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م على أنه 1953إن البنك األهلي التجاري هو أكبر مؤسسة مالية باململكة العربية السعودية. وقد استقر في ُوجدان الناس منذ نشأته عام 

 للمعنى فهمهم من ينبثق «األهلي البنك» السم الناس فهم إن .لالبتكار والريادةالشريك املعتمد في مسيرة حياتهم املهنية والشخصية وهو رمٌز 

 بوطنهم. يربطهم الذي الوطني البنك أنه على إليه ينظرون فهم" األهلي" لكلمة الحقيقي

 مواكبته ملسيرةويعكس 
ً
 بين الريادة األهلي البنك يحتل اليومو . والتقدم الحداثة صوب الحبيبة مملكتنا نمو البنك األهلي وتطوره على مدار أربعة وستين عاما

الحديثة يلبي احتياجاتهم من خالل منتجات وخدمات متميزة وحلول مبتكرة تسخر التقنية  عميل، مليون  5.4 عمالئه قاعدة تجاوز  مع املالية املؤسسات

 لتصل بتجربة العمالء إلى آفاٍق جديدة.

  الرائدة املالية الخدمات مجموعة يصبح لكي رؤيته البنك وضع
ً
  ووضع إقليميا

ً
 أفضل يكون  ألن يسعى فهو الرؤية هذه تحقيق من تمكنه إستراتيجية أهدافا

وقد انعكست جهود البنك  .للموظفين األول  والخيار العمالء، خدمة في األفضل والبنك اإللكترونية، الخدمات في األفضل والبنك واألرباح، الدخل في بنك

الذي زادت فيه أرباح البنك بنسبة  م2017نتائجه املتميزة على مدار أربع سنوات متتالية، كان آخرها عام على الحثيثة لتحقيق هذه األهداف اإلستراتيجية 

 مليار ريال سعودي.  9.80% لتصل إلى 5.2

تعزيز تجربتهم، أسهمت استثمارات البنك الكبيرة في تقنية املعلومات واألنظمة التقنية الحديثة في إحداث نقلٍة نوعية في خدمة العمالء ومستوى رضاهم و  كما

 منها  400م لتصل إلى 2017عام خالل  على الخدمة. وزادت فروع البنك األهلي حصولهمإلى جانب سهولة وسرعة 
ً
  114فرعا

ً
 لخدمة تضفرعا

ً
م أقساما

. وخالل رحلته ليحقق أحد أهدافه اإلستراتيجية ليصبح الخيار األول للموظفين،  3,478؛ وزادت أجهزة الصراف اآللي لتصل إلى مصرفية السيدات
ً
جهازا

 .  %95.3م إلى 2017بالبنك في عام  استمر البنك في تعزيز قدرته على جذب الكفاءات السعودية املصرفية وتطويرها واإلبقاء عليها، ووصلت نسبة السعودة

 من أهم املحطات في مسيرة البنك األهلي حيث شهد أهم2014وكان عام 
ً
 يشير مما العام لالكتتاب األهلي أسهم من% 25 بطرح البنك تاريخ في حدث م واحدا

  .القطاعات مختلف في التوسع عمليات خالل من املستثمرينمع  نتائجه البنك يشارك جديد عصر بدء إلى

 كبرى  من في شركة األهلي املالية، الذراع االستثماري للبنك وواحدة% 90.71 بنسبة وعلى صعيد الشركات التابعة، يمتلك البنك األهلي ملكية مباشرة

، كما يمتلك ملكية بنسبة  اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة الصناديق إدارة في الشركات
ً
بنكاس ي، أحد البنوك  كاتيليم فاينانس تركيا % في بنك67.03عامليا

 املشاركة الرائدة في تركيا.


