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كلمة الرئيس التنفيذي
بسم الله الرحمن الرحيم

ــا  ــاء والمرســلين نبين ــى اشــرف األنبي ــن والصــاة والســام عل ــه رب العالمي الحمــد لل
ــن  ــة أجمعي ــة وصحب محمــد وعلــى آل

لطالمــا كانــت المبــادرة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن قيــم بنــك البــاد التــي يدفــع بهــا عجلــة 
نمــوه وأداؤه وتفاعلــه مــع مجتمعــه ، ومنــذ أن تبينــت لنــا اإلحصــاءات الخاصــة فــي 
الصــم والبكــم بــادر بنــك البــاد مــن حرصــه الشــديد علــى عكــس اهتمامــه ومســئوليته 
تجــاه مجتمعــه بإعــادة تأهيــل فــرع التخصصــي ليكــون فرعــًا قابــًا الســتقبال إخواننــا 
وأخواتنــا مــن الصــم والبكــم بــل تخطينــا ذلــك ليكــون فــرع وصــول شــامل يخــدم كذلــك 
ذوي اإلعاقــة البصريــة والحركيــة وقــد نبعــت مــن هــذه الخطــوة عــدة خطــوات أدت إلــى 
التعــاون بيــن بنــك البــاد ومركــز تواصــل ليثمــر بهــذا القامــوس الــذي هــو بيــن يديكــم 
حيــث تبيــن خــال البحــث أن إخواننــا وأخواتنــا مــن الصــم والبكــم ال يوجــد لهــم قاموســًا 
ــوك ال  ــن البن ــا نح ــا أنن ــة كم خاصــًا يســهم فــي تســهيل حياتهــم وخدماتهــم المصرفي
يوجــد لدينــا مــا نســتطيع أن نتخاطــب أو نتحــاور معهــم بــه . ومنــذ ذلــك الوقــت ســعى 
بنــك البــاد للبــدء بتأهيــل بعــض موظفيــه لمعرفــة أساســيات لغــة اإلشــارة المصرفيــة 
ــه و مــن خــال مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أن  والتــي نتمنــى بعــد توفيــق الل
نســاهم فــي نشــر هــذا العمــل علــى كافــة المصــارف الســعودية  وكذلــك أن نتعــدى 

بهــذا العمــل حــدود البــاد إلــى المصــارف الخليجيــة والعربيــة تباعــًا بــإذن اللــه .
اســأل اللــه العلــي القديــر أن يجعــل هــذا العمــل خالصــًا لوجهــه الكريــم وأن يمــن علــي 
وعليكــم بالعفــو والعافيــة وأن يوفــق الجميــع لمــا فيــه الخيــر والعطاء والصاح والســام 

عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.
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عبدالعزيز بن محمد العنيزان





89

أسماء البنوك في السعودية
بنك

بنك الباد
مصرف الراجحي
مصرف اإلنماء

بنك الجزيرة
البنك األهلي

بنك الرياض
بنك سامبا

البنك العربي
بنك ساب

البنك السعودي الهولندي
البنك السعودي الفرنسي
البنك السعودي لإلستثمار

بنك الخليج الدولي
وزارة المالية

مؤسسة النقد السعودي

القطاعات المالية
مؤسسة مالية

الباد المالية
إنجاز

البنوك والمؤسسات المالية في السعودية

السعودية للمعلومات االئتمانية '' سمة ''



أسماء البنوك في 
السعودية

أسماء البنوك في 
السعودية 1011

بنك



بنك الباد

مصرف الراجحيبنك الباد

مصرف الراجحي

1213



بنك الجزيرة

1415

مصرف اإلنماء



بنك الرياضالبنك األهلي

1617



بنك سامبا

1819

البنك العربي



بنك ساب

البنك السعودي 
الهولندي

البنك السعودي 
الهولندي 2021



البنك السعودي 
الفرنسي

البنك السعودي 
لإلستثمار

2223



بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي

وزارة المالية

وزارة المالية
2425



مؤسسة النقد السعودي

السعودية للمعلومات االئتمانية '' سمة ''مؤسسة النقد السعودي

السعودية للمعلومات االئتمانية '' سمة ''
2627



القطاعات المالية

القطاعات المالية
2829

مؤسسة مالية



الباد المالية

الباد المالية

إنجاز

إنجاز

3031



3233

مدير الفرع
مدير العمليات
خدمة العماء

الصرافين
األمن

جهاز الصرف األلي
المسارات

البوابة
الحركة الخاصة بالدرج

صالة االنتظار
مخرج طوارئ

دورة المياه
المطبخ

جهاز اإلنذار
مصعد

تذكرة انتظار
استقبال

قسم مبيعات
مشرف

الفرع



مدير الفرع

مدير الفرع

مدير العمليات

مدير العمليات
3435



خدمة العماء

خدمة العماء

الصرافين

3637



جهاز الصراف اآللي
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