
ن وطننا  ُنمكِّ
وأبنائه في 

مسيرة التغيير 
لغٍد مزدهر
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 يلعب البنك دورًا رياديًا في دعم وتمويل مختلف القطاعات بحجم أصول 
في مصرفية الشركات بلغت 133.4 مليار ريال سعودي خالل عام 2019م.
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ن اقتصادنا  ُنمكِّ
ليزدهر

البنك األهلي هو أكبر مؤسسة مالية في اململكة، ويمتلك مقومات كبيرة وواعدة من حيث 
حجم األصول واألداء القوي والقدرة على املشاركة في تمويل املشاريع الكبرى. ولذا يلعب 
البنك دورًا رياديًا في دعم وتمويل مختلف القطاعات التي ُتسهم في تحقيق النمو املستدام 

وازدهار اقتصاد اململكة مستفيدًا بحجم أصول في مصرفية الشركات بلغت 133.4 مليار ريال 
سعودي خالل عام 2019م.

دوٌر داعم ملسيرة اقتصاد اململكة
واصل البنك األهلي دعم املشروعات الُكبرى 

واملستدامة واملبادرات الحكومية، مركزًا على 
تمويل القطاعات الحيوية؛ إذ بلغ حجم تمويل 

قطاعات التصنيع والتعدين حوالي 32 مليار ريال 
سعودي، والعقارات واملرافق والتشييد حوالي 38 

مليار ريال، وقطاعات التجزئة والنقل واالتصاالت 
والرعاية الصحية حوالي 24 مليار، بجانب مشروعات 

البنية التحتية العمالقة بما يشمل الطاقة مثل 
مشروع إنشاء أول محطة مستقلة لتوليد طاقة 

الرياح في منطقة الخليج، ومشروعات املياه 
واملطارات واملوانئ.

خبرة كبيرة في التمويل املتخصص ومحفظة 
تمويل تقارب 129 مليار ريال سعودي

استفاد البنك من خبرته الكبيرة في التمويل 
املتخصص، ومحفظته التمويلية لقطاع الشركات 
التي بلغت خالل عام 2019م حوالي 129 مليار ريال 

نه من عقد شراكات إستراتيجية  سعودي، مما مكَّ
مع القطاعين العام والخاص ضمن إستراتيجيته 

لدعم رؤية السعودية 2030 من خالل تمويل ودعم 
القطاعات التي تستهدفها الرؤية وهي قطاعات 

الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة 
وتضمنت تمويل املشروعات السياحية الكبرى 

مثل مشروع البحر األحمر ورؤى مكة ورؤى املدينة 
وغيرها، بجانب تمويل ودعم قطاع الحج والعمرة.
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ن املنشآت الصغيرة  ُنمكِّ
واملتوسطة كجزٍء من 

دعمنا لرؤية السعودية 2030

ن وطننا وأبنائه في مسيرة التغيير لغٍد مزدهر تتمة ُنمكِّ

تســتهدف الرؤية أن يصل تمويل قطاع املنشــآت الصغيرة واملتوســطة ومتناهية الصغر إلى 
20% مــن إجمالــي التمويالت املصرفية في اململكة العربية الســعودية.

وإدراكًا مــن البنــك األهلي ألهمية هذا التوجه 
 اإلســتراتيجي، فإن البنك يلعب دورًا كبيرًا 

في تنفيذ برامج الدعم الحكومي للمنشــآت 
الصغيرة واملتوســطة ألهميتها في دفع عجلة 

االقتصاد السعودي.

تســهيالت ائتمانية تقارب 23 مليار ريال ســعودي  
حافــظ البنك علــى مكانته الريادية كأحد أكبر 

البنوك الســعودية في تمويل املنشــآت الصغيرة 
واملتوســطة؛ إذ وصل حجم التســهيالت االئتمانية 
إلى ما يقارب 23 مليار ريال ســعودي، وزاد عدد 
املنشــآت املســتفيدة ليصل إلى 6,522 منشأة، 
وخصص البنك لخدمة هذه الشــريحة 12 مركزًا 

متخصصًا، وأســس لجنة يرأســها الرئيس التنفيذي 
ملتابعة األداء بصفة شــهرية.

