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شبكة الفروع وقنوات التواصل مع العمالء



ن عمالء السعي من خالل المبادرة واالبتكار لتوفير خدماتنا المصرفية على أسس شرعية حقيقية لتحقق تطلعات شركائنا م
وموظفين ومساهمين

ان نكون الخيار األفضل في تقديم الحلول المصرفية اإلسالمية الحقيقية الرؤية

الرسالة 

القيم
الثقة والمسؤولية• االهتمام والمشاركة• المبادرة واالبتكار •
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البالدبنكحول
متكاملةإسالميةمصرفيةخدماتالبالدبنكيقدم

فرعاً 148
بيعمراكز5+رئيسياً فرعاً 143

األوسعالتغطيةحيثمنالخامس)
(المملكةفي

للتحويالتمركزاً  179
المالية

الحجمحيثمنالمملكةفيالثاني

المالرأس
ريالًسعودي7,500,000,000

الموظفين
موظف3,500+

اآلليالصرافأجهزة
ةالمملكفيالسابع)جهازاً 971

(الحجمحيثمن

المساهمينكباة

A3

19.3%

11.1%

10.5%

6.6%

47.3%
آخرين

شركة محمد ابراهيم السبيعي وأوالده

خالد الراجحي

شركة عبدالله إبراهيم السبيعي لالستثمار

5.1%

محمد الصيرفيعبدالرحمن الراجحي
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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
ةيلمالنائب الرئيس التنفيذي ل

عبدالله بن محمد العريفي
لمخاطرلنائب الرئيس التنفيذي 

المدينيبن مدينيهيثم
بشريةاللمواردنائب الرئيس التنفيذي ل

صالح بن سليمان الحبيب
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

جميل بن نايف الحمدان
تانائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشرك

حسوبةبن محمود يهابإ
رادنائب الرئيس التنفيذي لمصرفية األف

فرهودبن محمد سامر
ةزينخلنائب الرئيس التنفيذي ل

الحسينبن عبدالرحمن عمر
نجازنائب الرئيس التنفيذي إل
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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•

على األقل% 70الى % 50زيادة معدل تملك المساكن من 

العقاريةالتمويلمنتجاتمنللعديدالعقاريةالتنميةوصندوقاإلسكانوزارةمعشراكة

٪35إلى٪20مناإلجماليالمحليالناتجفيوالمتوسطةالصغيرةالمشاةيعمساهمةزيادة

2030دعمًالمنشآتًالصغيرةًوالمتوسطةًبماًيتوافقًمعًبرامجًرؤيةًالمملكةً▪

لصندوقًالتنميةًالصناعيالتابعكفالةبرنامجفيالمساهمةً▪
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2030استكشاف الفرص للمساهمة في تنفيذ الرؤية 



كللبناالستثماةيةالذةاع 1

األصولإداةة2

الماليةاألوةاقخدمات3

واالستشاةاتالبحوث4

الوساطة5

إداةة األصول والرهونات العقاةية



العمالءوقنوات التواصل معالفروعشبكة



الجغرافيالتوزيع–الفروعشبكة

المجموع مركزًمبيعات الفروع المنطقة

39 2 37 الرياض

11 0 11 مكةًوالطائف

25 1 24 الشرقية

21 0 21 القصيم

20 0 20 المنطقةًالجنوبية

19 1 18 جدة

13 1 12 تبوك/ًينبع/ًالمدينةًالمنورة

148 5 143 المجموع

البالدفروعشبكة

إنجازمراكزشبكة

المجموع المنطقة

52 الرياض

11 مكةًوالطائف

32 الشرقية

21 القصيم

21 المنطقةًالجنوبية

24 جدة

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

26.90(ريالًسعودي)االغالقًسعر

 30.25/22.39أسبوع52فترة

%52.4الحرةاألسهم

750(مليون)المصدرةًاألسهم

682,030(أسهم(ً)ثالثةًأشهر)حجمًالتداولًمتوسط

7.5

6 

5 

4 

3 

20192016201520142013

(مليارًريالًسعودي)الزيادةًفيًرأسًالمالً أداءًسعرًالسهم (2019ديسمبر31ً)ملخصًاألداءً
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التكلفة الى
الدخل

51%

ربحية السهم
بعد الزكاة

ةيال  1.67

سعودي

القروض غير 
العاملة

1.2%

كفاية رأس 
المال

 +رأسًالمالًاألساسيً
رأسًالمالًالمساند

17.5%

ةنسبة التغطي

260%

العائد على 
األصول 

قبل الزكاة

1.7%

العائد على 
حقوق الملكية

قبل الزكاة

16%
-2% ةيال0.85+

-0.2%+0.2%

+0.2% +2%
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المؤشرات المالية الرئيسية
2018بالمقارنةًمعًديسمبر2019ًديسمبرً

