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تقرير مجلس اإلدارة – 2022

يرس مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمني التقرير السنوي لبنك الجزيرة عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022م.

مقدمة

ــخ 12 جــادى اآلخــرة 1395هـــ ) املوافــق  ــرة ”البنــك” كرشكــة ســعودية مســاهمة عامــة مبوجــب “املرســوم امللــي رقــم” 46/م وتاري تأســس بنــك الجزي

21 يونيــو 1975م(. وقــد بــارش البنــك أعالــه إعتبــاراً 16 شــوال 1396هـــ )املوافــق 9 أكتوبــر 1976م( بعــد أن انتقلــت إليــه كافــة أعــال وعمليــات فــروع بنــك 

ــة الســعودية.  باكســتان الوطنــي يف اململكــة العربي

وميــارس بنــك الجزيــرة أعالــه مبوجــب الســجل التجــاري رقــم 4030010523 وتاريــخ 29 رجــب 1396هـــ )املوافــق 27 يوليــو 1976م( الصــادر مــن جــدة. ويبلــغ رأس 

مــال البنــك املصــدر واملدفــوع بالكامــل 8.2 مليــار ريــال ســعودي مقســم إىل 820 مليــون ســهاً بقيمــة أســمية وقدرهــا 10 ريــاالت ســعودية لــكل ســهم.

وتتمثــل األهــداف الرئيســية للبنــك يف تقديــم مجموعــة متعــددة ومتكاملــة مــن املنتجــات والخدمــات املرصفيــة املتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية للعمــاء 

األفــراد والــرشكات والتــي تضــم الحســابات الجاريــة واإلدخاريــة واملرابحــة والوكالــة واإلســتصناع واإلجــارة والتــورق واملشــاركة ووعــد الــرصف األجنبــي وبطاقــات 

اإلئتــان والصكــوك والتــي يتــم اعتادهــا واإلرشاف عليهــا مــن قبــل هيئــة رشعيــة مســتقلة.

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

ــة الســعودية. العربي

ويعتــرب بنــك الجزيــرة مــن أحــد املؤسســات املاليــة الرائــدة التــي تعمــل بتوافــق مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية وذات النمــو املتســارع يف اململكــة العربيــة 

الســعودية، ويقــدم خدمــات ماليــة مبتكــرة ومتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة للعمــاء األفــراد والــرشكات واملؤسســات وذلــك مــن خــال كادر يتمتــع بأعــى 

ــزام.  مســتويات التأهيــل وااللت

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية

يوضح الجدول التايل اآلداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:

املؤرشات املالية

2022 2021 2020 2019 2018
)مبايني الرياالت السعودية –  باستثناء  ما تم تحديده 

خافا لذلك(

70,599  62,434 53,961 49,660 40,897 التمويل، صايف

115,849  102,827 92,089 86,544 73,003 إجايل املوجودات

86,023  78,365 68,004 62,697 51,804 ودائع العماء

102,240  88,932 80,724 74,955 61,759 إجايل املطلوبات

11,734  12,020 11,364 11,590 11,244 حقوق املساهمني

1,297  1,153 31 1,122 1,000 صايف الدخل قبل الزكاة ورضيبة الدخل

1,109  1,006 34 991 378 صايف الدخل بعد الزكاة ورضيبة الدخل

3,495  3,547 3,287 2,977 2,665 إجايل دخل العمليات

10.24  2880.61 )96.59( 161.98 )54.42( منو صايف الدخل )% (

)1.46( 7.91 10.41 11.72 3.30 منو إجايل دخل العمليات )%(

8.69 8.27 0.29 8.68 3.77 العائد عى  متوسط حقوق امللكية )% (

1.01 1.03 0.04 1.24 0.54 العائد عى متوسط املوجودات )% (

1.26  1.18 0.04 1.21 0.50 ربح السهم بالريال السعودي

مالحظــة: روعــي احتســاب ربحيــة الســهم والنســب األخــرى للســنوات الحاليــة والســابقة بنــاًء عــى صــايف الدخــل للســنة بعــد احتســاب الــزكاة ورضيبــة الدخــل. )معدلــة بعــد احتســاب التكاليــف املتعلقــة 

بصكــوك الرشيحــة األوىل( وابتــداًء مــن الربــع املنتهــي يف يونيــو 2019م ، قــام البنــك مبوامئــة سياســته املحاســبية إلثبــات الــزكاة ورضيبــة الدخــل وأبلــغ عــن الــزكاة ورضيبــة الدخــل مــن خــال قامئــة الدخــل 

للســنة املنتهيــة يف 2019م وعــدل الســنة املنتهيــة يف 2018م. ويف الســابق، كان يتــم إثبــات الــزكاة ورضيبــة الدخــل يف قامئــة التغــرات يف حقــوق امللكيــة.

صايف التمويل

بلــغ صــايف التمويــل  70.6مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2022م مســجاً ارتفاعــا بنســبة 13.1% مقارنــة مببلــغ 62.4 مليــار ريــال ســعودي يف 

عــام 2021م. وقــد واصــل بنــك الجزيــرة خــال العــام  تنويــع محفظــة القــروض لديــه عــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، وعمــل عــى توســيع قاعــدة عمائــه 

مــا خفــف إىل حــد كبــر مــن مخاطــر الرتكــز بالبنــك.

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

بلــغ إجــايل األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى  1.7مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2022م، مقارنــة مببلــغ 0.7 مليــار ريــال ســعودي 

يف عــام 2021م ، ويعتــرب هــذا نشــاطا إلدارة الســيولة والتدفقــات النقديــة قصــرة األجل.
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االستثامرات

تتكــون محفظــة اإلســتثارات مــن الصكــوك واألســهم والصناديــق اإلســتثارية. حيــث بلغــت اســتثارات البنــك 34.6 مليــار ريــال ســعودي يف نهايــة العــام 

2022م ، مقارنــًة مببلــغ 31.4 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2021م بارتفــاع نســبته 10.2% ويعــود  االرتفــاع يف حجــم اإلســتثارات بشــكل رئيــي اىل ارتفــاع 

االســتثارات يف الصكــوك الحكوميــة والــرشكات.

إجاميل املوجودات

بلــغ إجــايل املوجــودات 115.8 مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2022م، مقارنــًة بـــمبلغ 102.8 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2021، بارتفــاع قــدره  

12.7 % عــا كان عليــه يف الســنة املاضيــة.

ودائع العمالء

ارتفعــت ودائــع العمــاء بنســبة 9.8% لتبلــغ 86.0 مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2022م، مقارنــة مببلــغ 78.4 مليــار ريــال ســعودي يف نهايــة العــام 

2021م. ويرتبــط االرتفــاع  يف ودائــع العمــاء بشــكل رئيــي باالرتفــاع يف  اســتثار عمــاء ألجــل بنســبة 21.2% مــن 37.1 مليــار ريــال ســعودي إىل 44.9 

مليــار ريــال ســعودي. 

إجاميل املطلوبات

ــمبلغ 88.9 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2021م، أي بارتفــاع  بلــغ إجــايل املطلوبــات 102.2 مليــار ريــال ســعودي كــا يف نهايــة العــام 2022م، مقارنــًة بـ

قــدره 15.0% عــا كانــت عليــه يف الســنة املاضيــة.

التحليل الجغرايف لإليرادات

يحقــق البنــك إيــرادات العمليــات مــن أنشــطته يف اململكــة العربيــة الســعودية، وليــس للبنــك أي فــروع خــارج اململكــة العربيــة الســعودية، ويوضــح الجــدول 

التــايل التحليــل الجغــرايف إلجــايل إيــرادات عمليــات  البنــك  حســب التصنيــف الجغــرايف ملناطــق اململكــة. ويشــمل إجــايل إيــرادات عمليــات البنــك للســنة 

املنتهيــة يف عــام 2022م عــى مبلــغ 341 مليــون ريــال ســعودي مــن عمليــات رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )الجزيــرة كابيتــال - رشكــة تابعــة للبنــك مملوكــة 

بنســبة %100( . 

2022

بآالف الرياالت السعودية

املجموع الغربية الرشقية الوسطى املناطق

3,495,310 1,968,488 329,257 1,197,565 إجايل دخل العمليات

أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية

تضم أنشطة البنك من أقسام العمل الرئيسية التالية:-

مرصفية األفراد: ودائع ومنتجات إئتانية واستثارية لألفراد.

مرصفية الرشكات: متويل وودائع ومنتجات إئتانية أخرى للرشكات واملؤسسات الصغرة واملتوسطة الحجم والعماء من املؤسسات.

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

الوســاطة وإدارة االصــول: توفــر خدمــات الوســاطة لتــداول األســهم للعمــاء )هــذا القطــاع مــدرج ضمــن أنشــطة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة “الجزيــرة 

كابيتــال” وهــي رشكــة تابعــة(.

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

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

بآالف الرياالت السعودية

الخزينةمرصفية الرشكاتمرصفية األفراد2022
الوساطة وإدارة 

األصول
املجموعقطاعات أخرى

3,495,310)283,677(1,816,030807,534814,893340,530إجايل دخل العمليات

)2,205,681(2,098)190,774()189,575()473,788()1,353,642(إجايل مصاريف العمليات

1,0046,0227,026---الحصة من أرباح الرشكات الزميلة

صايف الدخل/ )الخسارة( قبل الزكاة 

ورضيبة الدخل
462,388333,746625,318150,760)275,557(1,296,655



بنك الجزيرة تقرير مجلس اإلدارة 2022     | 4

الرشكات التابعة والزميلة

يوضــح الجــدول التــايل الــرشكات التابعــة والزميلــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة األســهم فيهــا وأعالهــا الرئيســية، والبلــد الــذي متــارس فيــه عملياتهــا وبلــد 

التأســيس كــا يف 31 ديســمرب 2022م :

امللكيةرأس املال طبيعة األعاملبلد النشاط  بلد التأسيسالرشكات التابعة/الزميلة

رشكة تابعة:

رشكة الجزيرة لألسواق املالية )الجزيرة 

كابيتال(

رشكة مساهمة مقفلة

اململكة العربية 

السعودية

اململكة العربية 

السعودية
100%500 مليون ريال سعوديالوساطة وإدارة األصول

رشكة أمان للتطوير واالستثار العقاري

رشكة ذات مسئولية محدودة

اململكة العربية 

السعودية

اململكة العربية 

السعودية

حفظ وإدارة الضانات العقارية 

نيابة عن البنك
100%1 مليون ريال سعودي

رشكة أمان لوكالة التأمني

رشكة ذات مسئولية محدودة تحت 

التصفية – إيضاح )أ( أدناه

اململكة العربية 

السعودية

اململكة العربية 

السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الرشكات 

املرصفية والتأمينية نيابة عن 

البنك.

100%500 ألف ريال سعودي

رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة

رشكة ذات مسئولية محدودة
جزر كاميان 

اململكة العربية 

السعودية

تنفيذ املشتقات واملعامات 

يف سوق املال مبا يتوافق مع 

أحكام الرشيعة

رأس املال املرصح به:

50,000 دوالر أمريي

رأس املال املدفوع:

100 دوالر أمريي

%100

رشكة صكوك الرشيحة األوىل ببنك 

الجزيرة املحدودة

رشكة ذات مسئولية محدودة

جزر كاميان
اململكة العربية 

السعودية

ويص عى إصدار شهادات رأس 

املال من الرشيحة األوىل

رأس املال املرصح به:

50,000 دوالر أمريي

رأس املال املدفوع:

250 دوالر أمريي

%100

رشكة زميلة:

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

رشكة مساهمة مدرجة

اململكة العربية 

السعودية

اململكة العربية 

السعودية

منتجات الحاية واالدخار مبا 

يتوافق مع أحكام الرشيعة
26.03%550 مليون ريال سعودي

يبلــغ رأس مــال رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة ) الجزيــرة كابيتــال ( املُصــدر 500 مليــون ريــال ســعودي مقســمة إىل 50 مليــون ســهم بقيمــة 10 ريــال ســعودي 

للســهم الواحــد.  ويبلــغ رأس مــال “ رشكــة أمــان للتطويــر واإلســتثار العقــاري” 1 مليــون ريــال ســعودي مقســمة إىل 100 ســهم بقيمــة 10,000 ريــال 

ســعودي للســهم الواحــد. فيــا يبلــغ رأس مــال “رشكــة أمــان لوكالــة التأمــني” 500 ألــف ريــال ســعودي مقســمة إىل 50 ألــف ســهم بقيمــة 10 ريــال ســعودي 

ــه 50,000 دوالر أمريــي، بينــا رأس مالهــا املدفــوع هــو  ــة املحــدودة” املــرصح ب ــرة لــألوراق املالي ــغ رأس مــال “رشكــة الجزي للســهم الواحــد. يف حــني يبل

100 دوالر أمريــي مقســمة إىل 100 ســهم بقيمــة 1 دوالر أمريــي للســهم الواحــد. ويبلــغ رأس املــال املــرصح بــه لرشكــة “صكــوك الرشيحــة األوىل لبنــك 

الجزيــرة املحــدودة”  50 ألــف دوالر أمريــي ورأس مالهــا املدفــوع يبلــغ 250 دوالر مقســمة اىل 250 ســهم بقيمــة 1 دوالر للســهم ويبلــغ رأس مــال “الجزيــرة 

تكافــل” املُصــدر 550 مليــون ريــال ســعودي مقســم إىل 55 مليــون ســهم بقيمــة 10 ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

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

إيضــاح )أ( يف فــرتة الحقــة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2021م، تقدمــت رشكــة أمــان لوكالــة التأمــني بطلــب لتجديــد الرتخيــص مــن البنــك املركــزي 

الســعودي )“ســاما”( ، ولكــن تــم رفضــه ، حيــث أصــدر البنــك املركــزي الســعودي قوانــني تحكــم أنشــطة التأمــني املــرصيف خــال شــهر مايــو 2020 والتــي 

تتطلــب مــن البنــوك القيــام بأعــال التأمــني املــرصيف مبــارشة. ونتيجــة لذلــك ، أثــر ذلــك عــى قــدرة الرشكــة عــى القيــام بأنشــطة تجاريــة ، وبالتــايل ، قــررت 

ــة كــا يف 31 ديســمرب 2022. ــة الجاري إدارة الرشكــة بالبــدء يف إجــراءات التصفي

أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

ســجل البنــك صــايف ربــح قبــل الــزكاة ورضيبــة الدخــل مببلــغ 1,296.7 مليــون ريــال ســعودي للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2022. وميثــل ذلــك ارتفاعــا 

قــدره 143.5 مليــون ريــال ســعودي أو 12.4 % مقارنــة مببلــغ 1,153.2 مليــون ريــال ســعودي خــال العــام املــايل 2021. صــايف الربــح بعــد الــزكاة ورضيبــة 

الدخــل للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2022 كانــت 1,109.1 مليــون ريــال ســعودي. وميثــل ذلــك ارتفاعــا قــدره 103.0 مليــون ريــال ســعودي أو %10.2 

مقارنــة مببلــغ 1,006.1 مليــون ريــال ســعودي للعــام املــايل 2021. وقــد ارتفــع صــايف الدخــل مببلــغ 103.0 مليــون ريــال ســعودي أو بنســبة 10.2% نتيجــة 

النخفــاض إجــايل مصاريــف العمليــات مببلــغ 235.7 مليــون ريــال ســعودي أو بنســبة 9.7% مــن 2,441.4 مليــون ريــال ســعودي إىل 2,205.7 مليــون ريــال 

ســعودي. يعــود ســبب االنخفــاض يف إجــايل مصاريــف العمليــات بشــكل رئيــي إىل انخفــاض صــايف مخصــص انخفــاض القيمــة للتمويــل واملوجــودات 

املاليــة األخــرى والتــي بلغــت 286.3 مليــون ريــال ســعودي للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2022 مقارنــة مببلــغ 624.6 مليــون ريــال ســعودي يف العــام 

الســابق ، وهــو مــا ميثــل انخفاًضــا قــدره 54.2%. ويف املقابــل ارتفعــت املصاريــف اإلداريــة والعموميــة األخــرى مببلــغ 108.8 مليــون ريــال ســعودي أو بنســبة 

21.7% مــن 502.6 مليــون ريــال ســعودي إىل 611.4 مليــون ريــال ســعودي. 

مــن ناحيــة أخــرى ، انخفــض إجــايل دخــل العمليــات بنســبة 1.5% خــال العــام الحــايل ويعــزى ذلــك بشــكل رئيــي إىل انخفــاض صــايف دخــل التمويــل 

واالســتثار مببلــغ 109.8 مليــون ريــال ســعودي أو 4.0% مــن 2,717.1 مليــون ريــال ســعودي إىل 2,607.4 مليــون ريــال ســعودي ، صــايف املكاســب 

مــن اســتبعاد املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة مببلــغ 70.0 مليــون ريــال ســعودي ،  مــن 95.5 مليــون ريــال ســعودي إىل 25.5 مليــون ريــال ســعودي 

وصــايف أتعــاب الخدمــات البنكيــة مببلــغ 58.3 مليــون ريــال ســعودي مــن 546.4 مليــون ريــال ســعودي إىل 488.1 مليــون ريــال ســعودي. ويف املقابــل ارتفــع 

صــايف الربــح مــن األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قامئــة الدخــل مببلــغ 62.3 مليــون ريــال ســعودي ، مــن خســارة قدرهــا 11.6 مليــون ريــال ســعودي 

إىل مكاســب قدرهــا 50.7 مليــون ريــال ســعودي ، ودخــل العمليــات األخــرى مببلــغ 52.2 مليــون ريــال ســعودي ، مــن 12.1 مليــون ريــال ســعودي إىل 64.3 

ريــال مليــون ريــال ســعودي، ودخــل مــن توزيعــات أربــاح مببلــغ 44.2 مليــون ريــال ســعودي ، مــن 0.8 مليــون ريــال ســعودي إىل 45.0 مليــون ريــال ســعودي ، و 

صــايف دخــل تحويــل العمــات األجنبيــة مببلــغ 34.8 مليــون ريــال ســعودي ، مــن 172.6 مليــون ريــال ســعودي إىل 207.4 مليــون ريــال ســعودي.
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اإلرتفــاع يف صــايف الدخــل قابلــه ارتفــاع مخصــص الــزكاة مببلــغ 40.4 مليــون ريــال ســعودي ، مــن 138.4 مليــون ريــال ســعودي إىل 178.8 مليــون ريــال 

ســعودي ، وعــدم وجــود مكســب ملــرة واحــدة مــن اســتبعاد جــزيئ يف رشكــة زميلــة تــم تســجيله مببلــغ 39.4 مليــون ريــال ســعودي يف عــام 2021.

بلغت ربحية السهم 1.26 ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022 مقابل 1.18 ريال سعودي للسنة املالية 2021.

بلــغ إجــايل املوجــودات 115.8 مليــار ريــال ســعودي كــا يف 31 ديســمرب 2022 ، مقارنــة مببلــغ 102.8 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2021 ، 

ــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2022 ، بارتفــاع قدرهــا 8.2  ــار ريــال ســعودي. بلــغ صــايف التمويــل للعمــاء 70.6 ملي بارتفــاع قدرهــا 12.7% أو 13.0 ملي

مليــار ريــال ســعودي أو 13.1% مــن 62.4 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2021. وبلــغ إجــايل محفظــة اســتثارات البنــك 34.6 مليــار ريــال ســعودي 

يف 31 ديســمرب 2022 ، بارتفــاع قدرهــا 3.2  مليــار ريــال ســعودي أو 10.2% مقارنــة مببلــغ 31.4 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2021. بلــغ إجــايل 

املطلوبــات 102.2 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2022 ، مقارنــة مببلــغ 88.9 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2021 ، بارتفــاع قدرهــا 15.0% أو 

13.3 مليــار ريــال ســعودي.  بلــغ إجــايل ودائــع العمــاء 86.0 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2022 ، بارتفــاع قدرهــا 7.7 مليــار ريــال ســعودي ، أو %9.8 ، 

مقارنــة مببلــغ 78.4 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2021. وبلــغ إجــايل األرصــدة للبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى 12.1 مليــار ريــال ســعودي يف 

31 ديســمرب 2022 ، بارتفــاع 5.7 مليــار ريــال ســعودي أو 89.0% مقارنــة مببلــغ 6.4 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2021. مل يكــن هنــاك تغيــر يف 

الصكــوك املســاندة بعــد خصــم تكاليــف املعامــات خــال العــام والــذي بلــغ 2.0 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2022.

التمويل والصكوك املصدرة

ــادل اقــرتاض ومتويــل األمــوال مــع البنــوك والبنــك املركــزي الســعودي، وذلــك حســب معــدل  ــة لألعــال، يقــوم البنــك بتب يف ســياق املارســات االعتيادي

ــة املتعــارف عليهــا يف الســوق ويتــم إثباتهــا عــى نحــو مائــم يف القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك. العمول

صكوك الرشيحة األوىل )“الصكوك”(، بقيمة 1,875 مليون ريال سعودي )بالدوالر األمرييك(

خــال العــام املــايل 2021م، أصــدر البنــك مــن خــال ترتيــب متوافــق مــع الرشيعــة اإلســامية )“الرتتيــب”( صكــوك الرشيحــة األوىل )“الصكــوك”(، بقيمــة 

ــال ســعودي )ســائدة بالــدوالر األمريــي(. تــم اعتــاد الرتتيــب مــن قبــل الســلطات التنظيميــة ومجلــس إدارة البنــك. ــار ري 1.875 ملي

وهــذه الصكــوك هــي أوراق ماليــة دامئــة وليــس لهــا تواريــخ اســرتداد محــددة ومتثــل حصــة ملكيــة غــر مقســمة لحامــي الصكــوك يف موجــودات الصكــوك، 

حيــث يشــكل كل صــك التــزام غــر مضمــون ومــرشوط ومعــزز لــرأس املــال للبنــك ويصنــف ضمــن حقــوق امللكيــة. ومــع ذلــك، للبنــك الحــق الحــرصي يف 

اســرتداد أو اســتدعاء الصكــوك يف فــرتة زمنيــة محــددة وفقــا للــرشوط واألحــكام املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة الصكــوك.

معــدل العمولــة املطبــق هــو 3.95% ســنويا مــن تاريــخ اإلصــدار حتــى 2026م ويخضــع إلعــادة النظــر كل 5 ســنوات. وتدفــع العمولــة املطبقــة عــى الصكــوك 

بصــورة نصــف ســنوية كــا تأخــرت يف كل تاريــخ توزيــع دوري، إال عنــد عــدم الدفــع أو اختيــار عــدم الدفــع مــن قبــل البنــك، حيــث يجــوز للبنــك وفقــا لتقديــره )وفقــا 

ألحــكام ورشوط معينــة( أن يختــار عــدم القيــام بــأي توزيعــات. وال يعتــرب عــدم الدفــع أو اختيــار عــدم الدفــع أحــداث تعــر وال تعتــرب املبالــغ التــي مل تدفــع كمبالــغ 

تراكميــة أو مضاعفــة خــال أي توزيعــات مســتقبلية.

تــم التعامــل مــع هــذه الصكــوك كأداة “حقــوق ملكيــة” مبــا يتــاىش مــع متطلبــات معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 32 وتظهــر كبنــد مــن إجــايل حقــوق 

امللكيــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك.

صكوك مساندة الرشيحة الثانية لفرتة عرش سنوات بقيمة 2,000 مليون ريال سعودي:

بتاريــخ 8 ديســمرب 2021م، قــام البنــك بإصــدار 2,000 شــهادة صكــوك مســاندة لــرأس املــال )صكــوك( مببلــغ مليــون ريــال ســعودي لــكل صــك، مبعــدل توزيــع 

ــــ مضافــاً إليــه هامــش 155 نقطة  ــــ يُعــدل بشــكل نصــف ســنوي بشــكل مســبقـ  أربــاح عــى أســاس 6 شــهور )ســعر الفائــدة بــني البنــوك الســعودية “ســايبور”(ـ 

أســاس للســنة، ويســتحق دفــع املتأخــرات كل ســتة أشــهر بتاريــخ 8 ديســمرب و8 يونيــو كل ســنة حتــى 8 ديســمرب 2031م وهــو تاريــخ انتهــاء تلــك الصكــوك. 

يحــق للبنــك مارســة خيــار االســرتداد يف 8 ديســمرب 2026م أو بعــد ذلــك التاريــخ حــال اســتيفاء بعــض الــرشوط حســب األحــكام الــواردة يف نــرشة اإلصــدار 

املتعلقــة بھــا. ميكــن اســرتداد الصكــوك أيضــاً حــال اســتيفاء بعــض الــرشوط األخــرى حســب األحــكام الــواردة يف نــرشة اإلصــدار. إن هــذه الصكــوك مســجلة يف 

الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(.

كام يف 31 ديسمرب 2022م )بآالف الرياالت السعودية(

صكوك مساندة لفرتة عرش سنوات بقيمة 2,000 مليون ريال سعودي

إيضاح: يف القوائم املالية ، تم عرض املبلغ بعد خصم تكاليف املعاملة مبا يتاىش مع متطلبات املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية
2,000,000

2,000,000اإلجايل

االقرتاض من البنوك واملؤسسات املالية األخرى:

بلغــت القــروض مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى 12.1 مليــار ريــال ســعودي، مقارنــة مببلــغ 6.4 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2021م. بارتفــاع بنحــو 

5.7 مليــار وبنســبة 89.0%. ويعتــرب هــذا نشــاطا إلدارة الســيولة والتدفقــات النقديــة قصــرة األجــل.

اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة التي يحتفظ بها البنك وتفاصيل استخدامات هذه األسهم

ال يحتفظ البنك بأسهم خزينة.

مزايا وتعويضات املوظفني

متاشــياً مــع التوجيهــات اإلرشافيــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي الســعودي )ســاما( واملبــادىء الرئيســة ملجلــس االســتقرار املــايل، يقــوم البنــك بإجــراء مراجعات 

دوريــة لضــان تناســق هيــكل التعويضــات ملنســويب البنــك، ويتــم الرفــع بتقاريــر عــن ذلــك للجنــة الرتشــيحات واملكافآت.
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يتــم تحديــد مســتوى وحجــم تعويضــات ومزايــا املوظفــني مــن خــال مراجعــة ومقارنــة األجــور بالســوق املحــي والتــي يتــم تنظيمهــا و فحصهــا بشــكل دوري، 

باإلضافــة إىل عــدد مــن الوســائل األخــرى املتعلقــة بالبحــث واالســتقصاء عــن مســتويات الرواتــب يف ســوق العمــل. ويتــم اتبــاع هــذه اإلجــراءات بهــدف متكــني 

املجموعــة مــن مواكبــة ظــروف الســوق املحليــة واإلقليميــة مبــا يف ذلــك األخــذ بعــني االعتبــار املخاطــر املتعلقــة بسياســة البنــك للمكافــآت و التعويضــات.

ويتكــون هيــكل التعويضــات مــن اســتحقاقات ثابتــة ومتغــرة وبــدالت وبرامــج حوافــز دوريــة وامتيــازات غــر نقديــة مبــا يتــاىش مــع املعايــر واألعــراف املتبعــة 

بالنســبة لقطــاع الخدمــات املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

ووفقــاً ألحــكام نظــام العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية، والسياســات الداخليــة للبنــك، فــإن مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفــني تســتحق الدفــع عنــد إنتهــاء 

فــرتة خدمــة املوظــف أو العامــل. 

وقد بلغ إجايل مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفني مع نهاية ديسمرب 2022م مبلغ  291.8 مليون ريال سعودي.

 املخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

ــاء بنيــة تحتيــة  ــرة باعتــاد وتبنــي طريقــة متينــة وشــفافة وحكيمــة يف إدارة املخاطــر بشــكل عــام، و بذلــك يواصــل البنــك االســتثار يف بن قــام بنــك الجزي

تســتطيع بشــكل فاعــل تعريــف وتقييــم وقيــاس والســيطرة عــى املخاطــر املحتملــة التــي يواجههــا البنــك عــى نطــاق واســع عــى مســتوى املؤسســة .

وكإجــراء رئيــي عــى مســتوى املخاطــر تواصــل إدارة بنــك الجزيــرة املتابعــة الدقيقــة للمخاطــر الرئيســية والناشــئة التــي يتوقــع أن تــربز وتهــدد ليــس فقــط 

االقتصاديــات العامليــة واالســواق املاليــة فحســب بــل ايضــاً أثارهــا املتعــددة عــى االقتصــاد  الســعودي وبالتــايل القطــاع املــايل يف اململكــة.

والتايل بعض أهم القضايا و الفرص و االعتبارات املحلية و الدولية:

وفًقــا لتحديــث التوقعــات االقتصاديــة العامليــة لصنــدوق النقــد الــدويل ، فــإن غــزو روســيا ألوكرانيــا ، وارتفــاع معــدل الفائــدة ، كلهــا عوامــل تؤثــر بشــدة 	 

عــى التوقعــات. مــن املتوقــع أن يتباطــأ النمــو العاملــي إىل 3.2% يف عــام 2022 و 2.7% يف عــام 2023. ومــن املتوقــع أن يرتفــع التضخــم 

العاملــي إىل 8.8% يف عــام 2022 لكنــه ســينخفض إىل 6.5% يف عــام 2023 وإىل 4.1% بحلــول عــام 2024.

ــك إىل تعــايف االقتصــاد 	  ــؤدي ذل ــك، ســرتفع الطلــب عــى النفــط يف عــام 2023 بنســبة 2.5%. ومــن املتوقــع أن ي ــر منظمــة أوب  وفقــا لتقاري

ــع ســنوية يف اســتهاك النفــط.  ــادات ســنوية ورب ــؤدي إىل زي ــدوره ي ــذي ب العاملــي وال

أدى االنتعــاش القــوي يف الناتــج املحــي اإلجــايل النفطــي إىل جانــب التوســع القــوي يف القطــاع غــر النفطــي إىل منــو االقتصــاد يف عــام 	 

2022 بنســبة 9.9%.  مــن املتوقــع أن يواصــل صنــدوق االســتثارات العامــة توفــر حوافــز إضافيــة القتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية.

كان منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي الســنوي هــو األرسع منــذ عــام 2011 ، يف النشــاط االقتصــادي املرتبــط بالنفــط يف اململكــة، أكــرب 	 

منتــج للنفــط يف منظمــة البلــدان املصــدرة للبــرتول )أوبــك( ، حيــث منــا بنســبة 23% عــى أســاس ســنوي.  ارتفــع النشــاط االقتصــادي غــر النفطــي 

ــا مــن قبــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء  حيــث كان 5.4% حســب تقديراتهــا الرسيعــة.  مــن املقــرر أن ينمــو اقتصــاد  بنســبة 8.2% ، بعــد تعديلــه صعوديً

اململكــة بــأرسع وتــرة منــذ عقــد وميكــن أن يكــون أحــد أرسع االقتصــادات منــًوا يف العــامل هــذا العــام. 

مــن املتوقــع أن يتحســن وضــع ميــزان املدفوعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية وأن تــزداد قوتــه عــى املــدى املتوســط. وســيغذي ذلــك انتعــاش 	 

صــادرات النفــط وزيــادة حصــة الصــادرات غــر النفطيــة، فضــاً عــن ارتفــاع اإليــرادات الســياحية واالســتثارات املبــارشة واالســتثارات يف املحافــظ 

االســتثارية.

شــهد برنامــج تنميــة القطــاع املــايل، وهــو أحــد الربامــج اإلثنــي عــرش لتحقيــق الرؤيــة ، تطــوراً كبــراً يف املجــاالت الحيويــة. وقــد شــهدت جميــع قــروض 	 

الــرشكات الصغــرة واملتوســطة وأســواق رأس املــال والخدمــات املرصفيــة واملاليــة الرقميــة تقدمــاً ملحوظــاً.

الحفاظ عىل كفاية رأس املال:  )1

ان 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 رأس املــال النظاميــة املتوقعــة. وضمــن هــذا اإلطــار فقــد قــام البنــك بتطبيــق 

ــا والقيــود ذات العاقــة وكذلــك مــا يتعلــق بتكلفــة توفــر رأس املــال واألطــر الزمنيــة  اســرتاتيجية محكمــة لتعزيــز رأس مــال تأخــذ يف اإلعتبــار املزاي

للتنفيــذ. 

حيــث وضعــت  الصعيــد  عــى هــذا  العمــل  باســتمرار ملواصلــة  اإلدارة متنبهــة  كانــت  للبنــك، فقــد  املــال  لتعزيــز قاعــدة رأس  الســعي  وضمــن   

الســيناريوهات االســرتاتيجية األمثــل واألفضــل التــي مــن شــأنها أن تضمــن ليــس مجــرد رأس املــال الكمــي بــل أيضــاً  الجــودة النوعيــة لــرأس املــال 

يف اســتجابته للمتطلبــات النظاميــة. إن البنــك متوجــه بالكامــل نحــو تطبيــق معيــار بــازل الــدويل والــذي مــن املقــرر أن يتــم تنفيــذه يف جميــع أنحــاء 

اململكــة بحلــول الربــع األول مــن عــام 2023، حيــث إن املشــاريع الرضوريــة قيــد التنفيــذ لتحقيــق الوظائــف ذات الصلــة إضافــة إىل إصاحــات كفايــة 

رأس املــال املتوخــاة يف ظــل النظــام الجديــد.

إدارة السيولة:  )2

إن إحــدى املخاطــر الرئيســية املرتتبــة عــى األحــداث العامليــة األخــرة وأثارهــا عــى األســواق املاليــة واإلقليميــة واملحليــة تتمثــل يف توفر الســيولة/   

األمــوال بتكلفــة ال تزيــد عــن تدفــق العوائــد االقتصاديــة املشــتقة مــن األصــول املمولــة. وإدراكاً منهــا ملتطلبــات الســيولة بعــد األخــذ يف االعتبــار 

متطلبــات األعــال الحاليــة واألعــال املخططــة، فقــد قامــت إدارة بنــك الجزيــرة بوضــع إطــار قــوي للســيولة يضمــن تحديــدا اســتباقياً ملتطلبــات 

الســيولة الحاليــة واملقــدرة كــا يقيــس 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 االصــول ذات العوائــد العاليــة. كــا 

قــام البنــك بتنفيــذ نظــام ILAAP الشــامل )عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة املؤسســية( وفًقــا للمتطلبــات التنظيميــة. ويركــز ILAAP بشــكل رئيــي 

عــى تقييــم مخاطــر الســيولة للبنــك ، وهيكليــة الحوكمــة ، واالســرتاتيجيات ذات الصلــة ، والرتتيبــات الطارئــة للتعامــل مــع متغــرات الســيولة.
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نوعية األصول:  )3

لقــد قــام البنــك ببــذل الرتكيــز الــازم لضــان بقــاء نوعيــة األصــول لكافــة قطاعــات األعــال يف مســتوى مــريض مــن حيــث النوعيــة مبــا يحــول دون أيــة   

تصنيفــات أو مخصصــات و/ أو شــطب لديــون ال مــربر لهــا. كــا أن البنــك بقــي بشــكل عــام انتقائيــاً عــى مســتوى كافــة رشائــح األعــال وحــدد رشائــح 

عمائــه املســتهدفة مبنهجيــة واضحــة ترتكــز عــى النواحــي التاليــة:

وضع سياسة ائتانية واضحة و قد تم تحديثها مؤخراً.	 

تحديد األسواق املستهدفة ومستوى املخاطر املقبولة بشكل واضح.	 

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

وضــع إطار لقبــول المخاطــر لضمان أن المخاطــر المرتبطة بقطــاع عمل معین يتــم عكســها ومتثيلهــا علی النحو الواجب يف مصفوفات مستوى 	 

المخاطــر األساسیة التــي یجب مراقبتھا ومراجعتھا واإلباغ عنھا وفقاً للحدود الموافق علیھا من قبل مجلــس اإلدارة.

اعتــاد إطــار لتقييــم مخاطــر املقــرتض املســتهدف ضمــن رشائــح العمــل واملحافــظ املاليــة لضــان أن يدعــم ذلــك اإلجــراء النمــو املســتهدف 	 

لنوعيــة األصــول واحتاليــة التعــر وتقديــرات  تكلفــة االئتــان.

وقــد قــام البنــك بتطبيــق منهجــا منظــا لتبنــي املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل- اإلصــدار رقــم 9 وكذلــك اطــار الخســائر املتوقعــة مــن االئتــان ومبــا    

يتــاىش مــع املتطلبــات النظاميــة. 

إدارة مخاطر السوق:

يخضــع إســتعداد البنــك لتقبــل املخاطــر لعوامــل مختلفــة منهــا تقلبــات الســوق وتوجهــات األعــال واالقتصــاد الــكي والعوامــل املوضوعيــة. ويتــم إدارة 

هــذه املخاطــر واحتوائهــا مــن خــال وضــع حــدود لصاحيــات مخاطــر األســواق ذات الصلــة والسياســات التــي تخضــع إلطــار إدارة املخاطــر املعتمــد واإللتــزام 

التنظيمــي. ويراقــب البنــك باســتمرار مخاطــر الســوق لديــه مــن خــال قيــاس متطلبــات رأس املــال ومخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر العمــات األجنبيــة وضــان 

أن أعــال  ادارة الخزينــة تعمــل ضمــن حدودهــا. وتخضــع سياســة مخاطــر الســوق للعوامــل التاليــة:

الحد األقىص للتدفق الرتاكمي الخارج لقامئة املركز املايل.	 

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

نسبة املوجودات املتداولة )نسبة السيولة وفقاً ملتطلبات البنك املركزي السعودي(	 

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 لجنــة سياســة مخاطــر الســوق املفوضــة مــن مجلــس اإلدارة مســؤولة عــن السياســات والحــدود والضوابــط املســتخدمة يف إدارة مخاطــر الســوق. ولــدى 

البنــك سياســة معتمــدة ملخاطــر الســوق ومجموعــة حــدود لقســم الخزينــة والتــي تقنــن بوضــوح السياســات واإلجــراءات وحــدود التعــرض ملخاطــر الســوق. 

