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شبكة الفروع وقنوات التواصل مع العمالء



ل قيمة توظيف رأس مالنا البشري وشبكة فروعنا وقنواتنا المصرفية وتعزيز االستفادة من التحول الرقمي لتقديم أفض
تنافسية وأعلى مستويات تجربة العمالء بما يحقق مصالح وتطلعات عمالئنا ومنسوبينا ومستثمرينا ومجتمعنا

أن نكون الخيار األفضل في تقديم الحلول المصرفية اإلسالمية المبتكرة الرؤية

الرسالة 

القيم
الثقة والمسؤولية• االهتمام والمشاركة• المبادرة واالبتكار •
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البالدبنكحول

متكاملةإسالميةمصرفيةخدماتالبالدبنكيقدم

المساهمينكبار

فرعاً 108
منالخامس)–بيعمراكز7+

فياألوسعالتغطيةحيث
(المملكة

للتحويالتمركزاً  152
المالية

حيثمنالمملكةفيالثاني
الحجم

المالرأس
ريالًسعودي10,000,000,000

الموظفين
موظف3,500+

الصرافأجهزة
اآللي

جهازاً 936 ≈

A3

19.3%

11.1%

9.1%

6.7%

53.8%
آخرين

شركة محمد ابراهيم السبيعي وأوالده

خالد الراجحي

شركة عبدالله إبراهيم السبيعي لالستثمار

عبدالرحمن الراجحي

ريالًسعودي)الزيادةًفيًرأسًالمالً (ملياًر

3
4

5
6

7.5

10

2013 2014 2015 2016 2019 2022
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الحوكمة واإلدار 



األستاذ 
العنيزانبن محمد عبدالعزيز

تنفيذي

األستاذ
السبيعيبن محمد ناصر
غير تنفيذي-دارةاإلمجلسرئيس

األستاذ
هيثم محمد الفايز

مستقل

األستاذ
خالد بن عبدالرحمن الراجحي 

غير تنفيذي

االستاذ
أبانميأديب بن محمد 

مستقل-نائب رئيس مجلس اإلدارة 

األستاذ
محمد عبدالرحمن الراجحي

غير تنفيذي

االستاذ
هيثم بن سليمان السحيمي

غير تنفيذي

االستاذ 
ناصر بن سليمان الناصر

مستقل

الدكتور 
زياد بن عثمان الحقيل

مستقل

االستاذ
معاذ عبدالرحمن الحسيني

مستقل

أعضاء مجلس اإلدارة 
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اناللجواإلدار مجلسهيكل 

العامةالجمعية

والمكافآتالترشيحلجنة التنفيذيةاللجنةوالحوكمةااللتزاملجنةالمراجعةلجنة المخاطرلجنة

ومكافحة االلتزاملجنة
الجرائم المالية

لجنة الموجودات 
والمطلوبات

اإلدار لجنةالمخاطرإدار لجنة

الشرعيةاللجنة

لجنة المنشآت 
الصغيرة 
والمتوسطة

ةالفرعياالئتمانلجنة 19كوفيد لجنة

االعلياالئتمانلجنةالمعلوماتأمنلجنة

اإلدار مجلس

استمراريةلجنة
األعمال

تقنية المعلوماتلجنة
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العنيزانبن محمدعبدالعزيز
التنفيذيالرئيس

