
الشركات

فــي حالــة وجــود حســابات فــي البنكيــن، واختــالف الشــروط واألحــكام مثــل   .1
ــدات  ــن التعه ــا م ــر، وغيره ــم الفواتي ــبة خص ــدي، ونس ــش النق ــعار، والهام األس

المالية األخرى؛ ما هي الشروط واألحكام التي سيتم تطبيقها بعد الدمج؟

ــن  ــن البنكي ــع أي م ــا م ــق عليه ــكام المتف ــروط واألح ــع الش ــل بجمي ــتمر العم سيس  
بعد الدمج.

فــي حــال وجــود منتجــات مشــتركة مثــل نقــاط البيــع، وخدمــات الرواتــب، واألهلــي   .٢
إي كــورب ... ومــا إلــى ذلــك، فكيــف ســيتم دمــج المنتجــات؟ ومتــى ســيبدأ وكــم 

سيستغرق من الوقت؟

ــة  ــوات المصرفي ــلس للقن ــال الس ــان االنتق ــى ضم ــن عل ــل بالبنكي ــرق العم ــل ف تعم  
وأنظمــة نقــاط البيــع والرواتــب. وســنعمل أيضــًا علــى تمكيــن قنــوات التفعيــل الذاتــي 
ــة  ــة مصرفي ــر تجرب ــول المناســبة لتوفي ــر الحل ــا، وتطوي ــة بعــض احتياجــات عمالئن لتلبي
مميــزة دون زيــارة الفــروع. وســيتم توفيــر المزيــد مــن المعلومــات عبــر مديــر عالقتكــم 

في الوقت المناسب.

فــي حــال وجــود حســابات مــع البنكيــن، هــل ســتتأثر عملياتنــا فــي أي مرحلــة مــن   .٣
مراحل نقل الحسابات؟

ــا  ــا بأنن ــد لعمالئن ــعودي، ونؤك ــي الس ــك األهل ــات البن ــى عملي ــر عل ــع أي تأثي ال نتوق  
سنكون على تواصل مسبق معهم في كل مرحلة.

توحيــد  ســيتولى  بنــك  أي  البنكيــن،  علــى  القائمــة  التســهيالت  حالــة  فــي   .٤
التسهيالت؟ وأيهما سيكون مسؤوًال عن إدارة العالقات؟

ــام  ــد إتم ــال. وعن ــج األعم ــة دم ــراء عملي ــاء إج ــه أثن ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
العليــا  اإلدارة  مــن  بدعــم  العالقــة  إدارة  واحــد  عالقــات  مديــر  ســيتولى  الدمــج، 

ومختصي المنتجات 

فــي حالــة التمويــالت المشــتركة ولكــن بضمانــات مختلفــة، مــا هــي الضمانــات   .٥
التي سيتم اعتمادها بعد االندماج؟

سيســتمر العمــل بجميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مــع أي مــن البنكيــن بعــد   
الدمــج. وبعــد اكتمــال الدمــج ســيتم تحديــد شــروط وأحــكام التمويــل كجــزء مــن 
المراجعــة الدوريــة لهــذه التســهيالت. وســيتواصل معكــم فريــق إدارة العالقــات 

المخصص لكم مباشرًة لموافاتكم بمزيد من المعلومات.

فيمــا يخــص اتفاقــات التمويــالت والمســائل القانونيــة، كيــف ســيتم نقلهــا مــن   .٦
الناحية القانونية؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مــع أي   
من البنكين بعد الدمج.

فــي حالــة وجــود إســتراتيجيات مختلفــة لــكال البنكيــن فيمــا يخــص إحــدى   .٧
العالقات المصرفية، فما هي اإلستراتيجية التي سيتم تطبيقها؟

ــد مــن  ــر العالقــات المخصــص لكــم مباشــرًة لموافاتكــم بمزي ســيتواصل معكــم مدي  
المعلومات وإحاطتكم بإستراتيجية الحساب 

ــك  ــو (البن ــد وه ــم جدي ــه اس ــيكون ل ــج س ــام الدم ــد إتم ــد بع ــك الجدي ــا أن البن بم  .٨
ــر التــي  األهلــي الســعودي)، فهــل ســيؤثر ذلــك علــى أعمــال االســتيراد والتصدي

تغطيها خدمات التمويل التجاري؟

ــا  ــي تغطيه ــر الت ــتيراد والتصدي ــال االس ــى أعم ــر عل ــد أي تأثي ــم الجدي ــون لالس ــن يك ل  
لــكال  التشــغيلية والعالقــات  التجــاري. وســيتم دمــج اإلمكانــات  التمويــل  خدمــات 

البنكين من أجل تقديم خدمات أفضل لعمالئنا.

متــى ســيقوم البنــك بتعييــن فريــق عالقــات جديــد تحــت ســقف الكيــان الجديــد؟   .٩
وهــل ســيظل مــن الممكــن اســتخدام الحــدود االئتمانيــة لــكال البنكيــن فــي ذلــك 

الوقت؟

ــتخدام  ــن اس ــن الممك ــيكون م ــج، وس ــة الدم ــدأ عملي ــي األول، تب ــوم القانون ــد الي بع  
الحــدود االئتمانيــة لــكال البنكيــن حتــى تكتمــل عمليــة دمــج التســهيالت وســيبلغكم 

فريق عالقاتكم الجديد بذلك في حينه.

Corporate

1. In case of common exposure, different terms and conditions such as pricing, 
cash margin, percentage of invoices discounting, other financial covenants, 
etc., which bank's terms and conditions would be applicable post-merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-integration.

2. In case of products in common such as point of sales, payroll, E-Corp…etc., 
how will the integration of products take place? When would it start and how 
long would it take?

 Both teams are working to deliver the smooth transition of channels, point of 
sale systems, and payroll. We will also enable self-activation channels to meet 
some of our clients’ needs and enable convenient solutions with a branchless 
experience. More information will be shared via your Relationship Manager in 
due course.

3. In case of common exposure, would our operations get impacted at any point 
of time during the migration process?

 We do not foresee any impact on SNB’s operations and we will ensure proper 
communication with our customers in advance along every step of the journey.

4. In case of common exposure, which bank would take the lead on consolidating 
the exposure? Which bank would be in charge of relationship management?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while integration 
is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the relationship as 
part of the dedicated Corporate segment with the support of senior leadership 
and product specialists

5. In case of common facilities but different collaterals, which collaterals will be 
applicable post-merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-merger. Post-integration Facility terms and conditions will be determined 
as part of the facilities periodical review. Your assigned relationship manage-
ment team will be reaching out to you directly with more information.

6. Facility Agreement and legal matters, how this will be migrated from a legal 
point of view?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post-inte-
gration by Saudi National Bank.

7. In case both banks have different strategies towards a relationship, which 
strategy would be applicable?

 Your assigned relationship management team will be reaching out to you 
directly with more information and to communicate the account strategy.

8. Since the merged bank's name will change to Saudi National Bank, will this 
have an impact on the import and export business under Trade Finance?

 The new bank name will not have an impact on the import and export business 
under trade finance. Both banks' operational and relationship capabilities will be 
combined to deliver better services for our clients.

9. When would the bank appoint a new relationship team under the new entity? 
And will it still be possible to utilize limits under both banks at that time?

 Post Legal day one, upon merger completion, utilization can be used under 
both banks until the full integration is complete and you will be informed by 
your RM team.

ــًا  ــيكون إلزامي ــل س ــن، فه ــد البنكي ــع أح ــًا م ــي تقليدي ــهيل االئتمان إذا كان التس  .١٠
تحويله إلى إسالمي في ظل الكيان الجديد؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع أي مــن البنكيــن،   
وســتبقى ســارية المفعول تبعًا للشــروط واألحكام المتفق عليها مســبقًا وسيتم إخطار 

أي تغيير يطرأ عليها عبر مدير العالقات الخاص بك.

