للتجارة والسياحة
رشكة مساهمة مدرجة
والصناعة.
رشكة مساهمة مقفلة
رشكة ذات مسؤولية محدودة
 .3رشكة رسب لالستثامر العقاري.
رشكة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

رشكة ذات مسؤولية محدودة

خارج اململكة

رشكة مساهمة مقفلة

خارج اململكة

رشكة مساهمة مقفلة

املهندس/
عبد املجيد بن
إبراهيم السلطان

 .1رشكة اتحاد األخوة للتنمية.
 .2رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.
.3رشكة رويال آند صن للتأمني (مرص).
 .4رشكة الدرة للتنمية.

داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة

رشكة ذات مسؤولية محدودة  .1رشكة تصنيع مواد التعبئة والتغليف.
 .2رشكة أسمنت القصيم.
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ/نبيل بن
داود الحوشان

 .1رشكة الجزيرة لألسواق املالية

داخل اململكة

رشكة مساهمة مقفلة.

األستاذ /عبد الله
بن صالح الرشيد

 .1رشكة أدايئ لالستشارات.
 .2رشكة عامل التأمني.
 .3رشكة مصنع أسطوانات الغاز.
 .4رشكة مجد لالستثامر والتطوير العقاري.

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة
/خارج اململكة

الكيان القانوين
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غري مدرجة/
ذات مسئولية
محدودة)......../

داخل اململكة

رشكة مساهمة مقفلة

داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة

داخل اململكة

رشكة مساهمة مقفلة

داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

ــــ

ــــ

رشكة ذات مسؤولية محدودة  .1البنك العريب الوطني.
رشكة ذات مسؤولية محدودة  .2املكتب الثقايف للمملكة العربية
السعودية -كندا.
رشكة مساهمة مقفلة
 .3وزارة التعليم العايل-اململكة العربية
رشكة مساهمة مقفلة
السعودية.
 .4رشكة الشيكات السياحية السعودية.
 .5رشكة العثيم التجارية.
 .6رشكة العثيم القابضة.
 .7مجموعة خالد البلطان.
 .8رشكة مهارة للموارد البرشية.

داخل اململكة
خارج اململكة

رشكة مساهمة مدرجة
جهة حكومية

داخل اململكة

جهة حكومية

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مقفلة
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مقفلة
ذات مسئولية محدودة
رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ /إبراهيم بن
عبدالعزيز الشايع

 .1املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.

داخل اململكة

جهة حكومية

داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة

األستاذ /عادل بن
سعود دهلوي

 .1رشكة دله للخدمات الصحية.
 .2رشكة قرص الورود الدولية.
 .3رشكة املطاعم الرسيعة-أسبانيا.
 .4رشكة البحرية – تونس.

داخل اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة
خارج اململكة

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة
مساهمة محدودة
رشكة مساهمة خاصة

األستاذ /إبراهيم بن
عبد الله الحديثي

 .1رشكة الرشق األوسط لالستثامر املايل
(ميفك).
 .2رشكة Freshlink LTD
 .3رشكة بيئة الوطن Beaat Alwatan
National Environment

داخل اململكة

 .1رشكة األندية الرياضية
مساهمة مغلقة
Body Masters
رشكة ذات مسؤولية محدودة  .2رشكة البرص الطبية Albasar
رشكة ذات مسؤولية محدودة Medical Services Ltd. Co.

األستاذ /تريك بن
عبد الله الفوزان

 .1رشكة الرشق األوسط لالستثامر
املايل(ميفك)

داخل اململكة

املهندس/
عبد الكريم بن
إبراهيم املعيوف

 .1رشكة املطورين املتقدمة لالستثامر
العقاري.
 .2رشكة تهامة لإلعالن والعالقات العامة
والتسويق.
 .3الرشكة الوطنية للتسويق الزراعي « مثار »

داخل اململكة.

خارج اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مغلقة

ــــ

 .1مكتب الراشد محاسبون ومراجعون
ومستشارون قانونيون.
داخل اململكة
 .2هيئة املحاسبة واملراجعة لدول
مجلس التعاون.
 .3الرشكة السعودية الفرنسية للتأمني .داخل اململكة
 .1البنك السعودي الفرنيس
 .2مجموعة سامبا املالية
 .3رشكة دله الربكة القابضة

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

 .4رشكة إتقان كابيتال
 .5رشكة موثوق

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة ذات مسئولية
محدودة
رشكة ذات مسئولية
محدودة

 .1مجموعة سامبا املالية
 .2رشكة رنا لالستثامر

 .1رشكة النظم لتقنية املعلومات.

داخل اململكة.
داخل اململكة.

مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مقفلة
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة ذات
مسئولية محدودة
رشكة مساهمه مقفلة
مكتب

 .3رشكة اإلمناء لالستثامر
 .4رشكة كريدي أقريكول السعودي
الفرنيس.

مساهمة مدرجة.

جهة حكومية

داخل اململكة

داخل اململكة رشكة مساهمة مدرجة
داخل اململكة رشكة مساهمة ذات
مسئولية محدودة
داخل اململكة رشكة مساهمه مقفلة
داخل اململكة رشكة مساهمه مقفلة
داخل اململكة
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 )5بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية 2019م وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة
الحارضين لهذه الجمعيات:
خالل العام 2019م عقد البنك اجتامعان للجمعية العامة للمساهمني وفق التايل :

 )1اجتامع الجمعية العامة غري العادية األول بتاريخ  16أبريل 2019م ،وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :
 )1التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.
 )2التصويت عىل القوائم املالية للسنة املنتهية يف 2018/12/31م.
 )3التصويت عىل تقرير مراجعي الحسابات للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.
 )4التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.
 )5التصويــت عــى تعيــن مراجعــي الحســابات للبنــك مــن بــن املرشــحني بنــاء عــى توصيــة لجنــة املراجعــة ،وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق
القوائــم املاليــة للربــع األول والثــاين والثالــث والســنوي مــن العــام املــايل 2019م وتحديــد أتعابهــم.
 )6التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عىل املساهمني عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م بواقع  0.5ريال
سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة  % 5من رأس املال املدفوع ومببلغ إجاميل  410مليون ريال سعودي ،عىل أن تكون
األحقية للمساهمني املالكني لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك واملقيدين يف سجل مساهمي البنك لدى
رشكة مركز إيداع األوراق املالية يف نهاية ثاين يوم تداول ييل تاريخ االستحقاق .عىل أن يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحق ًا.
 )7التصويت عىل تعديل املادة ( )20من النظام األسايس الخاصة بلجنة املراجعة.
 )8التصويت عىل تعديل املادة ( )24من النظام األسايس الخاصة بنصاب وقرارات مجلس اإلدارة.
 )9التصويت عىل تعديل املادة ( )31من النظام األسايس الخاصة بالجمعيات العامة.
 )10التصويت عىل تعديل املادة ( )43من النظام األسايس الخاصة بالتقارير السنوية.
 )11التصويت عىل تعديل املادة ( )46من النظام األسايس الخاصة باملنازعات.
 )12التصويـت على األعمال والعقـود التـي سـتتم بين البنـك ورشكـة الجزيـرة تكافـل تعاوين (طـرف ذو عالقة) حيـث أن لعضو مجلـس اإلدارة
املهنـدس /عبـد املجيـد بـن إبراهيـم السـلطان عضو(غير تنفيـذي) مصلحـة غير مبـارشة فيهـا وذلـك لكونـه أيضـ ًا عضـو ًا يف مجلـس إدارة
رشكـة الجزيـرة تكافـل تعـاوين وهـذه العقـود عبـارة عن اتفاقيـة التأمني الجامعي ملحفظة التمويل الشـخيص  ،اتفاقيـة التأمني الجامعي
ملحفظـة التمويـل العقـاري  ،اتفاقيـة خدمـات التأمين الجامعـي ملنسـويب البنـك ،اتفاقيـة خدمـات حاميـة محفظـة القـروض الخاصـة
مبنسـويب البنـكً ،
علما بـأن التعاملات يف عـام 2018م بلغـت  92.2مليـون ريـال  .وال توجـد رشوط تفضيليـة يف هـذه األعمال والعقـود.
 )13التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــن البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة (طــرف ذو عالقــة) حيــث أن لعضــو مجلــس
إدارة البنــك األســتاذ /نبيــل بــن داود الحوشــان عضــو (تنفيــذي) مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا (باعتبــاره عضــو َا يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة
لألســواق املاليــة) ،و هــذه االتفاقيــات عبــارة عــن خدمــات مشــركة ،اتفاقيــة مشــاركة منتــج متــام ،اتفاقيــة مصاريــف العمــوالت الخاصــة
عــى الودائــع ألجــل ،اتفاقيــة مصاريــف إيجــار الفــروع .علـ ً
ا بــأن التعامــات يف عــام 2018م بلغت  26.4مليــون .وال توجــد رشوط تفضيلية
يف هــذه األعــال والعقــود .
 )14التصويـت على األعمال والعقـود التـي سـتتم بين البنـك والسـيد /أحمد بن عثامن بن عبد اللـه القصبي حيث أن لرئيـس مجلس إدارة البنك
املهنـدس /طـارق بـن عثمان القصبـي عضـو (غير تنفيـذي) مصلحـة غير مبـارشة وذلـك بحكم أنه شـقيق مالك العقـار املؤجر وهـو عبارة عن
عقـد إيجـار العقـار الواقـع بشـارع الحسـن بـن علي مبدينـة الريـاض واسـتخدامه مقـر ًا لفـرع البنـك ً
علما بـأن إيجـار الفـرع يف عـام 2018م بلـغ
 276,555ريـال سـعودي .فترة العقـد مـن  2018/02/01إىل  2019/01/31م ،وال توجـد رشوط تفضيليـة يف هـذه األعمال والعقـود.
 )15التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــن البنــك ورشكــة اتحــاد اإلخــوة للتنميــة حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك املهنــدس/
عبداملجيــد بــن إبراهيــم الســلطان عضــو (غــر تنفيــذي) مصلحــة غــر مبــارشة يف هــذه العقــود كونــه مســاه ً
ام يف رشكــة اتحــاد اإلخــوة
للتنميــة ،وهــي عبــارة عــن عقــد إيجــار العقــار لفــرع البنــك بحــي الرحــاب بدايــة شــارع األربعــن أمــام مجمــع الحــرس الوطنــي مبدينــة جــدة.
عل ـ ً
ا بــأن إيجــار الفــرع يف عــام 2018م بلــغ  330,000ريــال ســعودي .فــرة العقــد مــن 2018/04/30م إىل 2019/04/29م وال توجــد
رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود.
 )16التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي متــت بــن البنــك ورشكــة اتحــاد اإلخــوة للتنميــة حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك املهنــدس/
عبداملجيــد بــن إبراهيــم الســلطان عضــو (غــر تنفيــذي) مصلحــة غــر مبــارشة يف هــذه العقــود كونــه مســاه ً
ام يف رشكــة اتحــاد
األخــوة للتنميــة .وهــي عبــارة عــن عقــد إيجــار العقــار لفــرع البنــك بحــي املعــذر مبدينــة الريــاض  .علـ ً
ا بــأن إيجــار الفــرع يف عــام 2018م
( 1439هـــــ) بلــغ  900,000ريــال ســعودي .وفــرة العقــد مــن  1439/06/22هـــــ إىل  1440/06/21هـــــ ،وال توجــد رشوط تفضيلية يف
هــذه األعــال والعقــود.
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 )17التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي متــت بــن البنــك والرشكــة املوحــدة للتطويــر العقــاري حيــث أنهــا مســتثمره قطعــة األرض
الواقعــة عــى طريــق تــريك األول حــي حطــن مبدينــة الريــاض واململوكــة لألســتاذ /إبراهيــم بــن عبداملحســن الســلطان حيــث أن لعضــو
مجلــس إدارة البنــك املهنــدس /عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان عضــو (غــر تنفيــذي) مصلحــة غــر مبــارشة يف هــذه العقــود كونــه
إبــن األســتاذ /إبراهيــم بــن عبــد املحســن الســلطان .وهــي عبــارة عــن عقــد إيجــار العقــار لفــرع البنــك بحــي حطــن (حطــن بــازا) مبدينــة
الريــاض .علـ ً
ا بــأن إيجــار الفــرع يف عــام 2018م بلــغ  920,000ريــال ســعودي .وفــرة العقد مــن  1439/04/06هـــ إىل 1440/04/05هـــــ،
وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود.
 )18التصويـت على األعمال والعقـود التـي متـت بين البنـك ورشكـة دلـه الصحيـة ،املتمثلـة يف إيجـار موقـع جهـاز رصاف آيل والتـي لعضـو
مجلـس اإلدارة املهنـدس /طـارق بـن عثمان القصبـي عضـو (غير تنفيـذي) مصلحـة غير مبـارشة فيهـا باعتبـاره رئيسـ ًا ملجلـس إدارة رشكـة
دلـه الصحيـةً ،
علما بـأن طبيعـة التعامـل يف العـام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز رصاف آيل مبستشـفى دلـه مبدينة الرياض ،مببلغ
 30,000ريـال سـنو ًيا .فترة العقـد مـن  2018/05/01م إىل  2019/04/30م ،وال توجـد رشوط تفضيليـة يف هـذه األعمال والعقـود.
وقد راعى البنك اإلعالن عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ  17شعبان 1440هـ املوافق  17أبريل 2019م عن نتائج اجتامع الجمعية العامة.
 )2اجتامع الجمعية العامة غري العادية الثاين بتاريخ  16ديسمرب 2019م ،وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :
 )1التصويــت عــى تعديــل املــادة ( )22مــن النظــام األســايس للبنــك الخاصــة بتعيــن ك ً
ال مــن رئيــس املجلــس /نائــب الرئيــس /الرئيــس
التنفيــذي والعضــو املنتــدب  /أمــن الــر.
 )2التصويت عىل اعتامد سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية.
 )3التصويت عىل اعتامد سياسة املسئولية االجتامعية يف البنك.
 )4التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.
 )5التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت.
 )6التصويــت عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة عــى املســاهمني بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي – عــن العــام
2020م إن وجــدت .وتحديــد تاريــخ االســتحقاق والتوزيــع وفق ـ ًا للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذ ًا لنظــام الــركات وذلــك
مبــا يتناســب مــع وضــع البنــك املــايل وتدفقاتــه النقديــة وخططــه التوســعية واالســتثامرية.
 )7التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة ( )1من املادة الحادية والسبعون من
نظام الرشكات ،وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهام أسبق ،وذلك
وفق ًا للرشوط الواردة يف الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذ ًا لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة.
وقد راعى البنك اإلعالن عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ  20ربيع ثاين  1441هـ املوافق  17ديسمرب 2019م عن نتائج اجتامع الجمعية العامة.
ويوضح البيان أدناه سجل حضور أعضاء مجلس إدارة البنك لهذين االجتامعني.
اجتماع الجمعية األول
(2019/04/16م)