إن الهــدف الرئيــي هــو إدارة التقلبــات يف األربــاح وتوضيــح مخاطــر الســوق وبيانــات مخاطــر الســيولة لــادارة العليــا ولجنــة إدارة املخاطــر ولجنــة املوجــودات 

واملطلوبــات ولجنــة املخاطــر التابعــة ملجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة والبنــك املركــزي 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 ربحــاً يف القيمــة. وقــد وضعــت سياســة ادارة مخاطــر الخزينــة حــدود صاحيــات بالنســبة لصــايف املراكــز املفتوحــة حســب مجموعــات العمــات، 

حيــث تــم وضــع حــدود صاحيــات للــدوالر األمريــي وعمــات الــدول العــرش الكــربى والعمــات الخليجيــة وكافــة العمــات األخــرى. وجديــر بالذكــر أن مخاطــر البنــك 

مــن رصف العمــات األجنبيــة ال تذكــر ألن موجــودات ومطلوبــات البنــك مقيمــة بشــكل رئيــي بالريــال الســعودي وإىل حــد أقــل بالــدوالر األمريــي أو بعمــات 

مربوطــة بالــدوالر األمريــي.

مخاطر أسعار األسهم

تتمثــل مخاطــر أســعار األســهم يف املخاطــر املرتتبــة عــى انخفــاض قيــم اســتثارات 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 و قامئــة 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 حايــة مــايل 

ملواجهــة أيــة تحــركات معاكســة ملخاطــر الســوق. ومتثــل مخاطــر معــدل الربحيــة ومخاطــر العمــات االجنبيــة مخاطــر الســيولة املندرجــة ضمــن معيــار بــازل 2 - 

الركــن الثــاين عوامــل املخاطــرة الرئيســية التــي تواجههــا أنشــطة البنك.كــا أن البنــك بــدأ مشــاريع مختلفــة لتنفيــذ إصاحــات ومتطلبــات معيــار بــازل الــدويل-

اإلصــدار الرابــع)2023(. بنــاء عليــه ومتاشــيا  مــع متطلبــات البنــك املركــزي ،ســيتبنى البنــك ضمــن مخاطــر الســوق  املنهــج اإللزامــي لحســاب رســوم مخاطــر 

الســوق.

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 قــادراً 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 املامئــة 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 والبنــك املركــزي الســعودي وذلــك مــن أجــل تســهيل وإدارة املخاطــر مبزيــد 

مــن الشــفافية.  

مخاطر السيولة:

تكمــن مخاطــر الســيولة يف احتــال مواجهــة البنــك مصاعــب يف الوفــاء بواجباتــه املتعلقــة بااللتزامــات املاليــة التــي يتــم ســدادها نقــدا أو مــن خــال أيــة 

أصــول ماليــة أخــرى. وميكــن أن تقــع مخاطــر الســيولة نتيجــة الضطرابــات الســوق أو تخفيــض درجــة التقييــم االئتــاين والتــي ميكــن أن تتســبب يف تبخــر بعــض 

مصــادر التمويــل. وللتخفيــف مــن أثــار هــذه املخاطــر تحــاول اإلدارة بــكل جــد تنويــع مصــادر التمويــل؛ ويتــم االخــذ يف االعتبــار النواحــي املتعلقــة بالســيولة عنــد 

تســعر األصــول. وتقــي سياســة البنــك عــى هــذا الصعيــد االحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد واألدوات املعادلــة للنقــد. 

لقــد أدت األزمــة املاليــة العامليــة األخــرة إىل حصــول تغــر كبــر يف التنظيــم واإلرشاف عــى مخاطــر الســيولة يف املؤسســات املاليــة. وبنــاء عــى متطلبات 

إدارة مخاطــر الســيولة مبوجــب نظــام بــازل 3، يتــم اســتخدام نســبتني مــن أجــل إدارة مخاطــر الســيولة وهــا نســبة تغطيــة الســيولة ونســبة صــايف التمويــل 

الثابتة.

طريقة إدارة مخاطر السيولة:

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

كا تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

االحتفــاظ مبخــزون كاف مــن النقــد ذو نوعيــة عاليــة وغــر املحمــل باألعبــاء كعنــرص وقايــة للحايــة يف حالــة حصــول أي انقطــاع غــر متوقــع يف التدفقــات 	 

النقديــة.

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

مراقبة تركزات املودعني عى مستوى البنك لتجنب االعتاد غر الازم عى كبار  املودعني.	 

تنويع مصادر التمويل من أجل ضان وجود مزيج متويي مائم والذي يعترب أيضا جزءاً من خطة التمويل الطارئ ويتم فحصها بشكل دوري.	 

ضــان املحافظــة عــى النســب النظاميــة كنســبة الســيولة املحــددة مــن قبــل البنــك املركــزي الســعودي ونســبة تغطيــة الســيولة ونســبة صــايف 	 

التمويــل الثابتــة فــوق املســتويات املطلوبــة.

إجــراء اختبــارات الضغــط / الجهــد للســيولة  بصفــة دوريــة تحــت مختلــف الســيناريوهات كجــزء مــن التخطيــط الحكيــم للســيولة مــن أجــل اختبــار فعاليــة وقــوة 	 

الخطــط ذات العاقــة. 

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

وجديــر بالذكــر أن كافــة السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بالســيولة مشــمولة يف دليــل سياســة مخاطــر الســوق والتــي تخضــع للمراجعــة واالعتــاد عــى 

أســاس ســنوي مــن قبــل لجنــة سياســة مخاطــر الســوق. وانســجاماً مــع قانــون مراقبــة البنــوك والقواعــد الصــادرة عــن البنــك املركــزي الســعودي ، يحتفــظ البنــك 

باحتياطــي نظامــي لــدى البنــك املركــزي يعــادل 7% مــن إجــايل حجــم ودائــع الطلــب و 4% مــن ودائــع العمــاء اآلجلــة وباإلضافــة إىل االحتياطــي النظامــي، 

يحتفــظ البنــك باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن 20% مــن حجــم مطلوبــات الودائــع، عــى شــكل نقــد وأصــول، والتــي ميكــن تحويلهــا إىل ســيولة خــال مــدة ال 

تتجــاوز 30 يومــا.

وميلــك البنــك حاليــا محفظــة اســتثارية، يتكــون جــزء كبــر منهــا مــن الصكــوك الحكوميــة وصكــوك الــرشكات. وتعتــرب هــذه املحفظــة ذات نوعيــة وســيولة عاليــة 

مــع إمكانيــة توفــر التمويــل )حتــى 85-100% حســب األداة االســتثارية( مــن خــال نافــذة إعــادة الــرشاء لــدى البنــك املركــزي الســعودي.

مخاطر  العمليات:

متهيد

تعــرف مخاطــر العمليــات عــى أنهــا مخاطــر الخســائر الناجمــة عــن فشــل أو عــدم كفايــة االجــراءات  الداخليــة أو املوظفــني أو األنظمــة أو أيــة عوامــل خارجيــة أخــرى، 

ويشــمل هــذا التعريــف املخاطــر القانونيــة ويســتثني مخاطــر الســمعة واملخاطــر االســرتاتيجية. تنشــأ مخاطــر العمليــات يف الغالــب مــن كافــة األنشــطة التــي 

ميارســها البنــك تقريبــاً.
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إدارة مخاطر العمليات

ــة للمخاطــر ممثلــة مبختلــف  ــه مــن أجــل انشــاء تعــاون مثمــر وفعــال بــني إدارة املخاطــر واألقســام املتبني ــم تبني ــذي ت ــات ال صمــم إطــار إدارة مخاطــر العملي

مجموعــات العمــل ضمــن البنــك. فمــع أنــه تــم  إبقــاء مســئولية إدارة العمــل واملخاطــر عــى عاتــق مجموعــات وأقســام األعــال، إال أنــه تــم أيضــا إنشــاء أســس 

مشــرتكة مــن أجــل إرشاك فريــق إدارة مخاطــر العمليــات يف تســهيل عمليــة  تعريــف وتحديــد وقيــاس وتقييــم املخاطــر واالجــراءات الرقابيــة املرتبطــة. 

اســتعدادا للمبــارشة بتنفيــذ أنشــطة تحديــد وتقييــم املخاطــر عــى نطــاق البنــك، فقــد تــم تنفيــذ برنامــج شــامل لتعريــف ملفــات املخاطــر  مبشــاركة اإلدارة 

وممثــي املخاطــر وأصحــاب املخاطــر املعنيــني.

كــا تــم تقييــم املخاطــر وتصنيفهــا حســب األهميــة بالتشــاور مــع إدارات مجموعــات األعــال بهــدف لفــت أنظارهــا للمخاطــر الرئيســية والهامــة التــي يجــب 

أخذهــا بعــني االعتبــار واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة مــن قبلهــا عــى أســاس األولويــة.  

وفيا يي الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات:

التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية

ــارة عــن أداة تســتخدم ملراقبــة عمــل وأداء اإلجــراءات الرقابيــة ضمــن نشــاط أو عمــل معــني. و كجــزء مــن  ــة عب ــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابي إن التقييــم ال

هــذه االداة يتــم متابعــة االحتفــاظ بســجل املخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة والــذي يتــم تحديثــه بشــكل مســتمر و منتظــم. وتشــمل دورة مراجعــة إجــراءات 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 اقســام العمــل واملســاندة. ويتــم تقييــم اإلجــراءات الرقابيــة بشــكل دوري لضــان أنهــا تعمــل وفقــاً ملــا صممــت لــه.

كــا قــام البنــك بتأســيس لجنــة ملراجعــة السياســات واملنتجــات لــإلرشاف عــى تطويــر السياســات واملنتجــات الجديــدة أو القامئــة. وتتمثــل مســؤولية اللجنــة 

يف مناقشــة أصحــاب السياســات أو املنتجــات بشــأن مختلــف جوانــب املخاطــر لضــان معالجتهــا بالشــكل املناســب قبــل إطاقهــا.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

تعــرف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر عــى أنهــا مقاييــس لقيــاس مــدى خطــورة العملية/النشــاط وذلــك مــن خــال إشــارات تحذيريــة مبكــرة تــم تطويرهــا 

ــك. وتوفــر هــذه املــؤرشات اتجاهــات التعــرض للمخاطــر عــن طريــق مقارنــة نتائجهــا املتحققــة مــع الحــدود/  لإلشــارة إىل زيــادة التعــرض للمخاطــر داخــل البن

املــؤرشات املحــددة واملقبولــة مســبقاً مــن قبــل البنــك.

يتــم تعريــف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر ملجموعــات العمــل / الدعــم مــن خــال ورش العمــل ويتــم مراقبتهــا دوريــاً مــن خــال إدارة مخاطــر العمليــات. كــا 

يتــم تحليــل املــؤرشات التــي تــربز إمكانيــة التعــرض للمخاطــر مبــا يتجــاوز الحــدود/ املــؤرشات املحــددة مســبقاً ومناقشــتها مــع مجموعــات العمــل / الدعــم 

املعنيــة لوضــع خطــط عمــل تصحيحيــة مناســبة.

إدارة بيانات الخسائر

إن إدارة بيانــات الخســائر هــي عمليــة مركزيــة ممنهجــة لتســجيل الخســائر الناجمــة عــن أحــداث ومخاطــر تشــغيلية والتــي تحــدث يف البنــك لتمكــني البنــك مــن 

تحليــل إخفاقــات اإلجــراءات الرقابيــة وضــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الحــوادث.

 قــام البنــك بتطويــر إجــراءات لعمليــة جمــع بيانــات الخســائر الداخليــة والتــي يتــم مــن خالهــا إبــاغ إدارة مخاطــر العمليــات بهــذه الخســائر لغــرض تســجيلها يف 

ســجل الخســائر التشــغيلية. تحتفــظ إدارة مخاطــر العمليــات بقاعــدة بيانــات شــاملة عــن الخســائر التشــغيلية منــذ عــام 2013 حتــى تاريخــه.

إدارة استمرارية األعامل

طــور البنــك ووضــع برنامجــاً متكامــاً إلدارة اســتمرارية األعــال يركــز عــى  القــدرة  عــى االســتمرارية واســرتداد األعــال بالنســبة لإلجــراءات الرئيســية واألصــول. وقــد 

تــم إعــداد الربنامــج بنــاء عــى املعايــر الدوليــة وأفضــل املارســات املتبعــة ومتطلبــات البنــك املركــزي الســعودي. وميتــد نطــاق هــذا الربنامــج ليشــمل التــايل:

إدارة األزمات واالستجابة.	 

األمن والسامة.	 

استمرارية األشخاص.	 

اسرتداد األعال.	 

اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث.	 

ــل األشــخاص املعنيــني الداخليــني  ــه بشــكل منتظــم مــن قب ــإدارة اســتمرارية األعــال ليعمــل بشــكل متواصــل، وتتــم مراجعت صمــم برنامــج البنــك الخــاص ب

والخارجيــني. وتعــزز هــذه الخصائــص اســتعداد البنــك وقدراتــه عــى االســتجابة لألحــداث الطارئــة وإدارتهــا و ومواصلــة العمليــات الهامــة. وتتمثــل النتائــج املتوقعة 

لهــذا الربنامــج يف انخفــاض اآلثــار الســلبية، تعزيــز األداء، والســمعة القويــة واإللتــزام باملتطلبــات النظاميــة.

إسناد األعامل لجهات خارجية

متاشــياً مــع قواعــد البنــك املركــزي الســعودي املتعلقــة بإســناد األعــال ألطــراف/ جهــات خارجيــة فقــد قــام البنــك بوضــع إدارة خاصــة إلدارة نشــاطات املورديــن 

والجهــات الخارجيــة، كــا يشــارك فريــق إدارة مخاطــر العمليــات يف مراجعــة تقييــم املخاطــر املتعلقــة باتفاقيــات إســناد أنشــطة مرصفيــة هامــة لجهــات خارجيــة. 

وينطــوي ذلــك عــى مراجعــة دقيقــة ملخاطــر العمليــات ومتطلبــات اســتمرارية األعــال املرتبطــة بالنشــاط املســند للجهــات الخارجيــة.
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قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات

يتــم حســاب كلفــة رأســال مخاطــر العمليــات باســتخدام طريقــة املــؤرش األســايس وذلــك طبقــا لتوجيهــات البنــك املركــزي الســعودي وقواعــد  نظــام بــازل 

3 . وتســتخدم طريقــة املــؤرش األســايس لحســاب كلفــة رأســال مخاطــر العمليــات وحــدة قيــاس ألفــا )15%( عــى متوســط إجــايل الدخــل اإليجــايب الــذي 

تــم تحقيقــه خــال الســنوات الثاثــة املاضيــة مــن قبــل البنــك. هــذا، ويقــوم البنــك بالعمــل عــى االنتقــال  إىل الطريقــة التــي أوصــت بهــا لجنــة بــازل لــإلرشاف 

ــازل 3 - تعليــات االنتهــاء مــن االصاحــات بعــد االزمــة - والصــادرة يف ديســمر 2017 ومــا يتبعهــا مــن إرشــادات وتعليــات البنــك  املــرصيف يف مقــررات ب

املركــزي الســعودي. ويعكــف البنــك حاليــاً عــى تنفيــذ املنهــج الجديــد وفقــا للجــداول الزمنيــة التــي اقرتحتهــا الهيئــات التنظيميــة.

كــا ســوف يواصــل البنــك جمــع بيانــات الخســائر وربطهــا بقطاعــات األعــال وذلــك النشــاء ســجل شــامل للخســائر الداخليــة قبــل االنتقــال إىل الطريقــة الجديــدة 

والتــي تخضــع للتوجيهــات النهائيــة مــن البنــك املركــزي الســعودي بهــذا الخصوص.

كفاية رأس املال مبوجب متطلبات معيار بازل 2 وبازل 3:

كان البنــك املركــزي الســعودي يف الطليعــة لضــان قيــام القطــاع املــرصيف الســعودي بتبنــي وتنفيــذ أفضــل املارســات التــي يقرتحهــا بنــك التســويات 

الدوليــة، وبالتــايل فقــد أصــد العديــد مــن اإلرشــادات بهــذا الخصــوص. ووفًقــا إلرشــادات البنــك املركــزي الســعودي ، فقــد أصبــح معيــار بــازل 3 ســاري املفعــول 

ــر 2013 وقــد أدخــل هــذا املعيــار تعديــات مهمــة عــى عمليــة احتســاب رأس املــال التنظيمــي واألصــول املرجحــة للمخاطــر حســب الركــن األول.  يف 1 يناي

عــاوة عــى ذلــك ، فقــد شــهدت متطلبــات الركــن الثــاين والركــن الثالــث تحســيًنا أيضــاً مبوجــب هــذا اإلطــار املنقــح.

خــال عــام 2017 ، أصــدرت لجنــة بــازل للرقابــة املرصفيــة  إصاحــات شــاملة إلطــار معيــار بــازل الثالــث الحــايل و التــي اعتمدهــا البنــك املركــزي ووجــه بإلزاميــة 

تنفيذهــا بحلــول الربــع األول مــن عــام 2023.

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

 تســعى إصاحــات لجنــة بــازل للرقابــة املرصفيــة  إىل مراجعــة الطريقــة املعياريــة لحســاب مخاطــر االئتــان ، ومخاطــر الســوق ، وتســوية تقييــم االئتــان 

ومخاطــر العمليــات إلحــداث حساســية أكــرب للمخاطــر وقابليتهــا للمقارنــة. تهــدف القيــود املفروضــة عــى اســتخدام النــاذج الداخليــة إىل تقليــل التبايــن غــر 

ــة احتســاب البنــوك لاصــول املرجحــة باملخاطــر . املــربر يف عملي

إن االصــول 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 لاصــول املرجحــة باملخاطــر هــو عنــرص 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 

البنــك املركــزي 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 أيًضــا بتقييــم مرونــة منــاذج األعــال ورأس املــال الخاصــة بالبنــك يف ظــل مســتويات مختلفــة مــن ســيناريوهات الجهد/الضغــط املعقولــة والشــديدة. 

اســتناًدا إىل إطــار الركــن الثــاين وعــى أســاس موحــد بالكامــل ، فإنــه يعكــس نهًجــا مركزيًــا ودقيًقــا للمخاطــر لتقييــم متطلبــات رأس املــال الحاليــة واملخطــط 

لهــا مــن بنــك الجزيــرة.

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

يطلــب البنــك املركــزي الســعودي مــن البنــوك تطويــر وثيقــة تقييــم الســيولة الداخليــة والغــرض مــن وثيقــة تقييــم الســيولة الداخليــة هــو إبــاغ مجلــس إدارة 

البنــك وكذلــك الجهــات التنظيميــة بتقييــم مخاطــر الســيولة لــدى البنــك والتأثــر عــى املتطلبــات التنظيميــة ورأس املــال ، عنــد الحاجــة.

وثيقــة تقييــم الســيولة الداخليــة هــي أداة متكــن البنــك مــن إجــراء تقييــم منهجــي ملتطلبــات الســيولة الخاصــة بــه بالنظــر إىل اســرتاتيجياته وخطــط أعالــه 

ومخاطــره وسياســاته. يتبــع البنــك إرشــادات وثيقــة تقييــم الســيولة الداخليــة حســب األصــول ومبــا يتوافــق مــع اإلرشــادات التنظيميــة يف هــذا الصــدد.

املعايري املحاسبية

يقــوم البنــك بالحفــاظ عــى دفاتــر الحســابات والســجات بطريقــة دقيقــة و منظمــة. كــا تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــاً للمعيــار الــدويل للتقاريــر 

ــة الســعودية للمراجعــني واملحاســبني، مبــا  ــر والترصيحــات الصــادرة عــن الهيئ ــة الســعودية وغرهــا مــن املعاي ــة كــا هــو معتمــد يف اململكــة العربي املالي

يتوافــق مــع أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وأحــكام نظــام الــرشكات يف اململكــة العربيــة الســعودية وعقــد تأســيس البنــك.

إن السياســات املحاســبية املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة الســنوية للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2022م تتفــق مــع تلــك املســتخدمة 

يف إعــداد القوائــم املاليــة الســنوية املوحــدة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2021م. واســتناداً إىل تطبيــق معايــر جديــدة ، التفســرات والتعديــات 

وبالنظــر إىل البيئــة االقتصاديــة الحاليــة ، فــإن بعــض السياســات املحاســبية املفصــح عنهــا يف القوائــم املاليــة املوحــدة قابلــة للتطبيــق اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 

2022 الســتبدال أو تعديــل أو إضافــة السياســات املحاســبية املقابلــة املحــددة يف القوائــم املاليــة الســنوية املوحــدة لعــام 2021م.

تعيني مراجعي حسابات البنك

إن املراجعــني الخارجيــني لحســابات البنــك مســؤولون عــن مراجعــة القوائــم املاليــة الســنوية وربــع الســنوية للبنــك. وقــد أقــر اجتــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 

للبنــك املنعقــد يف 18 رمضــان 1443هـــ )املوافــق 19 أبريــل2022 م( توصيــة مجلــس اإلدارة ولجنــة املراجعــة بإعــادة تعيــني رشكــة برايــس وترهــاوس كوبــرز 

وتعيــني رشكــة إرنســت انــد يونــغ محاســبون قانونيــون كمراجعــني خارجيــني لحســابات البنــك للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمرب2022م.

املدفوعات النظامية

ــغ املســتحقة للمؤسســة العامــة  ــب واملبال ــزكاة املســتحقة والرضائ ــة املســتحقة عــى البنــك للعــام 2022م يف جلهــا مــن ال تتكــون املدفوعــات النظامي

ــات تلــك املدفوعــات:  ــايل بيان ــل إشــرتاكات التأمــني للموظفــني، ويوضــح الجــدول الت ــة يف مقاب ــات االجتاعي للتامين
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قام بنك الجزيرة خال السنة 2022م بسداد الدفعات التالية : 

مليون ريال سعودي املدفوعات

149.07 الزكاة  )عن عام 2021(

9.20 رضيبة الدخل )عن عام 2021(

96.52 رضيبة القيمة املضافة و رضيبة االستقطاع ورضيبة الترصفات العقارية

113.14 زكاة و رضيبة قيمة مضافة مدفوعة عن فرتات سابقة *

4.60 رضيبة دخل مدفوعة مقدما )عن عام 2022(

83.76 التأمينات االجتاعية - حصة البنك وحصة املوظفني 

5.65 الـتأشرات، رخص اإلقامة والخدمات املتصلة بها والبلديات

ــريبة و الجــارك عــى تســوية املطالبــات الزكويــة للســنوات الســابقة  أعلــن البنــك يف 20 ديســمرب 2018م عــن أنــه قــد تــم اإلتفــاق مــع هيئــة الــزكاة والضـ

ــال ســعودي، وقــد تــم ســداد دفعــة مقدمــة مــن هــذه التســوية خــال عــام  ــغ وقــدره 551 مليــون ري ــل دفــع مبل ــة  2017م مقاب ــة الســنة املالي وحتــى نهاي

2018م  بواقــع 20% و الباقــي ســيتم ســداده عــى خمــس أقســاط متســاوية خــال خمــس ســنوات تبــدأ يف 1 ديســمرب 2019م و تنتهــي يف 1 ديســمرب 

2023م )و قــد تــم ســداد القســط الرابــع مببلــغ 88.2 مليــون ريــال ســعودي يف عــام 2022م(. 

* يحتــوي هــذا املبلــغ عــى مبلــغ 88.2 مليــون ريــال ســعودي كدفعــة القســط الرابــع مــن االتفاقيــة مــع هيئــة الــزكاة والضـــريبة و الجــارك لتســوية املطالبــات الزكويــة للســنوات 

الســابقة وحتــى نهايــة الســنة املاليــة  2017م.  

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

يؤكــد البنــك إلتزامــه التــام يف تطبيــق جميــع التعليــات واألنظمــة املصـــرفية واللوائــح والقواعــد التنظيميــة الصــادرة عــن الجهــات اإلرشافيــة مــن خال مارســة 

أعالــه اليوميــة، وتوضــح الجــداول أدنــاه بيانــات الغرامــات التــي تــم فرضهــا عــى البنــك وفقــاً للتــايل:

قرارات  البنك املركزي السعودي الجزائية:

السنة املالية الحالية 2022م السنة املالية السابقة  2021م

 إجاميل مبلغ الغرامات موضوع املخالفة

املالية بالريال 

السعودي

 عدد القرارات

 الجزائية

 إجاميل مبلغ الغرامات 

املالية بالريال 

السعودي

 عدد القرارات

 الجزائية

10,974,781 18 3,320,500 15 مخالفة تعليات البنك السعودي املركزي االرشافية

- ال يوجد 332,000 2
مخالفة تعليات البنك السعودي املركزي الخاصة 

بحاية العماء

- ال يوجد    - ال يوجد
مخالفة تعليات البنك السعودي املركزي الخاصة 

ببذل العناية الواجبة

15,000 1    - ال يوجد
مخالفة تعليات البنك السعودي املركزي الخاصة 

مبستوى اداء اجهزة الرصف االيل و أجهزة نقاط البيع

1,739,000 4 1,780,000 3

مخالفة تعليات البنك السعودي املركزي الخاصة 

ببذل العناية الواجبة يف مكافحة غسل األموال و 

متويل اإلرهاب

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

فرضــت عــدد مــن امانــات املناطــق وغرهــا مــن الجهــات الحكوميــة غرامــات ماليــة عــى البنــك تتعلــق يف جلهــا باإلشــرتاطات البلديــة الازمــة نحــو فــروع البنــك 

وأجهــزة الــرصف اآليل بلغــت يف إجالهــا 218.52  ألــف ريــال ســعودي خــال عــام 2022م كــا هــو موضــح يف الجــدول أدنــاه، وقــد راعــى البنــك تعزيــز معالجــة 

الجوانــب محــل املاحظــات : 

بآالف الرياالت السعودية  الجهة النظامية

 5.00 أمانة املنطقة الرشقية

0.20 الهيئة امللكية للجبيل وينبع

 0.50 وزارة الشؤون البلدية والقروية

 50.82 املدفوعات السعودية

 0.70 أمانة محافظة جدة

 160.30 أمانة منطقة الرياض

 1.00 أمانة منطقة جازان

 218.52 اإلجاميل
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معامالت األطراف ذات العالقة 

قــام بنــك الجزيــرة خــال عــام 2022م ببعــض التعامــات العاديــة و التــي تصنــف عــى أنهــا تعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة و التــي متــت وفقــاً و التزامــاً مبــا 

نــص عليــه نظــام مراقبــة البنــوك والتعليــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي الســعودي )ســاما( ، ويوضــح الجــدول أدنــاه حجــم هــذة التعامــات و التــي تــم تضمينهــا 

يف القوائــم املاليــة املوحــدة: 

كانت األرصدة يف 31 ديسمرب 2022م والناتجة عن تلك املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:-

2022

بآالف الرياالت السعودية

2021

بآالف الرياالت السعودية

رشكات تابعة

501,480501,480استثارات

41,12813,937ودائع للعماء

1,409,1491,331,550أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

290,854290,658أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

102,755175,999ذمم مدينة وموجودات أخرى

17,14516,341ذمم دائنة والتزامات

30,247530,247التزامات محتملة وتعهدات

6,138,3034,271,339قيم اسمية لعقود قامئة املتوافقة مع الرشيعة

رشكات زميلة ومنتسبة ذات تأثري جوهري

217,871211,143استثارات

243,78887,223ودائع للعماء

7,2807,280التزامات محتملة وتعهدات

2022

بآالف الرياالت السعودية

2021

بآالف الرياالت السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار املساهمني واألطراف املنتسبة لهم

395,442441,221متويل

7,237,1095,341,214ودائع للعماء

26,2376,948التزامات محتملة وتعهدات

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

2022

بآالف الرياالت السعودية

2021

بآالف الرياالت السعودية

صناديق استثامر بإدارة الرشكة التابعة

1,118,059255,823استثارات

114,032519,901ودائع للعماء

214214ذمم مدينة
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فيا يي اإليرادات واملصاريف واملعامات األخرى مع األطراف ذات العاقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

2022

بآالف الرياالت السعودية

2021

بآالف الرياالت السعودية

179,34477,559الدخل من االستثارات والتمويل

301,982180,620العائد من الودائع واملطلوبات املالية

1,4552,537إيرادات رسوم

9,9809,053مصاريف رسوم

-2,244خسارة من تحويل عمات أجنبية  

60,37150,329أقساط التأمني 

31,66732,277مطالبات مستلمة

9,0888,134مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2,7513,391إيرادات مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة

-24,335مصاريف تشغيلية اخرى

3837اسرتداد مرصوف إىل رشكة تابعة    

6,2506,971اسرتداد مرصوف إيجار

768768مرصوف إيجار للفروع

157توزيعات أرباح مدفوعة

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

20,649-القيمة االسمية ألسهم املنحة املستلمة

-530,000رشاء صكوك

-500معامات العمات االجنبية

إجاىل مبالغ التعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة خال السنة عى النحو التايل:

2022

بآالف الرياالت السعودية

2021

بآالف الرياالت السعودية

119,413105,480منافع قصرة األجل للموظفني

37,14639,314مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يقصــد بكبــار موظفــي اإلدارة أولئــك األشــخاص ، مبــا فيهــم أي مديــر تنفيــذي، الذيــن لهــم الســلطة واملســئولية للقيــام بأعــال التخطيــط والتوجيــه واإلرشاف 

عــى أنشــطة املجموعــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة.

بلغ إجايل العقود والتعامات بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين ) طرف ذو عاقة( يف عام 2022م نحو 94.2 مليون ريال سعودي. حيث أن:

للمهنــدس/ عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا كونــه يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة و رئيــس مجلــس 	 

إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين.

لألســتاذ / نايــف بــن عبــد الكريــم العبدالكريــم مصلحــة غــر مبــارشة حيــث يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي والعضــو املنتــدب لبنــك الجزيــرة ونائــب رئيــس 	 

مجلــس ادارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين.

الف ريال سعودي

املبلغ  خالل 2022 م الفرتة طبيعة العقد

 21,673 سنة واحدة بوليصة التأمني لتمويل دينار الشخيص

 27,393 سنة واحدة بوليصة التأمني للرهن العقاري

 2,198 سنة واحدة بوليصة للتأمني عى الحياة

 537 سنة واحدة بوليصة التغطية االئتانية للموظفني

 34 سنة واحدة مخاطر املمتلكات – الرهن العقاري للموظفني

 1,906 سنة واحدة مخاطر املمتلكات – الرهن العقاري للعماء

 330 سنة واحدة مخاطر املمتلكات – املمتلكات الخاصة

 6,300 سنة واحدة السندات البنكية الشاملة

 659 سنة واحدة اتفاقية توزيع التأمني املرصيف

 1,483 معامات العائد عى استثارات الودائع ألجل

 31,667 سنة واحدة املطالبات املستلمة 

 15 معامات توزيعات أرباح مدفوعة

94,195 املجموع
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وبلغت العقود واملعامات بني البنك والجزيرة كابيتال يف عام 2022 مبلغ 53.1 مليون ريال سعودي. حيث أن:

للمهندس / طارق بن عثان القصبي مصلحة غر مبارشة يف هذه املعامات بصفته رئيس مجلس ادارة بنك الجزيرة ورشكة الجزيرة كابيتال.	 

لألســتاذ/ نايــف بــن عبــد الكريــم العبــد الكريــم مصلحــة غــر مبــارشة يف هــذه املعامــات بصفتــه الرئيــس التنفيــذي والعضــو املنتــدب لبنــك الجزيــرة ونائــب 	 

الرئيــس ملجلــس إدارة الجزيــرة كابيتــال.

الف ريال سعودي

املبلغ  خالل 2022 م الفرتة طبيعة العقد

2,751 عقد ساري مامل ينهى إتفاقية خدمات مشرتكة

275 تعامات العائد عى ودائع استثار ألجل

30,957 تعامات دخل التمويل املكتسب من ايداعات اسواق املال

676 تعامات  دخل الرسوم واالتعاب

7,337 عقد ساري مامل ينهى أتعاب صناديق االمانة 

2,642 تعامات رسوم االستشارات االستثارية 

6,250 عقد ساري مامل ينهى املصاريف املتعلقة بااليجار واملباين

2,244 تعامات خسارة من عقود اسعار الرصف

53,132 املجموع

فيــا يــي قامئــة بعقــود االيجــار والتــي قــد يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة أســائهم مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ويوضــح الجــدول 

التــايل تفاصيــل هــذه العقــود:

الف ريال سعودي

املبلغ خالل 

2022 م
فرتة العقد طبيعة العقد الصلة/العالقة اسم الطرف ذي العالقة املتعاقد

316 10 سنوات
إيجار فرع طريق الحسن 

بن عي 

شقيق األستاذ/ أحمد بن عثان 

القصبي

املهندس/ طارق بن عثان 

القصبي

األستاذ / أحمد بن عثان 

القصبي

35 5 سنوات
إيجار  موقع جهاز رصف 

آيل يف الرياض

عضو مجلس إدارة يف رشكة دلة 

للخدمات الصحية القابضة 

املهندس/ طارق بن عثان 

القصبي

رشكة دلة للخدمات 

الصحية القابضة

عضو مجلس إدارة يف رشكة دلة 

للخدمات الصحية القابضة
األستاذ/ عادل الدهلوي

417 12 سنة إيجار فرع الرحاب
عضو مجلس إدارة وميتلك جزءاً 

من رشكة إتحاد األخوة للتنمية 

املهندس/ عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان

رشكة إتحاد األخوة 

للتنمية

768 املجموع

ماحظة: تشمل املبالغ أعاه أيًضا رضيبة القيمة املضافة حيثا ينطبق ذلك.

معلومــات تتعلــق بــأي أعــال منافســة للبنــك أو ألي مــن فــروع النشــاط الــذي تزاولــه والتــي يزاولهــا أو كان يزاولهــا أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، بحيــث 

تشــمل أســاء املعنيــني باألعــال املنافســة، وطبيعــة هــذه األعــال ورشوطهــا :

النشاط الرئييس األعامل املنافسة عضو مجلس اإلدارة  

رشكة يتمثل نشاطها يف إدارة صناديق االستثار الخاصة غر العقارية، وإدارة محافظ 

املستثمرين ذوي الخربة، والرتتيب يف أعال األوراق املالية.
رشكة تأثر املالية

األستاذ/عبدالوهاب بن 

عبدالكريم البتري
1

رشكة يتمثل نشاطها يف التعامل بصفة أصيل ووكيل وإدارة صناديق االستثار و إدارة 

محافظ العماء و الحفظ.

رشكة أصول و بخيت 

االستثارية

رشكة يتمثل نشاطها يف مجال األوراق املالية مبا يف ذلك: التعامل، االدارة )إدارة 

االستثارات وتشغيل الصناديق(، الرتتيب )مستشار مايل/مستشار أعال متويل الرشكات(

وتقديم املشورة )مستشار استثار(.

رشكة ألفا املالية

األستاذ/محمد بن 

سعد بن داود
رشكة متخصصة يف تقديم حلول التمويل السكني يف اململكة العربية السعودية.2

رشكة دار التمليك

رشكة متخصصة يف التأمني التعاوين يف اململكة والتي توفر خياراً شاماً  ملنتجات 

التأمني الخاصة باملجموعات واألفراد، يشمل ذلك التأمني الطبي، وكذلك تأمني املركبات، 

وتأمني املمتلكات، وغرها من خدمات التامني وإعادة التأمني.

رشكة املتوسط والخليج 

للتأمني وإعادة التأمني 

التعاوين )ميدقلف(
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تأكيدات مجلس اإلدارة

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

أن سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.	 

أن نظام الرقابة الداخلية أعد عى أسس سليمة ونفذ بفاعلية.	 

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة البنك عى مواصلة نشاطه	 

أنــه ال توجــد أي أعــال أو عقــود  كان البنــك طرفــاً فيهــا وتتضمــن أوكانــت تتضمــن مصلحــة جوهريــة ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك أو لعضــو مجلــس 	 

اإلدارة املنتــدب /الرئيــس التنفيــذي أولكبــار التنفيذيــني بالبنــك  أو ألي شــخص ذي عاقــة مبــارشة بــأي منهــم، عــدا مــا جــرى ذكــره يف بيــان املعامــات مــع 

األطــراف ذوي العاقــة واملوضحــة يف )معامــات األطــراف ذات العاقــة( مــن هــذا التقريــر واإليضــاح رقــم )37 - معامالــت مــع الجهــات ذات العاقــة( مــن 

القوائــم املاليــة التــي متــت مراجعتهــا لعــام 2022م.

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

أرباح العام 2022م 

بنــاء عــى التفويــض الصــادر مــن الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقــدة يــوم األثنــني بتاريــخ 10 ربيــع االخــر 1443ه املوافــق 15 نوفمــرب 2021م )حســب تقويــم أم 

القــرى( عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل نصــف/ ربــع ســنوي عــن العــام املــايل 2220م، قــرر مجلــس إاإلدارة يف يــوم اإلثنــني 3 محــرم 

1444هـــ املوافــق 1 أغســطس 2022م بتوزيــع أربــاح نقديــة عــى مســاهمي البنــك عــن النصــف األول مــن العــام 2022م بإجــايل وقــدره 328 مليــون ريــال 

ســعودي بعــد خصــم الــزكاة عــى مســاهمي البنــك بواقــع 0.40 ريــال ســعودي للســهم الواحــد وبنســبة  4% مــن القيمــة األســمية للســهم. وقــد روعــي توزيــع 

هــذة  األربــاح للمســاهمني اعتبــاراً مــن يــوم اإلثنــني 17 محــرم 1444هـــ حســب تقويــم أم القــرى  املوافــق 15 أغســطس 2022م.

الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح عن عام 2022

يف عــام 2022 ، تــم توزيــع أربــاح نقديــة  بقيمــة 328 مليــون ريــال ســعودي تعــادل 0.40 ريــال ســعودي للســهم )بعــد خصــم الــزكاة( عــى مســاهمي البنــك 

عــن النصــف األول مــن العــام املــايل 2022. تــم توزيعهــا عــى أســاس األســهم املؤهلــة للتوزيــع والتــي يســاوي 820 مليــون ســهم.