ــان  ــل الكي ــي ظ ــل ف ــة األج ــة طويل ــات الخزين ــع صفق ــل م ــيتم التعام ــف س كي  .١١
الجديد - البنك األهلي السعودي؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع أي مــن البنكيــن،   
وستبقى سارية المفعول تبعًا للشروط واألحكام المتفق عليها مسبقًا.

ــة/  ــوك الدولي ــع البن ــن م ــات البنكي ــع عالق ــد بجمي ــان الجدي ــيحتفظ الكي ــل س ه  .١٢
بنــوك المراســلة ألغــراض تجاريــة؟ فقــد يكــون لذلــك تأثيــرات كبيــرة علــى أعمــال 

االستيراد / التصدير.

ســيتم دمــج عالقــات البنــوك الدوليــة/ بنــوك المراســلة لــكال البنكيــن بمــا يخــدم عمــالء   
البنك األهلي السعودي.

ــن، فكيــف ســتحدث  ــدى العميــل محفظــة او تســهيالت فــي كال البنكي إذا كان ل  .١٣
عملية الدمج إذا كانت األسعار متفاوتة بينهما؟

ــر  ــرف النظ ــن بص ــكال البنكي ــة ل ــات القائم ــعودي االتفاق ــي الس ــك األهل ــيحترم البن س  
عن اختالف األسعار بينهما.

كيــف ســيفيدني االندمــاج كعميــل شــركات لــدى البنــك األهلــي التجــاري أو   .١٤
سامبا؟

هدفنــا مــن االندمــاج هــو االنطــالق بمســتوى خدمــة العمــالء إلــى آفــاق جديــدة مــن   
التميــز. وســيكون البنــك الجديــد أقــرب إليــك، وأكثــر قــدرة علــى تلبيــة متطلباتــك ولديــه 
خبــرات كبيــرة مجّمعــة ســيوظفها لخدمتــك. ويهــدف أن يكــون البنــك األهلــي 
ــول للشــركات فــي المملكــة بحضــور دولــي اســتراتيجي وقــدرة  الســعودي أكبــر ُمم�

على تيسير الصفقات والمشاريع الضخمة في المملكة.

كيــف ســتؤثر عمليــة نقــل الحســابات (مــن حيــث األنظمــة) علــى العمليــات؟ هــل   .١٥
سيتسبب ذلك بأي تأخير؟

البنــك األهلــي الســعودي، وســنضمن  تأثيــر علــى عمليــات  ال نتوقــع حــدوث أي   
التواصل المناسب مع عمالئنا قبل وقت كاٍف في كل مرحلة.

ستبقى شروط العقود الحالية على حالها بعد الدمج؟  .١٦

سيســتمر البنــك األهلــي الســعودي باحتــرام جميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا   
مع أي من البنكين بعد الدمج.

ــد اســتخدام التســهيالت، أو أعمــل مــع  هــل أتوقــف عــن طلــب التمويــالت، أو أزي  .١٧
بنك آخر حتى تنتهي عملية الدمج؟

بنككــم الحالــي ســيواصل تلبيــة احتياجاتكــم التمويليــة إلــى حيــن إتمــام عمليــة دمــج   
األعمــال. ندعوكــم للتواصــل مــع مديــر العالقــات الخــاص بشــركتكم لمناقشــة أفضــل 

الحلول.

هل سيؤثر االندماج على تعاملي مع مدير العالقات الخاص بي؟  .١٨

ــام  ــد إتم ــال. وعن ــج األعم ــة دم ــراء عملي ــاء إج ــه أثن ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

إذا كانت لدي تسهيالت في كال البنكين، فكيف سيؤثر االندماج عليها؟  .١٩

لــن تتأثــر حــدود التمويــل القانونيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا   
ــى أكمــل وجــه  ــة عل ــزم بخدمــة احتياجاتكــم المصرفي ــن بعــد الدمــج. ونلت ــي البنكي ف

قبل االندماج وبعده.

ــن  ــة م ــتويات مختلف ــود مس ــع وج ــابنا م ــي حس ــرة ف ــة بالمخاط ــدى الرغب ــا م م  .٢٠
التسهيالت والرغبة في المخاطرة بين كال البنكين؟

سيضع البنك األهلي السعودي أولوية لضمان االنتقال السلس للدمج والصفقات.  

مــاذا ســيطرأ مســتقبًال علــى الخدمــات التشــغيلية المطلوبــة مثــل خطابــات   .٢١
االعتماد والضمان، متى سيتم اإلعالن عنها ومتى تدخل حيز التنفيذ؟

ســتبقى العمليــات التشــغيلية لخطابــات االعتمــاد والضمــان علــى حالهــا بعــد الدمــج   
مع تبني نموذج تشغيلي محّسن وخدمات رقمية داعمة.

كيــف ســيتم دمــج كشــوفات الرواتــب مــن بنــك آلخــر، وهــل يتعيــن علينــا اتخــاذ أي   .٢٢
خطوات بهذا الشأن؟

ــذا  ــا به ــب اتخاذه ــد يتطل ــوات ق ــرح أي خط ــة لش ــرة كافي ــل فت ــك قب ــنتواصل مع س  
الشأن. وندعوك للتواصل مع مدير العالقات الخاص بك ألي إيضاحات إضافية.

هل يمكننا اختيار فريق إدارة العالقات بأنفسنا؟  .٢٣

ســنقوم باختيــار مــدراء العالقــات وفقــًا لمتطلباتكــم وبمــا يضمــن خدمتكــم بأفضــل   
صورة. 

هــل ســيتم عقــد اجتماعــات مــع فريــق مكلــف مــن جانــب البنــك الطالعنــا علــى   .٢٤
التقــدم المحــرز والعمليــة المطلوبــة ألي تغييــر فــي مســائل التشــغيل/ النظــام 

بغرض إنجاز دمج سلس للعمليات؟ 

ــات وأي  ــج العملي ــة لدم ــداول الزمني ــول الج ــتجدات ح ــدث المس ــًا بأح ــنوافيكم دوم س  
معلومات أخرى تهمكم.

مــاذا ســيحدث لفريــق إدارة العالقــات، هــل ســيكون لدينــا مديــر عالقــات واحــد أو   .٢٥
اثنان بعد الدمج؟

ــام  ــد إتم ــج. وعن ــات الدم ــراء عملي ــاء إج ــة أثن ــه الخاص ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

متى سيتغير فريق إدارة العالقات؟  .٢٦

ــد إتمــام  ــات الدمــج.  وعن ــاء إجــراء عملي ــه الخاصــة أثن ــك إدارة عالقات ســيواصل كل بن  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

ــى  ــاج إل ــة أم نحت ــتبقى فعال ــل س ــًا، ه ــة حالي ــهيالت المتاح ــيحصل للتس ــاذا س م  .٢٧
توقيع وثائق جديدة؟

ــن،  ــع االتفاقــات القائمــة مــع أي مــن البنكي ــي الســعودي جمي ســيحترم البنــك األهل  
وستبقى سارية المفعول وفقًا للشروط واألحكام المتفق عليها مسبقًا.

هــل يمكننــي بعــد الدمــج اســتخدام حســابي فــي ســامبا إلجــراء المعامــالت فــي   .٢٨
فروع البنك األهلي التجاري والعكس؟

بعــد اليــوم القانونــي األول، لــن تكــون هنــاك تغييــرات علــى أنظمــة الفــروع حتــى تاريــخ   
الدمج.  وسيتم إحاطتك بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب

في حالة التفاوض على صفقة جديدة، مع أي بنك علّي أن أتواصل؟  .٢٩

ــام  ــد إتم ــج. وعن ــات الدم ــراء عملي ــاء إج ــة أثن ــه الخاص ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
عمليــة الدمــج والدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة 

العليا ومختصي المنتجات.

هــل ســيكون هنــاك فــروع إضافيــة للخدمــة والمبيعــات أو تغطيــة جغرافيــة   .٣٠
جديدة لتلبية احتياجات العميل؟

نلتــزم بتقديــم تغطيــة مخصصــة لــك والتواصــل معــك عــن كثــب الختيــار المتخصصيــن   
األنسب لمواكبة احتياجاتك المصرفية. 