اجتماع الجمعية الثاني
(2019/12/16م)

1

المهندس/طارق بن عثمان القصبـــــــــــي

√

√

2

المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطـان

√

√

3

األستاذ/نبيل بن داود الحوشـــــــــــــــــان

√

√

4

األستاذ /عبد الله بن صالح الرشـــــــــــيد

√

√

5

األستاذ /إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع

√

√

6

األستاذ/عادل بن سعود دهلـــــــــــــــــوي

√

√

7

األستاذ/إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــــي

√

√

8

األستاذ /تركـــــــــــي بن عبد الله الفوزان

√

√

9

المهندس /عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف

√

X

م

االســـــــم
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 )6اللجان اإلدارية:
يستند إطار حوكمة بنك الجزيرة إىل تنظيم مجلس إدارة البنك وإىل ( )6لجان فرعية تابعة ملجلس اإلدارة وأحدى عرش لجنة إدارية .ويعتمد هيكل
الحوكمة عىل سلسلة من العوامل التمكينية للحوكمة التي تضمن تحقيق الوضوح املطلوب واالنضباط الجيد للحوكمة ،وهي :القيم املؤسسية
وتصميم الهيكل التنظيمي والسياسات واإلجراءات ومصفوفة صالحيات البنك ،فض ً
ال عن التواصل الفعال عىل املستويني الداخيل والخارجي.
أســس بنــك الجزيــرة مجموعــة مــن اللجــان اإلداريــة التاليــة والتــي أوكل لهــا مهــام ومســئوليات محــددة ،وقــرت العضويــة فيهــا عــى موظفــي البنــك
ومســئوليه ممــن لهــم عالقــة 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

 )7اإلشعار املتعلق مبلكيات أهم املساهمني
مل يتلق البنك خالل العام أي إشعارات من املساهمني واألشخاص ذوي العالقة بخصوص تغري نسبة ملكيتهم يف أسهم البنك وذلك بحسب ما
تتضمنه املادة الثامنة والستني من متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية .وتتضمن الجداول أدناه
وصفا للمصالح التي تعود لكبار املساهمني وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيني أو أزواجهم و أوالدهم القرص يف األسهم أو أدوات الدين:
 وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لكبار املساهمني :م
1

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو
حقوق االكتتاب
شركه اتحاد األخوة للتنمية

بداية العام 2019م

نهاية العام2019م

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

54,070,295

-

54,070,295

-

صافي التغيير

نسبة التغيير

-

%0

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

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو
حقوق االكتتاب

بداية العام 2019م

نهاية العام2019م

صافي التغيير

نسبة التغيير

% 100-

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

25,093

-

0

-

-25,093

-

2,731

-

-

%0

5,464

-

-

%0

-

-

%0

-

%0
% 100-

1

المهندس /طارق بن عثمان القصبي

2

المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

2,731

3

األستاذ/نبيل بن داود الحوشان

5,464

-

4

األستاذ /عادل بن سعود دهلوي

0

-

0

5

األستاذ/تركي بن عبدالله الفوزان

50

-

50

-

6

المهندس  /عبدالكريم إبراهيم المعيوف

1,000

-

0

-

-1,000

7

األستاذ /عبد الله بن صالح الرشيد

2,050

-

2,050

-

-

%0

8

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-يمثلها األستاذ/
إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

25,890,372

-

7,390,992

-

-18,499,380

% 71-

9

األستاذ /إبراهيم بن عبدالله الحديثي

10,172

-

10,172

-

-

%0
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 وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيني يف البنك وزوجاتهم وأوالدهم القرص:م

بداية العام 2019م

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو
حقوق االكتتاب

نهاية العام2019م

صافي التغيير

نسبة التغيير

%0

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

5,464

-

5,464

-

-

-

-

-

-

%0

-

-

-

-

%0

1

األستاذ/نبيل بن داود الحوشان
عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

2

األستاذ /شاهد أمين
المسئول المالي األول

-

3

األستاذ /محمد بن إبراهيم العبيد
األمين العام ورئيس مجموعة الحوكمة

-

 )8عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية 2019م ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتامع
موضح ًا فيه أسامء الحارضين:
وفق ما ينص عليه النظام األساس للبنك ،فإن مجلس اإلدارة يعقد ( )4اجتامعات يف العام عىل األقل ،وخالل العام 2019م عقد املجلس
( )8اجتامعات ويوضح البيان أدناه هذه االجتامعات وسجل الحضور فيها:
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
االجتماع
الثامن
السابع
السادس
الخامس
الرابع
الثالث
الثاني
األول
2019/01/13م 2019/04/16م 2019/05/4-3م 2019/05/08م 2019/06/19م 2019/09/17م 2019/11/21م 2019/12/16م
( )1المهندس /طارق بن عثمان القصـــــــــبي

√

√

√

√

√

√

√

√

( )2المهندس /عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

√

√

√

√

√

√

√

√

( )3األستاذ /نبيل بن داود الحوشــــــان

√

√

√

√

√

√

√

√

( )4األستاذ/عبد الله بن صالح الرشـــيد

√

√

√

√

√

√

√

√

( )5األستاذ /إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

√

√

√

√

√

√

√

√

( )6األستاذ /عادل بن سعود دهـلـوي

√

√

√

√

X

√

√

√

( )7األستاذ /إبراهيم بن عبد الله الحديثـي

√

√

√

√

√

√

√

√

( )8األستاذ /تركي بن عبد الله الفوزان

√

√

√

√

√

√

√

√

( )9المهندس /عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف

√

√

√

X

√

√

X

X

 )9بيان 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 التنفيذيــن عــن أي
رواتــب أو مكافــآت أو تعويضــات.

 )10بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي البنك عن أي حقوق يف األرباح:
ال يوجــد لــدى البنــك أي معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقــات تنــازل مبوجبهــا أحد مســاهمي البنك عن أي حقوق له يف األرباح.

 )11اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني عل ً
ام مبقرتحات املساهمني
وملحوظاتهم حيال البنك وأدائه:
متاشــي ًا مــع التوجيهــات اإلرشافيــة ذات الصلــة وكقاعــدة عامــة ،يعمــل البنــك عــى تســهيل مامرســة املســاهمني لجميــع حقوقهــم
النظاميــة املتصلــة بالســهم عــى أكمــل وجــه ،ومــن ذلــك تقديــم املقرتحــات وامللحوظــات حيــال البنــك وأدائــه ،ووفقـ ًا ملامرســات البنــك،
فقــد أجــاب املجلــس عــن أســئلة واستفســارات املســاهمني أثنــاء اجتامعــي الجمعيــة العامــة للبنــك واللتــن عقدتــا يف العــام 2019م ،أو
عــن طريــق وحــدة شــؤون املســاهمني يف البنــك ،ويقــوم املجلــس مبراجعــة هــذه املالحظــات واآلراء ومناقشــتها.
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سياسة املكافآت املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني:
حــددت سياســة بنــك الجزيــرة للمكافــآت والتعويضــات إطــار املكافــآت والتعويضــات املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو األعضــاء مــن خــارج مجلــس
اإلدارة ومبــا يتســق واألطــر التــي اشــتملت عليهــا توجيهــات الســلطات اإلرشافيــة ،كــا راعــت هــذه السياســة أن تكــون مبنيــة عــى توصيــة لجنــة
الرتشــيحات واملكافــآت وأن يكــون إطارهــا كافيــ ًا الســتقطاب أعضــاء املجلــس واللجــان املنبثقــة عنــه مــن ذوي الكفــاءة والخــرة املتناســبة مــع
نشــاط البنــك ،وتخضــع السياســة بشــكل عــام ألحــكام نظــام الــركات وللمبــادئ الرئيســة لحوكمــة البنــوك العاملــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
وقواعــد املكافــآت والتعويضــات الصادرتــن عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،وكذلــك الئحــة حوكمــة الــركات والضوابــط واإلجــراءات
التنظيميــة الصــادرة تنفيــذ ًا لنظــام الــركات الخاصــة بــركات املســاهمة املدرجــة الصادرتــن عــن هيئــة الســوق املاليــة ،ومبــا يتــاىش مــع أحــكام
نظــام البنــك األســاس وأيضـ ًا وثيقــة حوكمــة بنــك الجزيــرة وسياســة البنــك للتعويضــات ،والتعميــم الصــادر عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي
والتــي نصــت عــى أن ال يتجــاوز الحــد األقــى للمكافــآت والتعويضــات واملزايــا املدفوعــة ســنوي ًا ألعضــاء املجلــس وأعضــاء اللجــان الفرعيــة مبلــغ
 500ألــف ريــال ســعودي باســتثناء رئيــس مجلــس اإلدارة و أعضــاء لجنــة املراجعــة ،وخــال العــام 2019م مل يقــم أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو
اللجــان الفرعيــة بــأي عمــل ذي طابــع فنــي أو استشــاري ،ومــن ثــم مل يحصلــوا عــى أي مقابــل أو مزايــا خاصــة بشــأنها ،ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات
املكافــآت والتعويضــات املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان التابعــة لــه نظــر عضويتهــم ،وكبــار املســئولني التنفيذيــن بالبنــك خــال
العــام ،مــع التأكيــد عــى عــدم وجــود أي انحــراف جوهــري عــن اللوائــح واألنظمــة املنظمــة لذلــك:
)بآالف الرياالت السعودية(
مكافآت ثابتة
(مقسمة حسب
ستة فئات)

مكافآت متغرية
(مقسمة حسب
خمسة فئات)

مكافأة
نهاية
الخدمة

املبلغ
اإلجاميل

بدل مصاريف

أعضاء مجلس اإلدارة

4,001

70

-

4,071

33

األعضاء املستقلني

1,751

45

-

1,796

28

األعضاء غري التنفيذيني

1,800

25

-

1,825

5

األعضاء التنفيذيني

450

-

-

450

-

خمسة من كبار التنفيذيني مبن فيهم الرئيس التنفيذي واملسئول املايل األول

17,240

18,410

-

35,650

-

أعضاء لجنة املراجعة

300

85

-

385

10

أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت

-

30

-

30

-

أعضاء لجنة إدارة املخاطر

-

85

-

85

-

أعضاء اللجنة التنفيذية

-

215

-

215

-

أعضاء لجنة املسؤولية االجتامعية ( برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة)

200

60

-

260

-

أعضاء لجنة الحوكمة

50

45

-

95

-

مالحظة :ينضوي بعضوية لجنة املراجعة ولجنة املسؤولية االجتامعية و لجنة الحوكمة أعضاء من خارج مجلس اإلدارة.

مجموعة املراجعة الداخلية (التدقيق الداخيل)

تقــوم مجموعــة املراجعــة الداخليــة بإجــراء عمليــات مراجعــة مســتقلة تشــمل تقييــم الضوابــط الداخليــة وأنظمــة الرقابــة لكافــة األنشــطة يف جميــع
املواقــع الجغرافيــة للبنــك .وتتّبــع املجموعــة املنهجيــات املعياريــة للمراجعــة الداخليــة يف تقديــم توكيــد وإبــداء رأي مســتقل فيــا يتعلــق بحالــة
تقييــم املخاطــر والضوابــط وأنظمــة الرقابــة الداخليــة ويتضمــن ذلــك تقديــم توصيــات ومتابعاتهــا بشــكل مســتمر بهــدف تحســن كفــاءة أنظمــة
الرقابــة الداخليــة وتعزيــز الوعــي العــام بــرورة كفاءتهــا واستشــعار أهميتهــا.