سياسة توزيع األرباح

طبقــا للنظــام األســايس املحــدث للبنــك والــذي متــت املوافقــة عليــه يف اجتــاع الجمعيــة العامــة املنعقــدة يف يــوم األربعــاء 15 جــادى األوىل 1442هـــ 

ــة البنــوك  ــك تتوافــق مــع أحــكام نظــام مراقب ــاح التــي ينتهجهــا البن ــع األرب ــرة ، فــإن سياســة توزي ــك الجزي املوافــق 30 ديســمرب 2020م  و وثيقــة حوكمــة بن

والتوجيهــات اإلرشافيــة، ويتــم توزيــع صــايف األربــاح الســنوية للبنــك التــي يتــم تحديدهــا بعــد خصــم املرصوفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى، وتكويــن 

االحتياطيــات الازمــة ملواجهــة الديــون املشــكوك فيهــا وخســائر االســتثارات وااللتزامــات الطارئــة التــي يــرى مجلــس اإلدارة رضورتهــا مبــا يتفــق وأحــكام نظــام 

مراقبــة البنــوك، عــى النحــو اآليت:

تحتســب املبالــغ الازمــة لدفــع الــزكاة املقــررة عــى املســاهمني الســعوديني، والرضيبــة املقــررة عــى املســاهمني غــر الســعوديني طبقــاً  ) أ (  

لألنظمــة النافــذة يف اململكــة العربيــة الســعودية ويقــوم البنــك بدفــع هــذه املبالــغ للجهــات املختصــة وتخصــم الــزكاة املدفوعــة عــن الســعوديني 

ــح. ــه يف صــايف الرب ــب الغــر ســعودي مــن نصيب ــة املدفوعــة عــن الجان ــح كــا تحســم الرضيب مــن نصيبهــم يف صــايف الرب

)ب(  يُرحــل مــا ال يقــل عــن 25% مــن املتبقــي مــن األربــاح الســنوية الصافيــة بعــد خصــم الــزكاة لاحتياطــي النظامــي إىل أن يصبــح االحتياطــي املذكــور 

مســاوياً عــى األقــل لــرأس مــال الرشكــة املدفــوع.

يخصــص مــن الباقــي مــن األربــاح بعــد خصــم االحتياطــي القانــوين والــزكاة والرضيبــة مبلــغ ال يقــل عــن ) 2.5 باملائــة ( مــن رأس املــال املدفــوع للتوزيــع  )ج(  

عــى املســاهمني الســعوديني وغــر الســعوديني عــى أن يتــم توزيعــه بنســبة املدفــوع مــن قيمــة أســهم الســعوديني وغــر الســعوديني طبقــاً 

ملــا يقرتحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعيــة العامــة، فــإذا كانــت النســبة املتبقيــة مــن األربــاح املســتحقة ألي مــن املســاهمني الســعوديني أو غــر 

ــاح للمســاهمني املعنيــني فــا يجــوز للمســاهمني املطالبــة بدفعهــا يف الســنة أو الســنوات التاليــة، وال يجــوز  الســعوديني ال تكفــي لدفــع األرب

للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع نســبة مــن األربــاح تزيــد عــا أقرتحــه مجلــس اإلدارة.

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

يجــب الحفــاظ عــى نســبة املســاهمة لــكل مــن الســعوديني وغــر الســعوديني عنــد احتســاب املخصصــات الازمــة لاحتياطــي القانــوين واالحتياطــات  )هـ(  

األخــرى مــن صــايف األربــاح - بعــد خصــم الــزكاة والرضيبــة – ويجــب عــى كل مــن املجموعتــني املســاهمة يف تلــك االحتياطيــات حســب نســبهم يف 

رأس املــال عــى أن تخصــم مســاهاتهم مــن حصصهــم يف األربــاح الصافيــة.

مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرات )أ( و )ب( و )ج( و )د( و )هـــ( مــن هــذه املــادة، يجــوز للبنــك بعــد حصولــه عــى عــدم مانعــة البنــك املركــزي الســعودي  )و(  

)ســاما( ، ووفقــاً للقواعــد التنظيميــة ذات الصلــة، أن يــوزع أرباحــاً مرحليــة عــى مســاهميه بشــكل نصــف أو ربــع ســنوي – إن وجــدت.
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التصنيف اإلئتامين

متثــل قــوة التصنيــف االئتــاين داللــة عــى القــوة املاليــة النســبية التــي يتمتــع بهــا البنــك، وهــي تعــزز مــن قــدرة البنــك عــى الوصــول إىل مصــادر متويــل 

بســعر أمثــل، الســيا وأن التصنيفــات االئتانيــة تراعــي مواطــن القــوة املاليــة ومركــز الســيولة ومــا يحظــى بــه بنــك الجزيــرة مــن إرث عــاوًة عــى مراعــاة 

ــاه آخــر تقييــم إئتــاين للبنــك: التصنيــف الســيادي املحــي. وميثــل الجــدول أدن

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  فيتش موديز  التصنيف اإلئتامين

)يف أغسطس 2022( )يف نوفمرب 2022( )يف نوفمرب 2022(  

 
تصنيف العجز عن السداد للمصّدر 

 +BBB

تقييم املستوى األسايس 

BAA3  اإلئتاين
طويل األجل

إيجايب إيجايب مستقر تصنيف الوضع املستقبي

 
تصنيف العجز عن السداد للمصّدر 

F2 - قصر األجل
*BAA1/P-2 تصنيف الودائع 

A-/A2 املعيار العاملي  

A1)sa( / A+ )sa( املعيار املحي  

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

76-80 إجايل نقاط التقييم االئتاين  

 BBB+  
التصنيف االفرتايض ملُصدر العملة 

املحلية طويل األجل

 BBB+ الدعم السيادي املحتمل 

 BB+ الجدارة االئتانية للُمصدر 

 AA-)sau( التصنيف املحي طويل األجل 

املتطلبات الرقابية و اإلرشافية املحلية و املعايري الدولية

متاشــياً مــع املتطلبــات الرقابيــة واإلرشافيــة املحليــة واملعايــر الدوليــة، فقــد اتخــذ بنــك الجزيــرة عــدة إجــراءات ملراقبــة أعالــه مبــا يتوافــق مــع تعليــات البنــك 

املركــزي الســعودي، وهيئــة ســوق املــال، والجهــات املرشعــة األخــرى، باإلضافــة إىل أفضــل املارســات العامليــة. ويعتمــد البنــك عــى مجموعــة اإللتــزام 

ومكافحــة الجرائــم املاليــة التــي تقــوم بــدور فعــال يســاعد البنــك ومُيّكنــه مــن تحقيــق أهدافــه االســرتاتيجية التــي وضعــت مبــا يتســق مــع املعايــر واألنظمــة 

املتبعــة فيــا يخــص اإللتــزام و مكافحــة الجرائــم املاليــة.

حرصــاً مــن بنــك الجزيــرة عــى تنفيــذ تعليــات الجهــات الرقابيــة فقــد وضــع ضوابــط رقابيــة عــى مســتوى البنــك وقطاعــات أعالــه املختلفــة، وعمــل عــى رفــع 

وعــي املوظفــني باملخاطــر املرتتبــة عــى عــدم اإللتــزام مــن خــال الــدورات التدريبيــة املكثفــة ملنســوبيه، إىل جانــب مراجعــة كافــة السياســات واالجــراءات 

واملنتجــات والخدمــات والتأكــد مــن فعاليتهــا وتوافقهــا مع املســتجدات يف األنظمــة والتعليــات الصــادرة عــن الجهــات الترشيعيــة، وكذلــك تعزيــز مراقبــة 

مخاطرعــدم اإللتــزام وعمليــات مكافحــة غســل األمــوال و متويــل اإلرهــاب والجرائــم املاليــة مبــا يف ذلــك عمليــات االحتيــال املــايل والرشــوة والفســاد.

برنامج إدارة مكافحة االحتيال

لقــد قــام  البنــك بتقييــم إطــار شــامل إلدارة مكافحــة االحتيــال يف البنــك منســجاً مــع توجيهــات البنــك املركــزي الســعودي والتوجيهــات الدوليــة بهــذا 

الخصــوص. وعليــه فــان إطــار عمــل إدارة مكافحــة االحتيــال املحــدث تضمــن الجوانــب التاليــة:

مراجعة هيكل حوكمة إدارة االحتيال واالسرتاتيجية املرتبطة به عى مستوى إدارات البنك املختلفة.	 

تطوير ومراجعة وتحديث دليل و سياسات إدارة مكافحة االحتيال واإلجراءات املطبقة فيها.	 

إجراء ورفع مستوى تقييم االحتيال واإلجراءات الخاصة مبكافحة االحتيال.	 

تنفيذ حل شامل ملكافحة والحد من حاالت االحتيال والكشف عنه يف جميع أنحاء البنك	 

مجموعة أمانة مجلس اإلدارة و الحوكمة 

    تتــوىل أمانــة مجلــس اإلدارة مهــام ترتيــب وتنظيــم ســر عمــل املجلــس واللجــان الفرعيــة املنبثقــة عنــه مبــا يشــمل التحضر وعقــد االجتاعــات وحفظ ســجاتها، 

وتلقــي املراســات الــواردة، وتوثيــق القــرارات املتعلقــة بعمــل املجلــس واللجــان ومتابعــة تنفيذهــا. وكل مــا يــوكل إليهــا مــن قبــل رئيــس و أعضــاء املجلــس 

مــن مهــام ومســؤليات.  كــا أن أمانــة مجلــس اإلدارة مســؤولة عــن االعــال و التقاريــر التــي تخــص مســارات أعــال البنــك املختلفــة و الرفــع بهــا اىل مجلــس 

اإلدارة ولجانــه لإلطــاع و ليتخــذ بشــأنها أي قرارات.  

إىل جانــب ذلــك، فــإن املجموعــة مســؤولة عــن قيــادة وإدارة مناحــي الحوكمــة يف البنــك مبــا يتــاىش مــع مبــادئ الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي 

الســعودي )ســاما( والئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة والتوجيهــات اإلرشافيــة األخــرى، وراعــت املجموعــة صياغــة وموامئــة أطــر دليــل 
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حوكمــة البنــك وسياســاتها التكميليــة املتعلقــة مبعالجــة تعــارض املصالــح واإلفصــاح  و تعامــات األطــراف ذو العاقــة ومــا ســواها، إىل جانــب موامئــة قواعــد 

ولوائــح عمــل مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه واللجــان اإلداريــة لضــان إتســاقها مــع القواعــد واللوائــح املعمــول بهــا و بأفضــل التطبيقــات، إىل جانــب دور 

املجموعــة يف اإلســهام يف مناحــي وأطــر التقييــم واملاءمــة والتدريــب الخاصــة باملجلــس ولجانــه. 

مبادئ الحوكمة:

يــدرك بنــك الجزيــرة اآلثــار اإليجابيــة لألخــذ مببــادئ ومعايــر الحوكمــة والتــي تقتــي اتبــاع املعايــر املهنيــة واألخاقيــة يف تعامــات البنــك وذلــك مــن خــال 

تطبيــق مبــدئ اإلفصــاح والشــفافية و االلتــزام مبــا يســهم يف تعميــق و تطويــر كفــاءة عمــل البنــك و عاقاتــه مــع أصحــاب املصالــح. كــا أن البنــك يؤمــن بــأن 

ــاَ عــى  ــح بالبنــك مــن جهــة و بقطــاع الصناعــة املرصفيــة مــن جهــة أخــرى ومبــا ينعكــس إيجاب الســر يف هــذا النهــج يعــزز ثقــة املســتثمرين و أصحــاب املصال

ســامة القطــاع املــرصيف يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

ولرغبــة البنــك يف تعزيــز مناحــي التواصــل مــع مســاهميه فقــد اســتمر البنــك يف اتبــاع مبادراتــه يف حــث املســاهمني مــن أصحــاب شــهادات األســهم وممــن 

مل يســتلموا أربــاح أســهمهم خــال الفــرتة الســابقة عــى التواصــل مــع البنــك لتحديــث بياناتهــم وترتيــب حقــوق أســهمهم، وتــم توفــر محــرك بحــث يف 

املوقــع اإللكــرتوين للبنــك بهــذا الخصــوص. 

إن النظــام األســايس للبنــك ووثيقــة حوكمتــه تضمنــا حــق املســاهمني يف الحصــول عــى األربــاح، وحضــور الجمعيــات العامــة ســواء كان حضوريــاً أو عنــد طريــق 

و ســائل التقنيــة الحديثــة واملناقشــة والتصويــت والتــرصف باألســهم. وبحســب سياســة اإلفصــاح يف البنــك، فــإن املعلومــات والبيانــات املحدثــة واملتعلقــة 

ــر مجلــس اإلدارة الســنوي يتــم توفرهــا بصفــة دامئــة للمســاهمني، وتنــرش يف الصحــف املحليــة  بالجمعيــات العامــة وامليزانيــات، والقوائــم املاليــة وتقري

وعــى موقــع الســوق املاليــة الســعودية ) تــداول( وموقــع البنــك اإللكــرتوين. 

والتزامــاً مبتطلبــات مســتجدات الحوكمــة التنظيميــة، فقــد تــم إجــراء التحديثــات والتعديــات الازمــة خــال العــام 2022م عــى قواعــد ولوائــح عمــل املجلــس 

ولجانــه وسياســات الحوكمــة ذات العاقــة وذلــك عــى النحــو اآليت:

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

وافــق مجلــس اإلدارة خــال العــام 2022م عــى التحديثــات التــي أمتــت عــى سياســات حوكمــة البنــك بعــد أن متــت مواءمتهــا مــع املبــادئ الرئيســية للحوكمــة 

يف املؤسســات املاليــة الخاضعــة إلرشاف البنــك املركــزي الســعودي. وشــملت هــذه السياســات عــى ســبيل املثــال، سياســة تعــارض املصالــح، السياســة 

املنظمــة للعاقــة مــع أصحــاب املصالــح، سياســة تعامــات األطــراف ذوي العاقــة، سياســة اإلرشاف عــى الــرشكات التابعــة، والسياســات واملعايــر اإلجرائيــة 

ــه  ــح عمــل املجلــس ولجان ــة، ودليــل الحوكمــة. كــا قــام املجلــس باملوافقــة عــى تحديــث وتعديــل قواعــد ولوائ ــه الفرعي للعضويــة يف مجلــس اإلدارة ولجان

الفرعيــة، بعــد أن متــت مواءمتهــا مــع املبــادئ الرئيســية للحوكمــة يف املؤسســات املاليــة الخاضعــة إلرشاف البنــك املركــزي الســعودي وشــملت عــى ســبيل 

املثــال الئحــة عمــل اللجنــة الرشعيــة، الئحــة عمــل لجنــة االســتدامة واملســؤولية االجتاعيــة الئحــة عمــل لجنــة املخاطــر والئحــة عمــل اللجنــة التنفيذيــة.

كــا وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي البنــك يف اجتاعهــا املنعقــد بتاريــخ 19 أبريــل 2022م عــى تحديــث وتعديــل قواعــد ولوائــح عمــل لجنــة 

املراجعــة، بعــد أن متــت مواءمتهــا مــع املبــادئ الرئيســية للحوكمــة يف املؤسســات املاليــة الخاضعــة إلرشاف البنــك املركــزي الســعودي.

ب(     تقييم فعالية املجلس وأعضائه وفعاليات لجان املجلس:

وفــق مــا تنــص عليــه التوجيهــات اإلرشافيــة التــي تضمنتهــا وثيقــة مبــادىء الحوكمــة، والئحــة حوكمــة الــرشكات ووثيقــة حوكمــة بنــك الجزيــرة، يقوم مجلــس اإلدارة 

وبصفــة ســنوية بتقييــم فعاليــة أعضائــه وحجــم مشــاركتهم يف أعالــه كمجموعــة وتقييــم كفــاءة االعضــاء، وفعاليــة اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس، وخــال 

الربــع الثالــث مــن العــام 2022م وبتوجيــه مــن لجنــة الرتشــيحات واملكافــأت قامــت مجموعــة رأس املــال البــرشي بالبنــك بإعــداد وتقديــم واإلرشاف عــى عمليــة 

تقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان املجلــس، وتــم الرفــع مبخرجــات وتوصيــات عمليــة التقييــم للجنــة الرتشــيحات واملكافــات حيــث اطلعــت عليهــا وأوصــت بالرفع 

بهــا ملجلــس اإلدارة. وينهــج البنــك إلســتمرارية عمليــة التقييــم ملجلــس اإلدارة و اللجــان املنبثقــة مــره واحــدة ســنويا وضــان إعــداد خطــط التطويــر الازمــة. 

ت(   الربامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس: 

مــن خــال نهــج البنــك يف تعزيــز  و تطويــر مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس يف مختلــف أوجــه الصناعــة املرصفيــة، فقــد صــر 

لتصميــم برامــج تدريبيــه ألعضــاء دورة املجلــس املمتــدة مــن ينايــر 2022م وحتــى ديســمرب 2024م، وتشــمل هــذه الربامــج كافــة أعضــاء املجلــس، وقــد 

ــر القياديــني،  ــر ليــوم كامــل قامــت بصياغتــه و تنفيــذه جامعــة  إنســياد كأحــد برامــج تطوي روعــي خــال العــام 2022م حضــور أعضــاء املجلــس برنامــج تطوي

وكذلــك تلقــى أعضــاء املجلــس برنامــج تطويــري ليــوم واحــد مــن قبــل CCL Academy مبــا يتعلــق باملخاطــر و كيفيــة تجنبهــا يف مختلــف األوضــاع 

ــات البنــك املركــزي الســعودي وقــد وردت الحقــاً التأكيــدات الازمــة مــن  ــة ، إضافــة اىل حضــور ورشــتي عمــل مبــا يتوافــق مــع متطلب ــة العاملي االقتصادي

أعضــاء املجلــس باالطــاع عــى محتــوى الــدورة التدريبيــة وورش العمــل.  وقــد شــمل الربنامــج التدريبــي عــى العنــارص اآلتيــة:

اتخاذ القرارات التفاعلية واالستباقية  مناحي الحوكمة الفعالة

األمن السيرباين أساليب مواجهة معوقات الحوكمة

إدارة األداء و املخاطر الحوكمة الرشعية

مكافحة االحتيال وغسيل األموال  استمرارية األعامل

حقوق املساهمني :  ث( 

مــن خــال التوجيهــات اإلرشافيــة ذات الصلــة وكقاعــدة عامــة، يعمــل البنــك عــى تســهيل مارســة املســاهمني لجميــع حقوقهــم النظاميــة   

املتصلــة بالســهم عــى أكمــل وجــه، ومــن ذلــك تقديــم املقرتحــات واملاحظــات حيــال البنــك وأدائــه. وقــد تــم تخصيــص هاتــف رقــم 6098394 012 أو 
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2157325 011 و الربيــد االلكــرتوين  SSU@baj.com.sa  لتلقــي أي إستفســارات مــن عمــوم املســاهمني، ودرج عــى الرفــع ملجلــس اإلدارة مبــا يــرد بهــذا 

الشــأن. إىل جانــب ذلــك ووفقــاً ملارســات البنــك فقــد أجــاب املجلــس عــن أســئلة واستفســارات املســاهمني خــال اجتــاع الجمعيــة العامــة للبنــك واللــذي 

عقــد يف أبريــل مــن العــام2022م وعــن طريــق وحــدة شــؤون املســاهمني يف البنــك، ويقــوم املجلــس مبراجعــة هــذه املاحظــات واآلراء ومناقشــتها.

طلبات سجل املساهمني :

خال العام 2022م روعي طلب سجات املساهمني وفق البيانات التالية :     

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

أخرى2022/01/09)1(

ملف أرباح2022/02/08)2(

أخرى2022/02/27)3(

أخرى2022/04/13)4(

أخرى2022/06/22)5(

ملف أرباح2022/08/02)6(

أخرى2022/10/04)7(

بصفــة عامــة، فــإن بنــك الجزيــرة يلتــزم روحــاً و نصــاً بكافــة األحــكام والتوجيهــات اإللزاميــة واإلسرتشــادية التــي تضمنتهــا الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن مقام 

هيئــة الســوق املاليــة و املبــادئ الرئيســية للحوكمــة يف املؤسســات املاليــة الصــادرة عــن مقــام البنــك املركــزي الســعودي، باســتثناء مــا هــو موضــح أدنــاه، 

بحيــث انعكــس هــذا االلتــزام مــن خــال تضمــني املتطلبــات يف نظــام البنــك األســايس ووثيقــة حوكمــة البنــك ولوائــح عمــل مجلــس اإلدارة ولجانــه الفرعيــة، 

باإلضافــة لسياســات وأطــر حوكمــة بنــك الجزيــرة والسياســات الداخليــة وأدلــة العمــل املنظمــة ألعــال قطاعــات البنــك املختلفــة، والتــي تتضمــن إثبــات حقــوق 

املســاهمني يف األســهم و املشــاركة يف الجمعيــات العامــة وتوفــر جميــع املعلومــات التــي تكفــل للمســاهمني مارســة حقوقهــم، واإلفصــاح عــن البيانــات 

املاليــة وغــر املاليــة والتمــي التــام مــع متطلبــات الشــفافية وفــق الحــدود النظاميــة، وكذلــك تحديــد واجبــات مجلــس اإلدارة ومســئوليات أعضائــه وتشــكيل 

لجانــه املختلفــه وفــق لوائــح عمــل تتفــق مــع التوجيهــات اإلرشافيــة.

أسباب عدم التزام البنكاملتطلباملادة 

تشكيل لجنة الحوكمة )مادة اسرتشادية(92
يقوم مجلس اإلدارة وفق قواعد عمله باإلرشاف عى مناحي 

حوكمة البنك والتأكد من االلتزام بها.

90

الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )4(
تم تضمني البيانات بشكل إجايل.اإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيني

اإلشعار املتعلق مبلكيات أهم املساهمني

مل يتلــق البنــك خــال العــام أي إشــعارات مــن املســاهمني واألشــخاص ذوي العاقــة بخصــوص تغــر نســبة ملكيتهــم يف أســهم البنــك وذلــك بحســب مــا  

تتضمنــه املــادة الثامنــة و الســتني مــن متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة. وتتضمــن الجــداول 

أدنــاه وصفــاً للمصالــح التــي تعــود لكبــار املســاهمني وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك وكبــار التنفيذيــني أو أزواجهــم و أوالدهــم  يف األســهم أو أدوات الديــن: 

1(  وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لكبار املساهمني :

م
اسم من تعود له املصلحة او األوراق 

التعاقدية أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2022مبداية العام 2022م
نسبة التغريصايف التغري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

24.17-%13,070,295-54,070,29541,000,000رشكه اتحاد االخوه للتنميه1

0%41,002,90341,002,9030األستاذ/ ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط2

2(  وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم:

الصلةاالسم
 رصيد أسهم 

بداية 2022م

 رصيد أسهم 

نهاية 2022م
نسبة التغرصايف التغر

0.00%1,0001,0000نفسهاملهندس/ طارق بن عثان عبدالله القصبي

6.67-%2,000-30,00028,000ابنة رئيس مجلس إدارةاألستاذة/ منال بنت طارق عثان القصبي

0.00%2,7312,7310نفسهاملهندس/ عبداملجيد إبراهيم عبداملحسن السلطان

24.17-%13,070,295-54,070,29541,000,000رشيك لعضو مجلس إدارةرشكة اتحاد اال خوه للتنمية

0.00%2,0002,0000نفسهاألستاذ/ سعد إبراهيم سعد املشوح

0.00%65,00065,0000نفسهاألستاذ/ عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتري

0.00%2,5002,5000زوجة عضو مجلس إدارةاألستاذة/ فهدة فايز فهد القصيبي

100.00-%10-100نفسهاألستاذ/ عادل سعود عبدالحميد دهلوي
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100.00%010,00010,000نفسهاألستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز محمد الشايع

443.63%7,390,99240,180,00032,789,008ممثل لشخصية أعتبارية املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية

100.00-%5,748,600-5,748,6000ممثل لشخصية أعتباريةرشكة حصانة االستثارية

0.00%3,799,0403,799,0400نفسهاألستاذ/ عبداللطيف خليفة عبداللطيف امللحم

6.67-%20,000-300,000280,000والد عضو مجلس إدارة األستاذ/ خليفه عبداللطيف عبدالله امللحم

0.00%1,0001,0000نفسهاألستاذ/ نايف عبدالكريم عبدالله العبدالكريم

3(   وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيني يف البنك وزوجاتهم وأوالدهم : 

الصلةاالسم
رصيد أسهم 

بداية 2022م

 رصيد أسهم 

نهاية 2022م
نسبة التغرصايف التغر

 األستاذ / نايف عبدالكريم عبدالله العبدالكريم

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب
1,0001,00000نفسه

 الدكتور/ فهد عي العليان

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الرشيعة ومجموعة 

االستدامة واملسؤولية االجتاعية

30,00030,00000نفسه

100%0800800ابنة – أحد كبار التنفيذينياألستاذة / حنني فهد عي العليان

 األستاذ/ فيصل مشهور املنصور

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس املال البرشي
100-%1,563-1,5630نفسه

 األستاذ/ أسامة خرض اإلبراهيم

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة إدارة املخاطر
5,1025,10200نفسه

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: 

يتشــكل مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة بحســب مــا نصــت عليــه أحــكام النظــام االســاس مــن )9( أعضــاء يــوكل لهــم مهــام إدارة البنــك، وبتاريــخ 15 نوفمــرب 2021م 

عقــدت الجمعيــة العامــة للبنــك اجتاعهــا الختيــار وانتخــاب اعضــاء مجلــس اإلدارة لــدورة املجلــس املمتــدة مــن 01 ينايــر 2022م وحتــى 31 ديســمرب 2024م 

وفــق منهجيــة التصويــت الرتاكمــي. ووفــق التوجيهــات اإلرشافيــة وبعــد الحصــول عــى موافقــة الجهــات التنظيميــة فقــد روعــي اختيــار رئيــس للمجلــس ونائــب 

للرئيــس وعضــواً منتدبــاً مــن بــني أعضــاء املجلــس حســب اآليت:

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

عضو مجلس إدارة غر تنفيذي – رئيس مجلس اإلدارة املهندس/ طارق بن عثان القصبـــــــــي1

عضو مجلس إدارة غر تنفيذي – نائب رئيس املجلس املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان2

عضو مجلس إدارة تنفيذي - العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي األستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم3

عضو مجلس إدارة غر تنفيذياألستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتري4

عضو مجلس إدارة غر تنفيذياألستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي5

عضو مجلس إدارة غر تنفيذياألستاذ/ محمد بن سعد بن داود6

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ عبداللطيف بن خليفة امللحم 7

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع8

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ سعد بن إبراهيم املشوح9

كــا راعــى مجلــس إدارة البنــك اختيــار وتعيــني رؤســاء وأعضــاء لجــان املجلــس الفرعيــة لــدورة املجلــس املمتــدة مــن 01 ينايــر 2022م وحتــى 31 ديســمرب 

2024م، و املشــكلة حســب اآليت:  

اللجنة التنفيذية . . 1

لجنة املخاطر. . 2

لجنة الرتشيحات واملكافآت.. 3

لجنة االستدامة واملسؤولية االجتاعية. . 4

لجنة املراجعة )و التي صادقت الجمعية العامة للبنك يف اجتاعها )63( املنعقد بتاريخ 15 نوفمرب 2021 عى تشكيلها وتعيني أعضاءها( . . 5
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أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:

أ(   أعضاء مجلس اإلدارة:

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/طارق بن 1

عثامن القصبي

1995م- رئيس مجلس إدارة رشكة . 1

دله للخدمات الصحية.

2006م - عضو مجلس إدارة رشكة . 2

جامعة اململكة )مملكة البحرين(.

2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة . 3

رزم  لاستثار.

2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة . 4

عطاء التعليمية.

2013م رئيس مجلس إدارة رشكة . 5

NEBA  )خارج اململكة(.

2016م- رئيس مجلس إدارة بنك . 6

الجزيرة.

2017م  رئيس مجلس املديرين . 7

رشكة دله فارما.

2020م - رئيس مجلس االدارة رشكة . 8

درع الرعاية القابضة.

2022م رشكة الجزيرة لألسواق . 9

املالية – رئيس مجلس االدارة.

1981م - 1989م نائب رئيس مؤسسة كرا . 1
للمقاوالت.

1989م - 1990م مدير عام رشكة مكة لإلنشاء . 2
والتعمر.

1990م- 2007م نائب الرئيس -رشكة دلة الربكة . 3
القابضة.

1998م - 2015م عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.. 4

2007م - 2019م  نائب رئيس مجلس االدارة يف . 5
رشكة عسر للتجارة والسياحة والصناعة .

2008م- 2013م/ 2015م- 2016م رئيس مجلس . 6
اإلدارة –رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

2018م - 2021م عضو مجلس االدارة يف رشكة . 7
البلد األمني للتنمية والتطوير العمراين.

2018م - 2021م  عضو مجلس االدارة يف رشكة . 8
ضاحية سمو.

2019م - 2021م املؤسسة العامة للتأمينات . 9
االجتاعية.

1976م بكالوريوس 

هندسة مدنية – جامعة 

امللك سعود.

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 

استثارية متعددة داخل 

وخارج اململكة العربية 

السعودية.

املهندس/عبد املجيد 2

بن إبراهيم السلطان

1993م- عضو مجلس إدارة رشكة . 1
اتحاد األخوة للتنمية.

2004م - عضو مجلس إدارة بنك . 2
الجزيرة.

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

2013م - رئيس مجلس إدارة رشكة . 4
الجزيرة تكافل تعاوين.

2013م - رئيس مجلس إدارة  رشكة . 5
درة  للتنمية  املتقدمة.

1990م - 1993م  ادارة حسابات الرشكات بالبنك . 1
األهي التجاري.

1991م - 2007م عضو مجلس إدارة رشكة املرافق . 2
اإلنشائية.

1991م - 2007م رئيس مجلس إدارة رشكة تصنيع . 3
مواد التعبئة والتغليف –فيبكو.

1993م - 2000م مدير عام رشكة املرافق االنشائية.. 4

1994م- 2021م الرئيس التنفيذي لرشكة اتحاد . 5
االخوة للتنمية.

1998م - 2018م – عضو مجلس إدارة رشكة . 6
أسمنت القصيم.

1989م بكالوريوس 

يف الهندسة - جامعة 

امللك سعود.

عضو مجلس إدارة بنك 

الجزيرة منذ عام 2004م 

ورئيس مجلس إدارة رشكة 

الجزيرة تكافل تعاوين، 

إضافة إىل املشاركة 

يف عضويات مجالس 

إدارات رشكات استثارية 

أخرى متنوعة  داخل وخارج 

اململكة العربية السعودية.

األستاذ/ نايف بن عبد 3

الكريم العبد الكريم

2020م لرئيس التنفيذي لبنك . 1
الجزيرة.

2020م  عضو لجنة الرتشيحات . 2
واملكافآت- رشكة الجزيرة لألسواق 

املالية.

2020م عضو مجلس إدارة الجزيرة . 3
كابيتال.

2021م  عضو مجلس اإلدارة . 4
املنتدب لبنك الجزيرة.

2021م عضو اللجنة التنفيذية لبنك . 5
الجزيرة.

2020م عضو لجنة الرتشيحات . 6
واملكافآت – رشكة سمة للمعلومات 

اإلئتانية.

2020م عضو اللجنة التنفيذية - . 7
رشكة سمة للمعلومات اإلئتانية.

2022 م عضو مجلس إدارة الجزيرة . 8
تكافل تعاوين

2022م عضو لجنة االستثار – . 9
الجزيرة تكافل تعاوين.

2022م عضو اللجنة التنفيذية- . 10
الجزيرة تكافل تعاوين.

2001م - 2004م مدير عاقات االئتان – بنك . 1
الرياض.

2004م - 2011م املدير اإلقليمي ملرصفية األفراد . 2
– البنك األهي.

2012م  رئيس املرصفية الخاصة – بنك ساب.. 3

2012م - 2013م  مدير عام الفروع وإدارة الروات . 4
– بنك ساب.

2012م - 2018م رئيس مجلس إدارة –وكالة ساب . 5
للتأمني.

2014م - 2017م عضو مجلس إدارة/عضو اللجنة . 6
التنفيذية – ساند.

2014م - 2019م  مدير عام مرصفية األفراد وإدارة . 7
الروات – بنك ساب.

2016م - 2018م عضو مجلس إدارة/عضو اللجنة . 8
التنفيذية – ساب تكافل.  

2017م - 2019م عضو مجلس إدارة – رشكة إتش . 9
إس يب يس العربية السعودية.

2017م - 2020م عضو مجلس إدارة – سمة.. 10

2019م - 2020م  نائب مدير عام ملرصفية األفراد . 11
وإدارة الروات – بنك ساب.

1995م بكالوريوس 

مالية – جامعة امللك 

سعود.

2001م  ماجستر إدارة 

أعال – جامعة إلنوي 

– أمريكا.

خربات سابقة وحالية يف 

مجال البنوك التجارية.
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الخرباتاملؤهاتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ عبد 4

الوهـــاب بن عبد 

الكريم البتريي

2004م  عضو مجلس إدارة -   .1
رشكة منافذ لسيارات اإلسعاف 

واملعاقني.

2013م  عضو مجلس إدارة- رشكة   .2
تضامن الهمة املحدودة.

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

2014م رشيك مؤسس – رشكة   .4
رشكاء وتر االعال للتجارة املحدودة.

2015م نائب رئيس مجلس اإلدارة –   .5
رشكة اللجني.

2015 م عضو مجلس إدارة- مجموعة   .6
السنبلة.

2019 م عضو مجلس إدارة- رشكة   .7
مجموعة كابات الرياض.

2020م نائب رئيس مجلس   .8
اإلدارة – الرشكة الوطنية للصناعات 

.NATPET البرتوكياوية

2022م عضو لجنة املخاطر يف بنك   .9
الجزيرة.

2022م عضو مجلس إدارة يف رشكة   .10
الخطوط السعودية للتموين

2022م عضو مجلس إدارة يف رشكة   .11
ترابط

1999م – 2004م مدير محافظ االستثار – البنك   .1
السعودي االمريي )سامبا(.

2004م- 2014م –رشيك مؤسس/ عضو اللجنة   .2
التنفيذية- رشكة مكتب العائلة – إدارة الروات/

البحرين.

2018م- 2020م- نائب رئيس اللجنة االستشارية-   .3
هيئة السوق املالية .

2020م عضو لجنة املخاطر – بنك الجزيرة.  .4

2021م اختبار الشهادة 

العامة للتعامل يف 

CME-( األوراق املالية

1( & اختبار شهادة 

وسطاء األسهم 

)CME-3(- هيئة 

السوق املالية

2010م – ماجستر- 

إدارة أعال- كلية لندن 

 London( لألعال

)Business School

2000م بكالوريوس 

العلوم املالية – جامعة 

امللك فهد للبرتول 

واملعادن

خربات سابقة متنوعة يف 

املحاسبة واملراجعة لدى 

العديد من املؤسسات 

املالية واالستثارية داخل 

وخارج اململكة.

األستاذ/إبراهيم بن 5

عبد العزيز الشايع

2014م  املدير عام الشؤون . 1
املالية – املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتاعية.

2016م  عضو مجلس إدارة بنك . 2
الجزيرة.

2016م عضو لجنة املراجعة من . 3
خارج املجلس يف رشكة حصانة 

االستثارية.

2019م عضو مجلس إدارة رشكة . 4
مصدر لحلول البيانات.

2020م عضو اللجنة التنفيذية- بنك . 5
الجزيرة.

2020م عضو لجنة الرتشيحات . 6
واملكافآت –بنك الجزيرة.

2002م- 2004م  مراجع خارجي – مكتب الراشد   .1
محاسبون قانونيون.

2010م - 2013م عضو لجنة املراجعة – رشكة اليانز   .2
السعودي الفرني للتامني التعاوين.

2011م- 2014م مدير إدارة امليزانية – املؤسسة   .3
العامة للتأمينات االجتاعة.

2011م - 2015م  عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت   .4
الصفوة.

2013م - 2015م رئيس لجنة املراجعة - رشكة   .5
أسمنت الصفوة.

2014م - 2021م مدير عام الشؤون املالية -   .6
املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعة.

2016م - 2020م رئيس/ عضو لجنة املخاطر – بنك   .7
الجزيرة.

2004م – بكالوريوس 

–املحاسبة- جامعة 

امللك سعود.

2008م ماجستر 

املحاسبة املهنية 

املتقدمة- جامعة 

كوينزالند للتقنية – 

اسرتاليا.

خربات سابقة وحالية 

متنوعة يف  مؤسسات 

مالية واستثارية يف 

مجاالت املحاسبة 

واملراجعة .

األستاذ/ عادل بن 6

سعود دهلوي

2017م املدير املؤسس، مكتب   .1
موثوق لاستشارات املالية.

2019م  عضو مجلس إدارة - بنك   .2
الجزيرة.

2021م عضو  مجلس اإلدارة /  .3
اللجنة التنفيذية ولجنة املكافآت 
والرتشيحات يف مجموعة تأجر.

2022م  مستشار الرئيس التنفيذي   .4
– رشكة دلة الربكة القابضة.

2022م رئيس لجنة املخاطر - بنك   .5
الجزيرة.

1994م - 2002م  مسؤول العاقات للخدمات   .1
املرصفية للرشكات – البنك السعودي الفرني.

2002م - 2006م قائد فريق سامبا للخدمات   .2
املرصفية للرشكات واالستثارات– مجموعة سامبا 

املالية.

2006م - 2011م مساعد الرئيس التنفيذي   .3
لاستثار – رشكة دلة الربكة القابضة.

2011م- 2017م العضو املنتدب والرئيس التنفيذي   .4
– رشكة أتقان كابيتال. 

2018م - 2020م مساعد الرئيس التنفيذي   .5
لاستثار – رشكة دلة الربكة القابضة

2019م - 2021م عضو مجلس اإلدارة واللجنة   .6
التنفيذية ورئيس لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.

2019م - 2021م عضو مجلس اإلدارة – رشمة دلة   .7
للخدمات الصحية.

2020م - 2022م العضو املنتدب - رشكة دلة   .8
لاستثار القابضة.

1993م – بكالوريوس 

العلوم الطبية 

التطبيقية - جامعة 

امللك سعود.

خربات سابقة وحالية يف 

البنوك التجارية، ائتان 

الرشكات إدارة االستثارات، 

املرصفية االستثارية و 

االستشارات املالية.
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األستاذ/ محمد بن 7

سعد بن داود

2014م عضو مجلس إدارة/ لجنة   .1

املراجعة يف رشكة محمد عبدالعزيز 

الراجحي وأوالده لاستثار.

2014م عضو مجلس إدارة يف رشكة   .2

منافع لاستثار.

2015م عضو مجلس إدارة/ لجنة   .3

املخاطر يف رشكة دار التمليك.

2018م عضو مجلس إدارة رشكة الفا   .4

املالية.

2019م عضو مجلس إدارة/ اللجنة   .5

التنفيذية يف الرشكه العقاريه 

السعوديه.

2019م عضو مجلس إدارة الرشكة   .6

الكيميائية السعودية.

2020م عضو مجلس إدارة يف رشكة   .7

عقاالت املحدوده.

2020م عضو مجلس إدارة/ لجنة   .8

الحوكمة يف رشكه ثقه.

عضو لجنة املخاطر يف رشكة   .9

الخدمات األرضية.