هل سيكون هناك أي تغييرات على األنظمة التقنية؟  .٣١

ســيتم اســتخدام أنظمــة البنــك األهلــي التجــاري لتنفيــذ معامــالت جميــع العمــالء بعــد إتمــام   
دمج األنظمة حيث سيتم تحويل عمالء البنكين إلى أنظمة البنك األهلي التجاري.

ما هو تأثير االندماج على أسعار المنتجات/ تكلفة الخدمات التشغيلية؟  .٣٢

ســيواصل البنــك األهلــي الســعودي تقديــم أي حلــول أو أدوات مخصصــة يقدمهــا أي   
من البنكين وفق أعلى مستويات جودة الخدمة.

ــون؟ بمعنــى آخــر؛ إذا كان للعميــل تســهيالت  كيــث ســتكون عمليــة توحيــد الدي  .٣٣
ديون مستحقة في كال البنكين.

لــن تتأثــر حــدود التمويــل القانونيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا   
عبر البنكين بعد الدمج.

هــل ســيقوم البنــك األهلــي التجــاري بمعالجــة طلباتــي المقدمــة إلــى ســامبا؟   .٣٤
(مع اختالف الشروط واألحكام لطلبات خطابات االعتماد / الضمان)؟

 NCB و SAMBA على جميع عدادات (SNB) يمكن قبول طلبات البنك األهلي الســعودي  
ألي حساب بمجرد أن تحدد العمليات التجارية اإلجراء وآلية حجز المعامالت. 

لــدي تســهيالت مصرفيــة مــن كال البنكيــن. ولــدي قســيمة ائتمــان كبيــرة مــن   .٣٥
خطابــات االعتمــاد / الضمــان حينمــا ال تكــون تســهيالتي مــن ســامبا أو البنــك 
األهلــي التجــاري كافيــة إلصــدار خطــاب اعتمــاد / ضمــان؛ ولكــن التســهيالت 
ــاد /  ــاب اعتم ــدار خط ــي إص ــل يمكنن ــك. فه ــي لذل ــن تكف ــكال البنكي ــة ل اإلجمالي

ضمان باستخدام حدودي االئتمانية المجمعة من كال البنكين؟

لــن تتأثــر الحــدود االئتمانيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا عبــر   
البنكين بعد الدمج.

أصــدرت خطــاب ضمــان مــن ســامبا مقابــل خطــاب ضمــان مقابــل مــن بنــك أجنبــي،   .٣٦
ــود  ــي لوج ــك األجنب ــع البن ــق م ــاري التواف ــي التج ــك األهل ــى البن ــيتعين عل وس

كيان جديد ينبغي التعامل معه، فهل سيؤدي ذلك إلى تعّطل عملي؟

ســيجمع البنــك األهلــي الســعودي العالقــات الدوليــة/ بنــوك المراســلة لــكال البنكيــن   
لحمايــة مصالــح عمــالء الكيــان الجديــد، مــع الحفــاظ علــى المعامــالت التجاريــة الحاليــة 

من خالل نفس عناوين SWIFT دون أي اضطراب في سير العمل على اإلطالق.

ــام  ــال أرق ــّي إرس ــن عل ــل يتعي ــج؟ وه ــد الدم ــاباتي بع ــام حس ــتتغير أرق ــل س ه  .٣٧
حسابات جديدة إلى عمالئي / المشترين؟

ــراء  ــأن أي إج ــك بش ــرة إلحاطت ــة مباش ــم المصرفي ــر عالقاتك ــم مدي ــيتواصل معك س  
مطلوب من جانبك. وحتى ذلك الوقت، يمكنك متابعة استخدام حسابك الحالي.

لــدي تســهيالن مصرفيــان مــن كال البنكيــن، ولكــن أحدهمــا ســينتهي قبــل اآلخــر.   .٣٨
فهــل ســيتم تمديــد تاريــخ اســتحقاق التســهيل األقــرب لمطابقتــه مــع التســهيل 

اآلخر لغرض إجراء مراجعة سنوية موحدة؟

سيســتمر احتــرام جميــع الشــروط واألحــكام الموضوعــة مــع أحــد البنــوك بعــد الدمــج   
وسيتم إبالغكم عبر مدير العالقة الخاص بكم بأي تغيير يطرأ عليه

حصلــت علــى أســعار تنافســية فــي ســامبا بالمقارنــة مــع البنــك األهلــي التجــاري،   .٣٩
فهل ستتأثر األسعار بعد االندماج؟

مــن  بمزيــد  وســنوافيك  لعمالئنــا.  اســتثنائية  خدمــات  بتوفيــر  ملتزمــون  نحــن   
المعلومات في الوقت المناسب.

ــات اعتمــاد االســتيراد والحصــول علــى المشــورة المتعلقــة  اعتــدت إصــدار خطاب  .٤٠
بخطابــات اعتمــاد التصديــر عبــر الخدمــات المؤسســية فــي ســامبا، فهــل ســتكون 

هذه الخدمة متاحًة بعد االندماج؟

نحــن ملتزمــون بتوفيــر خدمــات اســتثنائية لعمالئنــا، وســتكون هــذه الخدمــة متاحــًة   
أيضــًا عبــر خدمــات التجــارة اإللكترونيــة مــن األهلــي وســيتواصل معــك مديــر عالقاتــك 

المصرفية مباشرة إلحاطتك بشأن أي إجراء مطلوب من جانبك.

لــدي أجهــزة نقــاط بيــع وحســاب شــركة لــدى ســامبا. فمــاذا ســيحدث فــي هــذه   .٤١
الحالة؟ هل سيتم تحويل الحساب إلى البنك الجديد تلقائيًا؟

ســيتواصل معكــم البنــك مباشــرًة لتزويدكــم بمزيــد مــن المعلومــات، وإبالغكــم بــأي   
إجــراءات مطلوبــة منكــم قبــل وقــٍت كاٍف مــن تطبيــق أي تغييــرات. وحتــى ذلــك 

الوقت، يمكنك متابعة استخدام حسابك الحالي.

ــي  ــامبا ف ــدى س ــابقة ل ــاباتي الس ــوف حس ــي وكش ــج معلومات ــيتم دم ــل س ه  .٤٢
ــترجاعها  ــن اس ــي م ــي تمكنن ــفة لبيانات ــل أرش ــيتم عم ــل س ــد؟ وه ــان الجدي الكي

في أي وقت أشاء؟

ــأي  ــك ب ــات، وإبالغ ــن المعلوم ــد م ــدك بمزي ــرًة لتزوي ــك مباش ــك البن ــيتواصل مع س  
إجراءات مطلوبة منك قبل وقٍت كاٍف من تطبيق أي تغييرات.

ــدة فيمــا  هــل ســيقوم البنــك األهلــي الســعودي بطلــب توقيــع مســتندات جدي  .٤٣
يخص عرض الخدمات كالرواتب والخدمات اإللكترونية؟

ــة  ــة اإللكتروني ــوات المصرفي ــلس للقن ــال س ــم انتق ــى تقدي ــن عل ــل كال الفريقي يعم  
وأنظمــة الرواتــب. ســنعمل أيًضــا علــى تمكيــن قنــوات التفعيــل الذاتــي لتلبيــة 

احتياجات عمالئنا وتمكين الحلول المناسبة دون زيارة فروع.

متى نتوقع نقلنا "عميل سامبا" الى أنظمة البنك الجديد؟  .٤٤

ســيتواصل معــك البنــك ويتــم إبالغــك بوقــٍت كاٍف بمواعيــد عمليــة االنتقــال الســلس   
للخدمات والقنوات واألنظمة 

10. If the credit facility is conventional with any bank, would it be mandatory to 
convert to an Islamic facility under the new entity?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post-inte-
gration and any change on the same will be notified via your Relationship 
Manager.