األهلي هو أكبر البنوك الســعودية الداعمة لبرنامج 
كفالة وشــريٌك إستراتيجي ملبادرة “ُنساند”

ُصنِّف البنك األهلي كأكبر بنك سعودي في قيمة 
الكفاالت املمنوحة لعمالء املنشآت الصغيرة 

واملتوسطة، ووصل حجم تمويالت البنك األهلي 10.3 
مليار ريال سعودي من إجمالي التمويالت املمنوحة 

بضمان برنامج كفالة ووصل عدد املنشآت 
املستفيدة من تمويل البنك األهلي إلى حوالي 2,386. 
وكّرم وزير التجارة واالستثمار البنَك األهلي كأفضل 

بنك في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
لعام 2018م خالل مؤتمر تمويل املنشآت الصغيرة 

واملتوسطة الذي أقيم خالل عام 2019م.

والبنك األهلي شــريٌك إســتراتيجٌي داعٌم للشركة 
الســعودية للصناعات األساســية “سابك” في مبادرة 

“نســاند” تعزيزًا للدور الوطني لهذه املبادرة كأول 
محــرٍك متكامٍل لتوطين الصناعات.
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مبادرات وشــراكات إستراتيجية لدعم رواد األعمال
وّقعت الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة 

واملتوســطة )منشــآت( والبنك األهلي التجاري 4 
اتفاقيات للتفاهم والتعاون املشــترك تستهدف 
دعم املنشــآت الصغيرة واملتوسطة وتضمنت 

تصميــم منتجات تمويلية تدعم قطاع املنشــآت 
الصغيرة واملتوســطة، وإدراج البنك األهلي التجاري 

بمنصــة التمويل الخاصة بمنشــآت لعرض منتجاته 
التمويليــة على حســابه باملنصة، وتدريب وتطوير 

وتنمية القدرات والتوعية املالية ألصحاب املنشــآت 
الصغيرة واملتوســطة، ودعم برنامج االمتياز 

التجاري لدعم املنشــآت والعالمات التجارية الناشــئة 
فــي اململكة مــن خالل برنامج االمتياز التجاري 

الســعودي الذي تم إطالقه مؤخرًا من قبل وزارة 
التجارة واالستثمار.

هدف رؤية السعودية 2030 وصول 
تمويالت املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

إلى 20% من إجمالي التمويالت

%20
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وصل إجمالي األســر الســعودية املســتفيدة من تمويل األهلي العقاري 
إلــى حوالــي 58 ألف أســرة بقيمة إجمالية 37 مليار ريال ســعودي حتى 

2019م. نهاية 
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 ندعم أبناء وطننا 
في امتالك املنازل

قطاع اإلسكان ضمن طليعة القطاعات التي تركز عليها رؤية السعودية 2030 مستهدفًة 
زيادة نسبة تملك املنازل بين السعوديين من خالل مبادرات وبرامج وزارة اإلسكان وصندوق 

التنمية العقارية لتمكين كافة شرائح املجتمع من الحصول على املسكن املالئم. 

ُيركز البنك األهلي على مواصلة دعمه للقطاع العقاري 
في اململكة ضمن تحقيق رؤية الوطن ويحرص على 

استمرار دوره الفاعل في تلبية وتمويل احتياجات 
املواطنين السكنية والعقارية املتنوعة كونه أكبر 

مؤسسة مالية في اململكة تدعم املبادرات والبرامج 
والخطط التنموية التي ُتسهم في ازدهار اململكة.