يتــوىل إدارة املجموعــة رئيــس مجموعــة املراجعــة الداخليــة بينــا تضطلــع لجنــة املراجعــة مبســؤولية اإلرشاف عليهــا مبــا يضمــن تحقيــق أهــداف
املجموعــة .وتتّبــع مجموعــة املراجعــة الداخليــة يف تخطيــط وتنفيــذ مهــام التقييــم عــى طريقــة املراجعــة املبنيــة عــى تحديــد األولويــات عــى
أســاس املخاطــر .ويشــتمل نطــاق املراجعــة الداخليــة عــى كافــة جوانــب األنظمــة الداخليــة والحوكمــة ومنظومــة إدارة املخاطــر.
ا مســتق ً
تقــدم مجموعــة املراجعــة الداخليــة تقييـ ً
ال وموضوعيـ ًا للمخاطــر وأنشــطة الرقابــة لــإدارة العليــا وتزودهــا بالتوصيــات واملرئيــات املتعلقــة
باألنشــطة التــي متــت مراجعتهــا.
كام تعتمد املجموعة برنامجا لضامن الجودة والنوعية يشمل كافة أوجه أنشطة املراجعة الداخلية.
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املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
فعالــة عــى
كمؤسســة ماليــة ،يعلــق البنــك أهميــة معتــرة عــى بيئــة الرقابــة الداخليــة ومناحــي فعاليتهــا .وقــد تــم وضــع إجــراءات رقابــة داخليــة ّ
ـاء عــى مالمئتهــا آلليــات العمــل التــي يقــوم بهــا البنــك
مســتوى املؤسســة ككل ممثلــة بتطبيــق مبــدأ خطــوط الدفــاع الثالثــة ويتــم ذلــك بنـ ً
واألخــذ بعــن االعتبــار أفضــل املامرســات واملعايــر العامليــة يف القطــاع املــايل واملــريف والتعاقــد مــع مؤسســات عامليــة لتقديــم خدمــات
استشــارية بهــدف تقييــم ورفــع كفــاءة األنظمــة الرقابيــة ويتــم اســتعراض نتائجهــا عــى اللجــان املختصــة ،كــا تخضــع هــذه اإلجــراءات لعمليــات
فحــص دوريــة مــن قبــل مراجعــن خارجيــن مســتقلني باإلضافــة إىل عمليــات الفحــص التــي تقــوم بهــا الجهــات التنظيميــة والترشيعيــة.
كام يقوم مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة إضافة إىل دور اإلدارة التنفيذية بأداء دور هام يف دعم وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية بالبنك ،وذلك من
خالل اإلرشاف املستمر عىل عمل املجموعات الرقابية بالبنك كاملراجعة الداخلية وااللتزام واملخاطر .كام أن عملية الرقابة الداخلية تعتمد
أساسا عىل مدى فعالية وكفاءة األنظمة الرقابية بالبنك .وبالتايل ،فإن الرقابة الداخلية الفعالة تعمل عىل زيادة الثقة يف التقارير املالية
ً
وعمليات املراجعة.
وقد أظهرت نتائج املراجعة السنوية إلجراءات بيئة الرقابة الداخلية يف (بنك الجزيرة) مستويات رقابية جيدة ومقبولة.

تقييم لجنة املراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للبنك
خلال العـام 2019م قامـت لجنـة املراجعـة مبراجعـة تقاريـر مختلفـة لتقييم وقياس كفاية ضوابـط الرقابة الداخلية واألنظمة مبـا يف ذلك القوائم
املاليـة وتقاريـر املخاطـر واإللتـزام واملراجعـة الداخليـة .كما اضطلعـت اللجنـة مبراجعة محـارض لجـان اإلدارة املختلفة مثل لجنـة إدارة املخاطر ولجنة
االلتـزام .ويتـم توثيـق مناقشـات اللجنـة وقراراتهـا يف محـارض االجتامعات ورفع املسـائل التي تتطلب االهتمام إىل مجلس اإلدارة.
خــال هــذا العــام عقــد أعضــاء لجنــة املراجعــة اجتامعــات مــع رؤســاء مجموعــات املراجعــة الداخليــة ،املخاطــر ،االلتــزام ،الرقابــة املاليــة ومراجعــي
الحســابات الخارجيــن حيــث اطلعــت اللجنــة عــى آخــر املســتجدات بشــأن املســائل التــي تتطلــب اهتــام اللجنــة .كــا تلقــت اللجنــة تقاريــر املراجعــة
الداخليــة وتقاريــر الجهــات التنظيميــة و الرقابيــة إضافــة إىل خطابــات مراجعــي الحســابات الخارجيــن لــإدارة الصــادرة خــال العــام وراجعــت خطــط
عمــل اإلدارة للمســائل التــي تــم رفعهــا.
وقامــت لجنــة املراجعــة أيضــ ًا 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 رقابــة داخليــة فعــال والســعي
للحصــول عــى تأكيــد مســتقل عــن املراجعــة الداخليــة لتقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة هــذه الضوابــط الداخليــة.
وتؤكــد لجنــة املراجعــة ملجلــس اإلدارة واملســاهمني بأنــه وحســب معرفتهــا التامــة مــن كافــة النواحــي املاديــة أن نظــام الرقابــة الداخليــة يف
البنــك كاف وينفــذ بفاعليــة .وتؤكــد أيضــا أن توصيــات اللجنــة املتعلقــة بالتعيــن والفصــل والتقييــم أو تحديــد أتعــاب مراجعــي الحســابات الخارجيــن
قــد تــم اعتامدهــا مــن املجلــس.

مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد
واصلــت مجموعــة الخدمــات املرصفيــة لألفــراد تفوقهــا وتعزيــز مكانــة البنــك يف الســوق املرصفيــة الســعودية مــن خــال تقديــم منتجــات
وخدمــات مبتكــرة وحلــول مرصفيــة رقميــة وفقً ــا ألعــى املعايــر واملتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية.
تــم تصميــم منتجاتنــا وخدماتنــا لتلبــي احتياجــات وتطلعــات جميــع العمــاء عــن طريــق العديــد مــن البحــوث التســويقية و التــي مــن خاللهــا تدعــم
إحــدى إســراتيجيات البنــك وهــي تقديــم خدمــات اســتثنائية والعمــل عــى تطويــر املنتجــات والخدمــات املقدمــة للعمــاء مــن فتــح الحســابات
الجاريــة عــن طريــق الفــروع أو عــر اإلنرتنــت إىل الودائــع اآلجلــة واالســتفادة مــن منتجــات متعــددة مثــل بطاقــات الــراف اآليل وبطاقــات االئتــان
والتمويــل الشــخيص باإلضافــة إىل مجموعــة رائــدة مــن منتجــات التمويــل العقــاري.
تسعى مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد لتوفري أفضل الخدمات من خالل شبكة متنامية من قنوات التوزيع املمتدة يف اململكة متمثلة يف
فرعا و  19قسم للسيدات و 607جهاز رصاف آيل و  10,192نقطة من نقاط البيع .عالوة عىل ذلك  ،فإن خدماتنا املرصفية اإللكرتونية هي
ً 78
من بني األفضل يف السوق السعودي ولقد تكللت بحصول بنك الجزيرة عىل جائزة أفضل مركز اتصاالت وجائزة أفضل خدمة عمالء يف العامل.
ريا عىل تحسني تجربة املستخدم وارتفاع عدد العمليات اإللكرتونية.
ريا كب ً
أحدثت إعادة إطالق تطبيق الجزيرة لألجهزة الذكية والجزيرة أونالين تأث ً
إجام ً
ال ،زادت محفظة املطلوبات بنسبة  % 26لتصل إىل  42,038مليون ريال سعودي يف شهر ديسمرب من عام 2019م ويف الوقت نفسه
ارتفعت محفظة متويل األفراد بنسبة  % 27يف شهر ديسمرب من عام 2019م لتصل إىل  27,568مليون ريال سعودي من  21,659مليون
ريال سعودي يف ديسمرب 2018م.
واســتمرار ًا لجهــود البنــك يف التعــاون املثمــر مــع وزارة اإلســكان ،منــت محفظــة التمويــل العقــاري للبنــك بنســبة  % 26يف عــام 2019م ،بحصــة
ســوقية تقــدر بـــ  % 5.8بحلــول نهايــة العــام .وذلــك نتيجــةً إىل تفاعــل البنــك بإطــاق جميــع الربامــج واملبــادرات الخاصــة بــوزارة اإلســكان وصنــدوق
التنميــة العقاريــة والتــي مــن شــأنها تحقيــق األهــداف الطموحــة لرؤيــة  2030فيــا يخــص قطــاع اإلســكان.
ونظ ـ ًرا ألن البــاد شــهدت أكــر طــرح أويل عــام يف العــامل  ،فقــد كان لبنــك الجزيــرة دو ًرا رئيس ـ ًيا يف تســهيل اكتتــاب رشكــة أرامكــو مــن خــال
قنواتــه املتعــددة  ،مبــا يف ذلــك القنــوات الرقميــة .وقــد قــدم بنــك الجزيــرة تســهيالت وصلــت إىل  2مليــون ريــال ســعودي لتمويــل االكتتــاب دون
رســوم إداريــة .عــاوة عــى جهــوده يف دعــم االكتتــاب عــر تكثيــف الحمــات التوعويــة طــوال الفــرة مــا قبــل االكتتــاب.
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تقــوم مجموعــة الخدمــات املرصفيــة الخاصــة بخدمــة رشيحــة أصحــاب الــروات ذات املــاءة العاليــة  ،وذلــك مــن خــال تقديــم باقــة شــاملة ومتنوعــة
مــن الخدمــات واملنتجــات املرصفيــة الخاصــة واملتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة الســمحاء .كــا تســخر املجموعــة كل مــا لديهــا مــن خــرة وإمكانــات مــن
أجــل تحقيــق أهــداف عمالئهــا املاليــة وإدارة ثرواتهــم باحرتافيــة وأمانــة.
وقد بلغ إجاميل ودائع العمالء  11,572مليون ريال بنهاية عام 2019م.

كام تتعاون املجموعة وبشكل وثيق مع «رشكة الجزيرة كابيتال » لتوفري الخدمات االستشارية يف مجال االستثامر ،وتقديم حلول متنوعة خاصة
برشيحة كبار العمالء .وقد بلغ إجاميل حجم املحافظ االستثامرية التابعة لعمالء املجموعة  7,618مليون ريال بنهاية عام 2019م.
كــا تلبــي املجموعــة احتياجــات عمالئهــا االئتامنيــة مــن خــال وحــدة لالئتــان تابعــة للمجموعــة تهــدف إىل توفــر جميع متطلبــات عمالئنــا االئتامنية
بطريقــة تتناســب مــع احتياجاتهــم النقديــة والغــرض مــن التســهيالت .وقــد منــى إجــايل حجــم محفظــة التســهيالت االئتامنيــة مبعــدل % 140
لتصــل إىل  1,985مليــون ريــال بنهايــة عــام 2019م.

وتخــدم املجموعــة عمالئهــا مــن خــال أربعــة مراكــز ،تتواجــد يف كل مــن الريــاض ،جــدة ،الخــر ،ومكــة املكرمــة .وتقــوم هــذه املراكــز بتقديــم جميــع
الخدمــات والعمليــات املرصفيــة التــي يحتاجهــا كبــار العمــاء مــن قبــل كــوادر ســعودية مؤهلــة تتميــز بأعــى درجــات املهنيــة والخــرة املرصفيــة.
ومــن منطلــق ســعي مجموعــة املرصفيــة الخاصــة عــى النمــو وتطويــر خدماتهــا يف ظــل التنافــس الشــديد يف الســوق املحــي عــى كســب
رشيحــة العمــاء أصحــاب الــروات والــركات العائليــة واملؤسســات الوقفيــة ومــن أجــل تقديــم خدمــات شــاملة ومنوعــة يف إدارة الــروات فقــد
قامــت املجموعــة بالتوقيــع مــع رشكــة استشــارات عامليــة لتقديــم املشــورة يف إدارة الــروات.
تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل دعــم مجموعــة املرصفيــة الخاصــة يف برنامــج تقديــم خدمــة إدارة الــروات وفــق الضوابــط الرشعيــة .كــا أن توقيــع
هــذه االتفاقيــة يــأيت منســجام مــع اســراتيجية البنــك التــي تــم اعتامدهــا مؤخــر ًا مــن قبــل مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة.

مجمـوعـــة فـــوري:

واصلــت مجموعــة فــوري التميــز يف أدائهــا عــى أســاس ســنوي كاملعتــاد  ،لكــن عــام 2019م كان مميــز ًا للغايــة  ،حيــث متكنــت مجموعــة «فــوري»
مــن الحصــول عــى حصــة تســويقية كبــرة عــى الرغــم مــن املنافســة الشــديدة بشــكل رئيــي مــن املنافســن الجــدد .وقدمــت مجموعــة فــوري
لهــذا العــام «بطاقــة حســاب فــوري»  ،وهــي األوىل مــن نوعهــا يف تاريــخ أعــال التحويــات يف اململكــة العربيــة الســعودية.

توســعت شــبكة مراكــز التحويــات يف مجموعــة فــوري إىل  61مركـزًا يف جميــع أنحــاء اململكــة ،أيضـ ًا أضافــت مجموعــة فــوري منصــات إلكرتونيــة
إلرســال األمــوال إىل كل مــن عمــاء بنــك الجزيــرة وغــر عمــاء بنــك الجزيــرة (فــوري) مــن خــال «بطاقــة حســاب فــوري».

ميكــن لعمــاء فــوري إرســال األمــوال بــكل ســهولة عــر الجزيــرة أون اليــن وأجهــزة الــراف اآليل لبنــك الجزيــرة وتطبيقــات بنــك الجزيــرة الذكيــة.
باإلضافــة إىل ذلــك  ،ميكــن ً
أيضــا اســتخدام هــذه البطاقــة إلجــراء املدفوعــات الحكومــة واملرافــق العامــة والــراء عــر نقــاط البيــع (مــدى).
بالتعــاون مــع الــركاء الرئيســيني – مــوين جــرام و ريــا  ،تــم توســيع شــبكة الدفعــات لتشــمل أكــر مــن  600000موقــع يف جميــع أنحــاء العــامل.
إىل جانــب ذلــك  ،لــدى فــوري اآلن  21رشيـ ًـكا مبـ ً
ـارشا مــن املراســلني املبارشيــن يف  10دول هــي الفلبــن وباكســتان ومــر ونيبــال ورسيالنــكا
واليمــن والهنــد واألردن والســودان وإندونيســيا.

