
التعريف بالبنك األهلي التجاري

وضع البنك رؤيته لكي يصبح مجموعة الخدمات 
املالية الرائدة إقليميًا، وتتوافق إستراتيجيته 
وأهدافه مع رؤية السعودية 2030 وبرامجها، 

فمركزه املالي القوي يجعله داعمًا رئيسيًا في 
نهضة اململكة وازدهارها.

البنك األهلي التجاري هو أكبر مؤسسة مالية 
باململكة العربية السعودية، تأسس عام 1953م 

واستمر في مواكبة مسيرة مملكتنا الحبيبة صوب 
الحداثة والتقدم بمنتجاٍت وخدماٍت متكاملة.

استقر اسم “البنك األهلي” في ُوجدان عمالئه 
بأنه بنٌك وطني يربطهم بتاريخهم ووطنهم، 

وشريٌك جديٌر بالثقة لتحقيق النجاح في أعمالهم 
ومسيرتهم املهنية والشخصية.

 وُعرف البنك األهلي عبر تاريٍخ امتد على مدار 
 67 عامًا بالتطور ومواكبة العصر، فهو يسعى 

دائمًا لتمكين الوطن وأبنائه في مسيرة التغيير 
لغٍد مزدهر.

وتبُرز العالمة التجارية للبنك األهلي رمزًا للثقة 
التي ُبنيت عبر رحلة طويلة من الشراكات 

ز البنك خاللها على  الناجحة بين البنك وعمالئه، ركَّ
تلبية احتياجاتهم بتقديم مجموعة متنوعة من 

املنتجات والخدمات املتميزة والحلول امُلبتكرة، 
ونجح في تسخير التقنية الحديثة ليحوز رضاءهم.

وبانتشاٍر واسٍع للبنك األهلي من خالل شبكة فروٍع 
اف آلي، و315 جهاز  وصلت إلى 434 فرعًا، و3,625 صرَّ

خدمة ذاتية، يصل البنك لعمالئه في أي مكان 
باململكة. وكأفضل بنٍك في الخدمات اإللكترونية، 

يقدم األهلي لعمالئه مصرفية إلكترونية رائدة 
ل لهم الحصول على الخدمة من أي مكان  ُتسهِّ

وفي أي وقت.

ُتمثل السعودة وتوفير وظائف للكفاءات الشابة 
أحد األهداف اإلستراتيجية للبنك األهلي؛ فغالبية 

عمالئه سعوديون، وتقارب نسبة السعودة بين 
موظفيه 98%، وإدارته التنفيذية سعودية %100. 

وتأتي املسؤولية املجتمعية ضمن أولويات البنك 
األهلي، لذا يحرص دومًا على مراجعة إستراتيجيته 

ليكون مثاالً ُيحتذى به في خدمة املجتمع. 
وتركز إستراتيجيته الجديدة على تمكين األفراد 
واملؤسسات غير الربحية وتقديم الدعم لجميع 

األنشطة املجتمعية.

واصل البنك األهلي صدارة البنوك السعودية في 
تحقيق أعلى أرباٍح للعام السابع على التوالي، 

مسجالً أرباحًا قياسية بلغت 11.4 مليار ريال سعودي 
خالل عام 2019م، نتيجًة للقرارات اإلستراتيجية 

التي تبنتها إدارة البنك لتؤكد ريادته للقطاع 
املصرفي السعودي.

ن وطننا وأبنائه   ُنمكِّ
 في مسيرة التغيير 

لغٍد مزدهر
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