عضو مجلس إدارة /اللجنة التنفيذية   .10

يف بنك الجزيرة 2022.

2004م - 2013م نائب مدير عام الخدمات املرصفية   .1
للرشكات للبنك العريب الوطني.

2009م - 2013م عضو مجلس إدارة رشكة العريب   .2
لاستثار.

2009م - 2013م عضو مجلس إدارة رشكة العريب   .3
للمعدات الثقيلة.

2012م - 2014م عضو مجلس إدارة الرشكة   .4
السعودية لتمويل املساكن.

2013م - 2014م مدير عام الخدمات املرصفية   .5
للرشكات للبنك السعودي الربيطاين.

2013م - 2014م عضو مجلس إدارة رشكة ساب   .6
تكافل.

2014م - 2018م الرئيس التنفيذي/عضو مجلس   .7
إدارة رشكة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده 

لاستثار.

2015م - 2018م عضو مجلس إدارة رشكة فالكون   .8
للصناعات الباستيكية.

2015م- 2018م عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة   .9
لألجهزة املنزلية.

2015م - 2019م عضو مجلس إدارة رشكة املرطبات   .10
العاملية.

2015م - 2020م عضو مجلس إدارة رشكة واحة   .11
األلياف الزجاجية.

2016م عضو مجلس إدارة – لجنة االستثار صندوق   .12
التنمية العقاري.

2017م - 2018م عضو اللجنة الصناعية لغرفة الرياض.  .13

2019م عضو مجلس إدارة/ رئيس لجنة االستثار   .14
يف  رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني 

التعاوين )ميد قلف للتأمني(.

2019م عضو مجلس إدارة رشكة الراجحي للصناعات   .15
الحديدية.

2021م عضو مجلس إدارة/عضو لجنة تنفيذية يف   .16
رشكه عبدالله العثيم لاستثار.

1996م بكالوريوس 

محاسبة – جامعة امللك 

سعود.

خربات سابقة وحالية يف 

املجالني االستثاري 

واملرصيف. 

األستاذ/سعد بن 8

إبراهيم املشوح

2010م عضو ورئيس لجنة املراجعة   .1
يف رشكة اسمنت القصيم .

2016م عضو مجلس إدارة أسمنت   .2
القصيم .

2017م عضو املجلس اإلرشايف/  .3
لجنة املراجعة ملركز بناء األرس 

املنتجة ( جنى )- إحدى فروع 
مؤسسة سليان الراجحي للتمويل.

2019م عضو مجلس إدارة رشكة   .4
الخزائن املبتكرة .

2019م عضو لجنة املراجعة يف   .5
رشكة فواز الحكر رشكة مساهمة 

عامة.

2019م عضو لجنة مراجعة ثوب   .6
األصيل.

2021م عضو اللجنة التنفيذية برشكة   .7
أسمنت القصيم.

2021م عضو لجنة املراجعة برشكة   .8
كيانول.

2021م عضو لجنة املراجعة برشكة   .9
الدرة للسكر .

2022م عضو لجنة املراجعة برشكة    .10
لونا لألغذية.

2022م عضو لجنة املراجعة يف بنك   .11
الجزيرة.

1985م2003-م رئيس فريق اقراض صندوق التنمية   .1
الصناعية السعودية.

2003م2019-م  الرئيس التنفيذي رشكة اتحاد   .2
الخليج لألغذية .

2013م2016-م عضو مجلس إدارة / رئيس لجنة   .3
املراجعة رشكة الجزيرة تكافل.

2014م2016-م عضو لجنة مراجعة رشكة صناعات   .4
العيىس.

2020م عضو ورئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت   .5
برشكة أسمنت القصيم.

2020م عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت يف رشكة   .6
رزا  مؤسسة تابعة ملصلحة املعاشات والتقاعد.

1985م – بكالوريوس 

اإلدارة الصناعية – جامعة 

امللك فهد للبرتول 

واملعادن

1987م – دورة 

متخصصة يف اإلدارة 

املالية واالستثار- 

بنك تشيس منهاتن 

– الواليات املتحدة 

االمريكية.

1990م – دورة 

متخصصة – مالية / 

اقتصاد – الواليات 

املتحدة / هارفارد.

خربات سابقة وحالية يف 

الرشكات املساهمة 

واإلدارة يف عدة مجاالت 

منها  البنوك والتمويل 

واملراجعة، والصناعة.

األستاذ/ عبداللطيف 9

بن خليفة امللحم

2016م صندوق التنمية الصناعية   .1
السعودي.

2019م عضو مجلس اإلدارة /عضو لجنة   .2
التنفيذية يف رشكة التصنيع الوطنية.

2022م عضو لجنة املخاطر  يف بنك   .3
الجزيرة.

2022م عضو لجنة الرتشيحات   .4
واملكافآت يف بنك الجزيرة.

2022م عضو مجلس اإلدارة / عضو   .5
لجنة التنفيذية واالسرتاتيجية/ عضو 

لجنة الرتشيحات واملكافاّت يف رشكة 
والء للتأمني التعاوين.

2013م - 2015م رشكة فلور اململكة العربية   .1
السعودية.

2016م - 2021م صندوق التنمية الصناعية   .2
credit department )السعودي )قسم االئتان

2013م بكالوريوس 

هندسة صناعية –جامعة 

كونكورديا–مونرتيال–.

خربات يف تقييم املخاطر 
ومتويل املشاريع. 
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املهندس/طارق بن 1
عثامن القصبي

رئيس اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.. 1

رئيس لجنة االستثار والتمويل و عضو . 2
لجنة الرتشيحات واملكافآت يف رشكة 

دله للخدمات الصحية.

عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت – رشكة . 3
عطاء التعليمية.

رئيس اللجنة التنفيذية واالستثار يف . 4
رشكة درع الرعاية القابضة.

1998م - 2015م عضو اللجنة    .1
التنفيذية لبنك الجزيرة.

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

1976م بكالوريوس هندسة مدنية 
–جامعة امللك سعود.

عضو يف مجلس إدارة 
بنك الجزيرة منذ عام 

1998م إضافة لعضوية  
اللجنة التنفيذية، وكذلك 
رئاسة سابقة للجنة إدارة 

املخاطر ، إضافة إىل 
عضوية العديد من من 
مجالس إدارات رشكات 

ذات أنشطة استثارية 
متعددة داخل وخارج 

اململكة.

املهندس/عبداملجيد 2
بن إبراهيم السلطان

2016م  عضو اللجنة التنفيذية – بنك . 1
الجزيرة.

2019م رئيس لجنة املسئولية . 2
اإلجتاعية )برنامج خر الجزيرة( – بنك 

الجزيرة.

2020م عضو لجنة الرتشيحات و . 3
املكافآت – بنك الجزيرة .

عضو اللجنة التنفيذية/لجنة االستثار . 4
رشكة دار التنمية.

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

1989م، بكالوريوس يف الهندسة - 
جامعة امللك سعود.

عضو مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ 2004م 
ورئيس مجلس إدارة 

رشكة الجزيرة تكافل ، 
ومشارك يف عضويات 
مجالس إدارات رشكات 

استثارية أخرى متنوعة  
داخل وخارج اململكة.

األستاذ/ نايف بن عبد 3
الكريم العبد الكريم

2021م عضو اللجنة التنفيذية لبنك . 1
الجزيرة.

2020م عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت- . 2
رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت واللجنة . 3
التنفيذية رشكة سمة للمعلومات 

االئتانية.

2020م عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت-. 4
رشكة سمة للمعلومات االئتانية.

2020م عضو اللجنة التنفيذية – رشكة . 5
سمة للمعلومات االئتانية.

2022م عضو لجنة االستثار – الجزيرة . 6
تكافل تعاوين

2022م عضو اللجنة التنفيذية- الجزيرة . 7
تكافل تعاوين.

2014م - 2017م عضو اللجنة    .1
التنفيذية ساند.

2016م - 2018م عضو اللجنة    .2
التنفيذية ساب تكافل.

1995م بكالوريوس مالية – جامعة 
امللك سعود .

2001م  ماجستر إدارة أعال – جامعة 
إلنوي – أمريكا.

خربات سابقة وحالية يف 
مجال البنوك التجارية.

األستاذ/ محمد بن 4
سعد بن داود

رئيس لجنة االستثار يف  رشكة . 1
املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني 

التعاوين.)ميد قلف للتأمني(.

عضو لجنة املخاطر يف رشكة الخدمات . 2
األرضية.

عضو لجنة املخاطر يف رشكة دار التمليك.. 3

عضو لجنة املراجعة يف رشكة محمد . 4
عبدالعزيز الراجحي وأوالده لاستمثار.

رئيس لجنة االستثار يف رشكه مجموعه . 5
عبداللطيف العيي القابضه.

عضو الجنة تنفيذية يف رشكه عبدالله . 6
العثيم لاستثار.

عضو لجنة الحوكمة يف رشكه ثقه.. 7

عضو اللجنة التنفيذية يف الرشكه العقاريه . 8
السعوديه.

2022م عضو اللجنة التنفيذية يف بنك . 9
الجزيرة.

2017م - 2018م عضو اللجنة    .1
الصناعية لغرفة الرياض.

1996م بكالوريوس محاسبة – جامعة 
امللك سعود.

خربات سابقة وحالية يف 
الرشكات املساهمة 

واإلدارة يف عدة مجاالت 
منها  املرصفية والبنوك 
واملخاطر، واالستثارات 

والتأمني والتطوير 
العقاري.

األستاذ/ إبراهيم بن 5
عبد العزيز الشايع

2016م عضو لجنة املراجعة من خارج . 1
املجلس برشكة حصانة االستثارية.

2020م عضو اللجنة التنفيذية   بنك . 2
الجزيرة. 

2020م رئيس لجنة الرتشيحات . 3
واملكافآت-بنك الجزيرة.

2010م - 2013م عضو  لجنة    .1
املراجعة رشكة اليانز السعودي 

الفرني للتأمني التعاوين.

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

2016م - 2020م رئيس/ عضو لجنة    .3
املخاطر – بنك الجزيرة.

2004م – بكالوريوس –املحاسبة- 
جامعة امللك سعود.

2008م ماجستر املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة كوينزالند للتقنية – 

الواليات املتحدة األمريكية.

خربات سابقة وحالية 
متنوعة يف  مؤسسات 

مالية واستثارية يف 
مجاالت املحاسبة 

واملراجعة .

األستاذ/ عادل بن 6
سعود دهلوي

2021م عضو اللجنة التنفيذية ولجنة . 1
املكافآت والرتشيحات يف مجموعة تأجر.

2022م رئيس لجنة املخاطر بنك الجزيرة.. 2

2019م- 2021م  عضو اللجنة    .1
التنفيذية لبنك الجزيرة.

2019م- 2021م رئيس لجنة املراجعة    .2
لبنك الجزيرة.

1993م – بكالوريوس العلوم الطبية 
التطبيقية - جامعة امللك سعود.

خربات يف البنوك التجارية، 
ائتان الرشكات ، إدارة 

االستثارات املرصفية 
االستثارية واالستشارات 

   املالية.

األستاذ/فوزي بن 7
ابراهيم بن عبدالله 

الحبيب

عضو لجنة املراجعة يف رشكة تصنيع . 1
مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(.

عضو لجنة املراجعة يف رشكة أسمنت . 2
القصيم.

2022م عضو لجنة املراجعة يف بنك . 3
الجزيرة.

التدرج يف أعال مراجعة الحسابات    .1
لدى ارنست ويونغ.

رئيس إدارة املراجعة الداخلية البنك    .2
العريب الوطني.

رئيس إدارة املتابعة والتنفيذ –رئيس    .3
إدارة املراجعة الداخلية – هيئة 

السوق املالية.

تأسيس وإدارة مكتب وكاد لاستشارات    .4
املالية )لغر األوراق املالية(.

1989م بكالوريوس محاسبة – جامعة 
امللك عبدالعزيز.

 1993م زمالةاملحاسبني القانونيني 
األمريكية )CPA(- الواليات املتحدة 

األمريكية.

1997م برنامج اإلدارة املتقدمة – 
وارتون – جامعة بنسلفانيا.

عضو يف لجان املراجعة، 
ولديه خربة يف ادارة 

الحسابات واملراجعات 
الداخلية، واالستشارات 

املالية لدى البنوك 
وهيئة السوق املالية.
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الدكتور/ أبوبكر بن 8
عيل بن عمر باجابر 

2022م عضو لجنة املراجعة – بنك . 1
الجزيرة.

عضو لجنة املراجعة يف رشكة ساب . 2
تكافل.

عضو لجنة املراجعة يف رشكة سيسكو.. 3

عضو لجنة املراجعة يف رشكة النهدي . 4
الطبية.

عضو لجنة املراجعة يف رشكة . 5
عبداللطيف جميل للتمويل.

عضو لجنة املراجعة يف رشكة . 6
عبداللطيف جميل للتمويل.

1974م - 2012م عدة مناصب إدارية    .1
– البنك األهي التجاري.

1972م بكالوريوس محاسبة-جامعة 
الخرطوم – السودان.

 1979م ماجستر محاسبة – جامعة 
برمنجهام – بريطانيا.

 1984م دكتوراة محاسبة وإدارة مالية – 
جامعة اسرتاسكايد – بريطانيا.

1989م زماله املحاسبيني القانونيني 
املعتمدين الربيطانية – محاسب 

قانوين معتمد بربيطانيا – جمعية 
املحاسبيني القانونيني املعتمدين 

الربيطانية – لندن.

1984م عضو املحاسبيني القانونيني 
املعتمدين الربيطانيه – محاسب 

قانوين معتمد بربيطانيا – جمعية 
املحاسبيني القانونيني املعتمدين 

الربيطانية – لندن.

خربات حالية وسابقة يف 
مجاالت املراجعة واملالية 

والبنوك التجارية يف 
اململكة.

األستاذ/ عبداللطيف 9
بن خليفة امللحم

2016م صندوق التنمية الصناعية . 1
السعودي.

2019م عضو مجلس اإلدارة /عضو لجنة . 2
التنفيذية يف رشكة التصنيع الوطنية.

2022م عضو لجنة املخاطر  يف بنك . 3
الجزيرة.

2022م عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت . 4
يف بنك الجزيرة.

2022م عضو مجلس اإلدارة / عضو . 5
لجنة التنفيذية واالسرتاتيجية/ عضو لجنة 

الرتشيحات واملكافاّت يف رشكة والء 
للتأمني التعاوين.

2013م - 2015م رشكة فلور    .1
اململكة العربية السعودية.

2016م - 2021م صندوق التنمية    .2
الصناعية السعودي )قسم االئتان( 

.credit department

2013م بكالوريوس هندسة صناعية 
–جامعة كونكورديا–مونرتيال.

خربات يف تقييم 
املخاطر ومتويل 

املشاريع. 

األستاذ/ عبدالله بن 10

ابراهيم الحقباين 

2020م رئيس لجنة املكافات   .1
Health Clus-  والرتشيحات يف  

ter)الرياض(.

عضو لجنة املكافات والرتشيحات يف     .2
Health Cluster )جدة –الجوف(.

2022م عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت   .3
– بنك الجزيرة.

عضو لجنة املكافات والرتشيحات   .4
يف  رشكة  Smart Marinas  لإلدارة 

والتطوير.

عضو لجنة املكافات والرتشيحات يف     .5
الربيد السعودي.

2001م - 2004م مسؤول أول    .1
للتدريب والتطوير – رشكة سيلي ال 

سيلي.

2005م - 2018م مدير املوارد    .2
البرشية – هيئة السوق املالية. 

2018م - 2021م مستشار أول    .3
للموارد البرشية يف املكتب التنفيذي 

ملعايل الوزير أحمد الخطيب.

2020-2019م رئيس املوار البرشية    .4
– وزارة السياحة.

2021م – الرئيس التنفيذي    .5
والشؤون الخارجية –  الهيئة السعودية 

للسياحة.

2001م  بكالوريوس – املوارد 

البرشية-جامعة واشنطن الرشقية – 

الواليات املتحدة االمريكية.

2005م ماجستر– إدارة األعال- 

الجامعة اللبنانية األمريكية– لبنان. 

2008م  دبلوم- التدريب والتطوير – 

منشأة لينقيفني للتدريب- الواليات 

املتحدة االمريكية. 

أكر من 18 سنه من 

الخرة يف مجال املوارد 

البرشية.

األستاذ/ عبد 11

الوهـــاب بن عبد 

الكريم البتريي

2004م  عضو مجلس إدارة - رشكة منافذ   .1
لسيارات اإلسعاف واملعاقني.

2013م  عضو مجلس إدارة- رشكة تضامن   .2
الهمة املحدودة.

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

2014م رشيك مؤسس – رشكة رشكاء   .4
وتر االعال للتجارة املحدودة.

2015م نائب رئيس مجلس اإلدارة –   .5
رشكة اللجني.

2015 م عضو مجلس إدارة- مجموعة   .6
السنبلة.

2019 م عضو مجلس إدارة- رشكة   .7
مجموعة كابات الرياض.

2020م نائب رئيس مجلس اإلدارة –   .8
الرشكة الوطنية للصناعات البرتوكياوية 

.NATPET

2022م عضو لجنة املخاطر يف بنك   .9
الجزيرة.

2022م عضو مجلس إدارة يف رشكة   .10
الخطوط السعودية للتموين

2022م عضو مجلس إدارة يف رشكة   .11
ترابط

1999م – 2004م مدير محافظ   .1
االستثار – البنك السعودي 

االمريي )سامبا(.

2004م- 2014م –رشيك مؤسس/   .2
عضو اللجنة التنفيذية- رشكة مكتب 

العائلة – إدارة الروات/البحرين.

2018م- 2020م- نائب رئيس اللجنة   .3
االستشارية- هيئة السوق املالية .

2020م عضو لجنة املخاطر – بنك   .4
الجزيرة.

2021م اختبار الشهادة العامة للتعامل 

يف األوراق املالية )CME-1( & اختبار 

 -)CME-3( شهادة وسطاء األسهم

هيئة السوق املالية

2010م – ماجستر- إدارة أعال- كلية 

 London Business( لندن لألعال

)School

2000م بكالوريوس العلوم املالية – 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

خربات سابقة متنوعة 
يف املحاسبة واملراجعة 

لدى العديد من 
املؤسسات املالية 

واالستثارية داخل وخارج 
اململكة.
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الخرباتاملؤهاتعضوية اللجان السابقةعضوية اللجان الحاليةاالسمم

األستاذ/ عبد العزيز 12

بن إبراهيم الهدلق

2013م عضو لجنة املسؤولية اإلجتاعية   .1
)برنامج  خر الجزيرة ألهل الجزيرة( – بنك 

الجزيرة .

عضو اللجنة الدامئة – وزارة الخارجية.   .1
1994م عضو اللجنة الوطنية يف اململكة    .2

العربية السعودية للسنة الدولية لألرسة.
1995م عضو اللجنة الوطنية املكلفة    .3
بإعداد التقرير الوطني ملؤمتر القمة 

العاملية للتنمية االجتاعية – كوبنهاجن 
الدامنارك.

1996-1998م – مساعد مدير عام اإلدارة    .4
العامة لشئون املنظات الدولية – وزارة 

العمل الشئون االجتاعية.
1998-2005م – مدير عام اإلدارة    .5

العامة للمنظات الدولية – وزارة العمل 
والشئون االجتاعية.

1996-2005م عضو مجلس إدارة –    .6
منظمة العمل الدولية.

2005-2006م املرشف العام عى إدارة    .7
العاقات اعامة واإلعام االجتاعي – وزارة 

الشئون االجتاعية.
2005-2007م مدير عام التعاون الدويل    .8

– وزارة الشئون االجتاعية للتنمية 
االجتاعية.

2007-2011م وكيل الوزارة املساعد    .9
– وزارة الشئون االجتاعية للتنمية 

االجتاعية.
2001-2013م وكيل الوزارة – وزارة    .10

الشئون االجتاعية للتنمية االجتاعية.
2014م- 2015م/ 2015م – 2016م    .11

رئيس لجنة الشؤون االجتاعية واألرسة 
والشباب يف مجلس الشورى.

2016م-2017م نائب رئيس لجنة الشؤون    .12
االجتاعية واألرسة والشباب يف مجلس 

الشورى.

1982م بكالوريوس خدمة اجتاعية-

جامعة امللك سعود.

1984م  دبلوم تنمية املجتمع – مركز 

التدريب والبحوث التطبيقية.

1991م دبلوم التنمية الدولية- جامعة 

ميزوري كولومبيا- الواليات املتحدة 

األمريكية.

1992م ماجستر تنمية املجتمع – 

جامعة ميزوري كولومبيا- الواليات 

املتحدة األمريكية.

خربات سابقة يف 

أقسام وزارة الشؤون 

االجتاعية إضافة إىل 

عضوية العديد من 

الهيئات واملنظات 

الدولية ذات الصلة 

بالعمل املجتمعي.

الخرباتاملؤهاتعضوية اللجان السابقةعضوية اللجان الحاليةاالسمم

الدكتور/ فهد بن 13

عيل العليان

2018م عضو لجنة االستدامة    .1
واملسؤولية اإلجتاعية )برنامج  خر 
الجزيرة ألهل الجزيرة( – بنك الجزيرة .

2021م عضو لجنة االستدامة – املجلس    .2
العام للمؤسسات املالية اإلسامية.

عضو مجلس إدارة – جمعية التوعية    .3
والتأهيل ) واعي (

عضو مجلس إدارة _ نادي الشباب.   .4

عضو لجنة استدامة – املجلس العام    .5
للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية.

عضو مجلس إدارة _ مدينة طيبة    .6
التعليمية للرتبية الخاصة.

عضو لجنة املسؤولية االجتاعية    .1
بالغرفة التجارية يف الرياض.

عضو هيئة التدريس – كلية العلوم    .2
االجتاعية/ كلية الرتبية – جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسامية – اململكة 

العربية السعودية.
وكيل عادة املركز الجامعي لخدمة    .3
املجتمع والتعليم املستمر جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسامية – 
اململكة العربية السعودية .

مستشار غر متفرغ – وزارة التعليم    .4
العايل.

مدير املرشوع الوطني الثقايف    .5
لتجديد الصلة بالكتاب مكتبة امللك 

عبدالعزيز العامة .

2001م دكتوراة الفلسفة يف الرتبية 

واملناهج- جامعة أوهايو - الواليات 

املتحدة األمريكية.

خربات يف املسؤولية 

االجتاعية والعديد من 

املشاركات يف الربامج 

ذات الصلة.

األستاذ/سعد بن 14

إبراهيم املشوح

2010م عضو ورئيس لجنة املراجعة يف   .1
رشكة اسمنت القصيم .

2016م عضو مجلس إدارة أسمنت   .2
القصيم .

2017م عضو املجلس اإلرشايف/لجنة   .3
املراجعة ملركز بناء األرس املنتجة ( جنى 

)- إحدى فروع مؤسسة سليان الراجحي 
للتمويل.

2019م عضو مجلس إدارة رشكة الخزائن   .4
املبتكرة .

2019م عضو لجنة املراجعة يف رشكة   .5
فواز الحكر رشكة مساهمة عامة.

2019م عضو لجنة مراجعة ثوب األصيل.  .6
2021م عضو اللجنة التنفيذية برشكة   .7

أسمنت القصيم.
2021م عضو لجنة املراجعة برشكة   .8

كيانول.
2021م عضو لجنة املراجعة برشكة الدرة   .9

للسكر .
2022م عضو لجنة املراجعة برشكة  لونا   .10

لألغذية.
2022م عضو لجنة املراجعة يف بنك   .11

الجزيرة.

1985م2003-م رئيس فريق اقراض   .1
صندوق التنمية الصناعية السعودية.

2003م2019-م  الرئيس التنفيذي   .2
رشكة اتحاد الخليج لألغذية .

2013م2016-م عضو مجلس إدارة   .3
/ رئيس لجنة املراجعة رشكة الجزيرة 

تكافل.

2014م2016-م عضو لجنة مراجعة   .4
رشكة صناعات العيىس.

2020م عضو ورئيس لجنة الرتشيحات   .5
واملكافآت برشكة أسمنت القصيم.

2020م عضو لجنة الرتشيحات   .6
واملكافآت يف رشكة رزا  مؤسسة 
تابعة ملصلحة املعاشات والتقاعد.

1985م – بكالوريوس اإلدارة الصناعية 

– جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

1987م – دورة متخصصة يف اإلدارة 

املالية واالستثار- بنك تشيس 

منهاتن – الواليات املتحدة االمريكية.

1990م – دورة متخصصة – مالية / 

اقتصاد – الواليات املتحدة / هارفارد.

خربات سابقة وحالية يف 

الرشكات املساهمة 

واإلدارة يف عدة مجاالت 

منها  البنوك والتمويل 

واملراجعة، والصناعة.
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ج(   اإلدارة التنفيذية:

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

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودإدارة ماليةبكالوريوس1995

جامعة والية إلينوي بالواليات املتحدةإدارة األعالماجستر2001

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضمدير عاقات اإلئتان2001 - 2004

2011 - 2004
املدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى – الخدمات 

املرصفية لألفراد
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهي

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة2012 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عام الفروع و إدارة الروات2012 - 2013

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عام الخدمات املرصفية و إدارة الروات2014 - 2019

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابنائب العضو املنتدب للخدمات املرصفية و إدارة الروات2019 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةساندعضو مجلس اإلدارة / عضو اللجنة التنفيذية2014 - 2017

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةوكالة ساب للتأمنيرئيس مجلس املديرين2012 - 2018

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةساب تكافلعضو مجلس اإلدارة / عضو االلجنة التنفيذية2016 - 2018

عضو مجلس اإلدارة2017 - 2019
HSBC  - إتش إس يب 
يس العربية السعودية

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مقفلة

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مقفلةسمةعضو مجلس اإلدارة2017 - 2020

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرئيس التنفيذي والعضو املنتدب2020 -حتى تاريخه

األستاذ/ هاين بن صالح نوري
املنصب: املدير املايل األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية بيكر- االواليات املتحدة االمريكيةادارة االعال - املحاسبةبكالريوس2002

جامعة سنرتال ميشيجان - الواليات املتحدة االمريكيةالعلوم - نظم املعلوماتماجستر 2003

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

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

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيمراقب مايل2003 - 2009

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهينائب الرئيس واملراقب املايل األول§2009 - 2014

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

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

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضام

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملسؤول املايل األول 2021
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االستاذ / خالد بن عثامن العثامن 
املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية لندن لألعال باململكة املتحدةإدارة أعالماجستر2012 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الفرنيرئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف املنطقة الوسطى 2003 - 2006

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك األهي التجاريرئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف املنطقة الوسطى 2006 - 2008

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البادرئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية لألفراد2008 - 2010

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية لألفراد2010 - 2011

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد2011

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

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودعلوم حاسب آيلبكالوريوس2002

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

حكوميهيئة حكوميةالبنك املركزي السعوديمحلل نظم2002 - 2005

حكوميهيئة حكوميةنظام سداد للمدفوعات مدير تقنية املعلومات2005 - 2009

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين )ساب(مدير تطوير القنوات املرصفية2009 - 2011

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم التحول اللوجستي فرباير2011م - يونيو 2011م

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

 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمسؤول العمليات األول  2017 إىل يوليو 2022

أمر ملي رقم أ/643 بالتعيني تاريخه 

04/12/1443هـ

مساعد وزير النقل والخدمات 

اللوجستية

وزارة النقل والخدمات 

اللوجستبة
النقل والخدمات اللوجستيةهيئة حكومية

األستاذ / ابراهيم بن عبدالله العمر  
املنصب: مسؤول العمليات األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودإدارة ماليةبكالوريوس1995

New York Institute of Technologyنظم معلومات إداريةبكالوريوس 2006 
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املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

التعليممؤسسة حكوميةمطابع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنمصمم جرافيك1998-1996

تجاريرشكة خاصةفاما القابضة مدير التقنية وتطوير األعال2007-1999 

اإلعامرشكة مساهمة مدرجةاملجموعة السعودية لألبحاث واإلعاممدير إدارة التقنية2009-2007

مدير تقنية املعلومات2009 - 2013
الرشكة الوطنية للرشاء املوحد لألدوية واألجهزة 

واملستلزمات الطبية - نوبكو
خدمات االمداد الطبية رشكة حكومية

املؤسس والرئيس التنفيذي2012 - 2018
Higility

)تم اغاق النشاط(
التقنيةمؤسسة فردية

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمسؤول التقنية األول2017-2013

القطاع املايلمنشأة حكوميةبنك التنمية اإلجتاعي مسؤول العمليات األول2022-2017

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمسؤول العمليات األول ديسمرب 2022

األستاذ / فيصل بن مشهور املنصور
املنصب: رئيس مجموعة رأس املال البرشي

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنإدارة نظم املعلوماتبكالوريوس2007

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

ابريل 2009

اكتوبر 2009
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمساعد مدير عاقة املوارد البرشية

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عاقة املوارد البرشية2009 - 2012

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير أول عاقة املوارد البرشية2013 - 2015

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التوظيف2016 - 2017

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التوظيف وخدمات املوظفني2017 - 2018

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التدريب وتطوير املوظفني2018 - 2020

حكوميهيئة حكوميةصندوق التنمية السياحيمسؤول املوارد البرشية2020

الصحةهيئة حكوميةوزارة الصحةعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت2020

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب أول للرئيس ورئيس مجموعة  رأس املال البرشي2021

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة رأس املال البرشي2021

 

األستاذ / سامي بن جدعان املهيد
املنصب: رئيس مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فيصلادارة أعالبكالوريوس2021

الرابطة الدولية لالتزام - جامعة مانشسرت االلتزام الدويل دبلوم  دويل 2011

معهد االدارة العامة االعال البنكية دبلوم 2000
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املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمختص خدمة عماء الخدمات املرصفية للرشكات2000 - 2003

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولنديادارة تجربة العماء2003 - 2004

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولنديمدير عاقة اول –مرصفية الرشكات2004 - 2008

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابمدير عاقة اول مرصفية الرشكات / قائد فريق2008 - 2009

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولندياخصايئ اإللتزام – مدير أول2009 - 2011

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

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابالرئيس التنفيذي لالتزام 2013 - 2019

2019-2020

عضو مجلس إدارة 

نائب رئيس مجلس إدارة 

رئيس لجنة املخاطر 

خدمات التامني رشكة مساهمة مدرجةساب تكافل 

عضو لجنة املخاطر 2018-2020
رشكة إتش إس يب يس 

العربية السعودية

رشكة سعودية 

مساهمة  مغلقة 
خدمات األوراق املالية

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابالرئيس التنفيذي للمخاطر املكلف 2019 - 2020

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك الفرني السعوديالرئيس التنفيذي لالتزام2020 - 2021

 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية2021

األستاذ / أسامة بن خرض اإلبراهيم 
املنصب:  رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادناإلدارة الصناعيةبكالوريوس 1994

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

2006 - 1996
تقلد عدة مناصب مبا فيها مدير عاقات العماء ورئيس 

قسم عاقات العماء
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

2008 - 2006
رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات يف املنطقة 

الوسطى
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات يف اململكة2008 - 2014

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة إدارة املخاطر 2017

د. فهد بن عيل العليان 
املنصب: رئيس مجموعة الرشيعة ومجموعة االستدامة واملسؤولية االجتاعية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية الرشيعة – جامعة اإلمامالتعليمبكالوريوس1990

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمامالتعليمماجستر1995

جامعة أوهايو، يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليمدكتوراه2001
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املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

2003
مدير املرشوع الوطني الثقايف لتجديد 

الصلة بالكتاب
خريمؤسسة خريةمكتبة امللك عبدالعزيز العامة

التعليممؤسسة حكوميةوزارة التعليم العايلمستشار غرمتفرغ2003 - 2007

2008 - 2005
وكيل عادة املركز الجامعي لخدمة املجتمع 

والتعليم املستمر

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية – 

اململكة العربية السعودية
التعليممؤسسة حكومية

2001-2018
عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية والعلوم 

اإلجتاعية

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية – 

اململكة العربية السعودية
التعليممؤسسة حكومية

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس املسؤولية االجتاعية2008

2015
رئيس مجموعة الرشيعة واالستدامة 

واملسؤولية االجتاعية
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

خريجمعية خريةجمعية التوعية والتأهيل االجتاعيعضو مجلس إدارة2017

2018
عضو مجلس اإلدارة واملرشف عى 

املسؤولية االجتاعية 
الرياضة والشبابمؤسسة حكوميةنادي الشباب

2020
عضو  مجموعة عمل املجلس العام 

لاستدامة 

املجلس العام للبنوك واملؤسسات 

املالية اإلسامية.
منظمة غر ربحيةمنظمة متخصصة

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

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة لندن رويال هولواي - اململكة املتحدةأمن املعلوماتماجستر2007

جامعة امللك سعود - الرياضعلوم الحاسببكالوريوس2001

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

القطاع املرصيفهيئة حكوميةالبنك املركزي السعوديمفتش بني2010-2002

هيئة حكوميةوزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتاخصايئ تدقيق2013-2010
االتصاالت وتقنية 

املعلومات

البنوكرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضنائب رئيس قسم املراجعة2019-2013

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املراجعة الداخليةمارس 2019

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

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود - الرياضالحاسب األيلبكالوريوس2002
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املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البادرئيس مجموعة اإللتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب2016 - 2020

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة اإللتزام ومكافحة الجرائم املالية2020

األستاذ/ هاين بن عبدالوهاب عريك
املنصب: رئيس مجموعة الخزينة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك عبدالعزيزإدارة األعالبكالوريوس1995

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمسؤول أول العمليات و مجموعة التقنية1995 - 2000

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةعضو االئتان مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات2000 - 2001

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةتطوير املنتجات املجموعة املرصفية اإلسامية2001 - 2002

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةرئيس وحدة سوق املال2002 - 2011

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

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخزينة2021

األستاذ / سلطان بن سعود القحطاين
املنصب: أمني عام مجلس اإلدارة ورئيس مجموعة الحوكمة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة اإلمامعلم اجتاعبكالوريس1998

معهد فلوريدا للتكنولوجيا/ الواليات املتحدة االمريكيةعلم االدارةماجستر2003

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

زراعيرشكة ذات مسؤولية محدودةرشكة التكامل الوطنية للزراعةمدير عاقة – املوارد البرشية1990 - 1993

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي املتحدمسؤول خدمة عماء1993 - 1994

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيمدير التوظيف2003 - 2006

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيمدير عاقة أول – الخدمات الخاصة2006 - 2008

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة مدير عاقة 2008 - 2009

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

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس ورئيس حوكمة الرشكات2016 - 2019

2021 - 2019
نائب الرئيس و أمني عام مجلس اإلدارة ورئيس 

مجموعة الحوكمة املكلف
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة
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املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

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

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

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة ويتواتررساند األعال الرقميةماجستر2021

جامعة كوازولو ناتال ، جنوب افريقيا إدارة اعالدبلوم2004

جامعة كوازولو ناتال ، جنوب افريقيااإلقتصاددبلوم2003

جامعة ناتال تجارةبكالوريس2001

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

االستشارات املاليةرشكة خاصة أكسنترشمستشار إداري2012-2004

االستشارات املاليةرشكة خاصةأبسا للخدمات املاليةقائد اإلسرتاتيجية2015-2013

االستشارات املاليةرشكة مساهمةمجموعة أبسارئيس املبادرات اإلسرتاتيجية والتحول الرقمي2019-2016

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة القنوات املرصفية البديلة2020

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة اإلسرتاتيجية والتحول الرقمي2021

األستاذ / بدر أحمد الرشودي
املنصب: رئيس إدارة حاية وتجربة العماء

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد اللغات الدولية - كالفورنيالغاتدبلوم 2001

معهد ترششل هاوس-الواليات املتحدةلغاتدبلوم1997-1996

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

منظمة غر ربحيةمنظمة متخصصةمدينة سلطان بن عبدالعزيزمرتجم2002

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابمسؤول عناية العماء2005-2003

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمرشف2009-2007

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير خدمة العماء 2010-2009

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعودينائب مدير املنتجات الخاصة2010

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير العمليات املركزي للمنتجات الخاصة2010

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير مكتب كبار العماء2011

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة حاية وتجربة العماء2021
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األستاذ / محمد الفارس 
املنصب: رئيس مجموعة املرصفية الخاصة وإدارة الروات

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

الجامعة األمريكية بواشنطن دي يسإدارة ماليةماجستر 2003

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك األهي التجاريمرصيف أول رشكات2003 - 2008

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير أول يف الرشكات التجارية2008 - 2013

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملدير اإلقليمي للمرصفية الخاصة وادارة الروات2013 - 2022

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املرصفية الخاصة وإدارة الروات2022

األستاذ / خالد بن راشد الشبانات 
املنصب: رئيس مجموعة فوري لخدمات تحويل األموال املكلف

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة اإلمامالعلومبكالوريس2003

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيمسئول خدمة العماء 1999-1997

املصارف والخدمات املاليةرشكة خاصةالراجحي للتجارة مدير فرع 2000 - 2005

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البادرئيس ادارة التطوير والجودة 2005 - 2013

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس ، رئيس تطوير االعال 2021-2013

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة فوري املكلف2022
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وصف مخترص الختصاصات ومهام أعامل لجان املجلس :

١.  اللجنة التنفيذية:

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة لبنــك الجزيــرة وفــق أحــكام النظــام األســاس ولوائــح عملهــا مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة يتــم اختيارهــم بواســطة املجلــس، 

ويرأســها يف هــذه الــدورة رئيــس مجلــس اإلدارة، ويحــدد مجلــس اإلدارة اختصاصاتهــا وصاحياتهــا. ويقــع عــى عاتــق اللجنــة التنفيذية وفقــاً للصاحيات املفوضة 

لهــا مراقبــة تطبيــق االســرتاتيجية والسياســات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة و ومراقبــة أداء البنــك والتوصيــة بامليزانيــة وخطــة العمــل املقدمــة للعــام املــايل 

والتأكــد مــن مــدى تنفيذهــا لسياســات مجلــس اإلدارة إضافــًة إىل مراقبــة كفــاءة تنفيــذ معايــر وسياســات الرقابــة الداخليــة، وتعقــد اللجنــة )9( إجتاعــات يف 

العــام عــى األقــل، وراعــى مجلــس إدارة البنــك تعيــني اللجنــة للــدورة الحاليــة املمتــدة مــن 01 ينايــر 2220م وحتــى 31 ديســمرب 2024م  بتاريــخ 29    جــادى 

األول 1443 ه املوافــق  02 ينايــر 2022م.  لتصبــح كل مــن )املهنــدس /طــارق بــن عثــان القصبــي – رئيســاً، وعضويــة كل مــن املهندس/عبداملجيــد بــن 

إبراهيــم الســلطان، األســتاذ/ محمــد بــن ســعد بــن داود ، األســتاذ/إبراهيم بــن عبدالعزيــز الشــايع، األســتاذ/نايف بــن عبــد الكريــم العبــد الكريــم(. 