وعــى نطــاق التســويق  ،كان ومــازال ملجموعــة فــوري دور الريــادة والقيــادة لألمــام مــن خــال تعزيــز فريــق التســويق الخــاص بهــا وتنفيــذ العديــد من
الحمــات الرتويجيــة عــى مــدار العــام  ،واكتســاب أقــى قــدر مــن الرؤيــة واإلطــاع للوصــول إىل العمــاء.

قدمــا يف عــام 2020م ،عزمــت مجموعــة فــوري عــى زيــادة حصتهــا يف الســوق وجمــع اإليــرادات مــن خــال تقديــم منتجــات وخدمــات
وللمــي
ً
فعالــة مــن حيــث التكلفــة يف املقــام األول ؛ والرتكيــز عــى رقمنــة التحويــات ومنصــات وســائل التواصــل االجتامعــي.

مجموعة إدارة املخاطر

واصـل بنـك الجزيـرة يف عـام 2019م حملتـه الهادفـة للرتكيـز على تعزيز ثقافة إدارة املخاطر وضامن تطبيقها عىل مسـتوى البنك .وانطالق ًا من
ذلـك ،واصلـت اإلدارة التزامهـا بضمان تبنـي البنـك ألفضـل مامرسـات املخاطـر املعتمـدة مدعومة بالبنية التحتيـة الرضورية لتحقيـق تلك األهداف
سـواء مـن حيـث األفـراد أو العمليـات أو اإلجـراءات أو األنظمـة بحيـث تتأصـل تلك املامرسـات التي تم تبنيها يف النسـيج الثقايف للبنك.
وقد أعطيت األولوية لتعزيز فعالية إدارة املخاطر بالبنك ،مع الرتكيز بشكل أسايس عىل النواحي التالية:

 .1بنــاء هيــكل واســراتيجية مخاطــر قويــة ليــس فقــط مــن أجــل تســهيل تطبيــق اســراتيجية العمــل الحاليــة ولكــن أيض ـ ًا مــن اجــل التكيــف مــع
التغــرات الحاصلــة يف اســراتيجية وبيئــة العمــل للبنــك.
 .2االســتثامر يف وتطويــر قــدرات وتقنيــات تحليــل املخاطــر مــن أجــل وضــع أســاس قــوي لبنــاء مركــز بيانــات للمخاطــر بالبنــك .ويف هــذا الســياق،
فقــد حقــق البنــك تقدمــا كبــر ًا عــى صعيــد اســتكامل املرحلــة األوىل مــن جهــوده لتبنــي مامرســات لجنــة بــازل لــإرشاف املــريف معيــار
رقــم  . 239وتتمثــل الرؤيــة النهائيــة للبنــك يف تطويــر مركــز حفــظ متطــور لبيانــات املخاطــر بحيــث يكــون مبثابــة املصــدر الوحيــد لكافــة بيانــات
املخاطــر واالحتياجــات التحليليــة.
 .3تنظيــم إجــراءات املوافقــة واملراجعــة مبــا يضمــن أن تبقــى جهــات املوافقــة عــى املخاطــر وجهــات مراجعتهــا مســتقلة وأن تضــع نصــب أعينهــا
التبنــي الدقيــق لثقافــة لجنــة االئتــان ومبــدأ الرقابــة الثنائيــة عــى األقــل.
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 .4تعزيــز وتطويــر إدارة امــن وحاميــة املعلومــات وذلــك مبــا يتــاىش مــع اســراتيجية البنــك وتعليــات مؤسســة النقــد بخصــوص إطــار األمــن
الســيرباين الراميــة إىل تعزيــز وحاميــة املعلومــات ونظــم املعلومــات لضــان رسيتهــا ونزاهتهــا وتوفرهــا يف الوقــت املناســب مبــا
يتــاىش مــع الحاجــة إليهــا ومــدى قيمتهــا والتهديــدات املرتبطــة بهــا.
 .5موامئــة اســراتيجية إجــراءات كفايــة رأس املــال مبــا يتــاىش مــع التوجــه االســراتيجي للبنــك .ويتــم ترشــيد أهــداف اإلجــراءات الداخليــة
لتقييــم كفايــة رأس املــال بشــكل دوري وفقــا لالســراتيجية الحاليــة وخطــة األعــال عــى أســاس ســنوي .وقــد تــم تقييــم كفايــة رأس املــال
وفق ـ ًا لطبيعــة وحجــم وتعقيــد منــوذج أعــال البنــك مــع الوثائــق التفصيليــة.
 .6كــا أن البنــك قــام بتطويــر إطــار عمــل خــاص بإجــراءات التقييــم الداخــي لكفايــة الســيولة وفقــا للمتطلبــات التنظيميــة .ويركــز هــذا اإلطــار
بشــكل مبــديئ عــى تقييــم مخاطــر الســيولة يف بنــك الجزيــرة ،وهيــكل الحوكمــة ،واالســراتيجيات املرتبطــة بهــا ،وكذلــك الرتتيبــات
واإلجــراءات الطارئــة للتعامــل مــع كل مــن أحــداث الســيولة املتوقعــة وغــر املتوقعــة.
 .7تطبيق برنامج بازل ،والذي ميثل فرصة هامة لتحقيق األمور التالية:

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

(ب) تطويــر و تعميــم وتنفيــذ ومراقبــة إطــار تفصيــي خــاص بالبنــك ملســتوى تقبــل املخاطــر بحيــث يعمــل ليــس فقــط كنقطــة ربــط بــن
اســراتيجية مجلــس اإلدارة وتنفيــذ األقســام لهــا ،بــل أيضــا كحلقــة وصــل تبادليــة للمرئيــات واملالحظــات مبــا يضمــن اتســاق تلــك
االســراتيجية مــع البيئــة العمليــة والتنظيميــة الســائدة.

(ج) مراجعــة والتحقــق مــن فاعليــة وتحســن أمنــاط تقييــم املخاطــر مبوجــب الركيــزة الثانيــة عــى أســاس متواصــل وضبطهــا طبقــا ألفضــل
املامرســات املتبعــة عــى مســتوى القطــاع املــريف وأيضــا مبــا يتــاىش مــع توجيهــات وتوقعــات مؤسســة النقــد.
(د) االســتمرارية يف تحديــث التقاريــر مبوجــب الركيــزة األوىل مبــا يضمــن دقــة تلــك التقاريــر وإصدارهــا يف الوقــت املحــدد واســتمرار
توافقهــا مــع التوقعــات التنظيميــة.

 .8تحســن وتعزيــز إطــار اختبــارات الضغــط  /الجهــد طبقــا ألفضــل املامرســات املطبقــة وتوجيهــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي واتفاقيــة
بــازل ،مبــا يف ذلــك اإلجــراءات واملنهجيــات املعتمــدة مبــا ميكــن البنــك مــن إجــراء اختبــارات الضغــط  /الجهــد النظاميــة عــر مختلــف معايــر
املخاطــر والســيناريوهات ذات العالقــة .ويتــم التعامــل مــع نتائــج اختبــارات الضغــط  /الجهــد كبيانــات ذات قيمــة ألغــراض خطــط األعــال ورأس
املــال عــى أســاس مســتقبيل.
 .9ضامن أن يبقى البنك املؤسسة املالية األكرث امتثا ً
ال مبوجب املعيار املحاسبي العاملي رقم .9

 .10تطبيــق سياســة  /إطــار عمــل مخاطــر العمليــات املتوافقــة مــع توصيــات لجنــة بــازل ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي .ويهــدف هــذا اإلطــار
إىل تشــجيع وتعزيــز ثقافــة الوعــي والفهــم للمخاطــر والحــد مــن الخســائر يف جميــع أنحــاء البنــك .وهــذا اإلطــار يضــع املبــادئ الخاصــة بكيفيــة
تحديــد وتعريــف مخاطــر العمليــات وتقييمهــا والحــد مــن آثارهــا الســلبية وكذلــك مراقبتهــا واإلبــاغ عنهــا داخــل البنــك.
 .11التحقــق مــن خــال إجــراءات التحقــق واملعايــرة أن أمنــاط درجــات املخاطــر االئتامنيــة وبطاقــات األهــداف املتوازنــة تحافــظ عــى قوتهــا التحليليــة
والتوقعيــة فيــا يخــص تقييــم املخاطــر املرتافقــة مــع تعــر أي عميــل حــايل و /أو محتمــل .هــذا ولقــد قــام البنــك بنجــاح بالتحقــق مــن وتنفيــذ
الدفعــة األوىل مــن أمناطــه املعــاد معايرتهــا.
 .12إعادة تنظيم وحدة إدارة مخاطر االحتيال والتحقيق يف االحتيال تحت إرشاف إدارة مخاطر املؤسسة .البنك بصدد وضع أفضل برنامج ممكن
إلدارة مخاطر االحتيال والذي ميكن البنك من تلبية متطلبات مؤسسة النقد العريب السعودي إضافة إىل أفضل املامرسات الدولية.

مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية

مجموعة الرشكات

يحتــل بنــك الجزيــرة ،معــزز ًا باملنتجــات والخدمــات املرصفيــة الفريــدة واملتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية التــي يوفرهــا لعمالئــه ،موقعـ ًا متميــز ًا
بــن البنــوك الرائــدة التــي تقــدم لعمالئهــا تجربــة مرصفيــة عامليــة رفيعــة املســتوى ،فقــد وفــرت األدوات املاليــة التــي يطرحهــا البنــك لعمالئــه
مــن الــركات واملؤسســات املرصفيــة ديناميكيــة عاليــة يف التكيــف مــع وتلبيــة املتطلبــات املاليــة لكافــة عمالئــه .إضافــة لذلــك فــإن هيــكل
البيئــة التشــغيلية ورسعــة اتخــاذ القــرارات يف البنــك مهــدت الطريــق لتزويــد عمالئنــا بخدمــات ماليــة ومرصفيــة مصممــة حســب احتياجاتهــم ،مبــا
يف ذلــك ،عــى ســبيل الذكــر وليــس الحــر ،الحلــول االستشــارية املتطــورة .وقــد ســاهمت كل تلــك املبــادرات والجهــود يف تنويــع قاعــدة
عمالئنــا لتشــمل القطــاع الحكومــي والقطــاع العــام واملؤسســات املاليــة ورشكات القطــاع الخــاص التــي تتبــوأ مكانــة عاليــة يف الســوق.
ترتكــز جهودنــا يف مجموعــة الــركات املرصفيــة عــى توفــر تجربــة مرصفيــة ال تضاهــى ،مبــا ميكــن مــن صياغــة رشاكات اســراتيجية مــع عمالئنــا
وذلــك مــن خــال تقديــم مســتويات خدمــة ال تــزال تلقــى االستحســان والتقديــر مــن قبــل كافــة رشكائنــا.

عكســت أعــال خدمــات الــركات يف بنــك الجزيــرة أداء متميــزا خــال العــام حيــث ارتفعــت قــروض الــركات بنســبة . % 18وقــد تركــزت أنشــطة
املجموعــة خــال الســنة عــى تطويــر رشائــح ســوقية جديــدة حيــث أصبحــت عالقــات العمــاء بشــكل عــام تشــكل حافــزا رئيســيا لــأداء وتســويق
املجموعــة الكاملــة مــن املنتجــات املرصفيــة اإلســامية املطروحــة .هــذا وال تــزال مجموعــة الخدمــات املرصفيــة للــركات تلعــب دور ًا مســاهام
وفاعـ ً
ا يف دعــم مشــاريع القطــاع العــام والخــاص ،حيــث قامــت بتطويــر محفظــة واســعة التنــوع مــن الخدمــات واملنتجــات مســتندة يف ذلــك إىل
قــوة عالقاتنــا ورشاكاتنــا طويلــة املــدى تشــمل املســاهمة مبجموعــة مــن الخدمــات التمويليــة والتجاريــة واألخــرى املتعلقــة بالــرف األجنبــي
واملســاندة .إن منــو محفظــة القــروض ال يــزال متحفظـ ًا وانتقائيـ ًا حيــث ال تــزال أهدافنــا تنصــب عــى الرتكيــز عــى نوعيــة األصــول وخفــض مخاطــر
تعــر املحافــظ يف ظــل البيئــة االقتصاديــة العامــة الســائدة.
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يظهــر التباطــؤ االقتصــادي يف الوقــت الحــارض إشــارات إيجابيــة باتجــاه التحســن ،ونحــن يف موقــع جيــد ميكننــا مــن كســب زخــم قــوي مــن خــال
الرتكيــز عــى نقــاط قوتنــا الرئيســية والتــي تتمثــل يف مركزنــا الحــايل يف الســوق وعالمتنــا التجاريــة القويــة ومنــط أعاملنــا املرتكــز عــى العالقــات
مقرونــا بأســلوب عمــل متخصــص ،الرتكيــز القــوي عــى إدارة املخاطــر ،اإليــرادات املرنــة والســجل اإلداري العريــق .وانطالق ـ ًا مــن ذلــك ،نتطلــع
مســتقبال ملزيــد مــن التعزيــز ألعاملنــا مــن خــال النمــو االنتقــايئ يف املســارات التــي متثــل مخاطــر مقبولــة بالنســبة لنــا.