11. How would long-term treasury deals be dealt with under the new entity (Saudi 
National Bank)?

 Any agreements in place with either entity will be honored by Saudi National 
Bank and will continue to hold in line with previously agreed upon terms and 
conditions.

12. Under the new entity (Saudi National Bank), would the bank maintain all 
relationships with international/correspondent banks for trade purposes? As 
this might have major effects for trade import/export.

 Both banks' international/correspondent relationships will be combined for the 
benefit of Saudi National Banks' clients.

13. If a client has a portfolio/facilities with both banks, how will the integration 
process happen - specifically if they have different rates from both banks?

 Both outstanding agreements will be honored by Saudi National Bank 
regardless of rate differentials.

14. How will the merger benefit me as a corporate client of NCB or SAMBA?

 We commit to offering dedicated coverage, being closer to you, and matching 
your needs with our relevant subject matter experts. Saudi National Bank aims 
to be the largest wholesale lender and specialized financier in the Kingdom with 
strategic international presence, and the ability to act as a facilitator of the 
Kingdom's landmark deals and mega projects.

15. How will the migration process (in terms of systems) affect operations? Will it 
cause any delays?

 We do not foresee any impact on Saudi National Bank’s operations and we will 
ensure proper communication with our customers well in advance along every 
step of the journey.

16. Will the contract terms stay the same after the merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post- 
merger by Saudi National Bank. 

17. Should I stop getting loans, increase my exposure, or work with another bank 
until the merger is finalized?

 Your current bank (whether NCB or Samba) will continue to attend to your credit 
requirements until the integration is completed. We encourage you to discuss 
any requirements with your current relationship manager. 

18. Will the merger affect my interactions with my relationship manager?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while integration 
is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the relationship with 
the support of senior leadership and product specialists.

19. If I have facilities in both banks how will they be impacted by the merger 
in terms?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger. We 
commit to serving your banking needs to the fullest pre- and post-merger.

20. What will be the risk appetite for our account given that we have different 
facility levels and risk appetites between both banks?

 It is a priority of the Saudi National Bank to ensure smooth integration and 
dealings for all clients. 

21. What is the expected future process on the operational services requested 
such as LCs (Letters of Credit) & LGs (Letters of Guarantee), and when will they 
be announced and effective?

 The operational processes related to LCs & LGs will remain the same post-merg-
er with an enhanced operational model and digital services.

22. How will our payrolls be integrated from one bank to another bank’s system, 
and are there any steps required from us?

 We will reach out in advance to explain any steps that you might need to take in 
this regard. You may also reach out to your relationship manager directly for 
further clarification.

23. Can we choose our relationship management team?

 We will ensure that you have the best fit relationship manager to attend to your 
needs.

24. Will there be meetings held with an assigned team by the bank to update us on 
the progress and required process for any change in operational/system 
matters for the purposes of smooth integration?

 We commit to providing regular updates to you on the integration timelines and 
any other relevant information.

25. What will happen to the relationship management team, will we have 1 or 2 
relationship managers after the merger?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while the 
integration is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the 
relationship with the support of senior leadership and product specialists.

26. When will we see the changes in the relationship management team?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while the 
integration is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the 
relationship with the support of senior leadership and product specialists.

27. What will happen to the current available facilities, will they remain active or 
will we need to sign a new set of documents?

 Any agreements in place with either entity will be honored by Saud National Bank and 
will and continue to hold in line with previously agreed upon terms and conditions.

28. After the merger, can I make transactions on my SAMBA account in NCB 
branches and vice-versa?

 Post Legal Day 1, there will be no changes to the branches’ systems until the 
integration date. Prior to any changes before the integration date, you will be 
notified via our channels.

29. In case of negotiating a new deal, which bank should I approach? 

 You can approach either bank.] Each bank will continue to manage its part of the 
relationship while the integration is ongoing. Eventually, one relationship 
manager will lead the relationship with the support of senior leadership and 
product specialists.

30. Are there any additional sales and service branches and geographic coverage 
to serve client needs?

 We commit to offering dedicated coverage closer to you, and matching your 
needs with our relevant subject matter experts.

31. Will there be any changes to technological systems?

 NCB's systems will be used to execute transactions by all clients after Operation-
al Day 1 when Samba and NCB clients are transferred to NCB's system.

32. What is the effect of the merger on the pricing of products/ cost of operation services?

 Any dedicated solutions or tools offered by one bank will continue to be offered 
post integration by Saudi National Bank with the highest quality of service.

33. What does the process of debt consolidation look like? i.e. if there are outstand-
ing debt facilities in the two banks.

 Legal lending limits will not be impacted or amended as a result of the merger 
and will be aggregated across both banks post-integration.

34. If I have submitted Samba applications to NCB counters, will they be 
processed? (Terms and conditions in letters of credit/letters of guarantee 
applications are different)

 The SNB application can be accepted all SAMBA and NCB counters for any 
account once Trade Operations has defined the procedure and transaction 
booking mechanism. 

35. I have facilities with both banks. I have one large LC/LG (letter of credit/letter 
of guarantee) ticket where my facility in Samba or NCB is not sufficient in 
order to issue the LC/LG, but the total facility for both banks will be sufficient 
to issue the LC/LG. Can I issue this LC/LG utilizing my combined limit in both 
banks?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger and will 
be aggregated across both banks post-integration. 

36. I have issued an LG (letter of guarantee) from Samba against a counter 
guarantee from a foreign bank, NCB would have to align with the foreign bank 
for a new entity to deal with, would this interrupt my business?

 Saudi National Bank will combine both banks international/correspondent 
relationships for the benefit of the merged bank’s clients, while maintaining 
current transactions through the same SWIFT addresses with no business 
disturbance whatsoever.

37. Are my account numbers going to change post-merger? Shall I communicate a 
new account numbers to my clients / buyers?

 Your relationship manager will be reaching out to you directly with guidance for 
any action required from your side. [Before then, you can continue to use your 
existing account numbers]

38. I hold facility agreements in both banks but one of them will expire before the 
other one. Will you match the expiry date through an extension in order to 
make a single consolidated annual review?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger and will 
be aggregated across both banks post-integration. 

39. I enjoyed a competitive pricing rate in Samba while NCB is charging me higher, 
will the pricing rate be affected by the merger?

 We are committed to providing our clients with exceptional services. You will 
receive further information from us in due course.

40. I used to issue Import letters of credit and get export letters of credit advice 
through B2B services in Samba, is that service going to be active post-merg-
er?

 We are committed to providing our clients with exceptional services and the service 
will also be available through Alahli eTrade. Your relationship manager will be reaching 
out to you directly with guidance for any action required from your side. 

41. I have point of sale devices and a corporate account with Samba. What's the 
procedure in this case? Will the account be transferred to the new bank 
automatically?

 You will be contacted directly by the bank with further information and any 
action required from your side ahead of any changes coming into effect. [Before 
then, you can continue to use your existing devices]

42. How will my information and previous account statements at SAMBA be 
merged into the new entity? Will the data be archived to enable me to retrieve 
it at any time?

 You will be contacted directly by the bank with further information and any 
action required from your side ahead of any changes coming into effect

43. Will Saudi National Bank request SAMBA customers to resign documents 
regarding services such as salaries and electronic services?

 Both teams are working to deliver the smooth transition of channels for both 
electronic & payroll. We will also enable self-activation channels to meet some of our 
client’s needs and enable convenient solutions with a branchless experience.

44. When do we expect SAMBA customers to switch to the new bank’s systems?

 You will be contacted and informed in a sufficient time for the process to deliver 
a smooth transition of services, channels and systems.

Saudi National Bank



الشركات

فــي حالــة وجــود حســابات فــي البنكيــن، واختــالف الشــروط واألحــكام مثــل   .1
ــدات  ــن التعه ــا م ــر، وغيره ــم الفواتي ــبة خص ــدي، ونس ــش النق ــعار، والهام األس

المالية األخرى؛ ما هي الشروط واألحكام التي سيتم تطبيقها بعد الدمج؟

ــن  ــن البنكي ــع أي م ــا م ــق عليه ــكام المتف ــروط واألح ــع الش ــل بجمي ــتمر العم سيس  
بعد الدمج.

