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تطلعات شركائنا من عمالء المصرفية على أسس شرعية حقيقية لتحقيقلتوفير خدماتناواإلبتكارالسعي من خالل المبادرة 
.وموظفين ومساهمين

الحقيقيةاإلسالميةالمصرفيةالحلولتقديمفياألفضلالخيارنكونأن الرؤية

الرسالة 

القيم
الثقة والمسؤولية• والمشاركةاإلهتمام• واإلبتكارالمبادرة •
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مستدامحقيقينمو

مصادرزيادةخاللمنمتهستداوإالنمومستوىرفع

،يةاإلنتاجوتحسين،التشغيلكفاءةو،وتنويعهااإليرادات

وىمستورفع،االستثمارعائداتعلىقائمةثقافةوإنشاء

وإدارةااللتزاممعاييرأعلىمعوالتوافق،الشركاتحوكمة

.المخاطر

متطوةةعمالءخبرة

وتوفير،احتياجاتهمفهمخاللمنالعمالءوالءزيادة

مصرفيةوحلول،الحاجةحسبمصممةقيمةعروض

قدراتمناالستفادةإلىباإلضافة.رقميوتحول،مبتكرة

.البيعبعدماخدماتفيوالتفوقالتحليالت

ة ومتوافقةصحيعملبيئة

غيلالتشنماذجواستيعابالتوافقمنعال  مستوى  

وتعزيزالعمليات،موثوقيةوزيادةالمتطورة،

ضلأفاستقطابإلىباإلضافةالموظفين،مشاركة

.يجيةاالستراتلتنفيذضمانا  عليهاوالحرصالمواهب
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البالدبنكحول
متكاملةإسالميةمصرفيةخدماتالبالدبنكيقدم

فرعاً 150
بيعمراكز6+رئيسياً فرعاً 144

األوسعالتغطيةحيثمنالخامس)
(المملكةفي

تأسس
2004نوفمبر 4

مساهمةشركة

للتحويالتمركزاً  179
المالية

الحجمحيثمنالمملكةفيالثاني

المالرأس
ريالًسعودي7,500,000,000

قبلمنمرخص
العربيالنقدمؤسسة

السعودي

الرئيسيالمكتب
العربيةالمملكة،الرياض

السعودية

الموظفين
موظف3,500+

اآلليالصرافأجهزة
ةالمملكفيالسابع)جهازاً 888

(الحجمحيثمن

المساهمينكباة

وكالةتصنيف
"موديز"

A3

19.34%

11.14%

10.54%

47.33%

محمد الصيرفي

شركة محمد ابراهيم السبيعي وأوالده

آخرين

شركة عبدالله إبراهيم السبيعي لالستثمار

خالد الراجحي

عبدالرحمن الراجحي

5.08%
6.57%
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واإلدارةالحوكمة



الدكتور
الحميدبن ابراهيمعبدالرحمن

غير تنفيذي-اإلدارةمجلسرئيس

األستاذ 
العنيزانبن محمد عبدالعزيز

تنفيذي

األستاذ
السبيعيبن محمد ناصر
غير تنفيذي-دارةاإلمجلسرئيسنائب

األستاذ
الراجحيبن عبدالرحمن خالد

غير تنفيذي

االستاذ
المقيرنبن عبدالعزيز خالد

غير تنفيذي

االستاذ
دخيلعبدالله بنبنفهد

غير تنفيذي

االستاذ
الحصانبن عبدالرحمن أحمد

مستقل

االستاذ
هيثم بن سليمان السحيمي

غير تنفيذي

الدكتور
زياد بن عثمان الحقيل

مستقل

االستاذ
باعيسىسمير بن عمر 

مستقل

االستاذ
أبانميأديب بن محمد 

مستقل

أعضاء مجلس اإلدارة 
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اناللجواإلداةةمجلسهيكل 

العامةالجمعية

والمكافآتالترشيحلجنة

المراجعةلجنة

التنفيذيةاللجنةوالحوكمةااللتزاملجنة المخاطرلجنة

لجنة الموجودات االلتزاملجنة
والمطلوبات

اإلداةةلجنةالمخاطرإداةةلجنة

الشرعيةالهيئة

لجنة المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

ةالفرعياالئتمانلجنة استمراةيةلجنةالحتيالامكافحةلجنة
األعمال

االئتمانلجنةالمعلوماتأمنلجنة

اإلداةةمجلس
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ةالتنفيذياإلداةة