التمويل املتخصص:
متاشــي ًا مــع التوجــه العــام للبنــك فــإن قســم التمويــل املتخصــص يوفــر خرباتــه يف املشــاريع والحلــول املاليــة املهيكلــة جنبــا إىل جنــب مــع
فعاليــات الوكالــة للعمــاء مــن الــركات الكــرى ،حيــث واصــل القســم تحقيــق أداء قــوي يف الســنة املاليــة 2019م والتــي كانــت نقطــة تحــول
يف تطــوره وإعــادة متوضعــه .ويواصــل قســم التمويــل املتخصــص ،بعــد إعــادة ترتيــب اســراتيجية املــوارد املتاحــة لــه ،لعــب دور فعــال يف متويــل
املشــاريع و القــروض املشــركة مــع البنــوك الرائــدة األخــرى يف املشــاريع الكبــرة  .كــا أتاحــت الســنة الحاليــة للبنــك العديــد مــن فــرص إعــادة
التمويــل والتــي تــم أخذهــا يف االعتبــار عــى أســاس انتقــايئ.
وكان بنــك الجزيــرة قــد فــاز خــال العــام بجائــزة «أكــر الــركاء» خــال مؤمتــر الرشاكــة االســراتيجية الــذي تــم تنظيمه مــن قبل املنظمة اإلســامية
العامليــة لتمويــل التجــارة ،الــذراع التجــاري لبنــك التنميــة اإلســامي ،وذلــك لقــاء مســاهمته يف معامــات التمويــل املشــرك ،والتــي تعتــر دليـ ً
ا
دامغــا عــى القــدرات واســعة التنــوع لهــذا القســم.

إدارة الخدمات املرصفية التجارية

أنشأت إدارة الخدمات املرصفية التجارية يف عام 2012م لتوفر باقة واسعة من الخدمات واملنتجات املرصفية التجارية للمنشآت الصغرية
واملتوسطة يف اململكة .وتقدم الخدمات املرصفية التجارية من خالل مكاتبها اإلقليمية الثالثة مجموعة كاملة من املنتجات التي تربط وتخدم
كافة عمالء الخدمات املرصفية التجارية لديها عرب اململكة من خالل قنواتها املتنوعة ،مام حقق ارتفاعا يف قاعدة العمالء إىل  800عميل.

وعــى صعيــد املســتقبل ،ســوف تواصــل وحــدة الخــات املرصفيــة التجاريــة تعزيــز خدماتهــا لــي تلعــب دور ًا محوريــا يف توفــر منتجــات وخدمــات
متوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية تلبــي وتتجــاوز متطلبــات مختلــف عمالئهــا.

متثل الرشكات الصغرية واملتوسطة العمود الفقري التجاري لالقتصاد الوطني ،لذلك فإن دعم منو وتقدم هذه الرشيحة يبقى واحدا من
األهداف الرئيسية لبنك الجزيرة .كام أن البنك ،انطالقا من تلك األهداف وانسجاما مع رؤية اململكة  ،2030يبذل كافة الجهود املمكنة لزيادة
مساهمة الرشكات املتوسطة والصغرية يف إجاميل الناتج املحيل من  % 20إىل  .% 35وللمساعدة عىل تحقيق هذا الهدف ،يواصل البنك
رشاكاته االسرتاتيجية مع املؤسسات الحكومية التي تدعم هذا القطاع كصندوق التنمية الصناعي السعودي ،من خالل برنامج كفالة ،حيث يعترب
البنك عىل هذا النطاق منافسا جديرا  ،بني البنوك املصنفة يف الفئة األعىل الثانية ،للوصول إىل املركز األعىل خالل عام 2020م.
كام يواصل قسم الرشكات املتوسطة والصغرية العمل عىل زيادة التحالفات مع هيئات حكومية أخرى كالهيئة العامة للرشكات املتوسطة
والصغرية (منشآت) ،وبنك التنمية السعودي ،والبنك الزراعي السعودي ،ومدن ،مام سينعكس إيجاب ًا ملصلحة كافة األطراف ذات العالقة.

كان عـام  2019م عامـ ًا صعبـ ًا حيـث ترتـب على بنـك الجزيـرة إدارة مختلـف التحديـات داخليـ ًا وخارجيـ ًا .فعلى الصعيـد الداخلي ،متثـل ذلـك يف صيغـة
حصـد منافـع الرتميـم الكامـل لطاقـم الخدمـات املرصفيـة التجاريـة والسياسـات واإلجـراءات ،والبيئـة العامـة للعمـل ،وتطبيـق النظـام ،والفعاليـة
والعمـل الـدؤوب .ومتثـل ذلـك على الصعيـد الخارجـي مـن خلال العمـل يف ظـروف سـوقية وبيئـة تجاريـة صعبـة بشـكل عـام .أمـا على صعيـد
العمليـات ،فقـد كانـت األربـاح أعلى بكثير مما كانـت عليه يف السـنة املاضية ،حيث سـجلت املؤرشات ارتفـاع النمو إىل نسـبة مزدوجة األرقام.
عــى صعيــد املســتقبل ،يتعــن علينــا الرتكيــز عــى تنميــة هــذا الجانــب الهــام واملربــح مــن أعــال البنــك وذلــك مبســاندة وتوجيــه اإلدارة العليــا
للبنــك والتــي عــرت عــن ثقتهــا التامــة بأننــا ســنواصل هــذه اإلنعطافــة القويــة جــدا لنجعــل الخدمــات املرصفيــة التجاريــة يف بنــك الجزيــرة مقــدم
الخدمــات األول لرشيحــة الــركات املتوســطة والصغــرة يف اململكــة.

وحدة املؤسسات املالية

تدير وحدة املؤسسات املالية عالقات البنك مع البنوك املحلية والخارجية واملؤسسات املالية األخرى وأيض ًا الكيانات فوق الوطنية .وتتخصص
الوحدة يف إدارة التجارة الدولية و اإلقليمية واحتياجات العمالء من إدارة النقد  ،مع نظرة مكثفة للمتغريات الديناميكية لبلدان املراسلني لدينا.
وقد نجحت وحدة املؤسسات املالية يف إدارة وتطوير شبكة من الرشاكات البنكية العاملية رسيعة النمو مام سيمكن البنك من تلبية احتياجات
عمالئه األساسية حول العامل وذلك من خالل تعزيز قدرات البنك لتمكينه من الوفاء بكافة متطلبات عمالئه وتسهيل متويل التحويالت املالية
واملعامالت التجارية الخاصة بهم .كام تطمح وحدة املؤسسات املالية لجعل بنك الجزيرة البنك الرشيك املفضل لدى النخبة يف اململكة.

وحدة القطاع العام

وحــدة القطــاع العــام هــي إحــدى وحــدات مجموعــة الــركات واملؤسســات املرصفيــة وتلعــب دورا رئيســيا يف إدارة حســابات املنشــآت الحكوميــة
وشــبه الحكوميــة مــن القطــاع العــام .وتتألــف محفظــة وحــدة القطــاع العــام مــن العديــد مــن القطاعــات كقطــاع الصناعــة والبرتوكيامويــات والشــحن
والنقــل واالتصــاالت .وقــد اســتدعت الطبيعــة املعقــدة لتلــك العالقــات والخدمــات النوعيــة التــي يتطلبهــا القطــاع العــام تشــكيل فريــق عمــل
متخصــص وهــو عــى اســتعداد لتلبيــة كافــة احتياجــات العمــاء مــن القطــاع العــام .وتشــمل الخدمــات التــي تقدمهــا وحــدة القطــاع العــام الحلــول
التمويليــة للــركات ،ومتويــل العقــارات ،والخدمــات املرصفيــة االســتثامرية ،ومتويــل املشــاريع ،وحلــول إدارة النقــد ،وآخــر تقنيــات املرصفيــة
اإللكرتونيــة .كــا تعتــر وحــدة القطــاع العــام بوابــة لخدمــات ومنتجــات متطــورة أخــرى يف منتجــات الخزينــة ،والخدمــات املرصفيــة االســتثامرية.
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إدارة الخدمات واملعامالت العاملية

تعــد إدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة اإلدارة الرائــدة يف توفــر الحلــول املرصفيــة وخدمــات الســيولة النقديــة واملعامــات التجاريــة
واالســتثامرية لعمــاء الــركات واملؤسســات التجاريــة واملاليــة يف كافــة أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية.

وتغطــي حلــول الدفــع إلدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة طيفــا كامــا مــن املعامــات املحليــة والعامليــة حيــث تضــم معامــات الــركات
اإللكرتونيــة ( )E-Corporateومعامــات التجــارة اإللكرتونيــة ( )E-Tradeوالتــي تهــدف لتوفــر خدمــات معامــات إدارة النقــد بتكلفــة منخفضــة
وخــال وقــت قصــر مدعومــة بشــكل متخصــص بآخــر املنصــات اإللكرتونيــة حيــث أثبتــت هــذه الحلــول صحتهــا وخلوهــا مــن أي أخطــاء .هــذا وتســعى
إدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة للعمــل مــع العمــاء عــى تعزيــز خدماتهــا وقنــوات اإليصــال مــن خــال معالجــة احتياجــات التغيــر لــدى عمالئهــا
اعتــادا عــى التطــور التقنــي يف الصناعــة املرصفيــة.

تقــدم إدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة دعــا كامــا لكافــة املنتجــات املتاحــة للــركات وأيضــا خدمــات التمويــل التجــاري كتمكــن االطــاع
الكامــل عــى بيانــات الحســابات وتدشــن خدمــات دفــع محليــة أو أجنبيــة ضمــن بيئــة آمنــة وعــى مــدار الســاعة .وتــأيت هــذه املزايــا إضافــة لنظــام
حاميــة خدمــات إدارة دفــع الرواتــب تحــت شــعار«رواتبكم» .كــا أن خدمــات دفــع الرواتــب املخصصــة لعمــاء الــركات متتــاز مبســتوى عــال مــن
املحافظــة عــى أمــن املعلومــات مــا يتيــح إمكانيــة إدارة بيانــات الرواتــب بــكل يــر وســهولة وبالشــكل الــذي يرقــى ملســتوى رضــاء العمــاء.
هــذا وتنســجم اســراتيجية النمــو إلدارة الخدمــات واملعامــات العامليــة مــع التوجيهــات الرئيســية التــي تدفــع باتجــاه التغيــر عــي صعيــد املعامالت
اإللكرتونيــة وتطبيــق التحديثــات يف مختلــف القطاعــات التجاريــة يف اململكــة العربية الســعودية.

املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

تم تصنيف العمالء يف بنك الجزيرة حسب السياسات واملعايري الخاصة بالبنك ومبا يتطابق مع معايري مؤسسة النقد العريب السعودي يف
ذلك كام ييل:
تصنيف المنشأة

متناهية الصغر
صغيرة

متوسطة

اإليرادات السنوية (بالمليون)

من  0إلى 3

من  3إلى 40

من  40إلى 200

عدد الموظفين (دوام كامل)*

من  1إلى 5

من  6إلى 49

من  50إلى 249

* يعتمد بنك الجزيرة اإليرادات معيار ًا رئيسي ًا لتصنيف املنشآت ،و يف حال عدم توفر هذا املعيار يصبح عدد املوظفني بدوام كيل هو املعيار الرئييس يف تصنيف عمالء
املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

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

إنشاء  3وحدات إقليمية لخدمة العمالء يف كل منطقة (املنطقة الوسطى ،املنطقة الغربية ،املنطقة الرشقية).
تشكيل فريق متخصص للتنسيق مع كفالة ولتنظيم ومراقبة جميع اإلجراءات بني البنك وبرنامج الكفالة.
وضع معايري خاصة لقبول املنح االئتامين للمنشآت الصغرية واملتوسطة وذلك بهدف ترسيع عملية املوافقة واملنح.
إنشاء مركز اتصال خاص (هاتف مرصيف) لخدمة املنشآت الصغرية واملتوسطة من العمالء الحاليني واإلجابة عىل استفسارات العمالء
الجدد ،وذلك باالتصال عىل الرقم املجاين .8002449090
إنشاء وحدة جديدة الستقطاب عمالء جدد والعمل كوحدة مركزية الستقبال ومرا جعة جميع اإلحاالت الخاصة بعمالء املنشآت الصغرية
واملتوسطة.
إيجــاد حقــول جديــدة يف النظــام األســايس للبنــك لتمييــز و تصنيــف رشائــح العمــاء والعالقــة املرصفيــة واحتياجــات عمــاء املنشــآت
الصغــرة واملتوســطة.
مراجعة ومناقشة األداء العام للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة عىل أساس شهري من خالل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي
تطوير مستمر لربامج تدريبية خاصة ملدراء العالقات ومتخصصة يف إدارة عالقات العمالء ومخاطر االئتامن.
طرح منتج البطاقة االئتامنية 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.
أيضــ ًا يف املراحــل النهائيــة إلطــاق برنامــج تدريبــي ملــدة  6أشــهر لخدمــة رجــال األعــال يف املشــاريع الصغــرة واملتوســطة
ومســاعدتهم عــى تحويــل أفكارهــم إىل مؤسســات /رشكات حقيقيــة.

وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وموظفيها:
تدار املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة من قبل إدارة الخدمات املرصفية التجارية بالبنك داخل املجموعة املرصفية للرشكات
واملؤسسات .تضم إدارة الخدمات املرصفية التجارية أكرث من  58موظف متخصص يف خدمة عمالء املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.
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عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء:
عدد الدورات التدريبية للموظفين

286

عدد الدورات التدريبية للعمالء

1

القروض والتعهدات وااللتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

ألف ريال

							

2019

المنشآت
الصغيرة

المنشآت
المتوسطة

المجموع

المنشآت
متناهية الصغر

القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بنود داخل الميزانية)

48,896

215,111

550,354

814,361

القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بنود خارج الميزانية)

85,366

258,425

153,786

497,577

0.1%

0.4%

1.1%

1.6%

0.2%

0.5%

0.3%

1.0%

131

533

558

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
(بنود داخل الميزانية) إلى مجموع القروض
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
(بنود خارج الميزانية) إلى مجموع القروض
عدد القروض ،بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

عدد العمالء للقروض

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

مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" (بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية)

القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بنود داخل الميزانية)

القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بنود خارج الميزانية)

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
(بنود داخل الميزانية) إلى مجموع القروض
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
(بنود خارج الميزانية) إلى مجموع القروض
عدد القروض ،بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

عدد العمالء للقروض

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

مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" (بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية)

322

33

20,653

المنشآت
متناهية الصغر

42,278

240

73

المنشآت
الصغيرة

143

705

37,738

114,510

15

56,119
2018

1222

المنشآت
المتوسطة

121

المجموع

240,622

683,650

0.1%

0.6%

1.7%

2.4%

0.1%

0.8%

0.5%

1.4%

87

466

589

1,142

52,091

331,049

347

249

26,244

55,193

43

84

203,530

141
7

9,868

966,550
586,670

737
134

91,305

مجموعة الخزينة:

أنهت الخزينة عاما آخر من النجاح بتحقيق ربحية عالية مقارنة مبا حققته يف السنة املاضية ،يف الوقت الذي نجحت فيه أيضا بإدارة امليزانية
العمومية بفعالية عاليه من ناحية السيولة واملخاطر ،وذلك من خالل رفع كفاءة املحفظة وتنويع مصادر التمويل مام أدى إىل استمرار
املساهمة القوية للخزينة يف صايف أرباح البنك.

شهدت السيولة يف السوق السعودي انكامش ًا خالل الربع األخري من العام وذلك عىل خلفية االكتتاب العام لرشكة أرامكو مام أدى إىل سحوبات
كبرية من أرصدة الودائع .وعالوة عىل ذلك ،وعىل الرغم من كون البنك متعامال رئيسيا لصكوك املركز الوطني إلدارة الدين ،فقد واصلت مجموعة
الخزينة مساهمتها يف نجاح هذه الصكوك يف السوقني الرئيسية والثانوية ،ومتت تلبية كافة متطلبات التمويل بتكلفة منافسة.
سجلت أعامل خدمة العمالء ،وخاصة عائدات الرصف األجنبي  ،منوا بنسبة  % 20مقارنة بالسنة املاضية وذلك كنتيجة للتشارك مع مجموعات
األعامل األخرى واألسعار املنافسة املطروحة .وقد سجلت املبادرة الجديدة لبيع صكوك مكتب إدارة الدين العام يف السوق الثانوية نتائج
إيجابية حيث تم تحقيق األهداف املرسومة بنجاح تام.

سجلت محفظة استثامرات الخزينة ارتفاعا مببلغ  3.6مليارات ريال سعودي ،أي بنسبة  ،% 15من مبلغ  24مليار ريال سعودي كام كانت يف السنة
املاضية إىل  27.6مليار ريال سعودي وذلك بعد اقتطاع قيمة االسرتدادات املنفذة ،والتي كانت يف غالبها إصدارات حكومية سعودية ،و تعترب
هذه االستثامرات أصول ذات مخاطر صفرية .وهذه االستثامرات أدت إىل مزيد من التعزيز يف سيولة املحفظة االستثامرية والتصنيف االئتامين.

تواصل الخزينة عملها ضمن بيئة مراقبة داخلية مرنة مع االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات وإطار املخاطر املحددة .هذا ،ومن شأن التقييامت
الدورية ألعامل الخزينة أن تعزز السياسات واألنظمة وااللتزام بأفضل املامرسات املتبعة يف هذا املجال.
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مجموعة املوارد البرشية

امتــداد ًا لألهــداف واإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا يف عــام 2018م ،واصلــت مجموعــة املــوارد البرشيــة رحلتهــا يف تدشــن قفــزات وســبل
للتقــدم اإلضــايف خــال عــام 2019م معــززة دورهــا كرشيــك حيــوي واســراتيجي كامــل ومكمــل لجميــع قطاعــات األعــال ،مــن خــال االســتمرار
يف تطبيــق كافــة التوجيهــات النظاميــة ذات الصلــة والرتكيــز يف ذات الوقــت عــى اســتقطاب وتطويــر وتحفيــز ومكافــأة املــوارد البرشيــة مــن
أجــل االحتفــاظ بهــا للمــدى البعيــد وتحقيــق متيــز متواصــل يف أداء البنــك.

كــا واصلــت املجموعــة تنفيــذ سلســلة كاملــة مــن األدوار العامــة والخاصــة ومامرســة الرقابــة عــى جميــع شــؤون املوظفــن ومامرســاتهم مبــا
يف ذلــك تقديــم املشــورة لجميــع وحــدات العمــل حــول كافــة األمــور املتعلقــة بــإدارة موظفيهــم مــن أجــل مســاندة وتحقيــق األهــداف العامــة
للبنــك وتطلعاتــه العمليــة بغيــة الحفــاظ عــى منــو ثابــت وزيــادة القيمــة للمســاهمني واالرتقــاء بســمعة البنــك وصورتــه االحرتافيــة.

ففــي عــام 2019م واصلــت املجموعــة دورهــا كرشيــك لجميــع مجموعــات األعــال يف دعــم قنــوات االرتقــاء باإلنتاجيــة لجميــع فئــات املوظفــن
بالرتكيــز عــى التواصــل الحيــوي والفعــال بــن املختصــن يف مجموعــة املــوارد البرشيــة وكافــة اإلدارات التشــغيلية ،وبالخصــوص التطويــر
الديناميــي ملنصــة الخدمــات الذاتيــة اإلداريــة وعــى رأســها االنتهــاء مــن وإطــاق عــدة مشــاريع تقنيــة التــي تهــدف إىل دعــم وترســيخ ثقافــة
التطــور الــذايت املســتمر لكافــة منســويب البنــك واالعتــاد عــى النفــس مــن خــال تعلــم اســتخدام احــدث التقنيــات وتوســيع نطــاق فعالياتهــا
وبالتــايل قيمتهــا لعمــوم املوظفــن ،باإلضافــة إىل تحســن وتعزيــز فعاليــات العمــل اإلداري الروتينــي للمرشفــن واملــدراء.

إضافة إىل ذلك ،متيزت 2019م مرة أخرى كسنة مبادرات وأنشطة وأعامل رقابية وتدقيقية مكثفة للغاية عىل نطاق البنك بأكمله ،حيث خاضت
مجموعة املوارد البرشية العديد من حمالت التدقيق والضبط املوضوعي املنهجي الرقايب والداخيل واملستقل ،والتي انتجت عديد من
التصحيحات املطلوبة لتأكيد جودة مواكبة السياسات الرقابية املحدثة ،باإلضافة إىل دعم اإلجراءات واملامرسات اإلدارية بأقىص درجات النجاح
املمكنة ،من خالل االستحداث والتطوير والتعزيز املستمر لكافة السياسات واملامرسات ودور الحوكمة ،ومواكبه املتطلبات للبيئة الرقابية
املتغرية وبالتحديد أخذ موافقة مجلس اإلدارة عىل ما ال يقل عن  21تحديث وتطوير عيني لنصوص سياسات ومامرسات املوارد البرشية،
باإلضافة إىل  84تحديث رقايب يف نصوص األوصاف الوظيفية لكافة اإلدارة التنفيذية ،وتقديم  20تقرير مستقل مجيب عىل نقاط االستفسارات
الرقابية خالل العام .

وكام كان هو الوضع يف 2018م ،تابعت إدارة التوظيف رسالتها يف 2019م بالرتكيز عىل جذب أفضل ما يقدمه السوق من القوى العاملة
السعودية ،وذلك باستقطاب ( )243شاب وشابة سعوديني لالندماج يف كافة إدارات البنك ،إضافة إىل محافظة البنك عىل االلتزام القائم
باالستمرار يف توفري الفرص الوظيفية والتدريبية املختلفة لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم والجامعية ،والتي تعترب من أنجح وسائل
االستقطاب للمواهب السعودية الجديدة والنامية.

ومام يجدر ذكره أن البنك نجح يف الحفاظ عىل املعدل العايل من السعودة والذي تجاوز نسبة  .% 93وقد أسفر الجهد التدريبي عن عقد ما
يزيد عن ( )480بني دورة أو ورشة تدريبية لعام 2019م ،وهذه النتيجة تواكب وتتامىش مع احتياجات البنك الراهنة ومعطيات السوق ،إضافة
للدورات اإللزامية مثل مكافحة االحتيال وغسل األموال وااللتزام والوعي األمني واملنهج الخلقي والشاملة لجميع منسويب البنك بال استثناء.
وعــى ضــوء ذلــك تــم تحقيــق إنجــازات هامــة ومؤثــرة عــى مســتوى كافــة الفئــات والتقييــم العــام للبنك وعززت هــذه النتائــج الرشاكة االســراتيجية
التــي تربــط مجموعــة املــوارد البرشيــة ببقيــة وحــدات وقطاعــات العمــل يف البنــك لالســتمرار نحــو مســتقبل أفضــل مــع توفــر بيئــة عمــل تتســم
باملرونــة والجاذبيــة والعطــاء والتحــدي يف ذات الوقــت.

املبادئ األخالقية واملھنية ملوظفي البنك

يلتــزم بنــك الجزيــرة التزام ـ ًا تام ـ ًا بسياســات وإجــراءات تضمــن تطبيــق كافــة مبــادئ الســلوك وأخالقيــات العمــل املهنــي التــي يجــب أن يتحــى بهــا
جميــع املوظفــن أثنــاء مامرســتهم لعملهــم ســواء تجــاه عملهــم ،وزمالئهــم املوظفــن أو تجــاه مراجعــن وعمــاء البنــك ككل .ويوجــب البنــك
عــى كافــة موظفيــه التقيــد وااللتــزام بتطبيــق مبــادئ الســلوك وأخالقيــات العمــل يف املؤسســات املاليــة واملعتمــدة مــن قبــل مؤسســة النقــد
العــريب الســعودي.
ميتلــك بنــك الجزيــرة ســجل حافــل يف اتخــاذ اإلجــراءات الصحيحــة تجــاه موظفيــه وعمالئــه ومســاهميه والجهــات التنظيميــة والهيئــات الرقابيــة.
ومتثــل قيــم بنــك الجزيــرة أســاس العمــل يف ســبيل تحقيــق أهــداف البنــك العامــة.

ويعتمــد بنــك الجزيــرة عــدد مــن املبــادئ األخالقيــة واملھنيــة املحــددة يف «ميثــاق مبــادئ العمــل» ملنســويب البنــك ،التــي مــن شــأنها خلــق بيئــة
عمــل مناســبة مــع تحقيــق منــو يف ظــل أنظمــة حاميــة مــن الجرائــم املاليــة والرشــوة والفســاد .

توفــر سياســات ومعايــر بنــك الجزيــرة إطــار ًا لعمــل منســوبيه تســاعدهم عــى اتخــاذ القــرارات األفضــل بهــدف تحقيــق منــو عــى املــدى الطويــل
واســتدامة مناســبة .وتقــع عــى عاتــق جميــع منســويب البنــك مســئوليه إثبــات االلتــزام بهــذه السياســات وإظهــار قيــم البنــك مــن خــال التعامــل
الداخــي والخارجــي مــع الزمــاء والعمــاء والجهــات التنظيميــة واملجتمــع يف جميــع األوقــات.