وقد عقدت اللجنة )9( إجتاعات خال العام 2022م حرضها أعضاء اللجنة حسب ما هو موضح بالجدول أدناه:

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم
طبيعة 
العضوية

االجتاع 
األول

/01/26
2022

االجتاع 
الثاين

/02/28
2022

االجتاع 
الثالث

/03/23
2022

االجتاع 
الرابع

/04/19
2022

االجتاع 
الخامس
/05/18
2022

االجتاع 
السادس
/06/23
2022

االجتاع 
السابع

/09/27
2022

االجتاع 
الثامن

/11/15
2022

االجتاع 
التاسع

/12/07
2022

√√√√√√√√√رئيس اللجنة املهندس/طارق بن عثان القصبـــــــي1

2
املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم 

السلطان
√√√√√√√√√عضو

√√√√√√√√√عضواألستاذ/ محمد بن سعد بن داود3

4
األستاذ/ نايف بن عبد الكريم عبد الله 

العبد الكريم
√√√√√√√√√عضو

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

2.   لجنة املراجعة: 

تتشــكل لجنــة املراجعــة بحكــم الئحــة وقواعــد عملهــا مــن ثاثــة إىل خمســة أعضــاء، وتقــوم بــدور أســايس وهــام يف مســاعدة مجلــس اإلدارة للوفــاء بواجباتــه 

اإلرشافيــة فيــا يخــص ســامة القوائــم املاليــة للبنــك ومؤهــات واســتقالية مراجعــي حســابات البنــك، وأداء ضوابــط وإجــراءات اإلفصــاح بالبنــك وفعاليــة 

املراجعــة الداخليــة ومراجعــي الحســابات الخارجــني وكفايــة أنظمــة البنــك املحاســبية الداخليــة والضوابــط املاليــة، واإلرشاف عــى إدارة االلتــزام و التعامــات مــع 

األطــراف ذوي العاقــة بالبنــك وتقييــم مــدى إتســاقها والسياســات األخاقيــة واملتطلبــات القانونيــة والنظاميــة.

وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة يف اجتاعهــا  “الرابــع والســتون” املنعقــد بتاريــخ 19 أبريــل 2022م عــى موامئــة قواعــد عمــل ومهــام لجنــة املراجعــة 

. وتقــوم اللجنــة مبراجعــة القوائــم املاليــة الربعيــة والســنوية للبنــك وتســاعد مجلــس االدارة يف القيــام بالتقويــم واملراجعــة الســنوية لفعاليــة أجهــزة الرقابــة 

الداخليــة وتحديــد املخاطــر املتوقعــة ووضــع الخطــط االســرتاتيجية ملواجهــة تلــك املخاطــر.

ــرة كافــة  ــة. وضمــن هــذا اإلطــار يتبنــى بنــك الجزي ــدة ومقبول ــة بالبنــك مســتويات جي ــة الداخلي ــة إجــراءات الرقاب ــج املراجعــة الســنوية لفاعلي كــا عكســت نتائ

السياســات واإلجــراءات املطلوبــة مــن مختلــف الجهــات النظاميــة إضافــة إىل أفضــل املارســات املتبعــة عامليــاً.

وتتكــون لجنــة املراجعــة مــن رئيــس يتــم اختيــاره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلني، باإلضافــة اىل عضويــن مســتقلني مــن خــارج املجلــس. وتعقــد اللجنــة )4( 

إجتاعــات يف العــام عــى األقــل، ويحــرض اجتاعــات لجنــة املراجعــة كل مــن مســئول إدارة املراجعــة الداخليــة ومســئول اإلدارة املاليــة بشــكل مســتمر، كــا 

ويحرضهــا الرئيــس التنفيــذي وكبــار املديريــن التنفيذيــني عنــد الحاجــة. وقــد تــم تعيــني لجنــة املراجعــة للــدورة الحاليــة املمتــدة مــن 01 ينايــر 2220م وحتــى 31 

ديســمرب 2024م  بتاريــخ 29    جــادى األول 1443 ه املوافــق  02 ينايــر 2022م. لتصبــح كل مــن )األســتاذ/ ســعد بــن ابراهيــم بــن ســعد املشــوح – رئيســاً، 

وعضويــة كل مــن األســتاذ/ فــوزي بــن ابراهيــم بــن عبداللــه الحبيــب  والدكتــور/ ابــو بكــر بــن عــي بــن عمــر باجابــر( والــذي صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة املنعقــدة 

بتاريــخ 15 نوفمــرب 2021م،، وعقــدت اللجنــة )5( اجتاعــات خــال عــام 2022م  حرضهــا الرئيــس واألعضــاء كــا هــو مبــني يف الجــدول أدنــاه:

طبيعة العضويةاالسمم
االجتاع األول 

2022/01/31

االجتاع الثاين

2022/2/09

االجتاع الثالث 

2022/04/24

االجتاع الرابع 

2022/07/31

االجتاع الخامس 

2022/10/19

√√√√√رئيس لجنة املراجعة األستاذ/ سعد بن ابراهيم بن سعد املشوح1

األستاذ/ فوزي بن ابراهيم بن عبدالله الحبيب  2
عضو لجنة املراجعة - 

من خارج املجلس
√√√√√

الدكتور/ ابو بكر بن عي بن عمر باجابر3
عضو لجنة املراجعة- 

من خارج املجلس
√√√√√

3.  لجنة الرتشيحات واملكافآت:

يقــوم مجلــس اإلدارة وفــق مــا أوكل لــه مــن مهــام بتشــكيل لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت واملكونــة مــن ثاثــة إىل خمســة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة وخارجــه 

بحيــث يكــون إثنــني مــن أعضائهــا مــن املســتقلني ويكــون أحدهــم رئيســاً للجنــة، ويــم تعيينهــم بعــد الحصــول عــى عــدم مانعــة مــن البنــك املركــزي الســعودي 

) ســاما(. وترتكــز مهــام واختصاصــات لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت يف التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالرتشــيح لعضويــة املجلــس وفقــاً للسياســات واملعايــر 
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املعتمــدة، واملراجعــة الســنوية عــن االحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة، و تقييــم فعاليــة مجلــس اإلدارة و اللجــان املنبثقــة 

عنــه ومراجعــة هيكليــة مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة ورفــع التوصيــات يف شــأن التغيــرات التــي ميكــن إجراؤهــا، والتأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية 

األعضــاء املســتقلني وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة رشكــة أخــرى، وربــط التوصيــة بالتعيــني باملهــارات املناســبة 

والقــدرات واملؤهــات املطلوبــة، ووضــع ومراجعــة سياســات املكافــآت والتعويضــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــني.

وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة يف اجتاعهــا  “الثالــث والســتون” املنعقــد بتاريــخ 15 نوفمــرب 2021م عــى موامئــة قواعــد عمــل ومهــام لجنــة 

الرتشــيحات واملكافــآت، وتعقــد اللجنــة إجتاعــني عــى األقــل يف العــام.

وقــد تــم تعيــني أعضــاء لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت للــدورة الحاليــة املمتــدة مــن 01 ينايــر 2220م وحتــى 31 ديســمرب 2024م  بتاريــخ 29    جــادى األول 1443 

ه املوافــق  02 ينايــر 2022م ليصبــح تشــكيلها مــن كل مــن )األســتاذ/ إبراهيــم بــن عبــد العزيــز الشــايع – رئيســاً، وعضويــة كل مــن املهندس/عبــد املجيــد بــن 

إبراهيــم الســلطان، األســتاذ/ عبداللطيــف بــن خليفــة امللحــم، األســتاذ/ عبداللــه بــن ابراهيــم الحقبــاين، وعقــدت اللجنــة )4( إجتاعــات خــال العــام 2022م 

حرضهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة حســبا هــو موضــح بالجــدول أدنــاه:

طبيعة العضويةاالسمم

عدد االجتاعات 

االجتاع األول

2022/02/24

االجتاع الثاين

2022/10/30

االجتاع الثالث

2022/11/17

االجتاع الرابع

2022/12/15

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

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

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

األستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الحقباين4
عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت- من 

خارج املجلس
√√√√

4.  لجنة املخاطر:

بجســب الئحــة وقواعــد عملهــا فتتشــكل لجنــة املخاطــر مــن ثاثــة إىل خمســة أعضــاء ويكــون مــن بينهــم ثاثــة أعضــاء غــر تنفيذيــني، وتعقــد )4( إجتاعــات يف 

العــام عــى األقــل، وتقــوم اللجنــة مبســاعدة مجلــس اإلدارة يف اإليفــاء مبســئوليات اإلرشاف عــى املخاطــر الكامنــة يف عمــل البنــك وعمليــات الرقابــة فيــا 

يتعلــق مبثــل هــذه املخاطــر، وترتكــز مهامهــا ومســئولياتها يف اإلرشاف واملراقبــة – مراجعــة قابليــة البنــك إلدارة وتحمــل املخاطــر بنــاًء عــى التحليــل املقــدم 

عــن مــدى إدارة املخاطــر وصياغــة السياســات املناســبة لتطبيقهــا – اعتــاد نظــام التصنيــف املعمــول بــه يف البنــك والسياســات األساســية إلدارة األصــول 

وااللتزامــات كــا تــم تطويرهــا بواســطة لجنــة األصــول وااللتزامــات – مراجعــة حــاالت التعــرض للمخاطــر املاليــة الهامــة وغرهــا مــن حــاالت التعــرض للمخاطــر 

والخطــوات التــي اتخذتهــا اإلدارة ملراقبــة وضبــط وإعــداد التقاريــر عــن حــاالت التعــرض للمخاطــر مبــا يف ذلــك ، دون حــرص ، مراجعــة االعتــاد والســوق واالئتــان 

والســيولة والســمعة والتشــغيل والتزويــر واملخاطــر االســرتاتيجية، وتقديــم حــاالت التعــرض للمخاطــر والتحمــل واعتــاد التعامــات املناســبة أو القيــود التجاريــة 

– مراجعــة نطــاق عمــل إدارة املخاطــر وأنشــطتها املســتهدفة يف مــا يتعلــق بأنشــطة إدارة املخاطــر الخاصــة بالبنــك.

وقــد تــم تعيــني أعضــاء لجنــة املخاطــر للــدورة الحاليــة املمتــدة مــن 01 ينايــر 2220م وحتــى 31 ديســمرب 2024م  بتاريــخ 29    جــادى األول 1443 ه املوافق  02 

ينايــر 2022م لتصبــح مشــكلة مــن كل مــن )األســتاذ/ عــادل بــن ســعود دهلــوي – رئيســاً، وعضويــة كل مــن األســتاذ/ عبداللطيــف بــن خليفــة امللحــم، األســتاذ/ 

عبدالوهــاب بــن عبدالكريــم البتــري، وعقــدت اللجنــة )4( اجتاعــات خــال عــام 2022م حرضهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة حســبا هــو موضــح بالجــدول أدنــاه:

طبيعة العضويةاالسمم

عدد االجتاعات

االجتاع األول 

2022/02/21

االجتاع الثاين 

2022/05/22

االجتاع الثالث 

2022/09/27

االجتاع الرابع 

2022/12/07

√√√√رئيس لجنة املخاطراألستاذ/ عادل بن سعود دهلوي1

√√√√عضو لجنة املخاطراألستاذ/ عبداللطيف بن خليفة امللحم2

√√√√عضو لجنة املخاطراألستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتري3

  

5.  لجنة االستدامة واملسؤولية االجتامعية  :

بحســب مــا نصــت عليــه الئحــة وقواعــد عمــل لجنــة االســتدامة واملســؤولية اإلجتاعيــة تشــكَّل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة وتتكــون مــن ثاثــة اىل خمســة 

أعضــاء و يتــم اختيارهــم مــن بــني أعضــاء املجلــس، أو خارجــه، أو مــن التنفيذيــني ، وتعقــد )3( إجتاعــات يف العــام عــى األقــل، وينــاط بهــا مســاعدة مجلــس 

اإلدارة لاطــاع مبســئولياته االجتاعيــة املتعلقــة )بربنامــج خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة( حيــث تتمثــل مســئوليات اللجنــة يف رســم السياســات واإلجــراءات 

املتعلقــة بأنشــطة وبرنامــج املســؤولية االجتاعيــة، واعتــاد امليزانيــة الســنوية لربنامــج خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة، وإقــرار الخطــة الســنوية للربنامــج، واتخــاذ 

الحلــول املناســبة حيــال العوائــق التــي قــد تعــرتض برامــج االســتدامة و املســؤولية االجتاعيــة، ومراجعــة أهــداف الربنامــج مــن خــال تفعيــل وإبــراز دور البنــك 

يف خدمــة املجتمــع، واإلســهام واملشــاركة الفاعلــة يف برامــج االســتدامة واملســؤولية االجتاعيــة عــى مســتوى اململكــة، ومــد جســور التعــاون والتواصــل 

بــني البنــك والجهــات والهيئــات املعنيــة بتلــك الربامــج، وإقامــة الــرشاكات النوعيــة مــع الجمعيــات والهيئــات الخريــة يف اململكــة التــي تســهم يف إبــراز دور 

القطــاع الخــاص يف دفــع مســرة االســتدامة واملســؤولية االجتاعيــة ، وتهيئــة البيئــة املناســبة الســتيعاب الشــباب وتأهيلهــم لســوق العمــل، وتقديــم برامــج 

مميــزة موجهــة لتأهيــل ذوي اإلعاقــة، والرفــع ملجلــس اإلدارة بتقريــر ســنوي عــن أنشــطة وبرامــج )االســتدامة واملســؤولية االجتاعيــة( .

وقــد تــم تعيــني أعضــاء لجنــة االســتدامة و املســؤولية االجتاعيــة للــدورة الحاليــة املمتــدة مــن 01 ينايــر 2220م وحتــى 31 ديســمرب 2024م  بتاريــخ 29    

جــادى األول 1443 ه املوافــق  02 ينايــر 2022م  وأعضاؤهــا هــم )املهنــدس/ عبداملجيــد بــن إبراهيــم الســلطان – رئيســاً، وعضويــة كل مــن األســتاذ/ 

عبدالعزيــز بــن إبراهيـــــم الهدلــق، والدكتــور/ فهــد بــن عــي العليــان(. وقــد عقــدت اللجنـــــة )4( اجتاعــات خــال عــام 2022م حرضهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة حســبا 

هــو موضــح بالجــدول أدنــاه : 
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طبيعة العضويةاالسمم

عدد االجتامعات 

 االجتاع األول

2022/01/30

االجتاع الثاين 

2022/04/17

االجتاع الثالث 

2022/09/12

االجتاع الرابع 

2022/12/18

1
املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم 

السلطان

رئيس لجنة االستدامة واملسؤولية 

االجتاعية 
√

  

√

  

√

  

√

األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق2
عضو لجنة االستدامة واملسؤولية 

االجتاعية من خارج املجلس 
√√

  

√

  

√

الدكتور/ فهد بن عي العليــــــــــــــــان3
عضو لجنة االستدامة واملسؤولية 

االجتاعية من خارج املجلس 
√√

  

√

  

√

أســاء الــرشكات داخــل اململكــة او خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الرشكــة عضــواً يف مجالــس إدارتهــا الحاليــة أو الســابقة أو مــن مديريهــا، بإســتثناء 

عضويتــه يف بنــك الجزيــرة :

أساء الرشكات التي يكون اســم العضو
عضو مجلس اإلدارة عضواً يف 

مجالس إداراتها الحالية أو من 
مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/ 

ذات مسئولية 
محدودة/.....(

أساء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة او من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/

ذات مسئولية 
محدودة/........(

املهندس/
طارق بن عثان 

القصبي

1995م رئيس مجلس إدارة   .1
رشكة دله للخدمات الصحية.

2006م عضو مجلس إدارة   .2
رشكة جامعة اململكة 

)مملكة البحرين(.

2008م رئيس مجلس إدارة   .3
رشكة رزم  لاستثار.

2010م رئيس مجلس إدارة   .4
رشكة عطاء التعليمية.

2013م رئيس مجلس إدارة   .5
.  NEBA رشكة

2016م رئيس مجلس إدارة   .6
بنك الجزيرة.

2017م  رئيس مجلس   .7
املديرين رشكة دله فارما.

2020م رئيس مجلس   .8
االدارة رشكة درع الرعاية 

القابضة.

2022م رشكة الجزيرة   .9
لألسواق املالية – رئيس 

مجلس االدارة.

داخل اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

1981م - 1989م نائب رئيس . 1
مؤسسة كرا للمقاوالت.

1989م - 1990 مدير عام . 2
رشكة مكة لإلنشاء والتعمر.

1990م- 2007م نائب الرئيس . 3
-رشكة دلة الربكة القابضة.

1998م - 2015م عضو مجلس . 4
إدارة بنك الجزيرة.

2007م -2019م  نائب رئيس . 5
مجلس االدارة يف رشكة عسر 

للتجارة والسياحة والصناعة .

2008م -2013م/ 2015م- . 6
2016م رئيس مجلس اإلدارة –
رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

2018م - 2021م عضو مجلس . 7
االدارة يف رشكة البلد األمني 

للتنمية والتطوير العمراين

2018م - 2021م  عضو . 8
مجلس االدارة يف رشكة 

ضاحية سمو.

2019م-2021م املؤسسة . 9
العامة للتأمينات االجتاعية.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

مساهمة ذات 
مسؤولية 

محدودة
مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية 
محدودة

مؤسسة حكومية

املهندس/
عبد املجيد 
بن إبراهيم 

السلطان

1993م عضو مجلس إدارة . 1
رشكة اتحاد األخوة للتنمية.

2004م عضو مجلس إدارة . 2
بنك الجزيرة.

2009م رئيس مجلس إدارة . 3
رشكة أوالت للتنمية.

2013م رئيس مجلس . 4
إدارة رشكة الجزيرة تكافل 

تعاوين.

2013م رئيس مجلس . 5
إدارة  رشكة درة  التنمية  

املتقدمة.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

1990م - 1993م  ادارة . 1
حسابات الرشكات بالبنك 

األهي التجاري.

1991م-2007م عضو مجلس . 2
إدارة رشكة املرافق اإلنشائية.

1991م-2007م رئيس مجلس . 3
إدارة رشكة تصنيع مواد التعبئة 

والتغليف –فيبكو.

1993م-2000م مدير عام . 4
رشكة املرافق االنشائية.

1994م- 2021م الرئيس . 5
التنفيذي لرشكة اتحاد االخوة 

للتنمية.

 1998م-2018م – عضو . 6
مجلس إدارة رشكة أسمنت 

القصيم.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة
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أساء الرشكات التي يكون اســم العضو
عضو مجلس اإلدارة عضواً يف 

مجالس إداراتها الحالية أو من 
مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/ 

ذات مسئولية 
محدودة/.....(

أساء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة او من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/

ذات مسئولية 
محدودة/........(

األستاذ/نايف 
بن عبد الكريم 

العبد الكريم

2020م الرئيس التنفيذي . 1
لبنك الجزيرة.

2020م عضو لجنة . 2
الرتشيحات واملكافآت- 
رشكة الجزيرة لألسواق 

املالية.

2020م عضو مجلس إدارة . 3
الجزيرة كابيتال.

2021م عضو مجلس . 4
اإلدارة املنتدب لبنك 

الجزيرة.

2021م عضو اللجنة . 5
التنفيذية لبنك الجزيرة.

2020م عضو لجنة . 6
الرتشيحات واملكافآت – 
رشكة سمة للمعلومات 

اإلئتانية.

2020م عضو اللجنة . 7
التنفيذية - رشكة سمة 

للمعلومات اإلئتانية.

2022 م عضو مجلس إدارة . 8
الجزيرة تكافل تعاوين

2022م عضو لجنة . 9
االستثار – الجزيرة تكافل 

تعاوين.

2022م عضو اللجنة . 10
التنفيذية- الجزيرة تكافل 

تعاوين.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة عامة

مساهمة عامة

مساهمة عامة

2001م - 2004م مدير عاقات . 1
االئتان – بنك الرياض.

2004م - 2011م املدير . 2
اإلقليمي ملرصفية األفراد – 

البنك األهي.

2012م رئيس املرصفية . 3
الخاصة – بنك ساب.

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

ساب.

2012م - 2018م رئيس . 5
مجلس إدارة –وكالة ساب 

للتأمني.

2014م-2017م عضو مجلس . 6
إدارة/عضو اللجنة التنفيذية 

– ساند.

2014م-2019م مدير عام . 7
مرصفية األفراد وإدارة الروات 

– بنك ساب.

2016م -2018م عضو مجلس . 8
إدارة/عضو اللجنة التنفيذية – 

ساب تكافل.  

2017م-2019م عضو مجلس . 9
إدارة – رشكة إتش إس يب 

يس العربية السعودية.

2017م -2020م عضو مجلس . 10
إدارة – سمة.

2019م-2020م – نائب مدير . 11
عام ملرصفية األفراد وإدارة 

الروات – بنك ساب.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

جهة حكومية

مساهمة مدرجة

األستاذ/ عبد 
الوهـــاب بن 
عبد الكريم 

البتري

2004م  عضو مجلس إدارة   .1
- رشكة منافذ لسيارات 

اإلسعاف واملعاقني.

2013م  عضو مجلس   .2
إدارة- رشكة تضامن الهمة 

املحدودة.

2014م  رئيس مجلس   .3
اإلدارة- رشكة أصول و 

بخيت االستثارية.

2014م رشيك مؤسس   .4
– رشكة رشكاء وتر االعال 

للتجارة املحدودة.

2015م نائب رئيس مجلس   .5
اإلدارة – رشكة اللجني.

2015 م عضو مجلس   .6
إدارة- مجموعة السنبلة.

2019 م عضو مجلس   .7
إدارة- رشكة مجموعة 

كابات الرياض.

2020م نائب رئيس مجلس   .8
اإلدارة – الرشكة الوطنية 
للصناعات البرتوكياوية 

.NATPET

2022م عضو لجنة املخاطر   .9
يف بنك الجزيرة.

2022م عضو مجلس   .10
إدارة يف رشكة الخطوط 

السعودية للتموين

2022م عضو مجلس إدارة   .11
يف رشكة ترابط

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

رشكة ذات 
مسؤولية مختلطة

رشكة ذات 
مسؤولية

محدودة

مساهمة مقفلة

رشكة ذات 
مسؤولية

محدودة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

رشكة خاصة 
محدودة باألسهم

1999م – 2004م مدير محافظ   .1
االستثار – البنك السعودي 

االمريي )سامبا(.

2004م- 2014م رشيك   .2
مؤسس/ عضو اللجنة 

التنفيذية- رشكة مكتب العائلة 
– إدارة الروات/البحرين.

2018م- 2020م نائب رئيس   .3
اللجنة االستشارية- هيئة 

السوق املالية .

2020م عضو لجنة املخاطر –   .4
بنك الجزيرة .

داخل اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

جهة حكومية

مساهمة مدرجة



بنك الجزيرة تقرير مجلس اإلدارة 2022     | 38

أساء الرشكات التي يكون اســم العضو
عضو مجلس اإلدارة عضواً يف 

مجالس إداراتها الحالية أو من 
مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/ 

ذات مسئولية 
محدودة/.....(

أساء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة او من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/

ذات مسئولية 
محدودة/........(

األستاذ/ 
إبراهيم بن 

عبدالعزيز 
الشايع

2014م املدير عام . 1
الشؤون املالية – 
املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتاعية.

2016م عضو مجلس إدارة . 2
بنك الجزيرة.

2016م عضو لجنة املراجعة . 3
من خارج املجلس يف 

رشكة حصانة االستثارية.

2019م عضو مجلس . 4
إدارة رشكة مصدر لحلول 

البيانات.

2020م عضو اللجنة . 5
التنفيذية- بنك الجزيرة.

2020م رئيس لجنة . 6
الرتشيحات واملكافآت –

بنك الجزيرة.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مؤسسة حكومية

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

2002م-2004م مراجع خارجي . 1
– مكتب الراشد محاسبون 

قانونيون.

2010م-2013م عضو . 2
لجنة املراجعة – رشكة اليانز 

السعودي الفرني للتامني 
التعاوين.

2011م-2014م مدير إدارة . 3
امليزانية – املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتاعة.

2011م-2015م عضو مجلس . 4
إدارة رشكة أسمنت الصفوة.

2013م -2015م رئيس لجنة . 5
املراجعة - رشكة أسمنت 

الصفوة.

2014م -2021م مدير عام . 6
الشؤون املالية - املؤسسة 

العامة للتأمينات االجتاعة.

2016م-2020م رئيس/ عضو . 7
لجنة املخاطر – بنك الجزيرة.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مقفلة

مؤسسة حكومية

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مؤسسة حكومية

مساهمة مدرجة

األستاذ/ عادل 
بن سعود 

دهلوي

2017م املؤسس والعضو . 1
املنتدب - مكتب موثوق 

لاستشارات املالية.

2019م  عضو مجلس . 2
اإلدارة - بنك الجزيرة.

2021م عضو مجلس . 3
اإلدارة واللجنة التنفيذية 

ولجنة املكافآت 
والرتشيحات - مجموعة 

تأجر القابضة.

2019م عضو مجلس . 4
اإلدارة ورئيس لجنة 

االستثار - رشكة البحرة 
لاستثار.

2019م رئيس مجلس . 5
اإلدارة – رشكة املطاعم 

االسبانية الجديدة.

2022م رئيس مجلس . 6
اإلدارة - رشكة قرص الورود 

أغادير باالص.

2022م رئيس لجنة . 7
املخاطر - بنك الجزيرة.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

خارج اململكة

خارج اململكة

داخل اململكة

مكتب مرخص

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

خفية اإلسم

ذات مسئولية 
محدودة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

1994م -2002م  مسؤول . 1
العاقات للخدمات املرصفية 
للرشكات – البنك السعودي 

الفرني.

2002م - 2006م قائد فريق . 2
سامبا للخدمات املرصفية 

للرشكات واالستثارات– 
مجموعة سامبا املالية.

2006م -2011م مساعد . 3
الرئيس التنفيذي لاستثار – 

رشكة دلة الربكة القابضة.

2011 – 2017م العضو املنتدب . 4
والرئيس التنفيذي – رشكة إتقان 

كابيتال. 

2018م - 2020م مساعد . 5
الرئيس التنفيذي لاستثار – 

رشكة دلة الربكة القابضة.

2020م-2022م العضو املنتدب . 6
- رشكة دلة لاستثار القابضة.

2019م - 2021م عضو مجلس . 7
اإلدارة واللجنة التنفيذية ورئيس 

لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.

2019م - 2021م عضو مجلس . 8
اإلدارة – رشمة دلة للخدمات 

الصحية.

2019م - 2021م املدير العام . 9
وعضو مجلس اإلدارة – رشكة 

قرص الورود أغادير باالص.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسئولية 
محدودة

مساهمة مقفله

مساهمة مقفله

مساهمة مقفله

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

األستاذ/ 
عبداللطيف بن 

خليفة امللحم

2016م صندوق التنمية . 1
الصناعية السعودي.

2019م عضو مجلس . 2
اإلدارة /عضو لجنة 

التنفيذية يف رشكة 
التصنيع الوطنية.

2022م عضو لجنة املخاطر  . 3
يف بنك الجزيرة.

2022م عضو لجنة . 4
الرتشيحات واملكافآت يف 

بنك الجزيرة.

2022م عضو مجلس . 5
اإلدارة / عضو لجنة 

التنفيذية واالسرتاتيجية/ 
عضو لجنة الرتشيحات 

واملكافاّت يف رشكة والء 
للتأمني التعاوين.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

صندوق حكومي

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

2013م -2015م رشكة فلور . 1
اململكة العربية السعودية.

2016م-2021م صندوق التنمية . 2
الصناعية السعودي )قسم 

credit department )االئتان

داخل اململكة

داخل اململكة

قابضة

صندوق حكومي
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أساء الرشكات التي يكون اســم العضو
عضو مجلس اإلدارة عضواً يف 

مجالس إداراتها الحالية أو من 
مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/ 

ذات مسئولية 
محدودة/.....(

أساء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة او من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/

ذات مسئولية 
محدودة/........(

األستاذ/ محمد 
بن سعد بن 

داود

2014م عضو مجلس إدارة/ . 1
لجنة املراجعة يف رشكة 
محمد عبدالعزيز الراجحي 

وأوالده لاستثار.

2014م عضو مجلس . 2
إدارة يف رشكة منافع 

لاستثار.

2015م عضو مجلس إدارة/ . 3
لجنة املخاطر يف رشكة دار 

التمليك.

2018م عضو مجلس إدارة . 4
رشكة الفا املالية.

2019م عضو مجلس . 5
إدارة/ اللجنة التنفيذية يف 
الرشكه العقاريه السعوديه.

2019م عضو مجلس . 6
إدارة الرشكة الكيميائية 

السعودية.

2020م عضو مجلس . 7
إدارة يف رشكة عقاالت 

املحدوده.

2020م عضو مجلس إدارة/ . 8
لجنة الحوكمة يف رشكه 

ثقه.

عضو لجنة املخاطر يف . 9
رشكة الخدمات األرضية.

رئيس لجنة االستثار . 10
لرشكة مجموعة 

عبداللطيف العيىس 
القابضة.

2022م مجلس إدارة /عضو . 11
اللجنة التنفيذية يف بنك 

الجزيرة.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

2004م -2013م نائب مدير . 1
عام الخدمات املرصفية 
للرشكات للبنك العريب 

الوطني.

2009م-2013م عضو مجلس . 2
إدارة رشكة العريب لاستثار.

2009م -2013م عضو مجلس . 3
إدارة رشكة العريب للمعدات 

الثقيلة.

2012م - 2014م عضو مجلس . 4
إدارة الرشكة السعودية لتمويل 

املساكن.

2013م -2014م مدير عام . 5
الخدمات املرصفية للرشكات 
للبنك السعودي الربيطاين.

2013م -2014م عضو مجلس . 6
إدارة رشكة ساب تكافل.

2014م - 2018م الرئيس . 7
التنفيذي/عضو مجلس إدارة 

رشكة محمد عبدالعزيز الراجحي 
وأوالده لاستثار.

2015م - 2018م عضو مجلس . 8
إدارة رشكة فالكون للصناعات 

الباستيكية.

2015م- 2018م عضو مجلس . 9
إدارة رشكة الجزيرة لألجهزة 

املنزلية.

2015م-2019م عضو مجلس . 10
إدارة رشكة املرطبات العاملية.

2015م - 2020م عضو مجلس . 11
إدارة رشكة واحة األلياف 

الزجاجية.

2016م عضو مجلس إدارة – . 12
لجنة االستثار صندوق التنمية 

العقاري.

2017م-2018م عضو اللجنة . 13
الصناعية لغرفة الرياض.

2019م عضو مجلس إدارة/ . 14
رئيس لجنة االستثار يف  

رشكة املتوسط والخليج 
للتأمني وإعادة التأمني 

التعاوين )ميد قلف للتأمني(.

2019م عضو مجلس إدارة . 15
رشكة الراجحي للصناعات 

الحديدية.

2021م عضو مجلس إدارة/. 16
عضو لجنة تنفيذية يف رشكه 

عبدالله العثيم لاستثار.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

قابضة

مساهمة مقفلة

حكومي

ذات مسؤولية 
محدودة

صندوق حكومي

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة
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أساء الرشكات التي يكون اســم العضو
عضو مجلس اإلدارة عضواً يف 

مجالس إداراتها الحالية أو من 
مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/ 

ذات مسئولية 
محدودة/.....(

أساء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة او من مديريها

داخل اململكة/
خارج اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/

ذات مسئولية 
محدودة/........(

األستاذ/سعد 
بن ابراهيم 

املشوح

2010م عضو ورئيس   .1
لجنة املراجعة يف رشكة 

اسمنت القصيم .

2016م عضو مجلس إدارة   .2
أسمنت القصيم .

2017م عضو املجلس   .3
اإلرشايف/لجنة املراجعة 
ملركز بناء األرس املنتجة 

( جنى )- إحدى فروع 
مؤسسة سليان الراجحي 

للتمويل.

2019م عضو مجلس إدارة   .4
رشكة الخزائن املبتكرة .

2019م عضو لجنة املراجعة   .5
يف رشكة فواز الحكر 
رشكة مساهمة عامة.

2019م عضو لجنة مراجعة   .6
ثوب األصيل.

2021م عضو اللجنة   .7
التنفيذية برشكة أسمنت 

القصيم.

2021م عضو لجنة املراجعة   .8
برشكة كيانول.

2021م عضو لجنة املراجعة   .9
برشكة الدرة للسكر .

2022م عضو لجنة املراجعة   .10
برشكة  لونا لألغذية.

2022م عضو لجنة املراجعة   .11
يف بنك الجزيرة.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

خاصة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

حكومي

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

1985م2003-م رئيس   .1
فريق اقراض صندوق التنمية 

الصناعية السعودية.

2003م2019-م  الرئيس   .2
التنفيذي رشكة اتحاد الخليج 

لألغذية .

2013م2016-م عضو مجلس   .3
إدارة / رئيس لجنة املراجعة 

رشكة الجزيرة تكافل.

2014م2016-م عضو   .4
لجنة مراجعة رشكة صناعات 

العيىس.

2020م عضو ورئيس لجنة   .5
الرتشيحات واملكافآت برشكة 

أسمنت القصيم.

2020م عضو لجنة الرتشيحات   .6
واملكافآت يف رشكة رزا  

مؤسسة تابعة ملصلحة 
املعاشات والتقاعد.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

حكومي

مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

حكومي

1.   بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية 2022م وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات:

خال العام 2022م عقد البنك اجتاع واحد للجمعية العامة للمساهمني بتاريخ 19 ابريل 2022م، وشملت بنود جدول أعال الجمعية التايل :

التصويت عى تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م.  . 1

التصويت عى القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م.  . 2

التصويت عى تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م. . 3

التصويت عى إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31 ديسمرب 2021م.  . 4

التصويــت عــى تعيــني مراجعــي الحســابات للبنــك مــن بــني املرشــحني بنــاء عــى توصيــة لجنــة املراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم املاليــة . 5

للربــع الثــاين والثالــث والحســابات الســنوية الختاميــة للعــام 2022م والربــع األول مــن العــام 2023م، وتحديــد أتعابهــم.

التصويت عى تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة. . 6

التصويــت عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصاحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالرتخيــص الــوارد يف الفقــرة )1( مــن املــادة الحاديــة والســبعون مــن نظــام . 7

الــرشكات، وذلــك ملــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة أو حتــى نهايــة دورة مجلــس االدارة املفــوض أيهــا أســبق، وذلــك وفقــاً للــرشوط 

الــواردة يف الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الــرشكات الخاصــة بــرشكات املســاهمة املدرجــة.

التصويــت عــى اشــرتاك عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/عبدالوهاب بــن عبدالكريــم البتــري يف أعــال منافســة ألعــال البنــك حيــث أنــه ميلــك مــا يزيــد . 8

عــن 5 % مــن رأس مــال رشكــة تأثــر املاليــة و التــي متــارس أعــاالً منافســة لرشكــة الجزيــرة كابيتــال التــي ميتلكهــا البنــك بنســبة 100%، حيــث يتمثــل 

نشــاطها يف إدارة صناديــق االســتثار الخاصــة غــر العقاريــة، وإدارة محافــظ املســتثمرين ذوي الخــربة، والرتتيــب يف أعــال األوراق املاليــة، والرتخيــص 

بهــا لعــام قــادم. 

التصويــت عــى اشــرتاك عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/عبدالوهاب بــن عبدالكريــم البتــري يف أعــال منافســة ألعــال البنــك كونــه رئيــس مجلــس ادارة . 9

رشكــة أصــول و بخيــت االســتثارية و التــي متــارس أعــاالً منافســة لرشكــة الجزيــرة كابيتــال التــي ميتلكهــا البنــك بنســبة 100%، حيــث يتمثــل نشــاطها 

الرئيــي يف التعامــل بصفــة أصيــل و وكيــل وإدارة صناديــق االســتثار و إدارة محافــظ العمــاء و الحفــظ، والرتخيــص بهــا لعــام قــادم. 
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التصويــت عــى اشــرتاك عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/محمد بــن ســعد بــن داود يف أعــال منافســة ألعــال البنــك حيــث أنــه يشــغل عضويــة مجلــس . 10

ادارة رشكــة الفــا املاليــة و التــي متــارس أعــاالً منافســة لرشكــة الجزيــرة كابيتــال التــي ميتلكهــا البنــك بنســبة 100%،  حيــث يتمثــل نشــاطها يف مجــال 

األوراق املاليــة مبــا يف ذلــك: التعامــل ، االدارة )إدارة االســتثارات و تشــغيل الصناديــق( ، الرتتيــب )مستشــار مــايل/ مستشــار أعــال متويــل الــرشكات( 

و تقديــم املشــورة )مستشــار اســتثار(، والرتخيــص بهــا لعــام قــادم. 

التصويــت عــى اشــرتاك عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/محمد بــن ســعد بــن داود يف أعــال منافســة ألعــال البنــك حيــث أنــه يشــغل عضويــة مجلــس . 11

ادارة رشكــة دار التمليــك والتــي تعتــرب منافســة ألعــال بنــك الجزيــرة حيــث يتمثــل نشــاطها يف مجــال تقديــم حلــول التمويــل الســكني يف اململكــة 

العربيــة الســعودية، والرتخيــص بهــا لعــام قــادم. 