فــي حــال وجــود منتجــات مشــتركة مثــل نقــاط البيــع، وخدمــات الرواتــب، واألهلــي   .٢
إي كــورب ... ومــا إلــى ذلــك، فكيــف ســيتم دمــج المنتجــات؟ ومتــى ســيبدأ وكــم 

سيستغرق من الوقت؟

ــة  ــوات المصرفي ــلس للقن ــال الس ــان االنتق ــى ضم ــن عل ــل بالبنكي ــرق العم ــل ف تعم  
وأنظمــة نقــاط البيــع والرواتــب. وســنعمل أيضــًا علــى تمكيــن قنــوات التفعيــل الذاتــي 
ــة  ــة مصرفي ــر تجرب ــول المناســبة لتوفي ــر الحل ــا، وتطوي ــة بعــض احتياجــات عمالئن لتلبي
مميــزة دون زيــارة الفــروع. وســيتم توفيــر المزيــد مــن المعلومــات عبــر مديــر عالقتكــم 

في الوقت المناسب.

فــي حــال وجــود حســابات مــع البنكيــن، هــل ســتتأثر عملياتنــا فــي أي مرحلــة مــن   .٣
مراحل نقل الحسابات؟

ــا  ــا بأنن ــد لعمالئن ــعودي، ونؤك ــي الس ــك األهل ــات البن ــى عملي ــر عل ــع أي تأثي ال نتوق  
سنكون على تواصل مسبق معهم في كل مرحلة.

توحيــد  ســيتولى  بنــك  أي  البنكيــن،  علــى  القائمــة  التســهيالت  حالــة  فــي   .٤
التسهيالت؟ وأيهما سيكون مسؤوًال عن إدارة العالقات؟

ــام  ــد إتم ــال. وعن ــج األعم ــة دم ــراء عملي ــاء إج ــه أثن ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
العليــا  اإلدارة  مــن  بدعــم  العالقــة  إدارة  واحــد  عالقــات  مديــر  ســيتولى  الدمــج، 

ومختصي المنتجات 

فــي حالــة التمويــالت المشــتركة ولكــن بضمانــات مختلفــة، مــا هــي الضمانــات   .٥
التي سيتم اعتمادها بعد االندماج؟

سيســتمر العمــل بجميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مــع أي مــن البنكيــن بعــد   
الدمــج. وبعــد اكتمــال الدمــج ســيتم تحديــد شــروط وأحــكام التمويــل كجــزء مــن 
المراجعــة الدوريــة لهــذه التســهيالت. وســيتواصل معكــم فريــق إدارة العالقــات 

المخصص لكم مباشرًة لموافاتكم بمزيد من المعلومات.

فيمــا يخــص اتفاقــات التمويــالت والمســائل القانونيــة، كيــف ســيتم نقلهــا مــن   .٦
الناحية القانونية؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مــع أي   
من البنكين بعد الدمج.

فــي حالــة وجــود إســتراتيجيات مختلفــة لــكال البنكيــن فيمــا يخــص إحــدى   .٧
العالقات المصرفية، فما هي اإلستراتيجية التي سيتم تطبيقها؟

ــد مــن  ــر العالقــات المخصــص لكــم مباشــرًة لموافاتكــم بمزي ســيتواصل معكــم مدي  
المعلومات وإحاطتكم بإستراتيجية الحساب 

ــك  ــو (البن ــد وه ــم جدي ــه اس ــيكون ل ــج س ــام الدم ــد إتم ــد بع ــك الجدي ــا أن البن بم  .٨
ــر التــي  األهلــي الســعودي)، فهــل ســيؤثر ذلــك علــى أعمــال االســتيراد والتصدي

تغطيها خدمات التمويل التجاري؟

ــا  ــي تغطيه ــر الت ــتيراد والتصدي ــال االس ــى أعم ــر عل ــد أي تأثي ــم الجدي ــون لالس ــن يك ل  
لــكال  التشــغيلية والعالقــات  التجــاري. وســيتم دمــج اإلمكانــات  التمويــل  خدمــات 

البنكين من أجل تقديم خدمات أفضل لعمالئنا.

متــى ســيقوم البنــك بتعييــن فريــق عالقــات جديــد تحــت ســقف الكيــان الجديــد؟   .٩
وهــل ســيظل مــن الممكــن اســتخدام الحــدود االئتمانيــة لــكال البنكيــن فــي ذلــك 

الوقت؟

ــتخدام  ــن اس ــن الممك ــيكون م ــج، وس ــة الدم ــدأ عملي ــي األول، تب ــوم القانون ــد الي بع  
الحــدود االئتمانيــة لــكال البنكيــن حتــى تكتمــل عمليــة دمــج التســهيالت وســيبلغكم 

فريق عالقاتكم الجديد بذلك في حينه.

Corporate

1. In case of common exposure, different terms and conditions such as pricing, 
cash margin, percentage of invoices discounting, other financial covenants, 
etc., which bank's terms and conditions would be applicable post-merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-integration.

2. In case of products in common such as point of sales, payroll, E-Corp…etc., 
how will the integration of products take place? When would it start and how 
long would it take?

 Both teams are working to deliver the smooth transition of channels, point of 
sale systems, and payroll. We will also enable self-activation channels to meet 
some of our clients’ needs and enable convenient solutions with a branchless 
experience. More information will be shared via your Relationship Manager in 
due course.

3. In case of common exposure, would our operations get impacted at any point 
of time during the migration process?

 We do not foresee any impact on SNB’s operations and we will ensure proper 
communication with our customers in advance along every step of the journey.

4. In case of common exposure, which bank would take the lead on consolidating 
the exposure? Which bank would be in charge of relationship management?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while integration 
is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the relationship as 
part of the dedicated Corporate segment with the support of senior leadership 
and product specialists

5. In case of common facilities but different collaterals, which collaterals will be 
applicable post-merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-merger. Post-integration Facility terms and conditions will be determined 
as part of the facilities periodical review. Your assigned relationship manage-
ment team will be reaching out to you directly with more information.

6. Facility Agreement and legal matters, how this will be migrated from a legal 
point of view?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post-inte-
gration by Saudi National Bank.

7. In case both banks have different strategies towards a relationship, which 
strategy would be applicable?

 Your assigned relationship management team will be reaching out to you 
directly with more information and to communicate the account strategy.

8. Since the merged bank's name will change to Saudi National Bank, will this 
have an impact on the import and export business under Trade Finance?

 The new bank name will not have an impact on the import and export business 
under trade finance. Both banks' operational and relationship capabilities will be 
combined to deliver better services for our clients.

9. When would the bank appoint a new relationship team under the new entity? 
And will it still be possible to utilize limits under both banks at that time?

 Post Legal day one, upon merger completion, utilization can be used under 
both banks until the full integration is complete and you will be informed by 
your RM team.

ــًا  ــيكون إلزامي ــل س ــن، فه ــد البنكي ــع أح ــًا م ــي تقليدي ــهيل االئتمان إذا كان التس  .١٠
تحويله إلى إسالمي في ظل الكيان الجديد؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع أي مــن البنكيــن،   
وســتبقى ســارية المفعول تبعًا للشــروط واألحكام المتفق عليها مســبقًا وسيتم إخطار 

أي تغيير يطرأ عليها عبر مدير العالقات الخاص بك.

ــان  ــل الكي ــي ظ ــل ف ــة األج ــة طويل ــات الخزين ــع صفق ــل م ــيتم التعام ــف س كي  .١١
الجديد - البنك األهلي السعودي؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع أي مــن البنكيــن،   
وستبقى سارية المفعول تبعًا للشروط واألحكام المتفق عليها مسبقًا.