املجموعة الرشعية

الجودة الرشعية :تركــز املجموعــة عــى ضبــط الجــودة الرشعيــة لخدمــات البنــك ومنتجاتــه مبــا يحقــق تطلعــات عمالئــه ومســاهميه بوصفــه
بنــك ًا إســامي ًا رائــد ًا وذلــك مــن خــال تكثيــف عمليــات الفحــص واملراجعــة لعمليــات البنــك للتأكــد مــن أن جميــع أعــال البنــك
والــركات التابعــة لــه متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية وتقديــم تقاريــر ربــع ســنوية للهيئــة الرشعيــة للبنــك ،وتعتمــد
مراجعــة عمليــات البنــك عــى معايــر املراجعــة الدوليــة الختيــار العينــات.
املنتجــات والخدمــات :تؤمــن املجموعــة الرشعيــة بــأن االبتــكار والتطويــر األصيــل املســتمد مــن نصــوص الرشيعــة اإلســامية مطلبــا أساســيا
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لالرتقــاء 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 الكثــر مــن عملياتهــا لتســهيل العمليــات عــى العمــاء واســتثامر وقتهــم بشــكل أفضــل وتجنــب األخطــاء البرشيــة
قــدر اإلمــكان ،ومــن أبــرز إنجــازات املجموعــة الرشعيــة يف مجــال التطويــر هــو ابتــكار آليــة متويــل اكتتــاب أرامكــو بالتعــاون مــع
مجموعــة مرصفيــة األفــراد ورشكــة الجزيــرة كابيتــال.
تــدرك املجموعــة الرشعيــة أن املحافظــة عــى ريــادة البنــك يف ســوق صناعــة الصريفــة اإلســامية تتطلــب القيــام بجمــع
األبحاث:
املعلومــات وإعــداد التقاريــر واالســتبانات حــول ســوق الصريفــة اإلســامية ومنتجاتهــا ومــدى رىض العمــاء عنهــا و مجــاالت
املنافســة وجوانــب القــوة والضعــف وتوقعــات العمــاء.
لقد استمرت إدارة األبحاث يف املجموعة يف جمع البيانات واملعلومات وتحليلها وإعداد التقارير املختلفة خصوصا ما
يتعلق باملالية اإلسالمية والتأمني واالستثامر اإلسالمي يف اململكة العربية السعودية حيث انتهت من إعداد ثالثة تقارير
عن نشاط املالية اإلسالمية يف السوق السعودي هي ( املرصفية اإلسالمية ،والتأمني اإلسالمي ،والصكوك).
التعليم والتدريب :تعــد الكــوادر البرشيــة للبنــك أهــم أصولــه وهــي األدوات األهــم يف تنفيــذ عملياتــه؛ لــذا فــإن املجموعــة الرشعيــة ركــزت
عــى تطويــر مهــارات هــذه الكــوادر يف صناعــة الصريفــة اإلســامية ،كــا قدمــت املجموعــة دورات مبــارشة ملوظفــي
البنــك يف صناعــة الصريفــة اإلســامية بالتعــاون مــع مجموعــة املــوارد البرشيــة.
طباعــة الكتــب والرســائل الجامعيــة :قامــت املجموعــة الرشعيــة بوضــع خطــة لنــر املعرفــة عــر طبــع الكتــب والرســائل الجامعيــة التــي تعنــي
بالجوانــب املاليــة وعــى وجــه الخصــوص املاليــة اإلســامية ،وتوزيعهــا مجانــا عــى طلبــة العلــم واملؤسســات التعليميــة
واملاليــة .وقــد تــم طباعــة بحثــن:
• األحكام الفقهية للتمويل برأس املال الجريء.
• املنشأة ذات الغرض الخاص ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية.
دعــم الصناعــة املاليــة اإلســامية : :لقــد اســتمر البنــك عــر املجموعــة الرشعيــة يف دعــم مؤسســات البنيــة التحتيــة للصناعــة املاليــة اإلســامية
كهيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية ( ،)AAOIFIواملجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة
اإلســامية ،ومجلــس الخدمــات املاليــة اإلســامية ،إميانــا مــن البنــك بأهميــة دعــم هــذه املؤسســات للنهوض بالصناعــة املالية
اإلســامية ،وتحقيــق املعياريــة فيهــا.
لقــد كان لعمــل املجموعــة الرشعيــة تأثــرا إيجابيــا عــى رؤيــة املجتمــع والعمــاء للبنــك حيــث رفعــت مــن مســتوى الثقــة يف
البنــك كبنــك إســامي ،كــا ســاهمت يف حصــول البنــك عــى العديــد مــن الجوائــز يف مجــال الخدمــات املاليــة اإلســامية.
إن متيزنــا وريادتنــا يف صناعــة املرصفيــة اإلســامية يرجــع إىل التــزام البنــك يف جميــع معامالتــه بأحــكام وضوابــط الرشيعــة
اإلســامية وفــق اجتهــاد أعضــاء الهيئــة الرشعيــة للبنــك مــن أصحــاب الفضيلــة العلــاء.

مجموعة املسؤولية االجتامعية (برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة):

أ ّكــد بنــك الجزيــرة مواصلــة دوره كرشيــك رئيــس يف دفــع عجلــة التنميــة املســتدامة واإلســهام يف تحقيــق مســتهدفات رؤيــة اململكــة 2030؛
عــر برامــج ورشاكات مجتمعيــة مــع الكيانــات غــر الربحيــة والجمعيــات الخرييــة والقطــاع الحكومــي ،حيــث اســتمر البنــك  -مــن خــال برنامــج (خــر
الجزيــرة ألهــل الجزيــرة) – يف تبنــي وتنفيــذ عــدد مــن املشــاريع النوعيــة يف مجــال خدمــة املجتمــع وتلبيــة تطلعاتــه يف جميــع مناطــق اململكــة؛
مرشوعــا مجتمع ًيــا يف ( )32مدينــة ومحافظــة ومركــز .
والتــي بلغــت بحمــد اللــه أكــر مــن 82
ً
لقــد ركــز البنــك عــى قضايــا التمكــن والتأهيــل للرشائــح األكــر احتياج ـ ًا يف املجتمــع مــن خــال تقديــم الدعــم واملســاندة والتمويــل للمشــاريع
متناهيــة الصغــر عــر محفظــة (القــروض الحســنة لــأرس املنتجــة) والتــي ســاهمت بدورهــا يف زيــادة دخلهــم وتحســن مســتواهم املعيــي
والتعليمــي ،مــا كان لــه األثــر يف تعزيــز االســتقرار االقتصــادي واملجتمعــي ألفــراد تلــك األرس .
ويــأيت برنامــج بنــك الجزيــرة لدعــم االبتــكار «مبتكــرون» كأبــرز الربامــج التــي ســاعدت يف متكــن مهــارات اإلبــداع واالبتــكار وريــادة األعــال؛ حيــث
تــم تنفيــذه كحاضنــة أعــال للمشــاريع املبتكــرة يف مجــال الطاقــة املتجــددة والبديلــة ،مبشــاركة واســعة مــن رواد األعــال الشــباب والفتيــات.

كــا ســاهم البنــك مــن خــال برنامــج «تفريــج» يف إطــاق رساح عــدد مــن ســجناء الحقــوق املاليــة يف منطقــة الجــوف خــال شــهر رمضــان املبارك،
وذلــك بالتعــاون مــع إمــارة منطقــة الجــوف .باإلضافــة إىل اســتمرار مســاهمة البنــك يف مــروع تأســيس وتشــغيل مركــز التميــز للتوحــد –يف
ســنته الثانيــة -الــذي تشــرك البنــوك الســعودية يف تأسيســه وتشــغيله يف الســنوات الخمــس األوىل إلطالقــه .

كــا تــم تقديــم برامــج نوعيــة للمعاقــن وذويهــم واملتعاملــن معهــم شــملت التدريــب والتأهيــل والتوظيــف مــن خــال برامــج موجهــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة (اإلعاقــات الحركيــة ،املكفوفــون ،الصــم ،متالزمــة داون ،فــرط الحركــة ،التوحــد) ،باإلضافــة إىل اســتمرار الرتكيــز عــى التأهيــل
املهنــي واملعــريف للشــباب والفتيــات عــر تقديــم برامــج التأهيــل والتدريــب لتهيئتهــم لســوق العمــل وامتــاك املهــارات الحياتيــة األساســية.

ومســاهمةً يف بنــاء قــدرات القطــاع غــر الربحــي؛ فقــد نفــذ البنــك حزمــة مــن الربامــج التطويريــة الرائــدة لقيــادات العمــل االجتامعــي ،كــا قــام
بتأســيس البنيــة التحتيــة للجمعيــات الخرييــة واالجتامعيــة عــر توفــر التجهيــزات األساســية لهــا ،باإلضافــة لربامــج نــر الوعــي املــايل والقانــوين
والصحــي والثقــايف وغريهــا مبختلــف مناطــق ومحافظــات اململكــة.
لقــد اســتفاد مــن برنامــج (خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة) خــال عــام 2019م ،مبختلــف مشــاريعه وأنشــطته يف مختلــف مــدن ومحافظــات اململكــة
العربيــة الســعودية ( )7,653شــاب ًا وفتــاة.
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الجزيرة لألسواق املالية « الجزيرة كابيتال »

نجحــت الجزيــرة كابيتــال يف املحافظــة عــى حصتهــا يف ســوق األســهم املحليــة لقطــاع األفــراد بنســبة  % 14بالرغــم مــن الركــود عــى صعيــد
التــداوالت التــي شــهدها العــام 2019م مقارنــة بالعــام الســابق  ،إال أن الجزيــرة كابيتــال حققــت نتائــج مربحــة أيض ـ ًا لهــذا العــام  ،وهــي يف وضــع
ـكل قــوي.
ميكنهــا مــن البنــاء عــى خدماتهــا وأعاملهــا الجاذبــة بشـ ِ

يرتكــز نجــاح الجزيــرة كابيتــال يف أعاملهــا عــى االلتــزام بتقديــم تجربــة تــداول موثوقــة وفعالــة لعمالئهــا مــن خــال أنظمتهــا التقنيــة الحرصيــة.
تســعى الرشكــة باســتمرار عــى تحســن خدمــات ومنتجــات الوســاطة الخاصــة بهــا  ،مبــا يضمــن تزويــد العميــل بتجربــة تــداول متميــزة .كــا أن عمــاء
الوســاطة للجزيــرة كابيتــال اســتفادوا مــن منتجــات متويــل الهامــش املتطــورة والتــي قُ دمــت لهــم خــال العــام الجــاري ،مــا ســمح لهــم بتعزيــز
عوائدهــم مــن التــداوالت مــن خــال رفــع قدراتهــم املاليــة .بلــغ حجــم التــداوالت التــي نفذتهــا الجزيــرة كابيتــال يف الســوق الســعودي  143مليــار
ريــال ســعودي ( 201 :2018مليــار ريــال ســعودي).
ركــزت اإلدارة جهودهــا خــال العــام 2019م ،كذلــك ،عــى تطويــر خدمــات وأعــال املرصفيــة االســتثامرية وأعــال الحفــظ األمــن لعمالئهــا مــن
املؤسســات .ويف الوقــت نفســه ،نجحــت الرشكــة يف الحفــاظ عــى مســار النمــو إلدارة األصــول مــن خــال إطــاق صنــدوق املرابحــة بالــدوالر
األمريــي ،وصنــدوق االســتثامر يف طروحــات االكتتابــات العامــة .وتفخــر الجزيــرة كابيتــال مبشــاركتها بالطــرح العــام والتاريخــي لرشكــة أرامكــو
الســعودية (االكتتــاب العــام) يف الســوق الســعودي خــال شــهر ديســمرب  .2019ولقــد أكــد عمــاء الجزيــرة كابيتــال انجذابهــم للمشــاركة يف
ـاب بلــغ مجموعهــا  31مليــار ريــال ســعودي .وكان االكتتــاب ناجحـ ًا كــا هــو متوقــع  ،وتجــاوزت االشــراكات
االكتتــاب مــن خــال تقديــم طلبــات اكتتـ ٍ
القيمــة املطلوبــة بعــدة أضعــاف وذلــك لجاذبيــة الرشكــة لــدى املســتثمرين.
وخــال العــام ،حصلــت الجزيــرة كابيتــال بــكل فخــر عــى جائزتــن تقديــر ًا لتطويــر أعاملهــا وإدارتهــا ،فقــد حصلــت عــى جائــزة « رشكــة الوســاطة
اإلســامية األكــر إبداع ـ ًا يف اململكــة العربيــة الســعودية « وذلــك مــن املاليــة العامليــة ،وكذلــك الحصــول عــى جائــزة « أفضــل رئيــس تنفيــذي
للوســاطة يف اململكــة العربيــة الســعودية».
تتطلــع إدارة الجزيــرة كابيتــال بنظــرة متفائلــة فيــا يتعلــق بإمكانيــة مواصلــة التطويــر والنمــو لألســواق املحليــة خــال العــام 2020م .وتؤمــن اإلدارة
بــأن اآلفــاق املســتقبلية لالقتصــاد الســعودي إيجابيــة ،األمــر الــذي ســيدفع باتجــاه تطويــر الســوق املــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية.

