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التوظيف

إنطالق ــاً م ــن المكان ــة الرائ ــدة الت ــي يتمت ــع به ــا البن ــك األول بوصف ــه أع ــرق المؤسس ــات

يـــدرك البنـــك األول أن المـــوارد البشـــرية تمثـــل فـــي جوهرهـــا الركيـــزة األساســـية لنمـــو

المصرفيـــة العاملـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،والتزامـــه الراســـخ بمســـؤوليته

وإزده ــار اقتص ــاد المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،مم ــا دف ــع البن ــك إلي ــاء أهمي ــة خاص ــة به ــا

تجـــاه المجتمـــع المحلـــي ،تـــدرك إدارة البنـــك وأصحـــاب المصالـــح فيـــه  -مـــن عامليـــن

م ــن خ ــال رعايت ــه للعدي ــد م ــن البرام ــج والمب ــادرات النوعي ــة الت ــي تس ــهم ف ــي الوص ــول

ومس ــاهمين  -أهمي ــة ال ــدور الري ــادي ال ــذي يتبن ــاه البن ــك ف ــي تس ــخير كاف ــة اإلمكان ــات

إلـــى مجتمـــع معرفـــي متقـــدم ،نواتـــه الكفـــاءات الســـعودية المؤهلـــة وذات القـــدرات

لتوس ــيع نط ــاق مس ــاهماته المجتمعي ــة والمض ــي قدم ــاً ف ــي الحف ــاظ عل ــى وتي ــرة اإلنج ــاز،

العمليـــة المميـــزة.

وس ــعياً وراء تحقي ــق تل ــك الرؤي ــة ارتك ــزت اس ــتراتيجية المس ــؤولية اإلجتماعي ــة لع ــام 2016م

• شاركنا في  4مبادرات لتوظيف الشباب السعودي.

علـــى سلســـلة مـــن المعاييـــر والقيـــم والتـــي مـــن بينهـــا :اإلبتـــكار ،و التعليـــم ،والتوظيـــف

• قمنا برعاية  10ورش تدريبية لتشجيع ريادة األعمال .

والمبـــادرات المجتمعيـــة والثقافيـــة.

• دربنا أكثر من  300شاب و شابة لإللتحاق بسوق العمل.

اإلبتكار
فـــي هـــذا العالـــم المترابـــط يـــدرك البنـــك األول مـــدى حاجـــة الجيـــل القـــادم بـــأن يكـــون
مس ــتعداً للمش ــاركة بش ــكل كام ــل ف ــي الث ــورة اإللكتروني ــة والرقمي ــة الت ــي تنتش ــر عالمي ــاً ،
والت ــي س ــتصبح ذات أهمي ــة أكث ــر م ــن أي وق ــت مض ــى ف ــي الس ــنوات القليل ــة القادم ــة.

المجتمع والثقافة
علـــى مـــر التســـعين عامـــاً الماضيـــة لطالمـــا كان البنـــك األول داعمـــاً للمبـــادرات و

وم ــع أخ ــذ ذل ــك باإلعتب ــار ،فق ــد س ــعى البن ــك عب ــر ش ــراكته م ــع العدي ــد م ــن المؤسس ــات

الفعاليـــات التـــي تهـــدف إلـــى اإلرتقـــاء بالوعـــي الثقافـــي والمجتمعـــي وتعزيـــز الهويـــة

الرائ ــدة إل ــى توفي ــر بيئ ــة تعليمي ــة للش ــباب الس ــعودي م ــن الذك ــور واإلن ــاث لمس ــاعدتهم

الوطنيـــة وإحيـــاء التـــراث مـــن خـــال التنســـيق الفعـــال مـــع العديـــد مـــن الجمعيـــات

عل ــى مش ــاركة أفكاره ــم والتعل ــم وصق ــل مهارته ــم اإلبداعي ــة .وبذل ــك يصب ــح دوره ــم أكث ــر

الثقافيـــة والخيريـــة.

فعالي ــة ف ــي المجتم ــع.
• اطلقنا  4مبادرات تشجع على اإلبداع واإلبتكار.
• دربنا أكثر من  2500طالب وطالبة.

• قمنا برعاية  7مبادرات تخدم الثقافة و المجتمع مع مؤسسات وجمعيات خيرية.
• قدمن ــا الدع ــم ألكث ــر م ــن  1.5ملي ــون مس ــتفيد ف ــي مناط ــق مختلف ــة م ــن المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية.

• وصلنا إلى أكثر من  2مليون مستخدم عبر قنوات التواصل اإلجتماعي.
• مشاركة أكثر من  29جامعة و 600مدرسة حول المملكة.
• وزعنا  4000رمز للطالب والطالبات للحصول على برامج وأدوات تقنية.

التعليم

لتعرف المزيد
عبر اإلنترنت على WWW.ALAWWALBANK.COM

ف ــي البن ــك األول ُ
نؤم ــن ب ــأن التعلي ــم ه ــو أح ــد الركائ ــز األساس ــية للتنمي ــة المس ــتدامة فه ــو
يث ــري فه ــم الن ــاس ألنفس ــهم والعال ــم ،ويحس ــن نوعي ــة حياته ــم ويع ــود بفوائ ــد إجتماعي ــة
واس ــعة للف ــرد و المجتم ــع .وباإلضاف ــة لذل ــك فإن ــه يلع ــب دوراً هام ــاً ف ــي ضم ــان التق ــدم
اإلقتص ــادي وتنوي ــع مص ــادر الدخ ــل.
• اطلقنا  5مبادرات تعليمية.
• شـــملت أكثـــر مـــن  4000طالـــب وطالبـــة ،فـــي  3مناطـــق رئيســـة فـــي المملكـــة
العربيـــة الســـعودية.

أفضل بنك في المسؤولية االجتماعية
للشركات في المملكة العربية
السعودية من International Finance