25 ألف تمويل سكني بقيمة تقارب 15 مليار ريال 
سعودي خالل 2019م

في إطار الشراكة املتميزة مع وزارة اإلسكان التي 
تعكس قدرة البنك األهلي الكبيرة على تقديم حلول 

وخيارات تمويلية متعددة ملواكبة تطورات سوق 
م البنك األهلي خالل عام 2019م  التمويل العقاري، قدَّ
تمويالت عقارية للمواطنين السعوديين بلغت حوالي 

25 ألف تمويل بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار ريال 
سعودي، ليصل إجمالي األسر السعودية املستفيدة من 

تمويل األهلي العقاري إلى حوالي 58 ألف أسرة بقيمة 
إجمالية 37 مليار ريال سعودي حتى نهاية 2019م.

األهلي من أفضل املمولين العقاريين في اململكة
تقديــرًا لدوره الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري 
ودعمه لتنمية قطاع اإلســكان، كرم معالي وزير 

اإلســكان البنك األهلي كشريك استراتيجي في 
تحقيق رؤية وطن ضمن ملتقى وزارة اإلســكان 

والــذي أقيــم تحت عنوان “رؤية تتحقق” كونه أحد 
أفضــل املمولين العقاريين وضمن أفضل برامج 

التمويــل العقــاري باململكة، فقد طور البنك حلوالً 
ومنتجات متميزة لدعم برامج وزارة اإلســكان 

وصندوق التنمية العقارية.
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 خدماتنا اإللكترونية 
 تصل إلى العمالء في 
كل مكان وأي وقت 

واصل البنك خالل عام 2019م تقديَم خدمات مصرفية فورية عبر قنواته اإللكترونية لتسهل 
للعمالء الحصول على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، وافتتح 33 فرعًا من الفروع الذكية 

صغيرة الحجم عالية الكفاءة لتحسين تجربة العمالء. 

وواصل البنك إطالق مبادرات مبتكرة وتقديم 
خدمات إلكترونية جديدة لتمكين العمالء من إجراء 
عملياتهم املصرفية بقدر أكبر من الكفاءة وبمزيد 

من السهولة من خالل املبادرات والتحسينات التي 
استكملها البنك خالل عام 2019م. 

قنوات األهلي اإللكترونية ُتسهم في تسهيل حياة 
الشركات واألفراد

تحسيناٌت كبيرة أدخلها البنك على قناة األهلي 
إي كورب ملصرفية الشركات تضمنت التحويل 

اإللكتروني لبعض خدمات مصرفية النقد والتجارة 
للشركات مثل إصدار بعض خطابات الضمان، 

وبعض خدمات املؤسسات الفردية مثل خدمة فتح 
الحسابات وطلب نقاط البيع إلكترونيًا.

وتضمنت مبادرات التحول اإللكتروني في مصرفية 
األفراد خالل عام 2019م دعم فتح الحساب إلكترونيًا 

عبر قناتي األهلي أونالين واألهلي موبايل مما أدى 
إلى زيادة عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها 

إلكترونيًا لتصل إلى 71%، ونمٌو قوي في املبيعات 
اإللكترونية لقطاع مصرفية األفراد وصل إلى 

51%، وتقليل املعامالت املالية في الفروع لتصل 
إلى نسبة 2.2%، وزيادة عدد مستخدمي القنوات 

املصرفية اإللكترونية بنسبة %62.

استثماٌر قوي في البنية التحتية التقنية 
من أجل دعم التحول؛ استكمل البنك مبادرات 

االستثمار في البنية التحتية لتقنية املعلومات 
خالل 2019م لتشمل تخزين بيانات العمليات الجديدة، 
وتنفيذ الحواالت الدولية بالعمالت األجنبية الرئيسية 

بتاريخ استحقاق في نفس اليوم، ودعم تحليالت 
البيانات، وتعزيز كفاءة تنفيذ املشاريع، مما 

أسهم في زيادة كفاءة األنظمة وتقليل زمن تنفيذ 
العمليات، وزيادة مدى توفر األنظمة.