ــة/  ــوك الدولي ــع البن ــن م ــات البنكي ــع عالق ــد بجمي ــان الجدي ــيحتفظ الكي ــل س ه  .١٢
بنــوك المراســلة ألغــراض تجاريــة؟ فقــد يكــون لذلــك تأثيــرات كبيــرة علــى أعمــال 

االستيراد / التصدير.

ســيتم دمــج عالقــات البنــوك الدوليــة/ بنــوك المراســلة لــكال البنكيــن بمــا يخــدم عمــالء   
البنك األهلي السعودي.

ــن، فكيــف ســتحدث  ــدى العميــل محفظــة او تســهيالت فــي كال البنكي إذا كان ل  .١٣
عملية الدمج إذا كانت األسعار متفاوتة بينهما؟

ــر  ــرف النظ ــن بص ــكال البنكي ــة ل ــات القائم ــعودي االتفاق ــي الس ــك األهل ــيحترم البن س  
عن اختالف األسعار بينهما.

كيــف ســيفيدني االندمــاج كعميــل شــركات لــدى البنــك األهلــي التجــاري أو   .١٤
سامبا؟

هدفنــا مــن االندمــاج هــو االنطــالق بمســتوى خدمــة العمــالء إلــى آفــاق جديــدة مــن   
التميــز. وســيكون البنــك الجديــد أقــرب إليــك، وأكثــر قــدرة علــى تلبيــة متطلباتــك ولديــه 
خبــرات كبيــرة مجّمعــة ســيوظفها لخدمتــك. ويهــدف أن يكــون البنــك األهلــي 
ــول للشــركات فــي المملكــة بحضــور دولــي اســتراتيجي وقــدرة  الســعودي أكبــر ُمم�

على تيسير الصفقات والمشاريع الضخمة في المملكة.

كيــف ســتؤثر عمليــة نقــل الحســابات (مــن حيــث األنظمــة) علــى العمليــات؟ هــل   .١٥
سيتسبب ذلك بأي تأخير؟

البنــك األهلــي الســعودي، وســنضمن  تأثيــر علــى عمليــات  ال نتوقــع حــدوث أي   
التواصل المناسب مع عمالئنا قبل وقت كاٍف في كل مرحلة.

ستبقى شروط العقود الحالية على حالها بعد الدمج؟  .١٦

سيســتمر البنــك األهلــي الســعودي باحتــرام جميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا   
مع أي من البنكين بعد الدمج.

ــد اســتخدام التســهيالت، أو أعمــل مــع  هــل أتوقــف عــن طلــب التمويــالت، أو أزي  .١٧
بنك آخر حتى تنتهي عملية الدمج؟

بنككــم الحالــي ســيواصل تلبيــة احتياجاتكــم التمويليــة إلــى حيــن إتمــام عمليــة دمــج   
األعمــال. ندعوكــم للتواصــل مــع مديــر العالقــات الخــاص بشــركتكم لمناقشــة أفضــل 

الحلول.

هل سيؤثر االندماج على تعاملي مع مدير العالقات الخاص بي؟  .١٨

ــام  ــد إتم ــال. وعن ــج األعم ــة دم ــراء عملي ــاء إج ــه أثن ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

إذا كانت لدي تسهيالت في كال البنكين، فكيف سيؤثر االندماج عليها؟  .١٩

لــن تتأثــر حــدود التمويــل القانونيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا   
ــى أكمــل وجــه  ــة عل ــزم بخدمــة احتياجاتكــم المصرفي ــن بعــد الدمــج. ونلت ــي البنكي ف

قبل االندماج وبعده.

ــن  ــة م ــتويات مختلف ــود مس ــع وج ــابنا م ــي حس ــرة ف ــة بالمخاط ــدى الرغب ــا م م  .٢٠
التسهيالت والرغبة في المخاطرة بين كال البنكين؟

سيضع البنك األهلي السعودي أولوية لضمان االنتقال السلس للدمج والصفقات.  

مــاذا ســيطرأ مســتقبًال علــى الخدمــات التشــغيلية المطلوبــة مثــل خطابــات   .٢١
االعتماد والضمان، متى سيتم اإلعالن عنها ومتى تدخل حيز التنفيذ؟

ســتبقى العمليــات التشــغيلية لخطابــات االعتمــاد والضمــان علــى حالهــا بعــد الدمــج   
مع تبني نموذج تشغيلي محّسن وخدمات رقمية داعمة.

كيــف ســيتم دمــج كشــوفات الرواتــب مــن بنــك آلخــر، وهــل يتعيــن علينــا اتخــاذ أي   .٢٢
خطوات بهذا الشأن؟

ــذا  ــا به ــب اتخاذه ــد يتطل ــوات ق ــرح أي خط ــة لش ــرة كافي ــل فت ــك قب ــنتواصل مع س  
الشأن. وندعوك للتواصل مع مدير العالقات الخاص بك ألي إيضاحات إضافية.

هل يمكننا اختيار فريق إدارة العالقات بأنفسنا؟  .٢٣

ســنقوم باختيــار مــدراء العالقــات وفقــًا لمتطلباتكــم وبمــا يضمــن خدمتكــم بأفضــل   
صورة. 

هــل ســيتم عقــد اجتماعــات مــع فريــق مكلــف مــن جانــب البنــك الطالعنــا علــى   .٢٤
التقــدم المحــرز والعمليــة المطلوبــة ألي تغييــر فــي مســائل التشــغيل/ النظــام 

بغرض إنجاز دمج سلس للعمليات؟ 

ــات وأي  ــج العملي ــة لدم ــداول الزمني ــول الج ــتجدات ح ــدث المس ــًا بأح ــنوافيكم دوم س  
معلومات أخرى تهمكم.

مــاذا ســيحدث لفريــق إدارة العالقــات، هــل ســيكون لدينــا مديــر عالقــات واحــد أو   .٢٥
اثنان بعد الدمج؟

ــام  ــد إتم ــج. وعن ــات الدم ــراء عملي ــاء إج ــة أثن ــه الخاص ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

متى سيتغير فريق إدارة العالقات؟  .٢٦

ــد إتمــام  ــات الدمــج.  وعن ــاء إجــراء عملي ــه الخاصــة أثن ــك إدارة عالقات ســيواصل كل بن  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

ــى  ــاج إل ــة أم نحت ــتبقى فعال ــل س ــًا، ه ــة حالي ــهيالت المتاح ــيحصل للتس ــاذا س م  .٢٧
توقيع وثائق جديدة؟

ــن،  ــع االتفاقــات القائمــة مــع أي مــن البنكي ــي الســعودي جمي ســيحترم البنــك األهل  
وستبقى سارية المفعول وفقًا للشروط واألحكام المتفق عليها مسبقًا.

هــل يمكننــي بعــد الدمــج اســتخدام حســابي فــي ســامبا إلجــراء المعامــالت فــي   .٢٨
فروع البنك األهلي التجاري والعكس؟

بعــد اليــوم القانونــي األول، لــن تكــون هنــاك تغييــرات علــى أنظمــة الفــروع حتــى تاريــخ   
الدمج.  وسيتم إحاطتك بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب

في حالة التفاوض على صفقة جديدة، مع أي بنك علّي أن أتواصل؟  .٢٩

ــام  ــد إتم ــج. وعن ــات الدم ــراء عملي ــاء إج ــة أثن ــه الخاص ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
عمليــة الدمــج والدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة 

العليا ومختصي المنتجات.

هــل ســيكون هنــاك فــروع إضافيــة للخدمــة والمبيعــات أو تغطيــة جغرافيــة   .٣٠
جديدة لتلبية احتياجات العميل؟

نلتــزم بتقديــم تغطيــة مخصصــة لــك والتواصــل معــك عــن كثــب الختيــار المتخصصيــن   
األنسب لمواكبة احتياجاتك المصرفية. 

هل سيكون هناك أي تغييرات على األنظمة التقنية؟  .٣١

ســيتم اســتخدام أنظمــة البنــك األهلــي التجــاري لتنفيــذ معامــالت جميــع العمــالء بعــد إتمــام   
دمج األنظمة حيث سيتم تحويل عمالء البنكين إلى أنظمة البنك األهلي التجاري.