التصويــت عــى اشــرتاك عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/محمد بــن ســعد بــن داود يف أعــال منافســة ألعــال البنــك حيــث أنــه يشــغل عضويــة مجلــس . 12

ادارة رشكــة املتوســط والخليــج للتأمــني وإعــادة التأمــني التعــاوين )ميدغلــف( للتأمــني و التــي تعتــرب منافســة ألعــال البنــك حيــث يقــوم البنــك بتســويق 

منتجــات التأمــني لرشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين حســب االتفاقيــة املوافــق عليهــا مــن البنــك املركــزي الســعودي )ســاما(، والرتخيــص بهــا لعــام قــادم. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 13

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه العقــود 

عبــارة عــن اتفاقيــة التأمــني لتمويــل دينــار الشــخيص، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 21,519,831 مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد 

رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 14

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه العقــود 

عبــارة عــن اتفاقيــة التأمــني للرهــن العقــاري، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 25,938,928 مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط 

تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 15

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه العقــود 

عبــارة عــن اتفاقيــة التأمــني عــى الحيــاة، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 2,262,561 مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة 

يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 16

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه العقــود 

عبــارة عــن اتفاقيــة التغطيــة االئتانيــة للموظفــني، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 607,228 ألــف ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط 

تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 17

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه العقــود 

عبــارة عــن اتفاقيــة مصــارف العمــوالت الخاصــة، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 40,857 ألــف ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة 

يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 18

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه التعامات 

عبــارة عــن مطالبــات مســتلمة، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 32,276,533 مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة يف 

هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 19

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه العقــود 

عبــارة عــن توزيعــات اربــاح، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 7,048 ألــف ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال 

والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 20

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه التعامات 

عبــارة عــن مشــاركة يف مــزاد الصكــوك العائــدة لرشكــة الجزيــرة للتكافــل، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 99,251,103 مليــون ريــال 

ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ . 21

عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه ايضــاً عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين. وهــذه التعامات 

عبــارة عــن اتفاقيــة القيمــة االســمية ألســهم منحــة مســتلمة، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021م بلغــت 20,648,810 مليــون ريــال ســعودي. وال 

توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك . 22

األســتاذ/ نايــف بــن عبدالكريــم العبدالكريــم مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا )باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، و هــذه 

التعامــات عبــارة عــن اتفاقيــة خدمــات مشــرتكة، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021 بلغــت 3,390,900 مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط 

تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود.

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك . 23

األســتاذ/ نايــف بــن عبدالكريــم العبدالكريــم مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا )باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، و هــذه 
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التعامــات عبــارة عــن مصاريــف العمــوالت الخاصــة عــى الودائــع ألجــل، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021 بلغــت 54,043 ألــف ريــال ســعودي. وال 

توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك . 24

األســتاذ/ نايــف بــن عبدالكريــم العبدالكريــم مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا )باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، و هــذه 

التعامــات عبــارة عــن دخــل العمــوالت الخاصــة مــن ايداعــات اســواق املــال، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021 بلغــت 10,125,917 مليــون ريــال 

ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك . 25

األســتاذ/ نايــف بــن عبدالكريــم العبدالكريــم مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا )باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، و هــذه 

التعامــات عبــارة عــن رســوم مديــر االكتتــاب املشــرتك ومديــر الطــرح املشــرتك، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021 بلغــت 3,125,000 مليــون ريــال 

ــة يف هــذه األعــال والعقــود.  ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيلي

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك . 26

األســتاذ/ نايــف بــن عبدالكريــم العبدالكريــم مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا )باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، و هــذه 

التعامــات عبــارة عــن دخــل الرســوم واألتعــاب، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021 بلغــت 928,716 ألــف ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط تفضيليــة 

يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك . 27

األســتاذ/ نايــف بــن عبدالكريــم العبدالكريــم مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا )باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، و هــذه 

التعامــات عبــارة عــن اتعــاب صناديــق األمانــة، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021 بلغــت 5,928,054 مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد رشوط 

تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود. 

التصويــت عــى األعــال والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )طــرف ذو عاقــة( حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك . 28

األســتاذ/ نايــف بــن عبدالكريــم العبدالكريــم مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا )باعتبــاره عضــواَ  يف مجلــس إدارة رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة(، و هــذه 

التعامــات عبــارة عــن مصاريــف ايجــار ومصاريــف متعلقــة باملبــاين، علــاً بــأن هــذه التعامــات يف عــام 2021 بلغــت 6,971,222 مليــون ريــال ســعودي. 

وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــال والعقــود.

وقد راعى البنك اإلعالن عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ 19 رمضان 1443هـ املوافق 20 أبريل 2022م نتائج إجتامع الجمعية العامة.

ويوضح البيان أدناه سجل حضور أعضاء مجلس إدارة البنك لهذا اإلجتاع:

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم
اجتامع الجمعية العامة  

)2022/04/19(

√املهندس/طارق بن عثان القصبـــــــــــي1

√املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطـان2

√األستاذ/نايف بن عبد الكريم العبد الكريم3

√األستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكربم البتري4

√األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع5

√األستاذ/عادل بن سعود دهلـــــــــــــــــوي6

√األستاذ/سعد بن إبراهيم املشوح7

√األستاذ/ محمد بن سعد بن داود8

-األستاذ/ عبداللطيف بن خليفة امللحم9

2.   اللجان اإلدارية: 

يســتند إطــار حوكمــة بنــك الجزيــرة إىل تنظيــم مجلــس إدارة البنــك وإىل )5( لجــان فرعيــة تابعــة ملجلــس اإلدارة و )14( لجنــة إداريــة. ويعتمــد هيــكل الحوكمــة 

عــى سلســلة مــن العوامــل التمكينيــة للحوكمــة التــي تضمــن تحقيــق الوضــوح املطلــوب واإلنضبــاط الجيــد للحوكمــة، وهــي: القيــم املؤسســية وتصميــم 

الهيــكل التنظيمــي والسياســات واإلجــراءات ومصفوفــة صاحيــات البنــك، فضــاً عــن التواصــل الفعــال عــى املســتويني الداخــي والخارجــي.

أســس بنــك الجزيــرة مجموعــة مــن اللجــان اإلداريــة التاليــة والتــي أوكل لهــا مهــام ومســئوليات محــددة، وقــرصت العضويــة فيهــا عــى موظفي البنك ومســئوليه 

ممــن لهــم عاقــة مبــارشة بأعــال تلــك اللجــان اإلدارية :

لجنة اإلئتان. 1

لجنة األصول واإللتزامات. 2

اللجنة اإلدارية لتقنية املعلومات. 3

لجنة إدارية للمخاطر. 4

لجنة سياسات مخاطر السوق. 5

لجنة مراجعة املنتجات والسياسات. 6
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لجنة إستمرارية األعال. 7

لجنة املنشآت الصغرة و املتوسطة. 8

لجنة أمن املعلومات . 9

لجنة اإلرشافية عالية املستوى ملكافحة االحتيال. 10

لجنة مكافحة االحتيال. 11

اللجنة التوجيهية للتحول واالبتكار. 12

اللجنة العقارية. 13

لجنة معالجة الديون. 14

3.   عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتامع موضحاً فيه أسامء 
الحارضين:

وفــق مــا ينــص عليــه النظــام األســاس للبنــك، فــإن مجلــس اإلدارة يعقــد )4( إجتاعــات يف العــام عــى األقــل، وخــال العــام 2022م عقــد املجلــس )5( 

إجتاعــات ويوضــح البيــان أدنــاه هــذه اإلجتاعــات وســجل الحضــور فيهــا:

االســــــــــــــــــــــم
االجتامع األول 

2022/01/02

االجتامع الثاين 

2022/02/28

االجتامع الثالث 

2022/05/23

االجتامع الرابع 

2022/09/28

االجتامع الخامس

  2022/12/19

√√√√ √ املهندس /طارق بن عثان القصـــــــــبي

املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم 

السلطان
√√√√√

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

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

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

√√√√√األستاذ/ عادل بن سعود دهـلـوي

√√√√√األستاذ/محمد بن سعد بن داود

√√√√√األستاذ/  سعد بن إبراهيم املشوح

√√√√√األستاذ/ عبداللطيف بن خليفة امللحم 

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

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

أو تعويضــات.

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

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

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

متاشــياً مــع التوجيهــات اإلرشافيــة ذات الصلــة وكقاعــدة عامــة، يعمــل البنــك عــى تســهيل مارســة املســاهمني لجميــع حقوقهــم النظاميــة املتصلة بالســهم 

عــى أكمــل وجــه، ومــن ذلــك تقديــم املقرتحــات وامللحوظــات حيــال البنــك وادائــه، ووفقــاً ملارســات البنــك، فقــد اجــاب املجلــس عــن اســئلة واستفســارات 

املســاهمني أثنــاء إجتــاع الجمعيــة العامــة للبنــك والــذي انعقــد يف العــام 2022م، أو عــن طريــق وحــدة شــؤون املســاهمني يف البنــك، ويقــوم املجلــس 

مبراجعــة هــذه املاحظــات واآلراء ومناقشــتها.

املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني

سياسة املكافآت:

حــددت سياســة بنــك الجزيــرة للمكافــآت والتعويضــات إطــار املكافــآت والتعويضــات املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو األعضــاء مــن خــارج مجلــس اإلدارة 

ومبــا يتســق واألطــر التــي إشــتملت عليهــا توجيهــات الســلطات اإلرشافيــة وتخضــع بشــكل عــام ألحــكام نظــام الــرشكات وللمبــادئ الرئيســة لحوكمــة البنــوك 

العاملــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وقواعــد املكافــآت والتعويضــات الصادرتــني عــن البنــك املركــزي الســعودي ) ســاما( ، وكذلــك الئحــة حوكمــة الــرشكات 
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الخاصــة بــرشكات املســاهمة املدرجــة الصادرتــني عــن هيئــة الســوق املاليــة، ومبــا  الــرشكات  لنظــام  الصــادرة تنفيــذاً  التنظيميــة  والضوابــط واإلجــراءات 

يتــاىش أحــكام نظــام البنــك األســاس، والتعميــم الصــادر عــن البنــك املركــزي الســعودي ) ســاما(  والتــي نصــت عــى أن ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمكافــأت 

والتعويضــات واملزايــا املدفوعــه ســنوياً العضــاء املجلــس وأعضــاء اللجــان الفرعيــة مبلــغ 500 الــف ريــال ســعودي بإســتثناء رئيــس مجلــس اإلدارة و أعضــاء لجنــة 

املراجعــة،  وخــال العــام 2022م  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 وكبــار 

املســئولني التنفيذيــني بالبنــك خــال العــام : 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

ريال سعودي

 

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة
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أوالً: األعضاء املستقلني

األستاذ/سعد بن ابراهيم 

املشوح  *
  450,000  175,000    625,000         

األستاذ/ إبراهيم بن عبد 

العزيز الشـــــايع 
  450,000   50,000    500,000         

األستاذ/  عبداللطيف بن 

خليفة امللحم 
  450,000   50,000    500,000         

         1,625,000   275,000 1,350,000   املجموع 

 ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني 

املهندس/طارق بن عثان 

القصبـــــــــي 
  450,000   50,000    500,000         

املهندس/عبد املجيد بن 

إبراهيم السلطان 
  450,000   50,000    500,000         

 األستاذ/ عادل بن سعود 

دهلوي 
  450,000   50,000    500,000         13,087

األستاذ/ محمد بن سعد 

بن داود 
  450,000   50,000    500,000         

 األستاذ/ عبد الوهاب بن 

عبدالكريم البتري 
  450,000   50,000    500,000         

13,087         2,500,000   250,000 2,250,000  املجموع 

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيني 

 األستاذ/ نايف بن 

عبدالكريم العبد الكريم 
  450,000   50,000    500,000         

         500,000    50,000  450,000   املجموع 

  يحتوي  هذا املبلغ ايضاً عى املبلغ املستلم نظر عضويته يف لجنة املراجعة* 
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مكافآت أعضاء اللجان

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

ريال سعودي

 
 املكافآت الثابتة 

)عدا بدل حضور الجلسات(
املجموعبدل حضور جلسات

   أعضاء اللجنة التنفيذية 

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

50,000 50,000  املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

50,000 50,000   األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبد الكريم 

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

50,000 50,000  األستاذ/  إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع  

250,000 250,000  - املجموع

   أعضاء لجنة املراجعة

125,000 25,000 100,000  األستاذ/  سعد بن ابراهيم املشوح 

125,000 25,000 100,000 الدكتور/ أبو بكر بن عي باجابر

125,000 25,000 100,000 األستاذ/  فوزي بن ابراهيم الحبيب

375,000 75,000 300,000 املجموع

   أعضاء لجنة الرتشيحات املكافآت

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

20,000 20,000  املهندس/ عبداملجيد بن ابراهيم السلطان 

120,000 20,000 100,000  األستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الحقباين 

20,000 20,000   األستاذ/عبداللطيف بن خليفة  امللحم 

180,000 80,000 100,000 املجموع

   أعضاء لجنة املخاطر

20,000 20,000  األستاذ/ عادل بن سعود ودهلوي

20,000 20,000   األستاذ/ عبداللطيف بن خليفة  امللحم 

20,000 20,000  األستاذ/ عبدالوهاب بن عبد الكريم البتري

60,000 60,000  املجموع

  أعضاء لجنة االستدامة واملسئولية االجتامعية 

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

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

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

260,000 200,00060,000 املجموع

ماحظة: ينضوي بعضوية  لجنة املراجعة و لجنة الرتشيحات املكافآت ولجنة املسؤولية االجتاعية أعضاء من خارج مجلس اإلدارة. 
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مكافآت كبار التنفيذيني

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022 م

ريال سعودي

وظائف كبار 

التنفيذيني

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة
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خمسة من كبار 

التنفيذيني مبن 

فيهم الرئيس 

التنفيذي واملسئول 

املايل األول

 12,040,000 290,000   - 12,330,000 1,900,000   - 10,413,926   -   - 12,313,926 2,501,862   - 27,145,788

مجموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخيل(

ــع  تقــوم مجموعــة املراجعــة الداخليــة بإجــراء عمليــات مراجعــة مســتقلة تشــمل تقييــم الضوابــط الداخليــة وأنظمــة الرقابــة لكافــة األنشــطة يف البنــك. وتتِّب

املجموعــة املنهجيــات املعياريــة للمراجعــة الداخليــة يف تقديــم تأكيــداً معقوال وإبــداء رأيــاً مســتقا فيــا يتعلــق بتقييــم املخاطــر والحوكمــة وأنظمــة الرقابــة 

ــز الوعــي العــام بــرضورة كفاءتهــا  ــة وتعزي ــة الداخلي ــات ومتابعتهــا بشــكل مســتمر بهــدف تحســن كفــاءة أنظمــة الرقاب ــة ويتضمــن ذلــك تقديــم توصي الداخلي

واستشــعار أهميتهــا. يتــوىل إدارة املجموعــة رئيــس مجموعــة املراجعــة الداخليــة بينــا تتــوىل  لجنــة املراجعــة مســؤولية اإلرشاف عــى املجموعــة مبــا يضمــن 

تحقيــق أهدافهــا.

كــا تتبــع مجموعــة املراجعــة الداخليــة اســلوب مبنــي عــى املخاطــر يف تخطيــط وتنفيــذ مهــام املراجعــة الداخليــة وتحديــد أولوياتهــا. يشــتمل نطــاق املراجعــة 

الداخليــة جوانــب األنظمــة الداخليــة والحوكمــة ومنظومــة إدارة املخاطــر.

كــا تعتمــد املجموعــة برنامجــاً لضــان الجــودة والنوعيــة يشــمل كافــة أوجــه أنشــطة املراجعــة الداخليــة باإلضافــة اىل تقييــم خارجــي مــن جهــة مســتقلة 

ومعتمــدة بشــكل دوري للتأكــد مــن اإللتــزام مبعايــر جمعيــة املراجعــني الداخليــني.

املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

كمؤسســة ماليــة، يعلــق البنــك أهميــة معتــربة عــى بيئــة الرقابــة الداخليــة ومــدى فعاليتهــا. وقــد تــم وضــع إجــراءات رقابــة داخليــة فّعالــة عــى مســتوى 

املؤسســة ككل ممثلــة بتطبيــق مبــدأ خطــوط الدفــاع الثاثــة ويتــم ذلــك بنــاًء عــى مامئتهــا آلليــات العمــل التــي ينتهجهــا البنــك واألخــذ بعــني االعتبــار أفضــل 

ــم خدمــات استشــارية بهــدف تقييــم ورفــع كفــاءة  ــة لتقدي ــة يف القطــاع املــايل واملــرصيف والتعاقــد مــع مؤسســات عاملي ــر العاملي املارســات واملعاي

األنظمــة الرقابيــة ، كــا تخضــع هــذه اإلجــراءات لعمليــات فحــص دوريــة مــن قبــل مراجعــني خارجيــني مســتقلني باإلضافــة إىل عمليــات الفحــص التــي تقــوم بهــا 

الجهــات التنظيميــة والترشيعيــة.

كــا يقــوم مجلــس اإلدارة ولجانــه املنبثقــة إضافــة إىل دور اإلدارة التنفيذيــة بــأداء دور هــام يف دعــم وتعزيــز بيئــة الرقابــة الداخليــة بالبنــك، وذلــك مــن خــال 

اإلرشاف املســتمر عــى عمــل املجموعــات الرقابيــة بالبنــك كااللتــزام واملخاطــر. كــا أن عمليــة الرقابــة الداخليــة تعتمــد عــى مــدى فعاليــة وكفــاءة األنظمــة 

الرقابيــة بالبنــك.  وبالتــايل، فــإن الرقابــة الداخليــة الفعالــة تعمــل عــى زيــادة الثقــة يف التقاريــر املاليــة وعمليــات املراجعــة.

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

تقييم لجنة املراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للبنك

خــال العــام2022 م قامــت لجنــة املراجعــة مبراجعــة تقاريــر مختلفــة لتقييــم وقيــاس كفايــة ضوابــط الرقابــة الداخليــة واألنظمــة مبــا يف ذلــك القوائــم املاليــة 

وتقاريــر املخاطــر واإللتــزام واملراجعــة الداخليــة. ويتــم توثيــق مناقشــات اللجنــة وقراراتهــا يف محــارض االجتاعــات ورفــع املســائل التــي تتطلــب االهتــام إىل 

مجلــس اإلدارة.

خــال هــذا العــام عقــد أعضــاء لجنــة املراجعــة اجتاعــات مــع رؤســاء مجموعــات املراجعــة الداخليــة، املخاطــر، االلتــزام، الرقابــة الرشعيــة، الرقابــة املاليــة ومراجعــي 

الحســابات الخارجيــني حيــث اطلعــت اللجنــة عــى آخــر املســتجدات بشــأن املســائل التــي تتطلــب اهتــام اللجنــة.  كــا تلقــت اللجنــة تقاريــر املراجعــة الداخليــة 

ــر الجهــات التنظيميــة والرقابيــة إضافــة إىل خطابــات مراجعــي الحســابات الخارجــني لــإلدارة الصــادرة خــال العــام وراجعــت خطــط عمــل اإلدارة للمســائل  وتقاري

التــي تــم رفعهــا.
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وقامــت لجنــة املراجعــة أيضــاً 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 تقييــم مســتقل 

عــن املراجعــة الداخليــة لتقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة هــذه الضوابــط الداخليــة.

وتؤكــد لجنــة املراجعــة  ملجلــس اإلدارة واملســاهمني بأنــه وحســب معرفتهــا مــن كافــة النواحــي املاديــة أن نظــام الرقابــة الداخليــة يف البنــك كاف ويطبــق بفاعليــة 

بحــد معقــول .وتؤكــد أيضــا أن توصيــات اللجنــة املتعلقــة بالتعيــني والفصــل والتقييــم أو تحديــد أتعــاب مراجعــي الحســابات الخارجــني قــد تــم اعتادهــا مــن املجلــس.

مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

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

لعماء مرصفية  والخدمات املقدمة  املنتجات  .تم تصميم  الرشيعة اإلسامية  أحكام  املتوافقة مع  املعاير  أعى  مبتكرة وحلول مرصفية وفق  منتجات 

األفراد يف البنك لرتقى ملستوى احتياجات وتطلعات جميع العماء ابتداًء من فتح الحسابات من الفروع أو عرب األوناين إىل الودائع، بطاقات الدفع، بطاقات 

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

قنوات التوزيع متمثلة يف 79 فرعاً و 1 قسم للسيدات و 622 جهازرصاف آيل و  22,044 نقطة من نقاط البيع. عاوة عى ذلك،. يستمر تحسني تطبيق 

الجزيرة ليصل إىل أكر من 140 خدمة تجعل تطبيق الجزيرة محطة واحدة لجميع املعامات املرصفية ولديه عروض تنافسية من خال إطاق مجموعة كاملة 

من التحكم يف البطاقات وتحسني قابلية استخدام التطبيق والقدرة عى إجراء املعامات املرصفية فور فتح الحساب عرب البطاقات االفرتاضية. كا تم 

إطاق عدة طرق للتفاعل مع العماء مثل تتبع الطلب وإجراء الحمات عرب وتساب. باإلضافة إىل إضافة أدوات جديدة لاستثارات مثل متكني اشرتاكات 

إىل  لتصل  املطلوبات  محفظة  زادت  إجاالً،  البنك.  تطبيق  عرب  للمستخدمني  منو  يف  األولية  العامة  االكتتابات  متكني  وكذلك  الجزيرة  لعماء  الصكوك 

49,073 مليون ريال سعودي يف نهاية عام 2022 ويف الوقت نفسه ارتفعت محفظة متويل األفراد بنسبة 8% يف نهاية عام 2022 لتصل إىل 30,824  

مليون ريال سعودي من 28,513 مليون ريال سعودي يف نهاية 2021،  كا منت محفظة التمويل العقاري للبنك بنسبة 9 % يف نهاية عام 2022 مقارنة 

مع 2021 ، بحصة سوقية تقدر ب 3.1%  بنهاية الربع الثالث من العام 2022. وذلك نتيجًة لتفاعل البنك بإطاق جميع الربامج واملبادرات الخاصة بوزارة الشئون 

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

مــع االســتمرار يف تطبيــق اســرتاتيجية بنــك الجزيــرة الشــمولية والتــي تهــدف اىل رفــع انتاجيــة املوظفــني وتحفيزهــم والعمــل عــى تطويرهــم، فقــد اســتمر 

دمــج أقســام ســيدات يف ادارة مرصفيــه األفــراد و اعــادة هيكلــة الفــروع بحيــث تخــدم عمــاء املنطــه مبــا يتناســب مــع الخدمــات املطلوبــة مــن قبــل العمــاء 

و املســتهدفة مــن قبــل البنــك.

مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة و إدارة الرثوات

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 خــربة وإمكانــات مــن أجــل تحقيــق أهــداف 

عمائهــا املاليــة وإدارة ثرواتهــم باحرتافيــة وأمانــة.

كــا تلبــي املجموعــة احتياجــات عمائهــا االئتانيــة مــن خــال وحــدة لإلئتــان تابعــة للمجموعــة تهــدف إىل توفــر جميــع متطلبــات عمائنــا االئتانيــة بطريقــة 

تتناســب مــع احتياجاتهــم النقديــة والغــرض مــن التســهيات. 

وتخــدم املجموعــة عمائهــا مــن خــال ثــاث مراكــز، تتواجــد يف كل مــن الريــاض، جــدة والخــرب.  وتقــوم هــذه املراكــز بتقديــم جميــع الخدمــات والعمليــات 

املرصفيــة التــي يحتاجهــا كبــار العمــاء مــن قبــل كــوادر ســعودية مؤهلــة تتميــز بأعــى درجــات املهنيــة والخــربة املرصفيــة. 

ــر خدماتهــا يف ظــل التنافــس الشــديد يف الســوق املحــي و لكســب رشيحــة اكــرب  ــة الخاصــة عــى النمــو وتطوي ومــن منطلــق ســعي مجموعــة املرصفي

مــن العمــاء أصحــاب الــروات والــرشكات العائليــة واملؤسســات الوقفيــة ,و ألجــل تقديــم خدمــات شــاملة ومنوعــة يف إدارة الــروات فقــد قامــت املجموعــة 

بالتعــاون مــع الجزيــرة كابيتــال لتقديــم املنتجــات و الخدمــات االســتثارية مــن خــال رشكــة الجزيــرة كابيتــال.

تهــدف املجموعــة مــن خــال الرشاكــة مــع الجزيــرة كابيتــال إىل دعــم مجموعــة املرصفيــة الخاصــة يف برنامــج تقديــم خدمــة إدارة الــروات وفــق الضوابــط 

الرشعيــة. كــا أنهــا تتوافــق مــع اســرتاتيجية البنــك التــي تــم اعتادهــا مؤخــراً مــن قبــل مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة.

من هذا املنطلق، تم طرح عدد من الصناديق املختصة يف مجال االصول البديلة لعماء املرصفية الخاصة ما أسهم يف تنويع و تنمية استثاراتهم.

ويف ســبيل تعزيــز عاقتنــا مــع عمائنــا الحاليــني, تقــوم املجموعــة باملشــاركة يف الفعاليــات واملناســبات التــى تحظــى باهتــام رشيحــة كبــار العمــاء, 

فعــى ســبيل املثــال وليــس الحــرص, قامــت املجموعــة بدعــوة مجموعــة مــن عمائهــا لســباق الفورميــا 1 يف جــدة, كــا تــم رعايــة مــزاد خــري عــى مقتنيــات 

مثينــة بالتعــاون مــع احــد الجمعيــات الخريــة املرموقــة يف مدينــة الريــاض.

فوري 

بالرغــم مــن التحديــات التــي واجههــا قطــاع فــوري مــع ســوق التحويــات املاليــة، وضــخ املزيــد مــن منتجــات التقنيــة املاليــة ايل الســوق واملنافســة الحــادة التــى 

اثــرت عــى هوامــش االربــاح إال أن قطــاع فــوري تصــدت لهــذه التحديــات وإعــادة ترتيــب موقعهــا ليكــون مــن اكــر  مقدمــي خدمــات التحويــات املاليــة موثوقيــة  

عــى مســتوى اململكــة العربيــة الســعودية.

يف عــام 2022، حققــت مجموعــة فــوري نجاحــاً يف مجــال التحويــات املاليــة وذلــك مــن خــال اإلعتــاد بشــكل أكــرب عــى املنصــات الرقميــة والعمــل عــى 

تطويــر تجربــة العمــاء يف تحويــل األمــوال عــرب املنصــات الرقميــة لبنــك الجزيــرة بأســعار تنافســيه للغايــة. باالضافــة اىل انــه العمــل جــاري يف مراحلــة األخــرة  

إلطــاق تطبيــق فــوري )فــوري ســارت( وفــوري أون اليــن والتــي متكــن العميــل مــن إنجــاز تحوياتــه واالستفســار عنهــا مبــارشة بشــكل أبســط وبدعــم الكــر 

مــن 8 لغــات ميكــن اســتخدامها لتصفــح وتنفيــذ العمليــات  وذلــك يســاعد يف إضافــة املزيــد مــن التميــز لتجربــة ورىض العميــل.

وقــد اســتطاعت مراكــز فــوري أن تحافــظ عــى مكانتهــا وســط املنافســني وأن تكــون عــى أرض ثابتــه مــع القــدرة عــى اعــادة التقييــم واتخــاذ القــرارات املناســبة 

لرفــع كفــاءة التشــغيل ملراكــز التحويــل  حيــث تــم دمــج  اعــال اكــر مــن  6مراكــز مــع مراكــز أخــرى هــذا العــام باالضافــة ايل اغــاق مركــزي تحويــل  وقعــت ضمــن 
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نطــاق ازالــة وتطويــر األحيــاء العشــوائية مبدينــة جــده  وتوجيــه عماءهــا ايل مراكــز قريبــة قــادرة خدمتهــم بشــكل افضــل مــع تقديــم الحلــول التقنيــة البديلــة 

كبطاقــات فــوري للتحويــل اإللكــرتوين ليصبــح عــدد مراكــز  فــوري نهايــة العــام 54 مركــزاً عــى مســتوى اململكــة.

ويســتمر قطــاع فــوري بالتعــاون مــع الــرشكاء الرئيســني بالحفــاظ عــى اســتمرارية العاقــات وتطويرهــا مــن خــال الخدمــات واملنتجــات املقدمــة عــن طريــق 

الــرشكاء   –  مــوين جــرام وريــا باإلضافــة إىل الســعي لتوســيع شــبكة  املراســلني حــول العــامل حيــث تــم اضافــة 4 مراســلني جــدد  ايل  شــبكة مراســي فــوري 

املبارشيــن  مــن البنــوك الدوليــة حــول العــامل.

وســوف يواصــل قطــاع فــوري تقديــم املنتجــات والخدمــات لكافــة رشائــح العمــاء مــع الرتكيــز بشــكل رئيــي عــى القنــوات األلكرتونيــه والتحــول الرقمــي 

باإلضافــه اىل توفــر تجربــة عمــاء مثاليــة مــن خــال جميــع قنواتهــا البيعــة.

مجموعة إدارة املخاطر 

ــز ثقافــة إدارة املخاطــر وضــان تطبيقهــا عــى مســتوى البنــك. وانطاقــاً مــن ذلــك،  واصــل بنــك الجزيــرة يف عــام 2022 حملتــه الهادفــة للرتكيــز عــى تعزي

واصلــت اإلدارة التزامهــا بضــان تبنــي البنــك ألفضــل مارســات املخاطــر املعتمــدة مدعومــة بالبنيــة التحتيــة الرضوريــة لتحقيــق تلــك األهــداف ســواء مــن حيــث 

األفــراد أو العمليــات أو اإلجــراءات أو األنظمــة. 

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

بنــاء هيــكل واســرتاتيجية مخاطــر قويــة ليــس فقــط مــن أجــل تســهيل تطبيــق اســرتاتيجية العمــل الحاليــة ولكــن أيضــاً مــن اجــل التكيــف مــع التغــرات   .1

للبنــك. العمــل  وبيئــة  اســرتاتيجية  الحاصلــة يف 

االســتثار يف وتطويــر قــدرات وتقنيــات تحليــل املخاطــر مــن أجــل وضــع أســاس قــوي لبنــاء مركــز بيانــات للمخاطــر بالبنــك. ويف هــذا الســياق، فقــد حقــق   .2

البنــك تقدمــاً كبــراً لتبنــي مارســات  لجنــة بــازل لــإلرشاف املــرصيف معيــار رقــم 239 . وتتمثــل الرؤيــة النهائيــة للبنــك يف تطويــر مركــز حفــظ متطــور 

لبيانــات املخاطــر بحيــث يكــون مبثابــة املصــدر الوحيــد لكافــة بيانــات املخاطــر واالحتياجــات التحليليــة.

تنظيــم إجــراءات املوافقــة واملراجعــة مبــا يضمــن أن تبقــى جهــات املوافقــة عــى املخاطــر وجهــات مراجعتهــا مســتقلة وأن تضــع نصــب أعينهــا التبنــي   .3

ــة عــى األقــل. ــة الثنائي ــدأ الرقاب ــة االئتــان ومب ــق لثقافــة لجن الدقي

تعزيــز وتطويــر إدارة أمــن وحايــة املعلومــات وذلــك مبــا يتــاىش مــع اســرتاتيجية البنــك وتعليــات البنــك املركــزي الســعودي بخصــوص إطــار األمــن   .4

الســيرباين الراميــة إىل تعزيــز وحايــة املعلومــات ونظــم املعلومــات لضــان رسيتهــا ونزاهتهــا وتوفرهــا يف الوقــت املناســب مبــا يتــاىش مــع الحاجــة 

إليهــا ومــدى قيمتهــا والتهديــدات املرتبطــة بهــا.

موامئــة اســرتاتيجية إجــراءات كفايــة رأس املــال مبــا يتــاىش مــع التوجــه االســرتاتيجي للبنــك.  ويتــم  ترشــيد أهــداف اإلجــراءات الداخليــة لتقييــم كفايــة   .5

ــة رأس املــال وفقــاً لطبيعــة وحجــم  ــم تقييــم كفاي ــة وخطــة األعــال عــى أســاس ســنوي. وقــد ت رأس املــال بشــكل دوري وفقــاً لاســرتاتيجية الحالي

وتعقيــد منــوذج أعــال البنــك مــع الوثائــق التفصيليــة.

كــا أن البنــك قــام بتطويــر إطــار عمــل خــاص بإجــراءات التقييــم الداخــي لكفايــة الســيولة وفقــا للمتطلبــات التنظيميــة. ويركــز هــذا اإلطــار بشــكل مبــديئ   .6

عــى تقييــم مخاطــر الســيولة يف بنــك الجزيــرة، وهيــكل الحوكمــة، واالســرتاتيجيات املرتبطــة بهــا، وكذلــك الرتتيبــات واإلجــراءات الطارئــة للتعامــل مــع كل 

مــن أحــداث الســيولة املتوقعــة وغــر املتوقعــة.

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

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

تطويــر وعميــم وتنفيــذ ومراقبــة إطــار تفصيــي خــاص بالبنــك ملســتوى تقبــل املخاطــر بحيــث يعمــل ليــس فقــط كنقطــة ربــط بــني اســرتاتيجية  )ب( 

مجلــس اإلدارة وتنفيــذ األقســام لهــا، بــل أيضــاً كحلقــة وصــل تبادليــة للمرئيــات واملاحظــات مبــا يضمــن اتســاق تلــك االســرتاتيجية مــع البيئــة العملية 

والتنظيميــة الســائدة.

)ج(  مراجعــة والتحقــق مــن فاعليــة وتحســني أمنــاط تقييــم املخاطــر مبوجــب الركيــزة الثانيــة عــى أســاس متواصــل وضبطهــا طبقــاً ألفضــل املارســات 

املتبعــة عــى مســتوى القطــاع املــرصيف وأيضــاً مبــا يتــاىش مــع توجيهــات وتوقعــات البنــك املركــزي الســعودي. 

)د(  االســتمرارية يف تحديــث التقاريــر مبوجــب الركيــزة األوىل مبــا يضمــن دقــة تلــك التقاريــر وإصدارهــا يف الوقــت املحــدد واســتمرار توافقهــا مــع 

التنظيميــة.  التوقعــات 

تحســني وتعزيــز إطــار اختبــارات الضغــط / الجهــد طبقــاً ألفضــل املارســات املطبقــة وتوجيهــات البنــك املركــزي الســعودي واتفاقيــة بــازل، مبــا يف ذلــك   .8

ــر املخاطــر والســيناريوهات ذات  ــة عــرب مختلــف معاي ــارات الضغــط / الجهــد النظامي ــات املعتمــدة مبــا ميكــن البنــك مــن إجــراء اختب اإلجــراءات واملنهجي

ــارات الضغــط / الجهــد كبيانــات ذات قيمــة ألغــراض خطــط األعــال ورأس املــال عــى أســاس مســتقبي. ــج اختب العاقــة. ويتــم التعامــل مــع نتائ

ضان ان يبقى البنك )املؤسسة املالية( األكر امتثاالً للمعاير الدولية إلعداد التقارير املالية واملتمثل يف اخر تحديث )معيار رقم 9(.   .9

تطبيــق سياســة / إطــار عمــل مخاطــر العمليــات املتوافقــة مــع توصيــات لجنــة بــازل البنــك املركــزي الســعودي. ويهــدف هــذا اإلطــار إىل تشــجيع وتعزيــز    .10

ثقافــة الوعــي والفهــم للمخاطــر والحــد مــن الخســائر يف جميــع أنحــاء البنــك.  وهــذا االطــار يضــع املبــادئ الخاصــة بكيفيــة تحديــد وتعريــف مخاطــر العمليــات 

وتقييمهــا والحــد مــن آثارهــا الســلبية وكذلــك مراقبتهــا واإلبــاغ عنهــا داخــل البنــك.

التحقــق مــن خــال إجــراءات التحقــق واملعايــرة أن أمنــاط درجــات املخاطــر االئتانيــة وبطاقــات األهــداف املتوازنــة تحافــظ عــى قوتهــا التحليليــة والتوقعيــة    .11

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.
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مجموعة االسرتاتيجية والتحول الرقمي

مجموعــة االســرتاتيجية والتحــول الرقمــي )S&DT( هــي فعاليــة عمــل جديــدة يف  بنــك الجزيــرة. وتتمثــل مســئوليات  هــذه املجموعــة، والتــي أنشــأت يف 

شــهر مايــو 2021، يف تعزيــز جهــود البنــك التحوليــة وتحقيــق الوعــد بتعزيــز القــدرات املاليــة للعمــاء مــن خــال تحســني وتطويــر مراكزهــم املاليــة.

وتجمــع هــذه الفعاليــة  مزيجــاً مــن الخــربات يف مجــاالت االســرتاتيجية والتحــول الرقمــي والتســويق والعاقــات العامــة مبــا يعــزز  جهــود التنفيــذ لدينــا، ويحســن 

قدراتنــا الرقميــة، ويرســخ ثقافــة االبتــكار يف البنــك، وهــو مــا ســيتحقق مــن خــال تعزيــز وتبنــي تقنيــات رقميــة جديــة كوســائل التواصــل االجتاعــي والــذكاء 

االصطناعــي والحوسبةالســحابية وحوســبة كوانتــوم Cloud and Quantum Computing  وإنرتنــت كل يشء.

وتتطلــب الفرصــة التــي تتيحهــا هــذه التقنيــات فضــاً عــن التغــر الرسيــع لدميوغرافيــات العمــاء، وأمنــاط  األعــال الناشــئة والتغيــرات التنظيميــة، مــن البنــك 

ــا الرقميــة، مــن خــال خلــق عمــود فقــري تشــغيي قــوي ومــرن لتحســني عملياتنــا، وإرشاك عمــاء بنــك الجزيــرة  مــن خــال تحليــات مســبقة  ترسيــع جهودن

مثــل الــذكاء االصطناعــي، وتحويــل منتجاتنــا وخدماتنــا مــن خــال املشــاركة يف إنشــاء عــروض القيمــة وتطويــر قــدرات موظفــي بنــك الجزيــرة مــن خــال أدوات 

التعــاون ومتكــني القــوى العاملــة. 

واســتجابة التجاهــات الســوق الديناميكيــة، ولاســتفادة مــن أحــدث األدوات والتقنيــات مبــا يف ذلــك بنــاء مجتمــع مــن العمــاء، ميكــن للبنــك أن يكــون قــادرا 

عــى إحــداث تأثــر مقنــع وإيجــايب يف دعــم رؤيــة عــام 2030 وبرنامــج تطويــر القطــاع املــايلFSDP  لرتســيخ الــرشاكات مــع الحكومــة، والفــوز بتحــدي الرقمنــة 

مــن خــال الــرشاكات الجريئــة واملســتهدفة مــع رشكــة فنتيــك  للتقنيــة وتحســني عــروض  القيمــة وأمنــاط التوزيــع لدينــا.