جوائز إقليمية ومحلية تعكس تميز البنك األهلي 
في املصرفية اإللكترونية

تقديــرًا للجهود املتميزة في التحول اإللكتروني، 
حصــد البنك عدة جوائز مرموقة، منها “أفضل 

بنك في الخدمات اإللكترونية لألفراد في الشــرق 
األوســط”، و”أفضل بنك في الخدمات اإللكترونية 

لألفراد في الســعودية” و”أفضل بنك في الخدمات 
اإللكترونية للشــركات” و”أفضل بنك في الخدمات 

اإللكترونيــة املبتكرة لألفراد” ضمن قائمة مجلة 
“جلوبال فاينانس”.

ن وطننا وأبنائه في مسيرة التغيير لغٍد مزدهر تتمة ُنمكِّ
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 زاد عدد مستخدمي القنوات املصرفية 
اإللكترونية للبنك األهلي لتصل إلى %62.
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وصلت نسبة املوظفات بالبنك األهلي إلى %13.5.
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ور  ن وُنطِّ  نستقطب وُنمكِّ
أفضل الكفاءات السعودية 

للعمل في البنك األهلي
تأتي أولوية توظيف الســعوديين من الشــباب والشــابات ذات الكفاءة العالية على رأس 

أولويات البنك األهلي كجزٍء من دوره املجتمعي في دعم ســعودة الوظائف؛ إذ بلغت نســبة 
الســعودة بالبنــك األهلــي 97.6% من إجمالي عــدد املوظفين، علمًا بأن 100% من موظفي اإلدارة 

العليا سعوديون.

كما يحرص البنك األهلي دائمًا على تمكين املرأة، 
وينعكس ذلك في زيادة نسبة السيدات في 

التعيينات الجديدة حيث وصلت إلى 20.5% من 
إجمالي التعيينات خالل عام 2019م، وبذلك وصلت 

نسبة املوظفات بالبنك األهلي إلى %13.5.

وقد وضع البنك األهلي برامج توظيفية وتدريبية 
متميزة تحقق له هدفه اإلستراتيجي ليكون الخيار 

األول للموظفين؛ فقد شملت برامج التوظيف برنامج 
رّواد األهلي الذي يستهدف استقطاب كفاءات 

سعودية إلعدادهم ليكونوا قادة املستقبل، وتخرج 
من البرنامج 99 موظفًا خالل عام 2019م، بجانب 
َم الستقطاب  برنامج التوظيف بالفروع، الذي ُصمِّ

مصرفيي فروع مؤهلين، وتخرج من البرنامج 247 
موظفًا، وبرنامج األهلي للتقنية األكثر تخصصًا الذي 
تخرج منه 36 موظفًا، ليصل إجمالي عدد الخريجين 

من البرنامج إلى 85 موظفًا.

نستثمر في موظفينا فهم أهم أصولنا
ألن موظفي البنك األهلي هم أركانه األساسية 

لتحقيق رؤيته وأهدافه اإلستراتيجية، يستمر البنك 
األهلي في إتاحة الفرصة ملوظفيه في التقدم 

الوظيفي ويقدم لهم برامج تدريبية متميزة، 
وُأطلقت معظم الدورات التدريبية إلكترونيًا، وشارك 

فيها أكثر من 7,290 موظفًا خالل العام. باإلضافة 
إلى ذلك، شارك 221 موظفًا في برامج تطوير القيادة 

م البنك ملوظفيه العديد  التي أطلقها البنك. وقدَّ
من البرامج الترفيهية وحرص على خلق بيئة عمل 

تحفيزية ومشجعة. وأسهم ذلك في املحافظة على 
نسبة تسرب املوظفين عند 3.5% فقط.

وقــد حصل البنك علــى جائزة “أفضل بنك لتطوير 
املوارد البشــرية” من مجلة بانكر ميدل إيســت 

إشــادًة ببرامجه املميزة في مجال تدريب وتطوير 
مهارات املوظفين.
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ن مجتمعنا ببرامج  ُنمكِّ
مسؤولية مجتمعية نوعية

ر البنك األهلي إستراتيجيته في مجال املسؤولية املجتمعية لتكون برامجه أكثر تأثيرًا  طوَّ
وعمقًا فأطلق منصة “أهالينا” التي ركزت على تمكين فئات املجتمع املختلفة واالستفادة 

منها وتحويلها إلى طاقات إيجابية وتنموية فاعلة تسهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني دعمًا 
لرؤية السعودية 2030.