ما هو تأثير االندماج على أسعار المنتجات/ تكلفة الخدمات التشغيلية؟  .٣٢

ســيواصل البنــك األهلــي الســعودي تقديــم أي حلــول أو أدوات مخصصــة يقدمهــا أي   
من البنكين وفق أعلى مستويات جودة الخدمة.

ــون؟ بمعنــى آخــر؛ إذا كان للعميــل تســهيالت  كيــث ســتكون عمليــة توحيــد الدي  .٣٣
ديون مستحقة في كال البنكين.

لــن تتأثــر حــدود التمويــل القانونيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا   
عبر البنكين بعد الدمج.

هــل ســيقوم البنــك األهلــي التجــاري بمعالجــة طلباتــي المقدمــة إلــى ســامبا؟   .٣٤
(مع اختالف الشروط واألحكام لطلبات خطابات االعتماد / الضمان)؟

 NCB و SAMBA على جميع عدادات (SNB) يمكن قبول طلبات البنك األهلي الســعودي  
ألي حساب بمجرد أن تحدد العمليات التجارية اإلجراء وآلية حجز المعامالت. 

لــدي تســهيالت مصرفيــة مــن كال البنكيــن. ولــدي قســيمة ائتمــان كبيــرة مــن   .٣٥
خطابــات االعتمــاد / الضمــان حينمــا ال تكــون تســهيالتي مــن ســامبا أو البنــك 
األهلــي التجــاري كافيــة إلصــدار خطــاب اعتمــاد / ضمــان؛ ولكــن التســهيالت 
ــاد /  ــاب اعتم ــدار خط ــي إص ــل يمكنن ــك. فه ــي لذل ــن تكف ــكال البنكي ــة ل اإلجمالي

ضمان باستخدام حدودي االئتمانية المجمعة من كال البنكين؟

لــن تتأثــر الحــدود االئتمانيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا عبــر   
البنكين بعد الدمج.

أصــدرت خطــاب ضمــان مــن ســامبا مقابــل خطــاب ضمــان مقابــل مــن بنــك أجنبــي،   .٣٦
ــود  ــي لوج ــك األجنب ــع البن ــق م ــاري التواف ــي التج ــك األهل ــى البن ــيتعين عل وس

كيان جديد ينبغي التعامل معه، فهل سيؤدي ذلك إلى تعّطل عملي؟

ســيجمع البنــك األهلــي الســعودي العالقــات الدوليــة/ بنــوك المراســلة لــكال البنكيــن   
لحمايــة مصالــح عمــالء الكيــان الجديــد، مــع الحفــاظ علــى المعامــالت التجاريــة الحاليــة 

من خالل نفس عناوين SWIFT دون أي اضطراب في سير العمل على اإلطالق.

ــام  ــال أرق ــّي إرس ــن عل ــل يتعي ــج؟ وه ــد الدم ــاباتي بع ــام حس ــتتغير أرق ــل س ه  .٣٧
حسابات جديدة إلى عمالئي / المشترين؟

ــراء  ــأن أي إج ــك بش ــرة إلحاطت ــة مباش ــم المصرفي ــر عالقاتك ــم مدي ــيتواصل معك س  
مطلوب من جانبك. وحتى ذلك الوقت، يمكنك متابعة استخدام حسابك الحالي.

لــدي تســهيالن مصرفيــان مــن كال البنكيــن، ولكــن أحدهمــا ســينتهي قبــل اآلخــر.   .٣٨
فهــل ســيتم تمديــد تاريــخ اســتحقاق التســهيل األقــرب لمطابقتــه مــع التســهيل 

اآلخر لغرض إجراء مراجعة سنوية موحدة؟

سيســتمر احتــرام جميــع الشــروط واألحــكام الموضوعــة مــع أحــد البنــوك بعــد الدمــج   
وسيتم إبالغكم عبر مدير العالقة الخاص بكم بأي تغيير يطرأ عليه

حصلــت علــى أســعار تنافســية فــي ســامبا بالمقارنــة مــع البنــك األهلــي التجــاري،   .٣٩
فهل ستتأثر األسعار بعد االندماج؟

مــن  بمزيــد  وســنوافيك  لعمالئنــا.  اســتثنائية  خدمــات  بتوفيــر  ملتزمــون  نحــن   
المعلومات في الوقت المناسب.

ــات اعتمــاد االســتيراد والحصــول علــى المشــورة المتعلقــة  اعتــدت إصــدار خطاب  .٤٠
بخطابــات اعتمــاد التصديــر عبــر الخدمــات المؤسســية فــي ســامبا، فهــل ســتكون 

هذه الخدمة متاحًة بعد االندماج؟

نحــن ملتزمــون بتوفيــر خدمــات اســتثنائية لعمالئنــا، وســتكون هــذه الخدمــة متاحــًة   
أيضــًا عبــر خدمــات التجــارة اإللكترونيــة مــن األهلــي وســيتواصل معــك مديــر عالقاتــك 

المصرفية مباشرة إلحاطتك بشأن أي إجراء مطلوب من جانبك.

لــدي أجهــزة نقــاط بيــع وحســاب شــركة لــدى ســامبا. فمــاذا ســيحدث فــي هــذه   .٤١
الحالة؟ هل سيتم تحويل الحساب إلى البنك الجديد تلقائيًا؟

ســيتواصل معكــم البنــك مباشــرًة لتزويدكــم بمزيــد مــن المعلومــات، وإبالغكــم بــأي   
إجــراءات مطلوبــة منكــم قبــل وقــٍت كاٍف مــن تطبيــق أي تغييــرات. وحتــى ذلــك 

الوقت، يمكنك متابعة استخدام حسابك الحالي.

ــي  ــامبا ف ــدى س ــابقة ل ــاباتي الس ــوف حس ــي وكش ــج معلومات ــيتم دم ــل س ه  .٤٢
ــترجاعها  ــن اس ــي م ــي تمكنن ــفة لبيانات ــل أرش ــيتم عم ــل س ــد؟ وه ــان الجدي الكي

في أي وقت أشاء؟

ــأي  ــك ب ــات، وإبالغ ــن المعلوم ــد م ــدك بمزي ــرًة لتزوي ــك مباش ــك البن ــيتواصل مع س  
إجراءات مطلوبة منك قبل وقٍت كاٍف من تطبيق أي تغييرات.

ــدة فيمــا  هــل ســيقوم البنــك األهلــي الســعودي بطلــب توقيــع مســتندات جدي  .٤٣
يخص عرض الخدمات كالرواتب والخدمات اإللكترونية؟

ــة  ــة اإللكتروني ــوات المصرفي ــلس للقن ــال س ــم انتق ــى تقدي ــن عل ــل كال الفريقي يعم  
وأنظمــة الرواتــب. ســنعمل أيًضــا علــى تمكيــن قنــوات التفعيــل الذاتــي لتلبيــة 

احتياجات عمالئنا وتمكين الحلول المناسبة دون زيارة فروع.

متى نتوقع نقلنا "عميل سامبا" الى أنظمة البنك الجديد؟  .٤٤

ســيتواصل معــك البنــك ويتــم إبالغــك بوقــٍت كاٍف بمواعيــد عمليــة االنتقــال الســلس   
للخدمات والقنوات واألنظمة 

10. If the credit facility is conventional with any bank, would it be mandatory to 
convert to an Islamic facility under the new entity?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post-inte-
gration and any change on the same will be notified via your Relationship 
Manager.

11. How would long-term treasury deals be dealt with under the new entity (Saudi 
National Bank)?

 Any agreements in place with either entity will be honored by Saudi National 
Bank and will continue to hold in line with previously agreed upon terms and 
conditions.

12. Under the new entity (Saudi National Bank), would the bank maintain all 
relationships with international/correspondent banks for trade purposes? As 
this might have major effects for trade import/export.

 Both banks' international/correspondent relationships will be combined for the 
benefit of Saudi National Banks' clients.