وتلعــب مجموعــة االســرتاتيجية والتحــول الرقمــي دوراً  أساســياً يف كل مــا ســبق وســتكون عامــاً مســاعداً رئيســياً يف تحقيــق طموحاتنــا وتطلعاتنــا عــى 

هــذا الصعيــد.

مجموعة الرشكات و املؤسسات املرصفية

أحدثــت رؤيــة 2030 تغيــرا كبــرا يف اقتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث قدمــت فرصــا كثــرة لقطــاع الخدمــات املاليــة مــن خــال برامــج تحقيــق الرؤيــة، 

ــذي زاد مــن ظهــور  ــة التوجــه نحــو التحــول، وال ــع عملي ــا إىل ترسي ــة. أدت جائحــة كورون ــذي يهــدف إىل أن يكــون أحــد الاعبــني الرئيســيني يف هــذه العملي وال

التكنولوجيــا املاليــة وتبنــي العــامل للخدمــات املرصفيــة الرقميــة. 

عــى الرغــم مــن التحديــات التــي تفرضهــا االضطرابــات املاليــة العامليــة بســبب حــدة التضخــم واالضطرابــات يف امــدادات ساســل التوريــد ورفــع نســب الفائــدة، 

تجــاوزت مجموعــة الــرشكات واملؤسســات املرصفيــة ميزانيتهــا املســتهدفة مــن خــال زيــادة قاعــدة العمــاء لديهــا وذلــك بتقديــم منتجــات وخدمــات مميــزة ومتوافقة 

مــع الرشيعــة اإلســامية، مــا لعــب دورا رئيســيا يف تعزيــز تجربــة العمــاء اضافــة اىل بنــاء رشاكات اســرتاتيجية مــن خــال تقديــم عــروض مرصفيــة فريــدة مــن نوعهــا.

نجحــت مجموعــة الــرشكات واملؤسســات املرصفيــة يف إجــراء تقييــم دقيــق للثغــرات املحتملــة يف عروضهــا الشــاملة ويف إعــادة الرتكيــز عــى قطاعــات معينة 

مقابــل منافســيها مــن أجــل اعــادة تقوميهــا لتتوافــق مــع توقعــات العمــاء.  وقــد ســاهم ذلــك يف اعطــاء مجموعــة الــرشكات واملؤسســات املرصفيــة حصــة 

 .)ROA( أكــرب مــن محفظــة اإلقــراض، وزيــادة ربحيتهــا، مــع الحفــاظ عــى الهــدف األســايس املتمثــل يف وضــع املخاطــر املرضيــة مقابــل العائــدات عــى األصــول

ومــع حلــول العــام 2023م، تهــدف مجموعــة الــرشكات واملؤسســات املرصفيــة إىل الحفــاظ عــى النمــو الــذي تشــهده مــن خــال توفــر منتجــات وخدمــات 

متوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية مرتكــزة عــى الدخــل القائــم عــى الرســوم، والبيــع املتبــادل، ومشــاركة أكــرب يف الســوق. 

)CBG( مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات

ــة بالعــام  ــازا، حيــث حققــت منــوا بنســببة 29% مــن إجــايل محفظــة األصــول مقارن ــة للــرشكات  أداء ممت يف عــام 2022، كان ملجموعــة الخدمــات املرصفي

الســابق. إن الجهــود املكثفــة لجــذب أعــال جديــدة، واغتنــام فــرص متويــل جديــدة، والبيــع املتبــادل ملنتجــات وخدمــات بنــك الجزيــرة هــي الدوافــع الرئيســية 

ــة للــرشكات. ــز ملجموعــة الخدمــات املرصفي خلــف األداء املمي

تتنــوع محفظــة مجموعــة الخدمــات املرصفيــة للــرشكات حيــث أنهــا تطبــق نهجــا حــذرا وانتقائيــا أيضــا مــن خــال األخــذ يف االعتبــار البيئــة االقتصاديــة والتطــورات، 

لضــان الحفــاظ عــى جــودة األصــول بشــكل دائــم وتقليــص مخاطــر تــدين القيمــة.

ــادة إمكانــات منوهــا. وتهــدف مجموعــة الخدمــات املرصفيــة  كجــزء مــن االســرتاتيجية الشــاملة، ســيؤدي الرتكيــز عــى قطاعــات الــرشكات املتوســطة إىل زي

للــرشكات مــن خــال تنويــع محفظتهــا بطريقــة فعالــة إىل مواصلــة زخــم منوهــا.  

وحدة التمويل املتخصص 

تــم انشــاء قســم التمويــل الخــاص مــن اجــل توفــر الحلــول التمويليــة واملشــاركة يف الرتتيبــات املشــرتكة. تعمــل هــذه الوحــدة عــى خدمــة قاعــدة مميــزة مــن 

العمــاء، حيــث تعمــل مــع البنــوك الرائــدة األخــرى يف مشــاريع مشــرتكة ضخمــة يتــم ترتيبهــا نيابــة عــن العمــاء لــدى الــرشكات والعمــاء الســياديني، باإلضافــة 

إىل تعظيــم الفــرص مــع بلــورة برامــج تحقيــق رؤيــة 2030. كــا تقــوم وحــدة التمويــل املتخصــص بتقديــم حلــول متويليــة للمشــاريع

وحدة الخدمات املرصفية التجارية 

يبقــى منــو وازدهــار الــرشكات املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة أحــد األهــداف الرئيســية لبنــك الجزيــرة، حيــث تعتــرب دافعــا اساســيا للنمــو االقتصــادي 

وعمــود فقــري القتصــاد اململكــة. 

 يقــدم بنــك الجزيــرة مجموعــة واســعة مــن املنتجــات والخدمــات املرصفيــة للــرشكات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة لتصويــب اســرتاتيجيته مــع مبادرات 

رؤيــة 2030 املتمثلــة بزيــادة مســاهمتها يف الناتــج املحــي اإلجــايل مــن 20% إىل %35. 

يف عــام 2022، كان أداء وحــدة الخدمــات املرصفيــة التجاريــة  جيــدا مــع حــد أدىن مــن التأثــرات الســلبية عــى املحفظــة واألربــاح مــن خــال الرتكيــز عــى تنميــة 

محفظتهــا وتحســني ربحيتهــا عــرب البيــع املتبــادل ملنتجــات وخدمــات البنــك وتحســني عروضهــا. 
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وكجــزء مــن اســرتاتيجية مجموعــة الــرشكات واملؤسســات املرصفيــة ، ســتواصل الخدمــات املرصفيــة التجاريــة جهودهــا للحصــول عــى حضــور قــوي يف الســوق 

مدعومــة باســرتاتيجية البيــع املتبــادل والــرشاكات وتحســني جــودة املنتجــات والخدمــات املدعومــة بالرقمنــة التــي ســتؤدي بدورهــا إىل زخــم مــريض للنمــو. 

وحدة املؤسسات املالية 

تدير وحدة املؤسسات املالية عاقات بنك الجزيرة مع البنوك املحلية والدولية باإلضافة إىل املؤسسات املالية والكيانات األخرى 

مــن خــال تغطيــة التبــادل التجــاري وإدارة النقــد. يف إطــار هدفهــا الطمــوح املتمثــل يف جعــل بنــك الجزيــرة الرشيــك املفضــل يف اململكــة، ســتواصل 

وحــدة املؤسســات املاليــة العمــل عــن كثــب مــع أصحــاب املصلحــة اآلخريــن لتعزيــز قــدرات البنــك عــى تلبيــة متطلبــات العمــاء وتســهيل التحويــات املاليــة 

واملعامــات التجاريــة مــا ميكــن البنــك مــن تلبيــة احتياجــات عمائــه األساســية يف جميــع أنحــاء العــامل. 

كــا تــؤدي وحــدة املؤسســات املاليــة دورا رئيســيا يف البنــك، حيــث تخــدم أصحــاب املصلحــة اآلخريــن مبــا يف ذلــك مجموعــات الــرشكات واملؤسســات 

املرصفيــة ، والبيــع بالتجزئــة، والخدمــات املرصفيــة الخاصــة، وفــوري، والخزينــة، و غرهــا مــن اإلدارات.

خــال عــام 2022م، حققــت وحــدة املؤسســات املاليــة منــوا كبــرا يف االلتزامــات غــر املمولــة بنســبة 622% مــع إدخــال االســرتاتيجيات املتعلقــة بخطابــات 

إعتــادات التصديــر الخاصــة برشكــة ســابك وكذلــك رشكــة أرامكــو ورشكــة التعديــن العربيــة الســعودية. كــا ســجلوا منــوا يف الدخــل مــن الرســوم  بنســبة %20 

عــرب العديــد مــن األعــال، مثــل تأكيــدات خطابــات االعتــاد والتحويــات املاليــة واصــدار الكفــاالت املقابلــة.

وحدة القطاع العام 

تديــر وحــدة القطــاع العــام محفظــة الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة التــي تعمــل يف مختلــف القطاعــات. تلعــب  وحــدة القطــاع العــام دورا أساســيا مــن خــال 

توفــر خدمــة عمــاء فائقــة يف تســويق وإدامــة املنتجــات والخدمــات املتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــرص، خدمــات 

التمويــل واالســتثار وإدارة النقــد والتقنيــات املرصفيــة اإللكرتونيــة، باإلضافــة إىل املنتجــات القامئــة عــى الخزينــة. 

وحدة خدمات املعامالت العاملية 

يتــم دعــم خدمــات املعامــات العامليــة مــن خــال أحــدث املنصــات التكنولوجيــة التــي توفــر حلــوال مرصفيــة مبتكــرة ومتفوقــة تتعلــق بــإدارة النقــد وخدمــات 

ــوات  ــع أنحــاء اململكــة. تتكــون خدماتهــم مــن القن ــة واملاليــة يف جمي ــة للمؤسســات التجاري ــة مــن حيــث التكلفــة والفعالي املعامــات التــي تتســم بالفعالي

ــل.  ــد” و “رواتبكــم” واالســتام النقــدي وخدمــات التوصي ــل “إي-كــورب” و “ام-كــورب” و “إي-تراي ــت مث ــة للــرشكات عــرب اإلنرتن املرصفي

ــز خدماتهــا والتســليم، واالســتفادة مــن التطــورات التكنولوجيــة الحاليــة يف القطــاع املــرصيف  ــة مــع عمائهــا لتعزي تعمــل وحــدة خدمــات املعامــات التجاري

باإلضافــة إىل دعــم جميــع املنتجــات املتاحــة لقطاعــات مجموعــة الــرشكات واملؤسســات املرصفيــة بالتنســيق مــع العديــد مــن اإلدارات داخــل البنــك مثــل نقــاط 

البيــع وبوابــة الدفــع وبطاقــات ائتــان الــرشكات.

يتاىش منو وحدة خدمات املعامات العاملية مع التغيرات والتطور يف الرقمنة وتحديث العمليات واألمتتة يف جميع القطاعات عى صعيد اململكة

املنشآت متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

تم تصنيف العماء يف بنك الجزيرة حسب السياسات واملعاير الخاصة بالبنك ومبا يتطابق مع معاير البنك املركزي السعودي يف ذلك كا يي:

عدد املوظفني )دوام كامل(* اإليرادات السنوية )باملليون(تصنيف املنشآة

من 1 اىل 5من 0 اىل 3 متناهية الصغر

من 6 اىل 49من 3 اىل 40صغرة

من 50 اىل 249من 40 اىل 200متوسطة

* يعتمــد بنــك الجزيــرة اإليــرادات كمعيــارا رئيســيا لتصنيــف املنشــات، و يف حــال عــدم توفــر هــذا املعيــار يصبــح عــدد املوظفــني بــدوام كي هــو املعيــار الرئيــي يف تصنيــف عمــاء املنشــآت متناهيــة 

الصغــر والصغــرة واملتوســطة.

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

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

وضع معاير خاصة لقبول املنح اإلئتاين للمنشآت الصغرة واملتوسطة وذلك بهدف ترسيع عملية املوافقة واملنح.	 

مركــز إتصــال خــاص )هاتــف مــرصيف( لخدمــة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة مــن العمــاء الحاليــني واإلجابــة عــى إستفســارات العمــاء الجــدد، وذلــك 	 

باإلتصــال عــى الرقــم املجــاين 8002449090.

وحــدة جديــدة للمبيعــات وتعمــل كوحــدة مركزيــة الســتقبال و مراجعــة جميــع اإلحــاالت الخاصــة بعمــاء املنشــآت الصغــرة واملتوســطة ومتابعــة العاقــات 	 

املســتقطبة مــن قبــل رشكاء البنــك مــن الجهــات الخارجيــة مثــل الصناديــق الصناعيــة و العقاريــة و الســياحية الــخ.

يطبــق حقــول معينــة يف النظــام التشــغيي األســايس للبنــك لتمييــز و تصنيــف رشائــح العمــاء والعاقــة املرصفيــة واحتياجــات عمــاء املنشــآت 	 

الصغــرة واملتوســطة.

مراجعة ومناقشة األداء العام للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة عى أساس شهري من خال لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي	 

تطوير مستمر لربامج تدريبية خاصة ملدراء العاقات ومتخصصة يف إدارة عاقات العماء ومخاطر اإلئتان.	 
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يستمر بدعم منتج البطاقة اإلئتانية الخاصة باملنشآت.	 

تم إطاق برنامج متويل نقاط البيع مستهدفا بشكل عام الرشكات الصغرة و املتوسطة.	 

يف املراحــل النهائيــة إلطــاق برنامــج “أعــال” الجديــد وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الحلــول املرصفيــة واملاليــة املتكاملــة التــي تلبــي بشــكل خــاص 	 

احتياجــات عمــاء املنشــآت

وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وموظفيها:

تــدار املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة مــن قبــل إدارة الخدمــات املرصفيــة التجاريــة لدينــا داخــل املجموعــة املرصفيــة للــرشكات واملؤسســات. 

تضــم إدارة الخدمــات املرصفيــة التجاريــة أكــر مــن  50موظــف متخصــص يف خدمــة عمــاء املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة.

عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء:

 0 عدد الدورات التدريبية للموظفني

- عدد الدورات التدريبية للعماء

القروض و التعهدات و االلتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة:

الف ريال  2022

املجموع
 املنشآت 

املتوسطة

 املنشآت 

الصغرية

 املنشآت 

متناهية الصغر
 

5,166,007 2,279,776 2,031,435 854,796
القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة )بنود 

داخل امليزانية(

1,044,923 474,402 470,367 100,154
القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة )بنود 

خارج امليزانية(

%8.3 %3.7 %3.3 %1.4
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة 

)بنود داخل امليزانية( اىل مجموع القروض

%1.7 %0.8 %0.8 %0.2
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة 

)بنود خارج امليزانية( اىل مجموع القروض

1541 414 744 383 عدد القروض ,بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية

896 163 480 253 عدد العماء للقروض

86 10 44 32
عدد القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و 

خارج امليزانية(

77,757 15,628 38,267 23,862
مبلغ القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و 

خارج امليزانية(

     

 2021

املجموع
 املنشآت 

املتوسطة

 املنشآت 

الصغرة

 املنشآت 

متناهية الصغر
 

4,031,911 1,976,684 1,511,202 544,025
القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة )بنود 

داخل امليزانية(

1,326,502 888,628 312,317 125,557
القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة )بنود 

خارج امليزانية(

%6.5 %3.2 %2.4 %0.9
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة 

)بنود داخل امليزانية( اىل مجموع القروض

%2.1 %1.4 %0.5 %0.2
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة 

)بنود خارج امليزانية( اىل مجموع القروض

1384 339 623 422 عدد القروض ,بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية

981 216 456 309 عدد العماء للقروض

130 17 63 50
عدد القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و 

خارج امليزانية(

152,471 50,652 55,150 46,670
مبلغ القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و 

خارج امليزانية(
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مجموعة الخزينة

ــة احتياجــات العمــاء عــى  ــم حلــول مبتكــرة متوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية، صممــت لتلبي ــة يف الطليعــة لتقدي ــدة، كانــت مجموعــة الخزين لســنوات عدي

مســتوى كافــة فئــات األصــول.

يف الســنوات القليلــة املاضيــة، شــهدنا جائحــة عامليــة ورصاعــا يف أوكرانيــا، وكاهــا كان لهــم تأثــر عــى عمليــة توزيــع املكونــات االقتصاديــة األساســية. 

ســاهمت مجموعــة الخزينــة بنســبة 48% مــن الدخــل الصــايف للبنــك، وقــد تــم تحقيــق ذلــك مــن خــال الجهــد واملثابــرة عــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى 

التضخــم ومخــاوف الركــود االقتصــادي.

تقــوم املبــادئ االســرتاتيجية ملجموعــة الخزينــة عــى فكــرة أننــا تــرس يف الخطــط الكبــرة للتمنيــة و هــي رؤيــة 2030. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فإننــا نديــر أعالنــا 

يف إطــار الصــورة الشــاملة، مدركــني أن التزامنــا بتطويــر النظــام املــايل أمــر رضوري بينــا نتنافــس مــع أقراننــا لرفــع املعايــر.

عــاوة عــى ذلــك، يرسنــا أن نذكــر أن) ادارة املتداولــني االوليــني( يف مجموعــة الخزينــة، واللتــي تهــدف إىل توســيع نطــاق وعمليــة توزيــع الصكــوك الحكوميــة 

يف اململكــة العربيــة الســعودية، حققــت إنجــازا كبــرا بالتنســيق مــع املركــز الوطنــي إلدارة الديــن مــن خــال إطــاق منصــة إلكرتونيــة عــرب اإلنرتنــت مــن شــأنها 

توســيع نطاقهــا.

وعــى نفــس النهــج واملبــادئ االســرتاتيجية، قامــت )أدارة اســواق املــال( جنبــا إىل جنــب مــع )ادارة مبيعــات الخزينــة( بتنظيــم تكاليــف االقــرتاض بشــكل فعــال 

يف  ظــل بيئــة اقتصاديــه  فيهــا معــدل الربــح يف الســوق عنــد مســتويات عاليــة نتيجــة لرفــع البنــك املركــزي الســعودي ألســعار األربــاح ملكافحــة التضخــم.

مجموعة رأس املال البرشي  

يف عــام 2022 ،حقــق الســوق املحــي تأثــراً إيجابيــاً عــى األنشــطة والعمليــات نتيجــة تعــايف الســوق بعــد اتبــاع اإلجــراءات العامــة ملتطلبــات الســامة والصحــة 

املهنيــة، باإلضافــة إىل اتبــاع التعليــــات االحرتازيــة مــن الجهــات الرســمية مــا ســاهم يف متكــني بنــك الجزيــرة مــن ضــان عــودة آمنــة لجميــع املوظفــني إىل 

املكاتب.

نجحــت مجموعــة رأس املــال البــرشي بإطــاق اســرتاتيجية رأس املــال البــرشي والتــي ســاهمت يف وضــع أســس مميــزة كبدايــة إلطــاق االســرتاتيجية 

القادمــة. للســنوات 

أطلقــت مجموعــة رأس املــال البــرشي مــرشوع تحــول شــامل يهــدف إىل االرتقــاء بثقافــة املنظمــة لتحقيــق أفضــل بيئــة عمــل وتعزيــز وتوفــر املهــارات 

ــع مناطــق اململكــة، وقــد واصلــت  ــة التحــول الثقــايف لكافــة املوظفــني يف جمي ــرة مــن خــال تنظيــم لقــاءات رحل ــة لدعــم إســرتاتيجية بنــك الجزي املطلوب

املجموعــة الرتكيزعــى تحســني الخدمــات الذاتيــة لنظــام رأس املــال البــرشي للتمكــن مــن تحقيــق مســتهدف “كفــاءة العمليــات اليوميــة”. كــا ركــزت املجموعة 

عــى رفــع مســتوى الحوكمــة للسياســات واالجــراءات وتطويرهــا.

واصلــت مجموعــة رأس املــال البــرشي برامــج ســعودة الوظائــف يف عــام 2022 ، مــن خــال اســتقطاب مرشــحني ســعوديني وطــرح برنامــج طمــوح بإســم “قادة 

املســتقبل” لجــذب أفضــل املواهــب الســعودية مــا يحافــظ عــى التــزام البنــك املســتمر تجــاه تغذيــة العديــد مــن الوظائــف الجديــدة بأفضــل الكفــاءات وفتــح 

آفــاق التدريــب الداخــي لطــاب الجامعــات. تســتهدف هــذه املبــادرات إنشــاء أفضــل الطــرق الجاذبــة للكفــاءات مــا ينعكــس عــى معــدل نجــاح عــايل للســعودة 

بأكــر مــن 95.77%. إضافــًة لذلــك ، عملــت املجموعــة عــى دراســة إحتياجــات البنــك الحاليــة ومتطلبــات الســوق ومتطلبــات البنــك املركــزي الســعودي لتطوير 

رأس املــال البــرشي, وبنــاء عليــه قدمــت مجموعــة مــن برامــج التطويــر املهنــي مــن خــال دورات تدريبيــة وشــهادات مهنيــة تخصصيــة بحيــث تــم تنظيــم أكــر مــن 

326 برنامــج تدريبــي تــم توفرهــا لـــ 6836 فرصــة تدريــب بإجــايل 10,255 يــوم عمــل وإســتحداث برنامــج يدعــم الحصــول عــى الشــهادات املهنيــة التخصصيــة 

.)Badge your Expertise- BYE (

املبادئ األخالقية واملهنية ملوظفي البنك

ميتلــك بنــك الجزيــرة ســجل حافــل يف اتخــاذ اإلجــراءات الصحيحــة تجــاه موظفيــه وعمائــه ومســاهميه والجهــات التنظيميــة والهيئــات الرقابيــة. ومتثــل قيــم بنــك 

الجزيــرة أســاس العمــل يف ســبيل تحقيــق أهــداف البنــك العامــة. ويعتمــد بنــك الجزيــرة عــدد مــن املبــادئ األخاقيــة واملهنيــة املحــددة يف ميثــاق مبــادئ 

العمــل ملنســويب البنــك، التــي مــن شــأنها خلــق بيئــة عمــل مناســبة مــع تحقيــق منــو يف ظــل أنظمــة حاميــة مــن الجرائــم املاليــة والرشــوة والفســاد.

كــا توفــر السياســات واملعايــر ومبــادئ بنــك الجزيــرة األخاقيــة إطــارا لعمــل منســوبيه تســاعدهم عــى اتخــاذ القــرارات األفضــل بهــدف تحقيــق منــو عــادل 

عــى املــدى الطويــل واســتدامة مناســبة. وتقــع عــى عاتــق جميــع منســويب البنــك مســؤولية إثبــات اإللتــزام بهــذه السياســات ومعايــر وإظهــار قيــم البنــك 

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

املجموعة الرشعية 

الجــودة الرشعيــة : تركــز املجموعــة عــى ضبــط الجــودة الرشعيــة لخدمــات البنــك ومنتجاتــه مبــا يحقــق تطلعــات عمائــه ومســاهميه بوصفــه بنــكاً إســامياً رائــداً، 

وذلــك مــن خــال تكثيــف عمليــات الفحــص واملراجعــة لعمليــات البنــك للتأكــد مــن أن جميــع أعــال البنــك والــرشكات التابعــة لــه متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة 

اإلســامية وتقديــم تقاريــر ربــع ســنوية للجنــة الرشعيــة للبنــك، وتعتمــد مراجعــة عمليــات البنــك يف أســس اختيــار العينــات مبــا نصــت عليــه معايــر املراجعــة 

الدوليــة الختيــار العينــات.

الحوكمــة:  اســتمرت املجموعــة الرشعيــة خــال العــام الحــايل بتعزيــز تطبيــق إطــار الحوكمــة الرشعيــة الصــادر عــن البنــك املركــزي الســعودي داخــل منظومــة 

البنــك مبــا يكفــل التطبيــق الكامــل ملتطلبــات إطــار الحوكمــة الرشعيــة.

فقد جرى تعديل هيكل املجموعة الرشعية عرب فصل التدقيق الرشعي عن املطابقة الرشعية يف قسمني مختلفني.

إضافــة لذلــك، أعيــد تشــكيل اللجنــة الرشعيــة وزيــادة عــدد أعضائهــا اســتباقاً لتطبيــق املــادة الســابعة التــي تحظــر تعــدد عضويــة عضــو اللجنــة يف لجــان مرصفيــة 

أخرى. 
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املنتجــات والخدمــات:  تؤمــن املجموعــة الرشعيــة بــأن االبتــكار والتطويــر األصيــل املســتمد مــن نصــوص الرشيعــة اإلســامية يعــد مطلبــاً أساســياً لارتقــاء 

بصناعــة املرصفيــة اإلســامية حتــى تســتطيع النمــو واملنافســة وتلبيــة رغبــات الســوق املتســارعة واملتجــددة؛ ولــذا فــإن املجموعــة تتعــاون بشــكل دائــم مــع 

مجموعــات األعــال داخــل البنــك البتــكار وتطويــر أدواتهــا وخدماتهــا والســعي ألمتتــة الكثــر مــن عملياتهــا لتســهيل العمليــات عــى العمــاء واســتثار وقتهــم 

بشــكل أفضــل وتجنــب األخطــاء البرشيــة قــدر اإلمــكان.

ويف هــذا الســياق، أُنِشــئت لجنــة البتــكار وتطويــر منتجــات ماليــة متوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية تضــم جميــع مجموعــات البنــك مبــا فيهــا املجموعــة الرشعيــة 

بهــدف ابتــكار منتجــات ماليــة إســامية متكــن البنــك مــن االســتمرار يف ريادتــه يف مجــال املرصفيــة اإلســامية.

األبحــاث:  تــدرك املجموعــة الرشعيــة أن املحافظــة عــى ريــادة البنــك يف ســوق صناعــة الصرفــة اإلســامية تتطلــب القيــام بجمــع املعلومــات وإعــداد التقاريــر 

واالســتبانات حــول ســوق الصرفــة اإلســامية ومنتجاتهــا ومــدى رضــا العمــاء عنهــا ومجــاالت املنافســة وجوانــب القــوة والضعــف وتوقعــات العمــاء.

لقــد اســتمر قســم األبحــاث والتطويــر يف املجموعــة يف جمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا وإعــداد التقاريــر املختلفــة، خصوصــاً مــا يتعلــق باملاليــة 

اإلســامية يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث انتهــى مــن تحديــث وإعــداد ثاثــة تقاريــر عــن نشــاط املاليــة اإلســامية يف الســوق الســعودي، وهــي:

املرصفية اإلسامية يف السوق السعودي.. 1

قطاع التأمني يف السوق السعودي.. 2

سوق الصكوك يف اململكة العربية السعودية.. 3

كــا قامــت املجموعــة الرشعيــة بإنشــاء برنامــج للتعــاون مــع الباحثــني الرشعيــني إلعــداد بحــوث رشعيــة يف بعــض القضايــا املعــارصة التــي تواجــه البنــك، كانــت 

باكــورة هــذا الربنامــج بحــث حــول )حكــم تقديــم البنــك خدماتــه لعمــاء يقومــون بتنفيــذ بعــض العمليــات غــر الرشعيــة(.

ترجمة كتاب تجربة بنك الجزيرة يف التحول إىل املالية اإلسالمية: 

قامــت املجموعــة الرشعيــة برتجمــة وطباعــة كتــاب “تجربــة بنــك الجزيــرة يف التحــول إىل املاليــة اإلســامية” باللغتــني اإلنجليزيــة والفرنســية وتوزيعــه عــى 

املؤسســات املاليــة واملهتمــني بالصناعــة املاليــة االســامية، بعــد طباعتــه باللغــة العربيــة يف وقــت ســابق.

ويف هــذا اإلطــار، عقــدت الجمعيــة الفقهيــة الســعودية بالتعــاون مــع املجموعــة الرشعيــة نــدوًة حــول تجربــة البنــك يف التحــول إىل املاليــة اإلســامية تحــدث 

فيهــا ســعادة رئيــس مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة عــن هــذه التجربــة الرائــدة، وحظيــت مبداخــات عــدد مــن فضــاء املشــائخ واملختصــني يف املاليــة اإلســامية.

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

وعــى وجــه الخصــوص املاليــة اإلســامية، وتوزيعهــا مجانــاً عــى املختصــني واملهتمــني واملؤسســات التعليميــة واملاليــة. وهي:

الصناديق االستثارية الوقفية.	 

املساهمة العربونية وتطبيقاتها املعارصة.	 

األحكام املتعلقة باألخاق يف املعامات املالية.	 

ندوة: املصارف اإلسامية .. قصة نجاح “بنك الجزيرة أمنوذجاً”	 

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

املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية )AAOIFI(، واملجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية )CIBAFI(، ومجلــس الخدمــات 

املاليــة اإلســامية )IFSB(؛ وذلــك إميانــاً مــن البنــك بأهميــة دعــم هــذه املؤسســات للنهــوض بالصناعــة املاليــة اإلســامية، وتحقيــق املعياريــة فيهــا. ورغــم 

الحالــة االســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد19 ، إال أن املجموعــة الرشعيــة التزمــت باملشــاركة يف حضــور العديــد مــن املؤمترات وورش العمــل واالجتاعات 

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

ــة املجتمــع والعمــاء للبنــك، حيــث رفعــت مــن مســتوى الثقــة يف البنــك كبنــك إســامي، كــا  لقــد كان لعمــل املجموعــة الرشعيــة تأثــر إيجــايب عــى رؤي

ــة اإلســامية. ــز يف مجــال الخدمــات املالي ــد مــن الجوائ ســاهمت يف حصــول البنــك عــى العدي

إن متيزنــا وريادتنــا يف صناعــة املرصفيــة اإلســامية يرجــع إىل التــزام البنــك يف جميــع معاماتــه بأحــكام وضوابــط الرشيعــة اإلســامية وفــق اجتهــاد أعضــاء 

اللجنــة الرشعيــة للبنــك مــن أصحــاب الفضيلــة العلــاء.

مجموعة املساندة

إدارة األمتتة والروبوتات 

ــم  الوصــول إىل  ــات الجهــود يف عــام 2022 حيــث ت ــة والروبوت ــدادا لسلســلة اإلنجــازات التــي حققناهــا يف العــام املــايض ، ضاعــف فريــق عمــل األمتت إمت

تقييــم  أكــر مــن 1000 عمليــة  ضمــن 10 مجموعــات و 54 قســاً, مــا رفــع اإلنتاجيــة حيــث وصــل عــدد ماتــم إطاقــه حتــى اآلن  31 روبوتــاً, مــا أدى إىل تنفيــذ 

حــوايل 140 ألــف معاملــة وتوفــر 28 ألــف ســاعة عمــل مــا ســاعد بتقليــل التكلفــة وتقليــص األخطــاء الفرديــة البرشيــة، رفــع الكفــاءة واإلنتاجيــة. واألهــم مــن 

ذلــك  رفــع  الــروح املعنويــة للموظفــني لتمكينهــم مــن الرتكيــز عــى األنشــطة غــر الروتينيــة عاليــة القيمــة.

متاشــيا مــع اهــداف البنــك االســرتاتيجية يف دعــم النمــو الرقمــي , وســعيا  نحــو  إثــراء الحيــاة مــن خــال الرفاهيــة املاليــة ، يواصــل فريــق عمــل األمتتــة 

والروبوتــات التوســع  يف عمليــات األمتتــة وإعــادة هندســة العمليــات ودعمهــا مــن خــال اعتــاد تقنيــات جديــدة مثــل الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآليل 

ــة. ــول  مبــا يتوافــق مــع هــذه الرؤي وغرهــا مــن الحل
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إدارة مساندة األعامل

تقــوم إدارة مســاندة األعــال بالعمــل عــى اإلرتقــاء مبســتويات الجــودة والحوكمــة واملســاهمة يف عمليــة التحــول الرقمــي وذلــك مــن خــال متابعــة مســتمرة 

وكذلــك القبــام بجمــع املعلومــات و تحليلهــا وإعــداد التقاريــر ذات العاقــة.

يف نطــاق حوكمــة وجــودة األعــال, قامــت اإلدارة مبراقبــة ومتابعــة  72 تعميــم صــادر مــن البنــك املركــزي الســعودي واملســاهمة يف تحقيــق اإللتــزام الكامــل 

بهــم مــا أدى إىل تحقيــق نســبة إلتــزام يف الوقــت املحــدد وصلــت إىل 87% .  كــا راقبــت و تابعــت اإلدارة جميــع ماحظــات إدارة املراجعــة الداخليــة املتعلقــة 

مبجموعــة املســاندة وســاهمت مــع اإلدارات املســؤولة يف إغاقهــا، ونتــج عــن هــذه املجهــودات نســبة إغــاق يف الوقــت املحــدد وصلــت إىل %99.

يف نطــاق الجــودة املاليــة ، عملــت اإلدارة عــى متابعــة تقاريــر اإلدارة املاليــة للمرصوفــات التابعــة ملجموعــة املســاندة وتحليــل معلوماتهــا واملســاهمة 

بالتعــاون مــع إدارات مجموعــة املســاندة يف تقنــني املرصوفــات مــا أدى إىل تحقيــق اإللتــزام مبيزانيــة املجموعــة بنســبة %100.

كا قامت اإلدارة كذلك مبتابعة جميع مبادرات ومشاريع املجموعة املدرجة يف عملية التحول الرقمي.

باإلضافة إىل ما سبق فقد قامت إدارة مساندة األعال مبراقبة جميع مؤرشات األداء الرئيسية للمجموعة بنجاح كا راقبت أكر من 31 مؤرش أداء آخر.

وحدة إدارة املشاريع

تقــدم وحــدة إدارة املشــاريع الدعــم والتنظيــم لكافــة املشــاريع الســنوية لبنــك الجزيــرة متاشــياً مــع األعــال ذات العاقــة. وقــد ســلمت وحــدة إدارة املشــاريع  

كافــة املشــاريع  املطلوبــة مــن قبــل البنــك املركــزي الســعودي كمــرشوع تنفيــذ املرحلــة الرابعــة، ومــرشوع عامــات اإلنــذار املبكــر ، ومــرشوع منــوذج ســمة 

للقــدرة عــى تحمــل التكاليــف للمســتهلكني األفــراد، و مــرشوع فتــح الحســابات للكيانــات املرحلــة األوىل و الثانيــة. هــذا باإلضافــة إىل مشــاريع األعــال 

الهامــة األخــرى )ســكني – الرهــن العقــاري( و خدمــة )نقــاط البيــع عــى األجهــزة الذكيــة(، و منصــة )الجزيــرة أونايــن الجديــدة( و خدمــة )الدعــم الفنــي عــن طريــق 

الواتســاب( و خدمــة )ال تأجــل( و تحســني )خدمــة فتــح الحســابات عــن طريــق موقــع الجزيــرة(.

اإلمدادات والدعم

هــي اإلدارة املتخصصــة لتقديــم جميــع الخدمــات والدعــم اللوجســتي ملجوعــة الجزيــرة مــن حيــث االستشــارات املهنيــة فيــا يتعلــق بتصميــم وإنشــاء خطــط 

توســيع شــبكة البنــك )الفــروع، مراكــز التحويــل، أجهــزة الــرصاف اآليل، املبــاين، وغرهــا(، وكذلــك تحســني أماكــن العمــل الحاليــة لتكــون متوافقــة مــع احتياجــات 

العمــل بشــكل أكــرب، وتوفــر األمــان، والبيئــة النظيفــة، وتوفــر خدمــات املرافــق ملوظفيهــا وعمائهــا يف جميــع مبــاين البنــك، وكذلــك توفر األمن والســامة 

للموظفــني والعمــاء واملمتلــكات وضــان اســتمرار العمــل مــن خــال التأكــد مــن أن جميــع التصاريــح والرتاخيــص الحكوميــة ســارية، وأيضــا تقديــم خدمــة الربيــد، 

والتخزيــن، والتصويــر الضــويئ، وأرشــفة املعامــات اليوميــة للبنــك، إلــخ.

هــذا وقــد تــم خــال هــذا العــام اإلنتهــاء مــن إنشــاء وتدشــني مبنــى املواقــف املتعــددة املاصــق ملبنــى اإلدارة العامــة بجــدة ليوفــر عــدد 323  كمواقــف 

ــة للموظفــني والعمــاء.  إضافي

كــا بــدأ العمــل بالتحضــر لبنــاء مبنــى متعــدد الطوابــق عــى طريــق امللــك فهــد بالريــاض للجزيــرة كابيتــال والخدمــات املرصفيــة الخاصــة ومركــز تدريــب وفــرع 

للخدمــات املرصفيــة لافــراد وخدمــات التميــز باالضافــة إىل ملحــق بــه مبنــى مواقــف متعــدد الطوابــق ليوفــر عــدد إضــايف مــن مواقــف الســيارات للموظفــني 

والعمــاء.

كــا تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ جميــع تعليــات البنــك املركــزي الســعودي ووزارة الداخليــة فيــا يخــص األمــن والســامة وأهمهــا تركيــب كامــرات بتقنيــة IP لجميــع 

مبــاين الفــروع والرصافــات اآلليــة حيــث تــم اإلنتهــاء مــن تركيــب الكامــرات بنهايــة شــهر يوليــو 2022م.

هــذا وقــد تــم االنتهــاء مــن تجهيــز املقــر الرئيــي إلدارة العمليــات البنكيــة يف مبنــى القــدس مبدينــة الريــاض وذلــك بعــد إجــراء التحســيانات الرضوريــة عــى 

املبنــى واملواقــف ليســتوعب جميــع موظفــي إدارة العمليــات البنكيــة.

إضافًة إىل ذلك فقد تم نقل فرع التحلية للموقع الجديد واملميز وذلك بعد أن تم االنتهاء من إنشائه مع نهاية شهر نوفمرب.

هــذا وقــد تــم إغــاق عــدد 8 مــن مراكــز التحويــل “ فــوري “ بســبب وقــوع بعــض هــذه الفــروع ضمــن النطــاق العمــراين لبعــض أحيــاء جــدة والتــي تــم إزالتهــا 

ــة لألفــراد ــاء” عــى طلــب إدارة الخدمــات املرصفي ــه مــن الحكومــة أو إقفالهــا بن بتوجي

إدارة املمتلكات

تقود إدارة املمتلكات والعقود وحــدة  إدارة العقــود واألصول، وحــدة املشــرتيات  واملناقصــات , وحدة اســتمرارية األعال و رشكة أمان للتطوير واالســتثار 

العقــاري ) متضمنة وحدة التقييم العقــاري(.