ن املرأة لزيادة نسبة مشاركتها   ُنمكِّ
في سوق العمل 

استهدف برنامج األهلي لألسر املنتجة تمكين 
املرأة والوصول بنسبة مشاركتها في سوق العمل 
إلى 30% وفقًا لرؤية اململكة. وشهد عام 2019م 

تدريب 866 سيدة ضمن برنامج التدريب الحرفي، 
وقدم البنك تمويالت لألسر املنتجة بلغت حوالي 

3,500 تمويل بإجمالي تمويالت تقارب 13.9 مليون 
ريال، ليصل إجمالي عدد التمويالت منذ بداية البرنامج 

إلى حوالي 15 ألف تمويل بقيمة 53 مليون ريال.

م برنامج التمويل األصغر دعمه ملجموعات  وقدَّ
صغيرة من السيدات بدون كفاالت تقليدية، 

بتمويالت تبدأ من 3,000 ريال وتصل إلى 10,200 ريال 
لكل سيدة.

 موظفو البنك األهلي يشاركون 
في املسؤولية املجتمعية

يحرص البنك األهلي أن يشارك موظفوه في العمل 
التطوعي، فهو أول شركة قطاع خاص ُتقرُّ نظام 
30 ساعة تطوعية مدفوعة األجر ملوظفيه. وفي 
2019م، شارك 942 من موظفي وموظفات البنك 
في العديد من البرامج التطوعية التي تنوعت بين 
التطوع العام وتطوع املحترفين بما يعادل 3,600 

ساعة تطوعية.

ن وطننا وأبنائه في مسيرة التغيير لغٍد مزدهر تتمة ُنمكِّ
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اد ورائدات األعمال وإعدادهم  ن روَّ  ُنمكِّ
ملستقبٍل مزدهر

استهدف البنك من خالل برنامج رواد األعمال إعداد 
رواد ورائدات األعمال ليكونوا قادة املستقبل. وخالل 
عات األعمال  عام 2019م، أطلق البنك عددًا من ُمسرِّ

بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
واملتوسطة “منشآت” لدعم االبتكار وتطوير 

القدرات وخلق فرص توظيف مناسبة للسعوديين 
والسعوديات في جميع أنحاء اململكة. 

وُأطلقت أول مسرعة أعمال متخصصة في التقنية 
املالية في اململكة في 2019م لدعم الشباب 

والشابات ممن يمتلكون مشاريعًا وأفكارًا خاّلقة في 
مجال التقنية املالية للمساهمة في تحويل اململكة 

إلى وجهة لالبتكار في هذا املجال.

واختتمت مسرعة التقنية املالية بحفل تخرج 
الشركات املشاركة في البرنامج ُعرضت خالله 10 

مشاريع أمام املستثمرين واملهتمين بريادة األعمال 
املتخصصة في هذا املجال، وحظيت بدعم بلغ 

50,000 ريال لكل منها.

عة الريادة االجتماعية  وأطلق البنك كذلك ُمسرِّ
لتمكين املشاريع التي ُتعنى بإيجاد حلول مبتكرة 

ومستدامة ملشاكل املجتمع من النمو وإحداث األثر 
املستدام بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة واملتوسطة “منشآت”.

إستراتيجية املسؤولية املجتمعية لعام 2020
تعتمد إستراتيجية البنك االهلي الجديدة في 

املسؤولية املجتمعية والتي تمتد لخمس السنوات 
على ثالثة محاور رئيسية ستسعى لتمكين املجتمع 

من خالل التركيز على التمكين االقتصادي لألفراد، 
وتمكين املؤسسات غير الربحية، وتقديم الدعم 

املجتمعي في مختلف املناطق.
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