الخطط املستقبل ّية

بنــك الجزيــرة هــو إحــدى املؤسســات املرصفيــة الرائــدة يف تقديــم الخدمــات املرصفيــة واملاليــة املتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية يف
اململكــة العربيــة الســعودية .وكان بنــك الجزيــرة قــد نفــذ عــى مــدى الســنوات املاضيــة خطــة للتحــول االســراتيجي أصبــح مبوجبهــا يقــدم مجموعة
متكاملــة مــن الخدمــات واملنتجــات املرصفيــة واملاليــة مــن خــال الخدمــات املرصفيــة لألفــراد ،وخدمــات فــوري (أعــال التحويــات) ،والخدمــات
املرصفيــة للــركات وخدمــات الــركات العامل ّيــة  ،والخدمــات املرصف ّيــة الخاصــة ،والخزينــة .ويعــزز هــذه الخطــوط الخدمــات املاليــة األخــرى التــي
تقدمهــا الــركات التابعــة للبنــك (الجزيــرة كابيتــال والجزيــرة تكافــل) كالخدمــات املرصفيــة االســتثامرية ،وإدارة األصــول ،وخدمــات الوســاطة،
واألوراق املاليــة والتأمــن التكافــي.
حقــق البنــك يف عــام 2019م العديــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات الهامــة كــا واصــل تســجيل معــدالت منــو قويــة يف قاعــدة األصــول لديــه وذلــك
بفضــل عالقــات العمــل املتينــة التــي تــم ترســيخها مــع العمــاء مــن األفــراد ومختلــف الــركات الكبــرة واملتوســطة والصغــرة ،مع الرتكيز بشــكل
كبــر عــى أنشــطة البيــع املشــرك عــى مســتوى منتجــات األفــراد والخزينــة ومتويــل الــركات وأيضــا منتجــات الخدمــات املرصفـــية االســتثامرية.
إضافــة لذلــك ،فقــد اســتكمل البنــك بنجــاح تــام العديــد مــن املبــادرات التــي كان قــد طرحهــا خــال الفــرة ،والتــي تركــز معظمهــا عــى تعزيــز فعاليــة
خدمــات وأنشــطة البنــك ،مــا أســهم يف ارتفــاع ربحيــة األعــال وتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة عــى مختلــف الصعــد.
عــى صعيــد الخدمــات املرصفيــة لألفــراد ،ســوف يواصــل البنــك اســتخدام أحــدث التقنيــات املتطــورة وذلــك مــن أجــل خدمــة العمــاء بــكل يــر
وســهولة وأمــان ،بــدء ًا مــن خدمــة «فتــح الحســابات إلكرتونيـ ًا» بشــكل كامــل مــرور ًا بخدمــة طلــب وتنفيــذ كافــة منتجــات وخدمــات البنــك عــر قنــوات
البنــك الرقميــة واإللكرتونيــة.
إضافــة لذلــك ،ســوف يواصــل البنــك طــرح خدمــات ومنتجــات جديــدة ومبتكــرة مبــا يوفــر الحلــول لكافــة رشائــح العمــاء مــع الرتكيــز عــى تجربــة عميــل
ســهلة ومميــزة مــع تقديــم الخدمــات بأعــى معايــر الجــودة .وقــد اقرتنــت هــذه األهــداف بتعزيــز قــدرات فــرق املبيعــات بالبنــك وذلــك مــن أجــل
الوصــول بهــا إىل املســتويات املثــى مــا سيســهم يف تحســن حصــة البنــك الســوقية وزيــادة اإليــرادات وتخفيــض املرصوفــات .مــن جانــب
آخــر ،فقــد وضــع البنــك خططــا لتوســيع شــبكة الفــروع ومراكــز خدمــة فــوري وأجهــزة الــراف اآليل طبقــا آلليــة ومفهــوم جديديــن كليـ ًا مبــا يحــايك
االتجاهــات املتطــورة للســوق وتوجهــات العمــاء.
عــززت مجموعــة الخدمــات املرصفيــة للــركات منهجيــة أعاملهــا مبــا ميكنهــا مــن توفــر أفضــل الخدمــات والحلــول املرصفيــة املتطــورة لعمالئهــا
مــن الــركات واملؤسســات وقطاعــات األعــال وذلــك عــر طــرح باقــات متنوعــة مــن أفضــل املنتجــات التمويليــة التجاريــة وخدمــات االســترياد
إضافــة إىل خدمــات إدارة النقــد واملرصفيــة اإللكرتونيــة ،وهــو مــا ســاهم بشــكل فاعــل فـــي النمــو اإلجــايل لقاعــدة أصــول البنــك وربحيتــه.
عــى صعيــد املســتقبل ،وانطالقــ ًا مــن إســراتيجية البنــك ( 2023نجــاح مســتمر) ،ســوف يســعى البنــك ملواصلــة النمــو املتزايــد يف األداء
وتلبيــة طموحــات املســاهمني مــن حيــث صــايف األربــاح والعائــد عــى الســهم وكذلــك الســعي بشــكل كبــر لزيــادة النمــو يف األصــول ،محفظــة
القــروض وودائــع العمــاء .ولتحقيــق هــذه األهــداف ســوف يعتمــد البنــك عــى خططــه يف تنفيــذ مبــادرات وبرامــج اإلســراتيجية املعتمــدة
والتــي تركــز عــى عــدة محــاور أساســية .محــور االبتــكار والتحــول الرقمــي ،محــور االســتثامر والتطويــر املســتمر يف تقنيــات البنــك ،محــور زيــادة
بيــع املنتجــات والخدمــات املرصفيــة لألفــراد والــركات وتوفريهــا بشــكل كامــل عــى قنــوات البنــك اإللكرتونيــة (الجزيــرة ســارت والجزيــرة
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أوناليــن) ،وأخــر ًا دعــم الــركات الصغــرة واملتوســطة والرتكيــز عــى قطاعــات معينــة وتقديــم خدمــات نوعيــة ومتخصصــة يف مجــاالت محــددة
مــع تأهيــل وتدريــب كــوادر البنــك لخدمــة هــذه الفئــة ،هــذا باإلضافــة إىل مواصلــة الرتكيــز عــى العمــاء كمحــور اهتــام بهــدف تحقيــق تطلعاتهــم
وطموحاتهــم وكذلــك تعزيــز عالقتهــم و والئهــم للبنــك.

الجوائز التقديرية والشهادات
•

جائزة املعهد املايل نظري املساهمة يف رفع وتطوير قدرات ومهارات العاملني يف القطاع املايل .

•

جائزة رواد التغيري للقطاع الخاص لعام 2019م خالل منتدى اإلدارة واألعامل العارش .

•

جائزة البنك اإلسالمي األكرث ابتكار ًا لعام 2019م– اململكة العربية السعودية والتي منحت من قبل مجلة انرتناشيونال فاينانس.

•

•

•

املركز األول وامليدالية الذهبية يف ثالث فئات ضمن النهائيات اإلقليمية للمسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العمالء عن فئة «أفضل
مركز اتصاالت عامء » وفئة «أفضل خدمة عامء » وفئة «أفضل مركز مساندة للفروع » يف الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا لعام 2019م
جائزة افضل بطاقة ائتامنية – اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.

جائــزة البنــك األكــر ابتــكار ًا يف املرصفيــة اإللكرتونيــة  -اململكــة العربيــة الســعودية 2019م والتــي منحــت مــن قبــل مجلــة جلوبــال
بيزنيــس اوت لــوك.

• جائــزة التميــز يف مــؤرش حوكمــة الــركات بــن كل القطاعــات املتداولــة يف الســوق املاليــة الســعودية ،والتــي منحــت مــن مركــز حوكمــة
الــركات يف جامعــة الفيصــل.
•

املركــز األول وامليداليــة الذهبيــة يف فئتــي »أفضــل مركــز اتصــاالت عمــاء« وفئــة» أفضــل خدمــة عمــاء «يف العــامل لعــام  2019ضمــن
نهائيــات املســابقة العامليــة ملراكــز اتصــاالت العمــاء والتــي أقيمــت يف برشــلونة – اســبانيا .

•

جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتامعي (يف مجال اإلنجاز الوطني) يف دورتها الخامسة 2017

•

امليداليــة الذهبيــة واملركــز األول عــن فئــة أفضــل خدمــة عمــاء وكذلــك امليداليــة الفضيــة عــن فئــة أفضــل مركــز اتصــاالت عمــاء ،وجائــزة
أفضــل مديــر مركــز اتصــاالت عمــاء

•

•

•

ائزة افضل الرؤساء التنفيذيني يف دول الخليج من قبل مجلة األعامل تريندس وكلية إدارة األعامل إنسياد
ج

ائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسالمية من قبل «كامربدج التحليلية اناليتيكا»
ج

وجائــزة أفضــل خيــار للنقــاد كأفضــل بنــك يف االبتــكار املــريف للخدمــات املرصفيــة اإلســامية لألفــراد لعــام  2018مــن قبــل «كامــردج
التحليليــة اناليتيــكا»

•

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة «أفضل خدمة عمالء يف العامل لعام 2018م

•

جائــزة «أفضــل مرصفيــة إســامية لألفــراد » للمــرة الثانيــة واملمنوحــة مــن كامــردج التحليليــة اناليتيــكا ،وهــي جهــة متخصصــة يف
االســتقصاءات املاليــة اإلســامية يف اململكــة املتحــدة.

•

امليداليــة الفضيــة واملركــز الثــاين يف فئتــي «أفضــل مركــز اتصــاالت عمــاء» و « أفضــل خدمــة عمــاء لعــام 2017م » يف الــرق
األوســط وأوروبــا وإفريقيــا مــن قبــل رشكــة كونتاكــت ســنرت وورلــد  Contact Center Worldيف لنــدن باململكــة املتحــدة.

•

•

•

•
•

•

جائــزة «أفضــل برنامــج مســؤولية اجتامعيــة يف اململكــة لعــام 2017م » برتشــيح مــن قبــل مجموعــة يس يب آي فايننشــال العامليــة
املتخصصــة بشــؤون املــال واالقتصــاد.

ائزة «أفضل خدمة عمالء » مقدمة لربنامج ابرش بعزك،من قبل مجلة بانكر الرشق األوسط2017م.
ج

جائزة افضل خدمات مرصفية شخصية مبتكرة يف اململكة العربية السعودية واملمنوحة لبنك الجزيرة من قبل أي جلوبال ميديا.

تكريــم مؤسســة النقــد العــريب الســعودي لبنــك الجزيــرة ضمــن أفضــل ثالثــة بنــوك حصلــت عــى اعــى مــؤرشات األداء الرئيســية لخدمات
أجهــزة الــرف اآليل وإدارة النقــد
ائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية صاعدة للعام 2016م من قبل )Private Banker International (PBI
ج

ائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية من قبل Global Banking and Finance Review 2016
ج

•

جائــزة اختيــار النقــاد كأفضــل بنــك يف املرصفيــة اإلســامية لألفــراد املمنوحــة مــن كامــردج التحليليــة اناليتيــكا ،وهــي جهــة متخصصــة
يف االســتثامرات املاليــة اإلســامية يف اململكــة املتحــدة.

•

جـزة املؤسســة العربيــة املانحــة املتميزة«مانــح» لعــام 2015م ضمــن أعــال مؤمتر(املؤسســات املانحــة غــر الحكوميــة يف الــدول
ائـ
العربيــة) برعايــة معــايل الشــيخ  /خالــد بــن عــي آل خليفــة وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف بالبحريــن.

•

ائــزة «أفضــل مركــز خدمــات تحويــل أمــوال» بالــرق األوســط (فــوري) التابــع لبنــك الجزيــرة واملمنوحــة مــن مجموعــة يس يب آي
ج
فايننشــال العامليــة املتخصصــة بشــؤون املــال واالقتصــاد.

•

جـزة أفضــل بنــك يف املرصفيــة الخاصــة لعــام 2015م مــن قبــل “ ”Global Banking and Finance Review 2015والتــي متثــل أحــد
ائـ
املؤسســات اإلعالميــة املشــهورة وتعنــى باألخبــار واألبحــاث الخاصــة بالبنــوك واملؤسســات املاليــة يف العــامل.
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•

•

•
•

•

جـزيت افضــل مركــز اتصــاالت عمــاء يف العــامل لعــام 2015م ضمــن نهائيــات املســابقة العامليــة ملراكــز اتصــاالت العمــاء يف الواليــات
ائـ
املتحــدة األمريكيــة :
امليدالية الذهبية – واملركز األول عن فئة «افضل مركز اتصاالت عمالء يف العامل للسنة».
امليدالية الفضية – واملركز الثاين عن فئة «أفضل خدمة عمالء يف العامل للسنة ».
ائزة عكاظ للتميز املهني (إتقان) لعام 2015م.
ج

ائــزة أفضــل  100عالمــة تجاريــة ســعودية رواجــ ًا يف العــام 2015م ،مقدمــة مــن صاحــب الســمو امللــي األمــر فيصــل بــن بنــدر بــن
ج
عبدالعزيــز أمــر منطقــة الريــاض ،تحــت إرشاف «صحيفــة الوطــن»
أفضل بنك يف الخدمات املرصفية الفردية لعام  2014من مجلة «وورلد فاينانس بانكنغ».
أفضل بنك يف البطاقات االئتامنية لعام  2014من مجلة «ذي بانكر ميدل إيست».

•

أفضل بنك يف التمويل العقاري لعام 2014م من مجلة «ذي بانكر ميدل إيست».

•

أفضل بنك يف الخدمات املرصفية عرب الهاتف الجوال ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من مجلة «ذي يوروبيان».

•

•
•
•

•

أفضل بنك إسالمي يف اململكة العربية السعودية» من مجلة «وورلد فاينانس».

جائــزة «املؤسســة املثاليــة لدعــم العمــل االجتامعــي والتنمــوي» مــن مجلــس وزراء العمــل والشــؤون االجتامعيــة لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي» يف البحريــن
جـزة أفضــل  100عالمــة تجاريــة ســعودية بحضــور ســمو األمــر بنــدر بــن خالــد الفيصــل ،رئيــس مجلــس إدارة «مؤسســة عســر للصحافــة
ائـ
والنــر» وحشــد كبــر مــن ممثــي الحكومــة والصحافــة.
امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئة «أفضل مركز اتصال يف العامل» « الرشكة العاملية ملراكز االتصال».

 7جوائز يف مسابقة مراكز االتصال العاملية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعام  – 2013فيينا  /النمسا:
o

امليدالية الذهبية – جائزة «أفضل مركز اتصال للسنة»

o

امليدالية الفضية – جائزة «أفضل نظام لحوافز املبيعات للسنة»

o
o
o
o
o

امليدالية الذهبية – جائزة «أفضل خدمات مركز اتصال»

امليدالية الذهبية – جائزة «أفضل قائد إداري للسنة»

امليدالية الذهبية – جائزة «أفضل دعم فني»

امليدالية الذهبية – جائزة «أفضل مرشف للعام»

امليدالية الفضية – جائزة «أفضل وكيل مركز اتصال للسنة»

•

ائزة «أفضل مدير مركز اتصال» من مركز «إنسايت ميدل إيست» -ديب.
ج

•

ائزة «أفضل خدمة عمالء» يف العامل لعام ٢٠١٣م– املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية.
ج

•

•

•

ائزة «أفضل مركز اتصال» يف العامل لعام ٢٠١٣م– املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية.
ج

ائزة «أفضل قائد» ضمن «املسابقة العاملية ملراكز االتصال» – املرتبة الثانية وامليدالية الفضية.
ج

ائزة «أفضل مركز اتصال» يف أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا – املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية.
ج

شكر وتقدير
يــر مجلــس اإلدارة انتهــاز هــذه الفرصــة للتعبــر عــن خالــص شــكره وتقديــره ملقــام خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل
ســعود  -حفظــه اللــه  -ولــويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود ويل العهــد نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع -حفظــه اللــه  -والحكومــة الرشــيدة.
كــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر ملقــام وزارة املاليــة ووزارة التجــارة ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي وهيئــة الســوق املاليــة عــى دعمهــم
املســتمر للبنــك .
ويــر مجلــس اإلدارة انتهــاز هــذه الفرصــة للتعبــر عــن جزيــل شــكره وتقديــره للمســاهمني والعمــاء األفاضــل عــى ثقتهــم ودعمهــم املســتمر
ولفريــق إدارة البنــك وكافــة منســوبيه عــى أدائهــم وإنجازاتهــم.
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