
* األرقام اعتباً�ا من 30 سبتمبر 2021
* البنك األهلي السعودي شركة مساهمة سعودية 

   خاضعة إلش�اف ورقابة البنك المركزي السعودي

رحلة اندماج البنك األهلي السعودي 
أضخم وأس�ع عملية اندماج في المنطقة

11 اكتوبر 2020 
توقيع ا�فاقية اندماج ملزمة �ين 

"األهلي التجاري" و"سامبا" التخاذ 
الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة 

االندماج. 

25 �ونيو 2020 
"األهلي التجاري" �وقع ا�فاقية 

إطا��ة غير ملزمة لد�اسة االندماج 
مع "سامبا"

24 ديسمبر 2020
بدأ البنك األهلي ومجموعة سامبا 
المالية العمل للحصول على جميع 

الموافقات النظامية الالزمة 
الندماج البنكين

1 فب�ا�ر 2021
الكشف عن اسم الكيان المقت�ح بعد 

إ�مام االندماج: "البنك األهلي 
السعودي"، المش�وط بالحصول على 

على الموافقات التنظيمية ذات 
الصلة وموافقة مساهمي البنكين.

8 فب�ا�ر 2021
"هيئة السوق المالية" تعلن عن 

موافقتها على طلب البنك األهلي 
التجاري ل��ادة �أس ماله  لغرض 

الدمج مع مجموعة سامبا المالية

1 مارس 2021
مساهمو البنك األهلي ومجموعة 
سامبا المالية يصوتون لصالح إ�مام 

عملية االندماج �ين البنكين

1 اب��ل 2021
أعلن البنك األهلي التجاري 

ومجموعة سامبا المالية عن إ�مام 
اندماجهما رسميًا تحت اسم "البنك 
األهلي السعودي" وبدء عمليا�ه 

تحت الهيكل التنظيمي واالسم 
الجديد.

6 �ونيو 2021
البنك األهلي السعودي يطلق 

هويته الجديدة تحت شعار
"معًا نصنع الغد"

1 �وليو  2021
انطالق عملية نقل الحسابات من 
مجموعة سامبا المالية إلى البنك 

األهلي السعودي

11 �وليو 2021
البنك األهلي السعودي يعلن عن 
نفاذ اندماج شركة األهلي المالية 

وشركة سامبا كا�يتال

31 ديسمبر 2021
ا�تهاء كامل عمليات نقل الحسابات 

من مجموعة سامبا المالية إلى البنك 
األهلي السعودي واستكمال كافة 

إج�اءات االندماج 

30 مليون
أكثر من

رسالة نصية قصيرة
600 ألف

أكثر من

رسالة صوتية
300

أكثر من

رسالة تع��فية وفيد�و توضيحي 
على صفحات التواصل االجتماعي

900
مليار ��ال

الكيان المصرفي األول في 
المملكة، بحجم أصول �تجاوز

900 مليار ��ال
31%

حصة سوقية تبلغ 31% من 
إجمالي أصول القطاع 

المصرفي السعودي

%28
حصة سوقية تصل إلى %28

من تمويالت األف�اد و24% من 
تمويالت الشركات في المملكة 

589
مليار ��ال

أكبر كيان مصرفي في المملكة من 
حيث حجم ودائع العمالء بنسبة %29 
من الودائع وبما يعادل 589 مليار ��ال

6
أشهر

أس�ع وأكبر عملية لنقل وتفعيل حسابات العمالء الجدد وتوحيد جميع األنظمة
نقل أرصدة وتفعيل حسابات عمالء سامبا وفق خطة زمنية مد�وسة لضمان تجربة 

ا�تقال سلسلة للعمالء في أقل من 6 أشهر.

البنك األهلي السعودي جيل جديد من الخدمات المصرفية,
قوة مالية بقد�ات �نافسية محلية واقليمية

15
شهر

أس�ع عملية اندماج �ين كيانين خالل زمن قياسي ال يتجاوز الـ 15 شه�ًا 
(11 أكتوبر 2020 توقيع االتفاقية اإلطا��ة الملزمة لالندماج – 

31 ديسمبر 2021 اال�تهاء من نقل حسابات العمالء).

• 130 نافذة ضمن شبكة الخدمات الذا�ية
• نحو 127 ألف جهاز ضمن شبكة نقاط ال�يع

• 950 جهاز ضمن شبكة أجهزة اإليداع النقدي
• 4,130 جهاز ضمن شبكة أجهزة الصرف اآللي

• أكثر من 500 ف�ع
• 12 ألف موظف في المملكة وأكثر من 

   4 آالف موظف في شركا�ه التابعة
• نحو 10 مليون عميل

5
محاور

تضمنت عملية االندماج 5 محاور أساسية:

قطاع األف�اد: 
فتح حسابات ألكثر من 1.4 مليون حساب جديد للعمالء األف�اد، تشكل 100% من 
إجمالي العمالء األف�اد، طباعة وتو��ع أكثر من 1.3 مليون بطاقة مدى وأكثر من 

200 ألف بطاقة ا�تمانية من البنك األهلي السعودي.
قطاع الشركات:

فتح حسابات ألكثر من 11,000 عميل يشكلون 100% من عمالء فئة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، واستكمل البنك فتح وتفعيل حسابات 100% من العمالء

في فئة الشركات الكبرى. 
قطاع الخ��نة:

ا�تهى البنك من إغالق الحسابات االس�ثما��ة في سامبا بنسبة 100%، وتم نقل 
100% من المنتجات االس�ثما��ة الخاصة.

األهلي المالية وسامبا كا�يتال:
ا�تهى البنك من إغالق محافظ سامبا (المنتجات والعمالء) بنسبة 100%، وتم نقل 

100% من األو�اق المالية المحلية.
القطاعات اإلدا��ة األخرى والف�وع:

تم دمج أنظمة إدارة الموارد البش��ة (HRMS) والمشت��ات والمالية بنسبة %100، 
كما تم دمج الف�وع من كال البنكين لتقديم خدمات متكاملة للعمالء.

قنوات
متعددة

خالل عملية االندماج، حرص البنك األهلي السعودي على التواصل بشكل حثيث 
مع عمالء سامبا عبر قنوات متعددة شملت:

اإلخطا�ات عبر 
التط�يق

الرسائل النصية 
القصيرة

رسائل الب��د فيسبوكتويتر
اإللكت�وني

الرسائل الصوتية 
التلقائية