العنيزانبن محمدعبدالعزيز
التنفيذيالرئيس

العقلبن علي هشام
ةالماليعام قطاع مدير

عبدالله بن محمد العريفي
المخاطرالمدير التنفيذي لمجموعة

المدينيبن مدينيهيثم
البشريةالمواردقطاع عاممدير

الفهيدبن محمدعبدالله
الداخليةالمراجعةقطاع عاممدير

العيسىبن إبراهيم حمد
األموالغسلومكافحةااللتزامقطاع عاممدير

صالح بن سليمان الحبيب
المدير التنفيذي لمجموعة العمليات

الخليويبن محمد يوسف
وأمين عام البنكللحوكمةالمدير التنفيذي 

جميل بن نايف الحمدان
تامدير عام مجموعة مصرفية الشرك

حسوبةبن محمود يهابإ
مدير عام مجموعة مصرفية األفراد

فرهودبن محمد سامر
الخزينةقطاع عاممدير

الحسينبن عبدالرحمن عمر
إنجازقطاع عاممدير
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قطاع
المراجعة
الداخلية

إداةةمجموعة
المخاطر

إداةةمجموعة
العمليات

االلتزاملجنة
والحوكمة

إداةةمجموعة
األعمال

إنجازقطاع
المواةدقطاع

البشرية
التسويققطاع لماليةاقطاع

الشؤونقطاع
القانونية

ةيالشرعقطاع االلتزامقطاع

التنفيذيالرئيس

المراجعةلجنة

األمانة العامة 

والحوكمة

لجنة الترشيح 
والمكافآت

المخاطرلجنةةالتنفيذياللجنة

الشرعيةالهيئة

العامةالجمعية

اإلدارةمجلس

التنظيميالهيكل

مصرفية 
الشركات

الخدمات 
المصرفية 
اإللكترونية

مصرفية األفراد

توسعة الشبكةتطوير األعمال

الخزينة
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عةالنشاطات المصرفية الرئيسية والشركات التاب



الرئيسيةالمصرفيةالنشاطات
الشركاتمصرفية

:تعنىًبـ

الودائععلىالمعتمدةاألنشطةميتقد•

العمالتوصرفوالتحويالتاالدخارخدمات•

والعقاريالشخصيوالتمويلالسياراتتمويل•

االئتمانبطاقاتتسهيالت•

:تعنىًبـ

االستثمارًفيًأسواقًالمالًورؤوسًاألموالً•

السيولةًوالنقدًاألجنبي•

تغطيةًاحتياجاتًالعمالءًوالفروع•

الخزينةألفرادامصرفية

:تعنىًبـ

عامالوالقطاعالكبرىالتجاريةوالمنشآتالشركاتتمويلً•

رتمويلًالشركاتًالصغيرةًوالمتوسطةًومتناهيةًالصغ•

:المؤسساتًالماليةًوتشمل•

البنوكًوالمؤسساتًالماليةًغيرًالمصرفية

حلولًالمدفوعاتًاإللكترونيةًللتجارًوالمنشآت•

اإلسكانمبادةة

:العقاريةالتمويلمنتجاتمنللعديدالعقاريةالتنميةوصندوقاإلسكانوزارةمعشراكة

٪35إلى٪20مناإلجماليالمحليالناتجفيوالمتوسطةالصغيرةالمشاةيعمساهمةزيادة

2030دعمًالمنشآتًالصغيرةًوالمتوسطةًبماًيتوافقًمعًبرامجًرؤيةًالمملكةً▪

لصندوقًالتنميةًالصناعيالتابعكفالةبرنامجفيالمساهمةً▪

علىالبيع•

الخارطة

الميّسر• المدعوم• المعّجل•
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كللبناالستثماةيةالذةاع 1

األصولإداةة2

الماليةاألوةاقخدمات3

واالستشاةاتالبحوث4

الوساطة5

إداةة األصول والرهونات العقاةية



العمالءوقنوات التواصل معالفروعشبكة



الجغرافيالتوزيع–الفروعشبكة

المجموع مركزًمبيعات الفروع المنطقة

40 2 38 الرياض

19 1 18 جدة

11 0 11 مكةًوالطائف

26 2 24 الشرقية

20 0 20 القصيم

20 0 20 المنطقةًالجنوبية

14 1 13 تبوك/ًينبع/ًالمدينةًالمنورة

150 6 144 المجموع

البالدفروعشبكة

إنجازمراكزشبكة

2120

1814

1111

5240

3226

2020

2519 المجموع المنطقة

52 الرياض

24 جدة

11 مكةًوالطائف

32 الشرقية

21 القصيم

21 المنطقةًالجنوبية

18 تبوك/ًينبع/ًالمدينةًالمنورة

179 المجموع
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قنوات التواصل مع العمالء