العقلبن علي هشام
ةيلمالنائب الرئيس التنفيذي ل

عبدالله بن محمد العريفي
لمخاطرنائب الرئيس التنفيذي ل

المدينيبن مدينيهيثم
بشريةاللمواردنائب الرئيس التنفيذي ل

صالح بن سليمان الحبيب
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 

المشتركة

جميل بن نايف الحمدان
نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية 

تاالشرك

فرهودبن محمد سامر
ةزينخلنائب الرئيس التنفيذي ل

الرويسعبدالله بن سعد 
نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية 

األفراد

9

اإلدارة  التنفيذية

القنيبطبشار يحيى 
عما نائب الرئيس التنفيذي األعلى لأل

الغفيليعبدالعزيز صالح 
المدير التنفيذي للتقنية



قطاعً
المراجعةً
الداخلية

مجموعةًإدارةً
المخاطر

Retail
Banking

لجنةًااللتزامً
والحوكمة

قطاعً
المواردً
البشرية

قطاعً
التسويقً
والتواصل

قطاعً
المالية

قطاعً
الشرعية

قطاعًااللتزامً
ومكافحة

الجرائمًالمالية

الرئيس
التنفيذي

لجنة المراجعة

األمانةًالعامة
والحوكمة

لجنةًالترشيحاتً
والمكافآت

اللجنةً
التنفيذية

لجنةًالمخاطر

الجمعية
العامة

مجلس
اإلدارة

قطاعً
المصرفيةً
الرقميةً
واالبتكار

Corporate
Banking

Treasury
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اللجنةًالشرعية

الهيكل التنظيمي

إدارةًتجربةً
العمالءً
والجودة

مجموعاتً

األعمال

مجموعةًمصرفيةً

الشركات

مجموعةًمصرفيةً

األفرادً
مجموعةًالخزينة

مجموعةً
الخدماتً
المشتركة

قطاعً
االستراتيجيةً
وتطويرً
األعمال

قطاعً
التقنية



تابعةالنشاطات المصرفية الرئيسية والشركات ال



الرئيسيةالمصرفيةالنشاطات

:تعنىًبـ

الودائععلىالمعتمدةاألنشطةميتقد•

العمالتوصرفوالتحويالتاالدخارخدمات•

والعقاريالشخصيوالتمويلالسياراتتمويل•

االئتمانبطاقاتتسهيالت•

ألفرادامصرفية

:تعنىًبـ

االستثمارًفيًأسواقًالمالًورؤوسًاألموالً•

السيولةًوالنقدًاألجنبي•

تغطيةًاحتياجاتًالعمالءًوالفروع•

الخزينة الشركاتمصرفية

:تعنىًبـ

عامالوالقطاعالكبرىالتجاريةوالمنشآتالشركاتتمويلً•

رتمويلًالشركاتًالصغيرةًوالمتوسطةًومتناهيةًالصغ•

:المؤسساتًالماليةًوتشمل•

البنوكًوالمؤسساتًالماليةًغيرًالمصرفية

حلولًالمدفوعاتًاإللكترونيةًللتجارًوالمنشآت•

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

العقاريةالتمويلمنتجاتمنللعديدالعقاريةالتنميةوصندوقاإلسكانوزارةمعشراكة

٪35إلى٪20مناإلجماليالمحليالناتجفيوالمتوسطةالصغير المشاريعمساهمةزياد 

2030دعمًالمنشآتًالصغيرةًوالمتوسطةًبماًيتوافقًمعًبرامجًرؤيةًالمملكةً▪

لصندوقًالتنميةًالصناعيالتابعكفالةبرنامجفيالمساهمةً▪

2030استكشاف الفرص للمساهمة في تنفيذ الرؤية 
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كللبناالستثماريةالذراع 1

األصولإدار 2

الماليةاألوراقخدمات3

واالستشاراتالبحوث4

الوساطة5

إدار  األصول والرهونات العقارية

خدمات الحواالت، شركة نقود إلكترونية كبير   



العمالءوقنوات التواصل معالفروعشبكة



الجغرافيالتوزيع–الفروعشبكة

المجموع المنطقة

30 الرياض

10 مكةًوالطائف

18 الشرقية

16 القصيم

17 المنطقةًالجنوبية

14 جدة

10 تبوك/ًينبع/ًالمدينةًالمنورة

115 المجموع

البالدفروعشبكة

إنجازمراكزشبكة

المجموع المنطقة

49 الرياض

11 مكةًوالطائف

30 الشرقية

8 القصيم

14 المنطقةًالجنوبية

16 جدة

24 تبوك/ًينبع/ًالمدينةًالمنورة

152 المجموع
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1417
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قنوات التواصل مع العمالء