وحدة إدارة  العقود  األصول : أ(   

مــع  التجاريــة  التعاقــدات  توثيــق وضبــط  العقــود واألصــول دور يف  ريــال ,  وكان إلدارة  وتتلخص أهم منجزاتها يف إدارة 39 عقاراً بقيمــة 712 مليــون   

اإلطــراف الخارجيــة , حيــث قامــت مبراجعــة وتوقيــع  وتوثيــق مــا يربــو عــى 229 عقــد بقيمــة 211 مليــون  تغطــي كافــة التزامــات البنــك تجــاه الغــر وتحمــي  

حقوقــه  و ضــان اإللتــزام بتعليــات البنــك املركــزي الســعودي.

باالضافة إلدارة األصول , تم اضافة  1,290 أصل ثابت ، ونقل 1,238 والتخلص من 3,980 أصل ، نتج عنها توفر بقيمة 32,600 ريال.  

وحدة املشرتيات واملناقصات : ب( 

كان إلدارة املشرتيات دور بارز يف تحقيق العديد من أهداف البنك، وقد انعكس ذلك من خال تحقيق  عدد من املحاور كا يي :  

تم إصدار6243 طلب رشاء بقيمة 779,919,560 ريال	 
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تم توفر مبلغ إجايل وصل إىل 23 مليون ريال. 	 

تم تخفيض معامل التأمني عند تجديد بعض بوالص التأمني األمر الذي أدى للحصول عى أسعار أفضل .	 

العمل عى مرشوع امتتة عمليات املشرتيات واملناقصات .	 

العمل عى تحديث سياسات واجراءات إدارة املشرتيات مبا يتناسب مع أسرتاتيجية البنك .	 

وحدة استمرارية األعامل: جـ(  

صمــــم برنامــــج البنــــك الخــــاص بــــإدارة اســــتمرارية األعــــال ليعمــــل بشــــكل متواصــــل، وتتــــم مراجعتــــه بشــــكل منتظــــم مــــن قبــــل األشــــخاص املعنيــــني   

الداخليــــني والخارجيــــني. وتعــــزز هــــذه الخصائــــص اســــتعداد البنــــك وقدراتــــه عــــى االســــتجابة لألحــــداث الطارئــــة وإدارتهــــا ومواصلــــة العمليــــات الهامــــة. 

وتتمثــــل النتائــــج املتوقعــــة لهــــذا الربنامــــج يف انخفــــاض اآلثــار الســلبية، تعزيــز األداء، والســمعة القويــة وااللتــزام باملتطلبــات النظاميــة، وخــال العام 

2022 أتــــم البنــــك إجــــراء عــــدة تجــــارب هدفــــت لضــــان اســــتمرارية األعــــال وتقليــل اثــار االنقطاع.ليشــــمل الجوانــب التــــالية :

 إدارة األزمات واالستجابة 	 

جوانب األمن والسامة	 

استمرارية األشخاص	 

اسرتداد األعال	 

اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث 	 

مــن خــال إدارة اســتمرارية األعــال، تــم تنفيــذ اختبــار تجريبــي لجميــع اإلدارات الهامــة والحساســة يف البنــك بنجــاح وذلــك لعــدد 24 قســاً يف الريــاض   

و29 قســاً يف جــدة، كــا تــم االنتهــاء مــن ورش عمــل تدريبيــة وتوعويــة ألكــر مــن 95  موظــف.

رشكة أمان للتطوير واالستثامر العقاري: د(  

قامت ادارة العقار واالستثار / أمان بتنفيذ اعال ملصلحة البنك عى النحو التايل :  

عمليات اجارة                          10 	 

 	2,275 عمليات مرابحة 

 	     308 عمليات اعادة عقار  

 	230 عمليات البيع لطرف ثالث 

 	37 عمليات رهن / بيت الحسن  

 	     363 فك الرهن  

 	272 أخرى ) تحديث صكوك – تعديل  –  فرز  (   

 	38 وكاالت مصدرة                                          

 	420 خطابات تفويض                                                 

 	  294 تصحيح                                                           

 	                                                   171 الرشكات 

تم نقل عدد 38 صك اىل الرشكة السعودية العادة التمويل العقاري SRC مبوجب عقد بيع محفظة عقارية بني البنك والرشكة السعودية.  -

تحديث الصكوك اليدوية املفرغة باساء االفراد.  -

تنفيذ جميع الطلبات يف االوقات املحددة بنسبة 100% وفق اتفاقية الخدمة.  -

وحدة التقييم العقاري:

 	  6,541 عدد طلبات التقييم املنجزة ملرصفية األفراد 

 	 110 عدد طلبات التقييم املنجزة ملرصفية الرشكات 

 	20 عدد طلبات التقييم املنجزة ملجموعة املوارد البرشية 

 	 52 عدد طلبات التقييم املنجزة ملرصفية الخدمات الخاصة  

 	       26 عدد طلبات التقييم املنجزة للشئون العقارية  

الحفاظ عى مستوى املدفوعات لرشكات التقييم كا هو يف السابق.  -

االنتهاء من مرشوع امتتة عمليات التقييم العقاري باملستوي 2.  -

LMS نزول مرشوع االمتته يف نظام البنك  -

إدارة تقنية املعلومات

تواصــل إدارة تقنيــة املعلومــات بنــاء منصــة تقنيــة تتوافــق مــع أفضــل معايــر التقنيــة والتــي تســاهم يف تطويــر الحلــول التقنيــة الحاليــة واملســتقبلية لدعــم 

منتجــات وخدمــات البنــك. لقــد تــم تصميــم الحلــول التقنيــة وتحديــث منصــة التقنيــة مبــا يتوافــًق ويســاند األهــداف والتوجهــات االســرتاتيجية للبنــك، والتــي 

ــادرات  ــات الترشيعيــة، مبــا يضمــن اســتمرارية العمــل. فضــاً عــن تقديــم مب تهــدف إىل تحقيــق أهــداف األعــال البنكيــة، ودعــم التوســعات، وفــق املتطلب

البنــك الداخليــة والهادفــة لتطويــر وتحســني اجــراءات العمــل واملنتجــات. 

ومــن األمثلــة عــى اإلنجــازات الرئيســية للعــام 2022، االنتهــاء بنجــاح مــن إجــراء اختبــار وتشــغيل جميــع أنظمــة البنــك الحساســة للعمــل ملــدة خمســة أيــام عمــل 

مــن مركــز البيانــات االحتياطــي، تحويــل نظــام االتصــاالت ملكائــن الرصفــات اآلليــة مــن األقــار الصناعيــة إىل التصــاالت املتنقلــة عــرب شــبكة الجــوال، التنفيــذ 

الناجــح لنظــام إدارة القــدرات الــذي يراقــب قــدرة جميــع األنظمــة املهمــة وترقيــة نظــام األمــان الثــايث األبعــاد )ثــري دي ســكيور( للنســخة االحــدث. باإلضافــة 

إىل العديــد مــن التحســينات والتعديــات الجذريــة يف تطبيــق الجزيــرة اونايــن وأنظمــة قواعــد البيانــات والتــي ســاهمت بشــكل كبــر تصحيــح األخطــاء الربمجيــة 

والحــد مــن انقطــاع الخدمــة وضــان اســتمرارية الخدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة للعمــاء عــى مــدار الســاعة. 
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باإلضافة إىل ذلك، قامت اإلدارة باملساهمة يف تطبيق عدة مشاريع بالرشاكة مع مكتب إدارة املشاريع.  

إدارة العمليات البنكية

متاشــيا مــع  الهيــكل التنظيمــي الجديــد للبنــك ومــع اندمــاج عــدة إدارات ضمــن إدارة العمليــات البنكيــة مثــل ) عمليــات البطاقــات, عمليــات مراكــز النقــد , عمليــات 

فــوري عمليــات تغذيــة الرصافــات ونقــل األمــوال(، فقــد تــم إعــادة هيكلــة إدارة العمليــات البنكيــة لتتواكــب مــع الخطــط االســرتاتيجية للبنــك لتوفــر األدوات 

والتقنيــات الازمــة واســتخدام الطاقــة البرشيــة املناســبة ذات اإلحرتافيــة املاليــة  لتنفيــذ العمليــات بجــودة ودقــة عاليــة , وبالتــايل تــم صياغــة اســرتاتيجية إدارة 

العمليــات مبدئهــا االحــرتام والتقديــر وترتكــز عــى أربعــة عنــارص رئيســية  :

املوظف املناسب مع البيئة املناسبة ) توظيف، تدريب، تطويرو تأهيل، تحفيزوتقدير (	 

اإلجراءات املناسبة ) مراجعة وتطوير إجراءات العمل الداخلية (	 

التقنية املناسبة 	 

إدارة وتنسيق العاقات مع إدارات البنك الداخلية والرشكاء من خارج البنك 	 

وبناء عى هذه االسرتاتيجية تم إعادة هيكلة إدارة العمليات لتشمل اإلدارات التالية : 

أ. إدارة مراقبة العمليات :

مهــام اإلدارة هــو إعــادة دراســة خــط ســر العمليــات عــى جميــع املراحــل إلســتحداث التقنيــة املناســبه وتحديــث التنفيــذ بنــاء” عــى التطــورات واملســتجدات 

وتعمــل بشــكل مبــارش بالتنســيق مــع رشكاءهــا يف إدارة التقنيــة واملشــاريع واألمتتــه 

وأيضا تحديث السياسات واجراءات العمل مبا يتناسب مع التعليات الصادرة من البنك املركزي السعودي وكذلك املتابعة للتأكد من دقة التنفيذ وااللتزام , 

كا تقوم مبراقبة إدارة الحسابات البنكية لألفراد والرشكات وفوري و تنفيذ ما تتضمنه الطلبات املستلمة من البنك املركزي السعودي واإللتزام والتأكد من 

أن جميع العمليات يتم تنفيذها طبقا لتعليات البنك املركزي السعودي و تسوية البطاقات و مطالبات البطاقات االئتانية

من أهم االنجازات :

دمج إدارة التميز التشغيي مع إدارة املراقبة ، وذلك لتطوير آلية العمل    .1

إطاق مرشوع املرحلة الثالثة والرابعة  لنظام تنفيذ  .2

التحقــق مــن فروقــات يف حســابات تســويات البطاقــات االئتانيــة   2016 وتــم تصحيــح عمليــات مل يتــم تســويتها أو تــم تســويتها بشــكل خاطــئ   .3

ــدورة الحســابية. ــل ال وتعدي

ب. إدارة العمليات املشرتكة :

 تقــع مهــام اإلدارة عــى تنفيــذ والتحكــم ومتابعــة عمليــات املدفوعــات املحليــة والدوليــة وشــيكات املقاصــة وتحصيلهــا، كــا تعمــل عــى إدارة عاقــات رشكات 

ــه عــى املركــز األول خــال النصــف األول مــن ســنة 2022 يف جــودة ودقــة التقاريراالئتانيــة لرشكــة  ــرة بحصول ــز بنــك الجزي املعلومــات االئتانيــة وقــد متي

ســمة. كــا تــم حصــول بنــك الجزيــرة عــى جائــزة التميــز يف تنفيــذ الحــواالت الدوليــة بعملــة الــدوالر االمريــي .

ج. إدارة عمليات متويل االفراد:

 تقــوم االدارة بتنفيــذ عمليــات التمويــل الشــخيص والعقــاري والبطاقــات االئتانيــة بدقــة ورسعــة عاليــة وتعمــل بالتنســيق مــع إدارة املبيعــات وشــبكة الفــروع 

وإدارة املنتــج واملخاطــر لتحقيــق أهــداف البنــك والتقليــل مــن األخطــاء البرشيــة.

مــن أهــم االهــداف التــي تــم إنجازهــا خــال العــام هــي القيــام بتمريــر جميــع املنتجــات عــن طريــق املاســح الضــويئ والــذي ســاهم بشــكل كبــر يف تقليــل 

التكاليــف وترسيــع اإلنجــاز لخدمــة عمــاء البنــك  بشــكل مــريض ومميــز.

د. إدارة عمليات الرشكات : 

ــع العمــات،  ــات املتعلقــة بــرشاء و بي ــة ومــن ضمنهــا اإلجــراءات والعملي ــة عالي ــة و الــرشكات بدقــة واحرتافي ــات الخزين ــع عملي ــذ جمي تقــوم هــذه اإلدارة بتنفي

االســتثار يف الصكــوك اإلســامية، التــداول يف أســواق املــال العامليــة، التحــوط بإســتخدام املشــتقات املاليــة، إصــدار الضانــات و اإلعتــادات البنكيــة 

ــل الخاصــة بالــرشكات. ــات التموي ــذ عملي باإلضافــة إىل تنفي

ساهمنا يف إطاق خدمة االشرتاكات عن طريق اإلنرتنت يف مزاد املركز الوطني إلدارة الدين.  .1

2.  نجحنا يف تنفيذ عمليات جديدة ملجموعة الخزينة لإلستثار يف األسهم

3.  أصبحت عملية إصدار الضانات البنكية مركزية يف مدينة الرياض 

باإلمكان اآلن من تقديم طلبات العمليات التجارية عن طريق منصة اعتاد  .4

5.  تطوير فريق عمل مختص مبراجعة و تنفيذ عمليات الرشكات.

هـ. ادارة دعم العمليات :

تقــوم ادارة دعــم العمليــات بالتنســيق مــع االدارات داخــل ادارة العمليــات واالدارات االخــرى لتســهيل تنفيــذ العمليــات واالســتثناءات ومعالجــة الشــكاوي 

للوصــول إىل أفضــل درجــة مــن التميــز يف خدمــة العمــاء .

وضعنــا اليــه بالتنســيق مــع اإلدارات املعنيــة ضمنــت وصــول الطلبــات املعلقــة إىل صفــر يوميــا بنســبة 99% عــى مــدار الشــهر وإغــاق جميــع . 1

الشــكاوى مبــدة ال تتجــاوز 24 ســاعة.

امتتــة اربــع مهــام رئيســية يف قســم : ) دعــم فــوري – صيانــة البطاقــات – مطالبــات أجهــزة الــرصاف – دعــم التمويــل الشــخيص ( أدت اىل توفــر . 2
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الوقــت والجهــد  واالكتفــاء بعــدد اقــل مــن املوظفــني.

وضــع آليــة متابعــة يوميــة للعمليــات ذات املبالــغ العاليــه والطلبــات املتكــررة أدت إىل اكتشــاف ثغــرة يف النظــام كان يســتفيد منهــا فريــق مــن . 3

املحتالــني وتســبب هــذا اإلجــراء يف توفــر الخســائر عــى البنــك.

الحفاظ عى نسبة االتاحه والجاهزيه بأكر من 98% الجهزة الرصاف االيل حسب التقرير الشهري من البنك املركزي السعودي.. 4

و. إدارة مراكز النقد وخدمات التغذية : 

تقــوم إدارة مراكــز النقــد بعمليــة تزويــد النقــد  إىل الفــروع ومراكــز التحويــل والرصافــات اآلليــه وإســتام النقــد الفائــض مــن الفــروع ومراكــز التحويــل وإيــداع 

وســحب النقــد مــن وإىل البنــك املركــزي الســعودي باإلضافــة إىل خدمــة عمــاء الــرشكات بواســطة خدمــة إســتام النقــد.

كــا أنــه تــم إســناد مهــام تغذيــة الرصافــات االليــه الخارجيــة ونقــل األمــوال  إىل لرشكــة الســعودية للخدمــات املاليــة املســاندة-  ســاند أحــد اقــوى الــرشكات 

يف هــذا املجــال حيــث أنــه كانــت مهــام تغذيــة الرصافــات اآليل تتــم بواســطة موظفــني البنــك وذلــك لغــرض تقليــل مخاطــر التشــغيل وتخفيــض املصاريــف 

التشــغيلية  كــا أنــه تــم إســناد مهــام مركــز النقــد مبدبنــة الريــاض إىل مركــز النقــد املوحــد للرشكــة الســعودية للخدمــات املاليــة املســاندة –ســاند  , ونحــن يف 

طــور إكــال إســناد مهــام مراكــز النقــد مبدينــة جده-الهفوف-املدينة-القصيــم إىل الرشكــة الســعودية للخدمــات املاليــة املســاندة ســاند بحلــول نهايــة الربــع 

الثــاين مــن عــام 2023م حســب الخطــة املعتمــدة واملبلغــة إىل البنــك املركــزي الســعودي.

مجموعة االستدامة واملسؤولية االجتامعية

يواصــل بنــك الجزيــرة مســرته يف االســتدامة واملســؤولية االجتاعيــة مــن خــال الدعــم املســتمر للمشــاريع املتنوعــة التــي تعــزز مبــادئ االســتدامة 

ــٍر  ــة تســاعد يف تحقيــق أث واملســؤولية االجتاعيــة؛ مــا يعطــي صــورة إيجابيــة عــن البنــك كمنشــأة اقتصاديــة مســؤولة تعكــف عــى خطــط ومشــاريع فعال

إيجــايب يف النواحــي االقتصاديــة والبيئيــة واالجتاعيــة؛ وذلــك مــن خــال الــرشاكات املتنوعــة مــع الكيانــات غــر الربحيــة والجمعيــات األهليــة والقطــاع الخــاص 

والقطــاع الحكومــي حيــث يســهم البنــك - مــن خــال برنامــج )خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة( - يف تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع النوعيــة يف مجــال خدمــة املجتمــع 

وتلبيــة تطلعاتــه يف جميــع مناطــق اململكــة؛ والتــي بلغــت بحمــد اللــه أكــر مــن )107( مرشوًعــا مجتمعيًــا يف أكــر مــن ) 40 ( مدينــة ومحافظــة ومركز،نتــج عنهــا 

أكــر مــن )20,970( مســتفيدا خــال عــام 2022م.

وقــد تــم خــال هــذا العــام تأسيس منظومة االســتدامة يف بنــك الجزيــرة بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة عــى إصــدار تقريــر االســتدامة بشــكل ســنوي و 

جــرى تعديــل مســمى مجموعــة املســؤولية االجتاعيــة إىل “ مجموعــة االســتدامة واملســؤولية االجتاعيــة “ إلحاقــا “ لتغيــر مســمى لجنــة املســؤولية 

ــة عــى إنشــاء دور االســتدامة عــرب  ــة ؛ حيــث عكفــت مجموعــة االســتدامة واملســؤولية االجتاعي ــة االســتدامة واملســؤولية االجتاعي االجتاعيــة إىل “ لجن

تأســيس املارســات املســتدامة و رســم خارطــة طريــق لاســتدامة يف بنــك الجزيــرة للعمــل عــى املبــادرات واملــؤرشات و آليــات التنفيــذ عــرب تشــكيل 

قيــادة التحــول وتكويــن نقــاط اتصــال مــن قطاعــات مختلفــة مــع توطــني املعرفــة. كــا ســاهمت مجموعــة االســتدامة واملســؤولية االجتاعيــة يف مراجعــة آليــة 

التقييــم ملــؤرش األداء KPI بالتنســيق مــع مجموعتــي رأس املــال البــرشي واالســرتاتيجية.    

لقــد أكملــت املجموعــة الرتتيبــات للعمــل عــى تقريــر بنــك الجزيرة السنوي لاســتدامة الــذي ســيقدم معلومــات حــول مــؤرشات أداء أهــم املارســات البيئيــة 

واالجتاعيــة ومارســات حوكمــة الــرشكات إىل جانــب تحديــد نهــج املنشــأة وتوجهاتهــا االســرتاتيجية يف هــذا النطــاق وفــق املعايــر الدوليــة املتعــارف عليهــا 

حيــث ينطلــق إعــداد التقريــر األول لبنــك الجزيــرة مــع بدايــات العــام الجديــد بنــاًء عــى صياغــة شــاملة ملارســات االســتدامة يف بنــك الجزيــرة عــى شــكل تقريــر 

مســتوف ألهــم األســس واملعايــر والــرشوط وموافــق ألفضــل املارســات وفقــاً للمقارنــات املعياريــة.  

ويف هــذا اإلطــار ســاهم البنــك مــن خــال برنامــج خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة يف مجــال االســتدامة والبيئــة عــن طريــق رعايــة ملتقــى املســؤولية االجتاعيــة 

ــة عهــد و  ــة البيئ ــادرة “صيان ــة ، كــا رعــى مب ــات الكربوني ــاد الكربــوين” لنــرش ثقافــة الخفــض مــن االنبعاث ــق إىل الحي ــوان “الطري واالقتصــاد األخــرض تحــت عن

وعــد” التــي أســهمت يف نــرش ثقافــة الحفــاظ عــى نظافــة املنتزهــات الربيــة الســياحية وكذلــك تــم تنفيــذ برنامــج  تأهيــي لقيــادات الجمعيــات البيئيــة عــى 

مســتوى اململكــة . 

إضافــة لذلــك ، يــربز الــدور املجتمعــي لبنــك الجزيــرة  يف املســاهمة والرتكيــز عــى قضايــا التأهيــل والتمكــني لرشائــح املجتمــع األكــر احتياجــا مــن خــال الدعــم 

واملســاندة يف متويــل املشــاريع متناهيــة الصغــر عــرب محفظــة )القــروض الحســنة( لدعــم األرس املنتجــة وذلــك لزيــادة الدخــل وتحســني املســتوى املعيــي 

والتعليمــي بهــدف االســتقرار االقتصــادي واالجتاعــي ألفــراد تلــك األرس .

كــا يــأيت برنامــج بنــك الجزيــرة لدعــم االبتــكار “مبتكــرون” كأبــرز الربامــج التــي ســاعدت يف  متكــني مهــارات اإلبــداع واالبتــكار وريــادة األعــال؛ حيــث تــم تنفيــذه 

مرتــني كحاضنــة أعــال للمشــاريع املبتكــرة يف مجــال املونتــاج الرقمــي ومجــال املــدن الذكيــة، ومبشــاركة واســعة مــن رواد األعــال الشــباب والفتيــات و تــم 

تكريــم املراكــز الثــاث األوىل بجوائــز نقديــة دعــا لهــم إلكــال مســرة االبتــكار، كــا مل يغفــل بنــك الجزيــرة دعــم وتطويــر مهــارات االبتــكار لــدى فئــة الشــباب 

الصغارمــن ســن )15-8( ســنة ، فقــد أقــام البنــك برنامــج ) مبدعــون ( يف املجــال التقنــي والصناعــي وتكريــم املراكــز الثــاث األوىل بجوائــز نقديــة دعــا لهــم 

إلكــال مســرة االبتــكار.

وانطاقــا مــن حــرص البنــك املســتمر عــى فئــة ذوي اإلعاقــة فقــد تــم تقديــم العديــد مــن الربامــج النوعيــة واملتخصصــة لــذوي االعاقــات الســمعية والبرصيــة 

والحركيــة والســلوكية مــع التدريــب والتأهيــل  والتوعيــة ألرسهــم واملتعاملــني معهــم .

وال زالــت مســاهمة البنــك مســتمرة يف مــرشوع تأســيس وتشــغيل مركــز التميــز للتوحــد للســنة الرابعــة عــى التــوايل والــذي اشــرتكت البنــوك الســعودية يف 

تأسيســه وتشــغيله يف ســنواته الخمس األوىل .

واســتمراراً يف دعــم الشــباب والفتيــات ، يقــدم البنــك دعمــه لهــذه الفئــة بهــدف التأهيــل املعــريف والتمكــني املهنــي مــن خــال تقديــم العديــد مــن الربامــج 

لتهيئتهــم لســوق العمــل وامتــاك املهــارات الحياتيــة األساســية.

وللقطــاع غــر الربحــي اهتــام بالــغ مــن بنــك الجزيــرة لــدوره املحــوري يف العمــل املجتمعــي حيــث تــم توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات ومنهــا توقيــع اتفاقيــة 

تيســر الحوكمــة مــع املركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غــر الربحــي ، و كذلــك دعــم العديــد مــن الربامــج يف املجــاالت الصحيــة والبيئــة واالجتاعيــة مــن خــال 

ــزات األساســية لهــا، باإلضافــة لربامــج نــرش الوعــي  ــد مــن منظــات القطــاع غــر الربحــي عــرب توفــر التجهي ــة للعدي ــة التحتي ــادات وتأســيس البني ــل القي تأهي

املــايل والقانــوين والصحــي والثقــايف وغرهــا مبختلــف مناطــق ومحافظــات اململكــة.
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الجزيرة لألسواق املالية “ الجزيرة كابيتال “

تقــدم رشكــة الجزيــرة كابيتــال لعمائهــا مــن الــرشكات واألفــراد خدمــات اســتثارية متكاملة تشــمل خدمــات الوســاطة، إدارة األصــول والــروات، خدمــات 

الحفــظ. املرصفيــة االســتثارية، وخدمــات 

لقــد كان 2022م مهــًا جــًدا بالنســبة إىل الجزيــرة كابيتــال، حيــث كانــت الســنة األوىل لتنفيــذ اســرتاتيجية الرشكــة الخمســية الجديــدة املعتمــدة يف الربــع الرابــع 

ــادي للرشكــة يف أعــال الوســاطة والتوســع يف أعــال  مــن عــام 2021م. وتهــدف الرشكــة مــن خــال اســرتاتيجيتها الجديــدة إىل الحفــاظ عــى املركــز الري

الرشكــة األخــرى لتحقيــق مصــادر مســتدامة للدخــل. وبالتــايل، فــإن اســرتاتيجية الجزيــرة كابيتــال مبنيــة حــول تطويــر أعــال إدارة األصــول والــروات، واســتثار رأس 

مــال الرشكــة يف فــرص اســتثارية ذات عوائــد مجزيــة.

انعكــس التنفيــذ الفعــال الســرتاتيجية الرشكــة الجديــدة عــى نتائجهــا املاليــة. حيــث ارتفعــت إيــردات الرشكــة بنســبة 16% عــى الرغــم مــن انخفــاض إيــرادات 

الوســاطة مقارنــة بالعــام 2021م وذلــك نتيجــة النمــو القــوي يف األعــال األخــرى للرشكــة. كــا بلــغ صــايف الدخــل قبــل احتســاب الــزكاة لعــام 2022م 154.3 

مليــون ريــال، بزيــادة 14 % عــن العــام 2021.

لقــد كان العــام 2022م مليئــاً بالتحديــات لألســواق املاليــة، وذلــك بســبب االرتفــاع الكبــر يف أســعار الفائــدة، األمــر الــذي أثــر ســلباً عــى معــدالت الســيولة. 

إال أن الجزيــرة كابيتــال متكنــت مــن املحافظــة عــى ريادتهــا يف أســواق األســهم الســعودية. بشــكل عــام، بلغــت إيــرادات أعــال الوســاطة 112 مليــون ريــال 

ســعودي مــن إجــايل إيــرادات الرشكــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ارتفــع معــدل االســتخدام ملحفظــة التمويــل بالهامــش خــال 2022م، مــا أدى إىل تحقيــق ايــرادات 

بلغــت 89 مليــون ريــال ســعودي، وبنســبة منــو بلغــت 60% عــن 2021. وتســعى الرشكــة لتعزيــز مكانتهــا املتميــزة يف أعــال الوســاطة مــن خــال االســتمرار 

ــداول، أو االســتمرار يف طــرح منتجــات  ــات الت ــع النواحــي، ســواء املتعلقــة بتوظيــف أحــدث تقني ــادرات االســرتاتيجية الداعمــة لهــا يف جمي يف تطبيــق املب

وخدمــات جديــدة وتحســني الخدمــات القامئــة.

شــهدت بقيــة أعــال الرشكــة تحســناً كبــراً والفتــاً، حيــث منــت أعــال إدارة األصــول والــروات منــواً غــر مســبوق يف 2022م بنســبة 107% وبواقــع 92 

مليــون ريــال )2021م: 44 مليــون(، مدعومــة بارتفــاع عــدد وأحجــام األصــول املــدارة للمحافــظ الخاصــة، وطــرح عــدد مــن صناديــق االســتثارات البديلــة، والصناديــق 

العقاريــة. كــا لعبــت إدارة خدمــات املرصفيــة االســتثارية دوراً حيويــاً يف تحقيــق اإليــرادات التشــغيلية لعــام 2022م، فقــد ارتفعــت إيراداتهــا بنســبة %65 

لتبلــغ 40 مليــون ريــال ســعودي )2021: 24 مليــون ريــال ســعودي(. وعــى صعيــد االســتثارات البديلــة، اســتمرت الجزيــرة كابيتــال يف اســتثار رأس مالهــا 

ــال  ــال ســعودي )2021: 14 مليــون ري يف فــرص ذات عوائــد مجزيــة. وأدى ذلــك إىل منــو الفــت يف عوائــد االســتثارات األصيلــة للرشكــة بلــغ 34 مليــون ري

ســعودي(. يــأيت هــذا النمــو يف مختلــف أعــال الرشكــة يف إطــار تطبيــق اســرتاتيجية الرشكــة الهادفــة إىل تنويــع مصــادر الدخــل.

فيــا يتعلــق بالجوائــز، حصــدت الجزيــرة كابيتــال عــى عــدد مــن الجوائــز يف مجــاالت مختلفــة مــن أعــال األوراق املاليــة. حيــث حصلــت الجزيــرة كابيتــال عــى جائــزة  

Ref- – أفضــل صنــدوق لعــرش ســنوات – صنــدوق الجزيــرة لألســهم العامليــة ،Refinitiv  أفضــل صنــدوق لثــاث ســنوات – صنــدوق الجزيــرة لألســهم العامليــة –

initiv، صنــدوق األســهم األكــر ابتــكاراً - صنــدوق الجزيــرة لألســهم العامليــة – International Finance Magazine، ورشكــة الوســاطة املاليــة اإلســامية 

.International Finance Magazine – ًاألكــر ابتــكارا

تطمــح رشكــة الجزيــرة كابيتــال إىل أن تكــون مديــر أصــول وثــروات راســخ وأن تظــل وســيطاً مفضــاً لــدى العمــاء مــن خــال تقديــم تجربــة تــداول مميــزة. كــا 

أن فريــق إدارة الجزيــرة كابيتــال عــى ثقــة مــن تحقيــق خطــط النمــو عــرب االســتفادة مــن التكنولوجيــا والتقنيــات الرقميــة وتعزيــز املنتجــات املقدمــة للعمــاء.

الخطط املستقبلّية

أثــر عــامل مــا بعــد جائحــة كورونــا عــى االقتصــاد وســلوك العمــاء مــا أدى إىل تحــول يف التوقعــات والطلــب. ونتيجــة لهــذا الوضــع الجديــد، يركــز بنــك الجزيــرة 

عــى إثــراء الحيــاة مــن خــال الرفاهيــة املاليــة. ولنتمكــن مــن تحقيــق هــذا الغــرض، وضعنــا ألنفســنا مجموعــة مــن األولويــات الرئيســية والتــي تشــمل:

ابتكار عروض قيمة متميزة من خالل:

كوننا بنكاً متخصصاً يركز عى الخدمات املرصفية  لعماء التميز.	 

الرتكيز عى السوق املتوسطة وقطاعات مختارة يف مجموعة الخدمات  الرشكات واملؤسسات املرصفية.	 

الجمع بني امكانيات بنك الجزيرة والجزيرة كابيتال لنكون وجهة واحدة لجميع اإلحتياجات املالية واالستثارية.	 

بناء مؤسسة مزدهرة من خالل:

أن نعطي شغفنا للعماء يف كل مانقوم به من أعال.	 

التأثر اإليجايب عى البيئة واملجتمع من خال جدول أعال الحوكمة البيئية واالجتاعية واملسؤولية االجتاعية للرشكات.	 

بناء منظمة قامئة عى مبادئ التعليم والتطوير املستمر.	 

النمو الرقمي من خالل:

زيادة استثاراتنا يف التحول الرقمي ورفع مستوى عروضنا لتحسني تجربة العماء.	 

رشاكات مستهدفة مع رشكات التكنولوجيا املالية لتمييز عروض القيمة ومناذج التوزيع الخاصة بنا.	 

تسويق جهودنا عرب اكتساب العماء واالحتفاظ بهم.	 

وبشكل عام ستؤدي هذه األولويات إىل مجموعة من النتائج وهي:

تحســني وضعنــا االقتصــادي - تأمــني نســبنا املاليــة )الدخــل الشــامل/عائد األســهم/عائد األصول/تكلفــة التمويل/البيــع اإلضــايف( مقارنــة بالقطاعــات 	 

النظرة؛

معالجــة وضعنــا التنظيمــي )الثقافــة والقيــم وكوننــا مــكان العمــل املفضــل(؛ و توفــر تجربــة العمــاء )صــايف نقــاط الرتويــج( مــن خــال عامتنــا 	 

التجاريــة ورحــات العمــاء والتجــارب الرقميــة.
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الجوائز وشهادات التقدير 

حصــل بنــك الجزيــرة عــى عــدد مــن الجوائــز التقديريــة املحليــة والعامليــة والتــي تعكــس نزاهــة ومهنيــة البنــك وجهــوده يف تقديــم منتجــات وخدمــات اســتثنائية 

لعمائــه الكــرام. وتشــمل تلــك الجوائــز مــا يــي:

جائزة البنك األسامي األكر ابتكاراً – اململكة العربية السعودية لعام 2022م والتي منحت من قبل مجلة انرتناشيونال فاينانس.   •

جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتاعية– اململكة العربية السعودية لعام 2022م والتي منحت من قبل مجلة انرتناشيونال فاينانس   •

جائزة أحد أفضل الرشكات املالية أداء يف حوكمة الرشكات CGI من قبل جامعة الفيصل   •

جائــزة البنــك اإلســامي األكــر ابتــكارا يف اململكــة العربيــة الســعوديةلعام2021 ضمــن جوائــز الخدمــات املرصفيــة الفرديــة االســامية الســابعة لعــام    •

2021م 

جائزة IRBA للتميز يف الخدمات الرقمية االسامية لعام 2021 – ضمن جوائز الخدمات املرصفية الفردية  االسامية السابعة لعام 2021.   •

جائزة التميز يف التحول الرقمي لعام  2021 املمنوحة لبنك الجزيرة من قبل مؤمتر املرصفية الرقمية السعودية 2030      •

جائزة رواد التغير للقطاع الخاص لعام 2019م خال منتدى اإلدارة واألعال العارش .    •

املركــز األول و امليداليــة الذهبيــة يف ثــاث فئــات ضمــن النهائيــات اإلقليميــة للمســابقة العامليــة ملراكــز اتصــاالت العمــاء عــن فئــة “أفضــل مركــز     •

اتصــاالت عمــاء “ وفئــة “أفضــل خدمــة عمــاء “ وفئــة “أفضــل مركــز مســاندة للفــروع “ يف الــرشق األوســط وأوروبــا وأفريقيــا لعــام 2019م 

جائزة البنك األسامي األكر ابتكاراً – اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة انرتناشيونال فاينانس.    •

جائزة افضل عروض بطاقات ائتانية – اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.    •

جائزة البنك األكر ابتكاراً  يف املرصفية اإللكرتونية - اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.    •

جائــزة التميــز يف مــؤرش حوكمــة الــرشكات بــني كل القطاعــات املتداولــة يف الســوق املاليــة الســعودية ،والتــي منحــت مــن مركــز حوكمــة الــرشكات يف     •

جامعــة الفيصــل.

املركــز األول وامليداليــة الذهبيــة يف فئتــي )أفضــل مركــز اتصــاالت عمــاء( وفئة)أفضــل خدمــة عمــاء ( يف العــامل  لعــام ٢٠١٩ ضمــن نهائيــات     •

. اســبانيا   – برشــلونة  اقيمــت يف  والتــي  العمــاء  اتصــاالت  العامليــة ملراكــز  املســابقة 

جائزة التميز نظر الرشاكه يف متويات التجارة  التي منحت من قبل املؤسسة الدولية لتمويل التجارة.     •

جائزة األمرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتاعي )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 ، و جائــزة أفضــل مديــر     •

مركــز اتصــاالت عمــاء 

جائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسامية من قبل “كامربدج التحليلية اناليتيكا “    •

ــة  ــة اإلســامية لألفــراد لعــام 2018 مــن قبــل “كامــربدج التحليلي ــكار املــرصيف للخدمــات املرصفي ــار للنقــاد كأفضــل بنــك يف  االبت ــزة أفضــل خي وجائ    •

اناليتيــكا “

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة “أفضل خدمة عماء يف العامل لعام 2018م     •

جائــزة “أفضــل برنامــج مســؤولية اجتاعيــة يف اململكــة لعــام 2017م “ برتشــيح مــن قبــل مجموعــة يس يب آي فايننشــال العامليــة املتخصصــة     •

بشــؤون املــال واالقتصــاد.

جائــزة “أفضــل مرصفيــة إســامية لألفــراد “ للمــرة الثانيــة واملمنوحــة مــن كامــربدج التحليليــة اناليتيــكا، وهــي جهــة متخصصــة يف االســتقصاءات املاليــة     •

اإلســامية يف اململكــة املتحــدة.

جائزة “أفضل خدمة عماء “ مقدمة لربنامج ابرش بعزك،من قبل مجلةبانكر الرشق األوسط2017م.    •

امليداليــة الفضيــة واملركــز الثــاين يف فئتــي “أفضــل مركــز اتصــاالت عمــاء “ و “ أفضــل خدمــة عمــاء لعــام 2017م “ يف الــرشق األوســط وأوروبــا     •

وإفريقيــا مــن قبــل رشكــة كونتاكــت ســنرت وورلــد Contact Center World يف لنــدن باململكــة املتحــدة.

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

تكريــم البنــك املركــزي الســعودي لبنــك الجزيــرة ضمــن أفضــل ثاثــة بنــوك حصلــت عــى اعــى مــؤرشات األداء الرئيســية لخدمــات أجهــزة الــرصف اآليل     •

وإدارة النقــد.

شكر وتقدير

يــرس مجلــس اإلدارة انتهــاز هــذه الفرصــة للتعبــر عــن خالــص شــكره وتقديــره للحكومــة الرشــيدة بقيــادة خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلان بــن عبدالعزيــز آل 

ســعود - حفظــه اللــه - وصاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ويل العهــد، ورئيــس مجلــس الــوزراء، و رئيــس مجلــس الشــؤون 

السياســية واألمنيــة ومجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة -حفظــه اللــه - وجميــع الــوزراء عــى دعمهــم املتواصــل.

كــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر ملقــام وزارة املاليــة ووزارة التجــارة واالســتثار و البنــك املركــزي الســعودي وهيئــة الســوق املاليــة عــى دعمهــم املســتمر 

للبنــك .

ويــرس مجلــس اإلدارة انتهــاز هــذه الفرصــة للتعبــر عــن جزيــل شــكره وتقديــره للمســاهمني والعمــاء األفاضــل عــى ثقتهــم ودعمهــم املســتمر ولفريــق إدارة البنــك 

وكافــة منســوبيه عــى أدائهــم وإنجازاتهم.
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