جادوإيعميللكلالفريدةاالحتياجات...فهم

تاالحتياجاتلكلتلبيةالصحيحةالحلول

خدمةأفضللتقديمفرصةعميلكلمع... االتصال

اإلنترنتعبرالمصرفيةالخدمات

المحمولةواألجهزة
تحقيقيتيح،عمالئنااحتياجات... توقع 

معتواصلهعندللعميلمنفعةأقصى

العمالءخدمة

المبيعاتومراكزانجازومراكزالفروع

أخرىقنوات

لعمالئنا... االستماع واالستجابة 

القناةعبرالمناسبالوقتفي

ايفضلونهالتي

عبراالجتماعيالتواصلوسائلاالتصالمركز

االنترنت



الماليةالمؤشراتأبرز



أداء السهم

24.80(ريالًسعودي)االغالقًسعر

 30.05/18.80أسبوع52فترة

%52.39الحرةاألسهم

750(مليون)المصدرةًاألسهم

1,006,282(أسهم(ً)ثالثةًأشهر)حجمًالتداولًمتوسط

7.5

6 

5 

4 

3 

20192016201520142013

(مليارًريالًسعودي)الزيادةًفيًرأسًالمالً أداءًسعرًالسهم (2019أكتوبر31ً)ملخصًاألداءً

10

15

20

25

30

35

Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
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التكلفة الى 
الدخل

51%

ربحية السهم
بعد الزكاة

1.23 SAR

القروض غير 
العاملة

1.4%

كفاية رأس 
المال

17.8%

نسبة التغطية

247%

العائد على 
األصول 
قبل الزكاة

1.8%

العائد على 
حقوق الملكية 
قبل الزكاة

16%
-1% +0.23 SAR

0.1%-0.4% -7%

+0.1% +2%
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المؤشرات المالية الرئيسية
نموًمستدامًلمعدالتًالربحيةًوالكفاءةًوكفايةًرأسًالمال

2018بالمقارنةًمعًسبتمبر2019ًسبتمبرً



سبتمبرًالمركزًالمالي
2019

ديسمبرً
2018

%الفرق
سبتمبرً
2018

%الفرق
سبتمبرً
2017

نموًمركب
سنوات3

صافيً
االستثمارات

9,9916,46655%6,14763%5,87230%

%1,96995%3,99988%7,5274,39171صكوك

%41,81516%49,73813%56,44650,59312صافيًالتمويل

%27,7795%29,7752%30,48729,4474تجاري

%14,03636%19,96330%25,95921,14623شخصي

إجماليً
الموجودات

81,20773,63610%70,70715%62,53314%

%46,40217%54,57417%64,05857,17612ودائعًالعمالء

%27,83014%30,59419%36,32030,37020تحتًالطلب

حسابًالبالدً
(مضاربة)

20,10515,78227%16,45822%10,97135%

%7,6010.20%7,5231%31-7,63311,024استثمارًمباشر

إجماليًحقوقً
الملكية

9,0727,83316%7,94114%7,5819%

المركز المالي
%14مًبزيادةًقدرها2017ًنموًقويًفيًاألصولًمنذًسبتمبرً

مليونًريالًسعودي
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29,775 

19,963 

49,738
مليون ةيال

2018سبتمبر 

29,447 

21,146 

30,487 

25,959 

56,446
مليون ةيال

50,593
مليون ةيال

2019سبتمبر 

2018ديسمبر 

+12%

+4%

اإلجمالي

الشركات
+23%

األفراد

+13%

+2%

اإلجمالي

الشركات
+30%

األفراد

نمو سنوي
2018مقابلًديسمبر2019ًسبتمبرً

نمو سنوي
2018مقابلًسبتمبر2019ًسبتمبرً

+16%
سنوات3نمو مركب 

الشركات
األفراد
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التمويل
م2017منذًسبتمبرً%16ًنموًصافيًالتمويلًبزيادةًقدرهاً