خدمةأفضللتقديمفرصةعميلكلمع... االتصال

اإلنترنتعبرالمصرفيةالخدمات

المحمولةواألجهز 

تحقيقيتيح،عمالئنااحتياجات... توقع 

معتواصلهعندللعميلمنفعةأقصى

العمالءخدمة

المبيعاتومراكزانجازومراكزالفروع

أخرىقنوات

جادوإيعميللكلالفريد االحتياجات...فهم

اتاالحتياجتلكلتلبيةالمناسبةالحلول

عبراالجتماعيالتواصلوسائل

مليون متابع 1.7+-االنترنت

لعمالئنا... االستماع واالستجابة 

القنا عبرالمناسبالوقتفي

ايفضلونهالتي

االتصالمركز
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المالياألداء 



قائمة المركز المالي

18

وودائعالتمويلرئيسيبشكلفيهاساهمتوالتي٪13بنسبةنمو

.العمالء

%التغير التغير 2021النصفًاألولً 2022النصفًاألولً مليونًريالًسعودي

9.00% 1,487 16,788 18,275 االستثمارات

15.00% 12,076 79,130 91,206 التمويل

13.00% 13,859 107,652 121,511 إجمالي الموجودات

105.00% 5,340 5,063 10,403
أرصدةًللبنوكًوالبنك
المركزيًوالمؤسساتً

الماليةًاألخرى

9.00% 7,470 81,638 89,108 ودائعًالعمالء

13.00% 12,668 96,236 108,904 إجمالي المطلوبات

10.00% 1,190 11,417 12,607 إجمالي حقوق الملكية

مليار ريال سعوديالموجودات

المطلوبات

مليار ريال سعودي

108

1

تمويل إجمالي
الموجودات 

للنصف 
2022األول 

0

اجمالي 
الموجودات 

للنصف 
202األول  1

0

نقد وأرصدة لدى 
البنوك المركزية

0

أرصدة لدى 
البنوك 

والمؤسسات 
المالية األخرى

ممتلكات ومعدات 
وحق استخدام 

الموجودات

موجودات أخرى  استثمارات

1 12

122

+13%

-1

إجمالي المطلوبات 
2021للنصف األول 

صكوك

1

مطلوبات أخرى

5

المستحقة للبنوك

7

ودائع العمالء

109

اجمالي المطلوبات
2022للنصف األول 

96

+13%

-0.7 0.0

إجمالي حقوق الملكية احتياطي نظامي
2021للنصف األول 

احتياطات اخرى أسهم خزينة

0.4
1.5

12.6

أرباح مبقاه إجمالي حقوق الملكية 
2022للنصف األول 

11.4

+10%

حقوق الملكية
مليار ريال سعودي



قائمة المركز المالي
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محفظةتتوزع.السابقالعاممنالمماثلةبالفترةمقارنة٪15بنسبةالتمويلارتفع•

.األفرادوقطاعالشركاتقطاعبينتقريًبابالتساويالتمويل

مليار ريال سعودينمو ودائع العمالء

.أخرىودائعتشملالطلبتحتالودائع*

االستثمار، صافي النمو

مليار ريال سعودي

82 3 5

اجمالي الودائع حساب البالد
2021للنصف األول

*تحت الطلب وقت اجمالي الودائع 
2022للنصف األول 

-1

89

+9%

حركة ودائع العمالء
مليار ريال سعودي

.أخرىودائعتشملالطلبتحتالودائع*

65

2018النصف األول 

29

18

40

24

30

32
47

2019النصف األول 2022النصف األول 

33

2020النصف األول 

91

39

2021النصف األول 

44

48

54

79

+15%

أفراد

شركات

2018النصف األول 2020النصف األول 2021النصف األول  2019النصف األول  2022النصف األول 

5
9

13
17 18

+9%

التمويل، صافي النمو
40

9
16

2018النصف األول 

20
4

47

21
35

14
2020النصف األول  2021النصف األول 

50

20

2019النصف األول 

52

19

89

2022النصف األول 

15
30

7

59 65
82

+9%

وقت

توفير

*الودائع تحت الطلب



SAR' Mn

النصفًاألولً

2022

النصف

2021األولً
%التغيرالتغير

%12 200 1,701 1,901يةالدخلًمنًالموجوداتًاالستثماريةًوالتمويل

%9 53 563 616الرسومًواإليراداتًاألخرى

%11 253 2,264 2,517دخلًالعمليات

%6 65 1,056 1,121مصاريفًالعملياتً

%8-(26) 306 280مخصصًخسائرًائتمانيةًمتوقعة

إجماليًمصاريفًالعمليات
1,401 1,362 39 3%

صافيًدخلًالسنةًقبلًالزكاة
1,116 902 214 24%

%24(22)(93)(115)الزكاةًللسنة

صافيًدخلًالسنةًبعدًالزكاة
1,001 809 192 24%

قائمة الدخل

20

الدخلويلالتموحجمارتفاعبسببالسابق،العاممنالمماثلةبالفترةمقارنةالدخلصافيارتفع

.والتمويليةاالستثماريةالموجوداتمن

صافي الدخل قبل الزكاة

902

26 53
1,116

صافي الدخل قبل الزكاة
2021للنصف األول 

الدخل من 
الموجودات االستثمارية

والتمويلية

مصاريف العمليات 

-65

مخصص 
خسائر ائتمانية متوقعة

200

الرسوم 
واإليرادات األخرى

صافي الدخل قبل الزكاة
2022للنصف األول 

+24%

مليون ريال سعودي

الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية

2020النصف األول 2021النصف األول 2022النصف األول  2020النصف الثاني  2021النصف الثاني 

1.590 1.702 1.701 1.788 1.901

+20%

مليون ريال سعودي



التكلفة إلى الدخل
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مليون ريال سعوديمصاريف العمليات .لياتالعمدخلاجماليبارتفاعمدعومةالدخلإلىالتكلفةنسبةتحسن•

