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مشارکات البنك األهلي املجتمعیة

تمکین املرأة

نجح برنامج األهلي لرواد األعمال مع نهاية عام 2017م في تدريب 781 شباب وفتاة

رحلة المعرفة في ماليزيا بمشاركة 12طالب من المتفوقين

طّور البرنامج خالل عام 2017م مجموعة من الحرف منها الفخار وصناعة السبح

تم تدريب 20 مدربة من مختلف مدن المملكة

عدد السيدات المتدربات من األسر المنتجة في عام 2017م 735 سيدة

ويبلغ عدد المراكز الحالية
3304 مستفيدة خالل العام 2017م.4 مراكز منتشرة في عدة مناطق بالمملكة.

11,291,700 مليون ريال.
كما تم اعتماد افتتاح مركز جديدة في منطقة القصيم. تمکین الشباب

تمکین الطفل
 استمر برنامج األهلي لرعاية األيتام خالل العام 2017م بتقديم الدعم والرعاية لعدد 600طالبًا وطالبة

من أبنائنا األيتام من خالل مكاتب البرنامج المنتشرة في 4 مناطق:

المنطقة الشرقيةالرياضالمدينة المنورةمكة المكرمة

في األربع المناطق وهي مبادرة لتكريم وتحفيز الطلبة من أبرز إنجازات عام 2017م
األوائل المتفوقين بهدف اكسابهم الخبرات التعلمية في 

مجال اللغة االنجليزية وتطوير مهاراتهم التي تساهم 
في صقل وبناء شخصياتهم.

برنامج األهلي للعمل التطوعي
ُيعُد البنك األهلي أول شركة قطاع خاص ُتقُر نظام 30 ساعة تطوعية 

مدفوعة األجر للموظفين وتنوعت الفرص التطوعية بين المشاركة في:

برنامج األهلي
للرعایة

و التبرعات

زيارة المرضى 
والجنود المصابين 

بالحد الجنوبي
توزيع الحقائب

المدرسية لأليتام
مبادرة انجاز

لطالب المدارس

التبرع بالدم مبادرة الغوص
لتنظيف البحر

اعادة ترميم المنازل 
المتضررة والحدائق

دعم البنك األهلي مبلغ

خالل عام 2017م للمساهمة في تعزيز مبادرات المملكة 49.000.000 ملیون ریال
في العدد من مجاالت العمل المجتمعي.

شارك أكثر من 700 موظفًا وموظفة بالبنك األهلي خالل عام 2017م

في 19مدينة مختلف حول المملكة بأعمال تطوعية تعادل 3.085 ساعة

أطلق البنك للمرة الثانية على التوالي حملة تطوع المحترفين PROBONO لموظفي وموظفات البنك في مدينة 
جدة والرياض والخبر وأبها.

كثر من100 موظفًا/موظفة شاركوا في الحملة بما ال يقل عن 5 ساعات لكل متطوع ومتطوعة٬ في عدة مجاالت 
منها: المحامات و التسويق والموارد البشرية ،الملية ،القانونية والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي ،إدارة المشاريع والبرمجة 

وتقنية المعلومات وغيرها من المجالت.