مليونًريالًسعودي



30,594 

16,458 

7,523 

54,574
مليون ةيال

36,320 

20,105 

7,633 
30,370 

15,782 

11,024 

64,058
مليون ةيال

57,176
مليون ةيال

+12%

+20%

اإلجمالي

تحتًالطلب

+27%

حسابًالبالدً

-31%

استثمارًمباشر

+17%

+19%

اإلجمالي

تحتًالطلب

+22%

حسابًالبالدً

+1%

استثمارًمباشر

نمو سنوي
2018مقابلًديسمبر2019ًسبتمبرً

نمو سنوي
2018مقابلًسبتمبر2019ًسبتمبرً

+17%
سنوات3نمو مركب 

2019سبتمبر 

2018سبتمبر 

2018ديسمبر 
تحتًالطلب

(مضاربة)حسابًالبالدً

استثمارًمباشر
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ودائع العمالء
م2017منذًسبتمبرً%17ًنموًمتواصلًلودائعًالعمالءًبنسبةً

مليونًريالًسعودي
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قائمة الدخل
م2017بالمقارنةًمعًسبتمبرً%25ًارتفاعًصافيًالدخلًقبلًالزكاةًبأكثرًمنً

مليونًريالًسعودي

نموًمركب2017سبتمبرً%الفرق2018سبتمبر2019ًسبتمبرًقائمةًالدخل
سنوات3

صافيًالدخلًمنًالموجوداتًاالستثماريةً
%1,27225%1,9821,55128والتمويليةًً

%9031%4-923963صافيًدخلًأتعابًوعموالتًوأخرى

%2,17516%2,9042,51416إجماليًدخلًالعمليات

%1,22210%1,4841,31613مصاريفًالعمليات

%24328%4003786مخصصًخسائرًائتمانيةًمتوقعة

%71619%1,02081925صافيًدخلًالفترةًقبلًالزكاة



1,484 

400 

1,551 

963 

1,316 

378 

+25%

+16%

االستثماراتً

والتمويل
+13%

مصاريف
أخرى

+19%

+16% +10%

مصاريف
أخرى

نمو سنوي
2018مقابلًسبتمبر2019ًسبتمبرً

نمو مركب
سنوات3

إيراداتً
أخرى

+6%
مخصصات

+28%
مخصصات

1,982 

923 

1,884
مليون ةيال سعودي

مصاةيف العمليات

2019سبتمبرً

2,904
مليون ةيال سعودي

1,695
مليون ةيال سعودي

2018سبتمبرً

2,514
مليون ةيال سعودي

2018سبتمبرً

االستثماراتً

والتمويل

إيراداتً
أخرى

2019سبتمبر
دخل العمليات

دخل العملياتمصاةيف العمليات

32%

68%

21%

79%

78%

22%

62%

38%

العائدًعلىًاالستثماراتًوالتمويل

إيراداتًأخرى

مخصصات

مصاريفًأخرى

25

المصاةيف واإليرادات
نموًالدخلًنتيجةًالنموًفيًالمركزًالمالي
مليونًريالًسعودي



جوائزال



م2015-بورصة ماليزيا  -أفضل متداول أجنبي للسلع ▪

م2015-عالمة تجارية في المملكة العربية السعودية 100أفضل▪

م2015من بنك جي بي مورغان لعام –جائزة الجودة في العمليات المصرفية ▪

م2015المملكة العربية السعودية لعام -أقوى بنك تجزئة إسالمي ▪

م2016-في المملكة العربية السعودية –أفضل أداء لبنك إسالمي ▪

 Global Business outlookم والممنوحة من مجلة 2018أفضل بنك رقمي في المملكة العربية السعودية لعام ▪

رؤساء تنفيذيين في البنوك و المصارف 10ضمن أفضل العنيزاناختيار الرئيس التنفيذي األستاذ عبدالعزيز بن محمد ▪

Top CEOم والممنوحة من  مجلة 2019اإلسالمية في منطقة الخليج العربي  لعام 

م2019( MEFTECH)أفضل منتج رقمي مقدمة من مؤتمر الشرق األوسط للتكنولوجيا المالية ▪

م2019( Finnovex)جائزة التميز في الخدمات المصرفية الرقمية مقدمة من قبل▪
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المجتمعيةالمسؤوليةومبادةاتبرامج
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إداةة عالقات المستثمرين

shareholders@bankalbilad.com

www.Bankalbilad.com