مليون ريال سعودي دخل العمليات

(*٪)نسبة التكلفة إلى الدخل 

.والمصاريفالسنةدخلأساسعلىالدخلإلىالتكلفةنسبةاحتسابتم*

2021النصف األول 

2,004

2020النصف الثاني  2021النصف الثاني 

2,320

2020النصف األول  2022النصف األول 

2,258 2,264 2,517

+11%

2020النصف األول  2022النصف األول 

995

2020النصف الثاني  2021النصف األول  2021النصف الثاني 

1,071 1,056 1,078 1,121

+6%

49.6% 48.5%

2020النصف األول  2021

46.6%

2020

46.7%

2021النصف األول 

44.5%

2022النصف األول 



مؤشرات العوائد

22

.وقويةمستقرةمستوياتعندالعوائدمؤشرات

ريال سعودي*ربحية السهم

.مليونًسهم996تمًاحتسابًربحيةًالسهمًبقسمةًصافيًالدخلًعلىًاألسهمًالمخففةًالبالغةً*ً

(*٪)العائد على  متوسط األصول 

.تمًحسابًالعائدًعلىًأساسًصافيًالدخلًبعدًالزكاة*ً

(*٪)العائد على متوسط حقوق الملكية 

.تمًحسابًالعائدًعلىًأساسًصافيًالدخلًبعدًالزكاة*ً

2021النصف األول 

0.81

2022النصف األول 

1.01

+25% 1.30%

2020النصف األول  2021النصف األول 

1.48%
1.63%

2020 2021

1.59%
1.72%

2022النصف األول 

2020 2021

13.38%
12.20%

2020النصف األول 

14.60%

2021النصف األول 

14.85%
16.29%

2022النصف األول 



1.3%
1.2% 1.2%

1.1%
1.3%

2020النصف الثاني 

*مخصص الخسائر المتوقعة 

)%(معدل التمويل الغير العامل  )%(تكلفة المخاطر 

مليون ريال سعودي

.للتمويلالتعرضمقابلالمتوقعةالخسائرمخصصرصيديمثل*

جودة األصول

23

.مقبولةمستوياتعندالعاملالغيرالتمويلتغطيةمعدل•

2,641 2,641

2020النصف األول  2020النصف الثاني  2021النصف األول  2021النصف الثاني  2022النصف األول 

2,117
2,364

2,621

1%

2020النصف األول 

240%
259%

280%

2021النصف األول 

223%

2021النصف الثاني 

280%

2022النصف األول 

* (%)معدل تغطية التمويل الغير العامل

2020النصف األول  2021النصف األول 2021النصف الثاني  2020النصف الثاني 2022النصف األول 

0.98%

2018النصف األول  2021لنصف األول النصف 

0.79%

1.10%
0.97%

2019لنصف األول   2020النصف األول 

0.62%

2022النصف األول 

.الفتراتخاللمقبولةمستوياتعندالعاملالغيرالتمويلمعدل•.التمويللنمونتيجةالمخاطرتكلفةمعدلتحسن•



إجمالي رأس المال مليار ريال سعوديالموجودات المرجحة المخاطر  مليار ريال سعودي

(%)نسبة تغطية السيولة  (%)نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة  (%)نسبة كفاية رأس الما  

كفاية رأس المال
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2.9

9.9

2.8

10.8

2020النصف األول  2020النصف الثاني 

5.0

2022النصف األول 

11.5

2021النصف األول 

4.0
13.7

12.1

2021النصف الثاني 

4.1

12.6

12.7

16.4 16.0 16.7

+2%

2020النصف األول  2021النصف الثاني 

71.9

2022النصف الثاني 

94.785.476.1

2020النصف الثاني  2021النصف األول 

85.5

+11%

145.3%

النصف 
2020الثاني 

121.9%124.0%

النصف 
2020األول 

139.1%

النصف 
2021األول 

142.3%

النصف 
2021الثاني 

النصف 
2022الثاني 

النصف 
2022الثاني 

115.0% 112.0%

النصف 
2021الثاني 

النصف 
2021األول 

النصف 
2020األول 

108.9%111.8%

النصف 
2020الثاني 

113.7%

النصف 
2020الثاني 

17.8%

النصف 
2021األول 

النصف 
2021الثاني 

19.3%

النصف 
2020األول 

17.9% 18.7% 17.7%

النصف 
2022الثاني 



مبادرات المسؤولية المجتمعية
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إدار  عالقات المستثمرين

طرق التواصل مع فريق عالقات المستثمرين

لالستفسارات المتعلقة بالمساهمين

shareholders@bankalbilad.com:  بريد إلكتروني

لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين

IR@bankalbilad.com: بريد إلكتروني

صفحة عالقات المستثمرين على موقع البنك 

mailto:shareholders@bankalbilad.com
mailto:IR@bankalbilad.com
https://www.bankalbilad.com/ar/about/investor-relations/pages/investor-relations-contact.aspx