+25%
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صافي 
التمويل

صافي
االستثماة

ودائع 
العمالء

الحسابات
*الجاةية

59,363

17%

مليونًريالً
سعودي

10,987

70%

مليونًريالً
سعودي

66,798

17%

مليونًريالً
سعودي

35,026

15%

مليونًريالً
سعودي

اجمالي 
األصول

86,075

17%

مليونًريالً
سعودي

يشملًااليداعاتً*
األخرى

المركز المالي
2018بالمقارنةًمعًديسمبر2019ًديسمبرً
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اجمالي االصول
مليونًريالًسعودي

االستثمار
مليونًريالًسعودي

صافي التمويل
مليونًريالًسعودي

حقوق الملكية
مليونًريالًسعودي

+17%YOY

+70%YOY

+17%YOYنمو مركب +18%

+20%YOYنمو مركب +10%

نمو مركب +17%

نمو مركب +53%

53,749 
63,208 

73,636 
86,075 

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19

36,178 
43,447 

50,588

59,363

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19

3,081 
5,140 

6,466 

10,987

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19

7,112 7,589 7,833 
9,426 

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19

نمو ثابت
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40,235 
47,783 

57,176 
66,798 

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19

27,800 28,349 
30,370 

35,026 

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19

6,497 6,623 

11,024 
12,456 

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19

5,938 

12,811 
15,782 

19,315 

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19

اجمالي الودائع
مليونًريالًسعودي

حساب البالد
مليونًريالًسعودي

*الحسابات الجارية
مليونًريالًسعودي

ودائع ألجل
مليونًريالًسعودي

+17%YOY

+22%YOY

+15%YOYنمو مركب +8%

+13%YOYنمو مركب +24%

نمو مركب +18%

نمو مركب +48%

يشملًااليداعاتًاالخرى*

مصادة التمويل
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دخل
العمليات

صافي الدخل من 
التمويل 

واالستثماة

3,945

15%

مليونًريالً
سعودي

2,717

26%

مليونًريالً
سعودي

صافي الدخل
قبل الزكاة

1,387

25%

مليونًريالً
سعودي

مخصصات
مصاةيف 
*العمليات

536

9%

مليونًريالً
سعودي

2,023

11%

مليونًريالً
سعودي

مصاريفًالعملياتً*
الًتشملًالمخصصات

قائمة الدخل
2018بالمقارنةًمعًديسمبر2019ًديسمبرً
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*صافي الدخل
مليونًريالًسعودي

دخل العمليات
مليونًريالًسعودي

**مصاريف العمليات
مليونًريالًسعودي

+25%YOY

+26%YOY

+15%YOYنمو مركب +15%

+11%YOYنمو مركب +10%

نمو مركب +20%

نمو مركب +24%

صافيًالدخلًقبلًالزكاة*

مصاريفًالعملياتًالًتشملًالمخصصات**

808
942

1,111 

1,387 

16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec

1,408
1,739

2,164 

2,717 

16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec

2,587
2,960 

3,416 
3,945 

16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec

1,540 1,645 
1,815 

2,023 

16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec

صافي الدخل من التمويل واالستثمار
مليونًريالًسعودي

قائمة الدخل
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20.46%

18.54%

17.33%
17.50%

16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec

15.20%

13.68%
12.92%

13.51%

نسبةًرأسًالمالًاألساسي نسبةًرأسًالمالًاألساسي
*ورأسًالمالًالمساندً

%نسبة كفاية رأس المال

رأسًالمالًالمساند +رأسًالمالًاألساسيً*

7,321 7,589 7,890 
9,473 

2,532 2,693 2,691 2,791 

16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec

48,164 

55,463 

61,072 

70,100 

إجماليًالركيزةًاألولى
للموجوداتًالمرجحةً

المخاطرً

رأسًالمالًاألساسيً رأسًالمالًالمساند

*رأس المال والموجودات المرجحة المخاطر 
مليونًريالًسعودي

كفاية ةأس المال



ومبادةات المسؤولية المجتمعيةجوائزال
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2019إنجازات 

مبادرةًتنظيفًأعماقًالبحرً–جائزةًافضلًمبادرةًمجتمعيةً

األحمر

افضلًبنكًفيًالتمويلًالعقاريًمنًوزارةًاالسكان

حصولًبطاقةًتمكينًاالئتمانيةًعلىًجائزة

ا" "بطاقةًاالئتمانًاألكثرًابتكار 

جائزةًافضلًبنكًرقمي
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إداةة عالقات المستثمرين

IR@bankalbilad.com

www.Bankalbilad.com


