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ن من عملية االندماج؟ .1 ن الحاليي   كيف سيستفيد عمالء البنكي 
 

ن إتمام عملية االندماج، سيواصل البنكان خدمة عمالئهما بشكل مستقل   ي الخدمات إىل حي 
 . بدون أن يسبب االندماج أي انقطاع فن

 
ن عليه  ي حال موافقة المساهمي 

وط األخرى  وبعد إتمام االندماج فن الشر بانتشار واستكمال جميع  العمالء من تعاملهم مع بنك أكبر  ، سيستفيد 
% من سوق الخدمات المرصفية لألفراد. وسيكون من أولويات البنك 25عىل    الدامجأوسع وخدمات ومنتجات متنوعة حيث سيستحوذ البنك 

ي االبتكار والمنتجات والخدمات الرقمية لتقديم  الدامج 
 خدمة عمالء استثنائية.  االستثمار فن

 
  . نقطة دفع   126,831رّصاف آىلي و   4,136فرع و   501أقرب إىل جميع عمالئه عبر    الدامج وسيكون البنك 

 
ن من المؤسسات؟ .2 ي لعملية االندماج عىل عمالء البنكي   ما هو التأثي  اإليجاب 
 

متكاملة   يملك  منتجات  خدمة   ،البنكان مجموعة  من  ن  البنكي  يمكن  المرصفية   مما  الخدمات  ي مجاالت 
فن ذلك  ي 

فن بما  أفضل  بشكل  كات  الشر
والوساطة،  األصول،  وإدارة  االستثمارية،  المرصفية  والخدمات  المال،  رأس  وأسواق  المالية،  والخزينة  المرصفية،  والمعامالت  للمؤسسات، 

ن المملكة ود  الدامج وسيساهم البنك  والقنوات الرقمية.  كات بكافة أحجامها. بتيسب  التدفقات المالية بي   ول المنطقة والعالم، ودعم الشر
 
ي  .3

ن
ي المرصف ي أو /الرهن /هل سيؤثر االندماج عىل حساب  ي اعتدت عىل االستفادة منها؟القرض الخاص ب 

 المنتجات والخدمات الت 
 
ي الخدمات والمنتجات المقدمة لكم   ن ل 

كات واألفراد. و  ينتج عن االندماج أي تغيب  فن ن بتسيب  أعمالهما لكافة العمالء من الشر سيستمر البنكي 
 . وسيتم موافاتكم من قبل البنك بأي مستجدات تتعلق بالخدمات أو المنتجات المقدمة لكم. 

 
ات عىل  .4 ي حال طرأت أي تغيي 

ن
ي ف

 الخدمات أو المنتجات؟كيف سيتم إبالغن
 

إبالغكم من خالل  البنك عالقات  ال مدير    سيتم  ي 
ة   فن ات مباشر الُمختلفة، مثل  سيتم إخطاركم باإلضافة لذلك،    . بأي تغيب  التواصل   عبر قنوات 

ي 
ونن يد اإللكبر ة   و أ   ،رسائل البر ي سيشارككم إّياها فرع البنك الذي  أو    ،الرسائل النصية القصب 

ي   ، أو تتعاملون معه المعلومات التر
ونن الموقع اإللكبر

 البنك. الخاص ب 
 
اتيجية البنك الدامج؟ .5  ما هي طموحات واسي 
 

ن ليعيد ي من توحيد إمكان  البنك الدامج سيستفيد  ي المملكة و  تشكيل ات البنكي 
ي فن
ي قطاعات حيوية تخدم لالقطاع المرصفن

يدفع عجلة التنمية فن
ي المملكة، وربط   البنك الدامج . وسيتمكن 2030أهداف رؤية 

بفضل مالءته المالية وقدراته التمويلية من دعم الصفقات والمشاري    ع الضخمة فن
ة والمتوسطة من خالل منتجات وخ  كات الصغب  كات السعودية باألسواق العالمية، وتعزيز تنمية الشر دمات رقمية مبتكرة. وسيحقق البنك الشر

الموّسع وارتفاع مستوى الكفاءة والقدرة عىل االستثمار    من حجم أعماله 
ً
ي القطاع مستفيدا

ي الدامج أعىل مستويات العائدات واإلنتاجية فن
فن

 الحلول المبتكرة. 
 
؟ .6  كيف تختلف عملية االندماج الحالية عن محاولة االندماج السابقة للبنك األهىلي

 

اندماج البنك األهىلي  يع  • ن   ومجموعة كس  ن البنكي   بي 
ً
ا  كبب 

ً
ة وإمكانات ، حيث  سامبا توافقا إىل تحقيق منافع كبب  االندماج  ستؤدي عملية 

 . ن  نمو واعدة لتعظيم القيمة لجميع المعنيي 

 للعمالء خدمات مرصفية بمعايب  جديدة وسيصبح بإمكانهم الوصول إىل مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات.   البنك الدامج سيقدم  •

ن  • ة للمساهمي   من فرص النمو وتحقق قيمة كبب 
ً
ي ستوفر مزيدا

اتيجية والمالية لعملية االندماج التر سيستفيد المساهمون من المزايا االسبر
 عىل المدى الطويل. 

ي القطاع    مج البنك الداسيصبح   •
لتنمية الكفاءات فن  

ً
ي مركزا

القطاع عبر جملة من برامج   المرصفن ي 
الذي سيسىع إىل بناء قادة المستقبل فن

 .  التدريب والتطوير ذات المستوى العالمي
 
ي عملية االندماج نتيجة األوضاع الراهنة للسوق؟ .7

 هل تأب 
 

 عن عملية االندماج  
ً
 بمكانة مرموقة ومركز ماىلي قوي. وجاءت عملية االندماج بعد ،  الوضع االقتصادي الراهن ليست ناتجة

ن إذ يتمتع كال البنكي 
 تم  

ً
اتيجيا  اسبر

ً
ن قرارا ي المملكة   األول  بنك ُيعد البنك تأسيس بهدف  بعناية    اتخاذه أن اتخذ كال البنكي 

، باإلضافة إىل تأسيس بأغلب المقاييس  فن
ق األوسط وشمال    رائدبنك   ي بالقطاع، ف أ عىل مستوى منطقة الشر

اندماج ترتقر  لعملية 
ً
السعودي مستعدا ي 

القطاع المرصفن ريقيا. لطالما كان 
.  واآلن هو الوقت  ن ي لكال البنكي 

 لألداء االستثنان 
ً
 األمثل لذلك نظرا



 
 

 

4133-4126-7240, v. 2 

 
 سامبا؟  ومجموعةما هي أهمية اندماج البنك األهىلي   .8
 

ي    س بنك رائد جديد عىل تأسييهدف االندماج ل 
ي مستوى المملكة وتأسيس قوة مالية إقليمية تحدث نقلة نوعية فن

البنك سيقدم   القطاع المرصفن
، كما سيكون بإمكان العمالء   الدامج  ن كة لكال البنكي  ات المشبر للعمالء تجربة مرصفية استثنائية بمعايب  مرصفية جديدة مدعومة بالمواهب والخبر

 خدمات. الوصول إىل مجموعة أوسع من المنتجات وال
 
 ؟2030ما هو تأثي  عملية االندماج عىل أهداف رؤية المملكة   .9
 

ن البنك األهىلي   االندماج بي  ي إعادة    ومجموعة ستساهم عملية 
ي المملكة   تشكيل سامبا فن

ي فن
المرصفن التنمية   ،القطاع  ي دفع عجلة 

بما يساهم فن
ي تسهيل  الدامج البنك    سُيقدم و.  2030االجتماعية واالقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة  

خدمات مرصفية استثنائية، وسيساهم فن
ي المملكة،  

ى فن الشر إتمام الصفقات والمشاري    ع الكبر تنمية  العالمية، وتعزيز  السعودية باألسواق  كات  الشر ة والمتوسطة من وربط  الصغب  كات 
ن عىل تنمية المواهب المحلية.  كب   خالل منتجات وخدمات رقمية مبتكرة والبر

 
  هل ستتسبب عملية االندماج بأية ترسيحات إجبارية؟  .10
 
إجبارية  ال  بصفة  ن  للموظفي  تشي    ح  إتمامه  ي حال 

فن االندماج  ينتج عن  أن  ن  البنكي  من  أيٌّ  البنك  يتوقع  وسيتطلع  أفضل   الدامج.  استقطاب  إلى 

 عن توفب  فرص مهنية مجزية.  الكفاءات وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل في القطاع من خالل برامج تدريب 
ً
، فضال  وتطوير ذات مستوى عالمي