13. If a client has a portfolio/facilities with both banks, how will the integration 
process happen - specifically if they have different rates from both banks?

 Both outstanding agreements will be honored by Saudi National Bank 
regardless of rate differentials.

14. How will the merger benefit me as a corporate client of NCB or SAMBA?

 We commit to offering dedicated coverage, being closer to you, and matching 
your needs with our relevant subject matter experts. Saudi National Bank aims 
to be the largest wholesale lender and specialized financier in the Kingdom with 
strategic international presence, and the ability to act as a facilitator of the 
Kingdom's landmark deals and mega projects.

15. How will the migration process (in terms of systems) affect operations? Will it 
cause any delays?

 We do not foresee any impact on Saudi National Bank’s operations and we will 
ensure proper communication with our customers well in advance along every 
step of the journey.

16. Will the contract terms stay the same after the merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post- 
merger by Saudi National Bank. 

17. Should I stop getting loans, increase my exposure, or work with another bank 
until the merger is finalized?

 Your current bank (whether NCB or Samba) will continue to attend to your credit 
requirements until the integration is completed. We encourage you to discuss 
any requirements with your current relationship manager. 

18. Will the merger affect my interactions with my relationship manager?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while integration 
is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the relationship with 
the support of senior leadership and product specialists.

19. If I have facilities in both banks how will they be impacted by the merger 
in terms?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger. We 
commit to serving your banking needs to the fullest pre- and post-merger.

20. What will be the risk appetite for our account given that we have different 
facility levels and risk appetites between both banks?

 It is a priority of the Saudi National Bank to ensure smooth integration and 
dealings for all clients. 

21. What is the expected future process on the operational services requested 
such as LCs (Letters of Credit) & LGs (Letters of Guarantee), and when will they 
be announced and effective?

 The operational processes related to LCs & LGs will remain the same post-merg-
er with an enhanced operational model and digital services.

22. How will our payrolls be integrated from one bank to another bank’s system, 
and are there any steps required from us?

 We will reach out in advance to explain any steps that you might need to take in 
this regard. You may also reach out to your relationship manager directly for 
further clarification.

23. Can we choose our relationship management team?

 We will ensure that you have the best fit relationship manager to attend to your 
needs.

24. Will there be meetings held with an assigned team by the bank to update us on 
the progress and required process for any change in operational/system 
matters for the purposes of smooth integration?

 We commit to providing regular updates to you on the integration timelines and 
any other relevant information.

25. What will happen to the relationship management team, will we have 1 or 2 
relationship managers after the merger?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while the 
integration is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the 
relationship with the support of senior leadership and product specialists.

26. When will we see the changes in the relationship management team?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while the 
integration is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the 
relationship with the support of senior leadership and product specialists.

27. What will happen to the current available facilities, will they remain active or 
will we need to sign a new set of documents?

 Any agreements in place with either entity will be honored by Saud National Bank and 
will and continue to hold in line with previously agreed upon terms and conditions.

28. After the merger, can I make transactions on my SAMBA account in NCB 
branches and vice-versa?

 Post Legal Day 1, there will be no changes to the branches’ systems until the 
integration date. Prior to any changes before the integration date, you will be 
notified via our channels.

29. In case of negotiating a new deal, which bank should I approach? 

 You can approach either bank.] Each bank will continue to manage its part of the 
relationship while the integration is ongoing. Eventually, one relationship 
manager will lead the relationship with the support of senior leadership and 
product specialists.

30. Are there any additional sales and service branches and geographic coverage 
to serve client needs?

 We commit to offering dedicated coverage closer to you, and matching your 
needs with our relevant subject matter experts.

31. Will there be any changes to technological systems?

 NCB's systems will be used to execute transactions by all clients after Operation-
al Day 1 when Samba and NCB clients are transferred to NCB's system.

32. What is the effect of the merger on the pricing of products/ cost of operation services?

 Any dedicated solutions or tools offered by one bank will continue to be offered 
post integration by Saudi National Bank with the highest quality of service.

33. What does the process of debt consolidation look like? i.e. if there are outstand-
ing debt facilities in the two banks.

 Legal lending limits will not be impacted or amended as a result of the merger 
and will be aggregated across both banks post-integration.

34. If I have submitted Samba applications to NCB counters, will they be 
processed? (Terms and conditions in letters of credit/letters of guarantee 
applications are different)

 The SNB application can be accepted all SAMBA and NCB counters for any 
account once Trade Operations has defined the procedure and transaction 
booking mechanism. 

35. I have facilities with both banks. I have one large LC/LG (letter of credit/letter 
of guarantee) ticket where my facility in Samba or NCB is not sufficient in 
order to issue the LC/LG, but the total facility for both banks will be sufficient 
to issue the LC/LG. Can I issue this LC/LG utilizing my combined limit in both 
banks?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger and will 
be aggregated across both banks post-integration. 

36. I have issued an LG (letter of guarantee) from Samba against a counter 
guarantee from a foreign bank, NCB would have to align with the foreign bank 
for a new entity to deal with, would this interrupt my business?

 Saudi National Bank will combine both banks international/correspondent 
relationships for the benefit of the merged bank’s clients, while maintaining 
current transactions through the same SWIFT addresses with no business 
disturbance whatsoever.

37. Are my account numbers going to change post-merger? Shall I communicate a 
new account numbers to my clients / buyers?

 Your relationship manager will be reaching out to you directly with guidance for 
any action required from your side. [Before then, you can continue to use your 
existing account numbers]

38. I hold facility agreements in both banks but one of them will expire before the 
other one. Will you match the expiry date through an extension in order to 
make a single consolidated annual review?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger and will 
be aggregated across both banks post-integration. 

39. I enjoyed a competitive pricing rate in Samba while NCB is charging me higher, 
will the pricing rate be affected by the merger?

 We are committed to providing our clients with exceptional services. You will 
receive further information from us in due course.

40. I used to issue Import letters of credit and get export letters of credit advice 
through B2B services in Samba, is that service going to be active post-merg-
er?

 We are committed to providing our clients with exceptional services and the service 
will also be available through Alahli eTrade. Your relationship manager will be reaching 
out to you directly with guidance for any action required from your side. 

41. I have point of sale devices and a corporate account with Samba. What's the 
procedure in this case? Will the account be transferred to the new bank 
automatically?

 You will be contacted directly by the bank with further information and any 
action required from your side ahead of any changes coming into effect. [Before 
then, you can continue to use your existing devices]

42. How will my information and previous account statements at SAMBA be 
merged into the new entity? Will the data be archived to enable me to retrieve 
it at any time?

 You will be contacted directly by the bank with further information and any 
action required from your side ahead of any changes coming into effect

43. Will Saudi National Bank request SAMBA customers to resign documents 
regarding services such as salaries and electronic services?

 Both teams are working to deliver the smooth transition of channels for both 
electronic & payroll. We will also enable self-activation channels to meet some of our 
client’s needs and enable convenient solutions with a branchless experience.

44. When do we expect SAMBA customers to switch to the new bank’s systems?

 You will be contacted and informed in a sufficient time for the process to deliver 
a smooth transition of services, channels and systems.

Saudi National Bank



الشركات

فــي حالــة وجــود حســابات فــي البنكيــن، واختــالف الشــروط واألحــكام مثــل   .1
ــدات  ــن التعه ــا م ــر، وغيره ــم الفواتي ــبة خص ــدي، ونس ــش النق ــعار، والهام األس

المالية األخرى؛ ما هي الشروط واألحكام التي سيتم تطبيقها بعد الدمج؟

ــن  ــن البنكي ــع أي م ــا م ــق عليه ــكام المتف ــروط واألح ــع الش ــل بجمي ــتمر العم سيس  
بعد الدمج.

فــي حــال وجــود منتجــات مشــتركة مثــل نقــاط البيــع، وخدمــات الرواتــب، واألهلــي   .٢
إي كــورب ... ومــا إلــى ذلــك، فكيــف ســيتم دمــج المنتجــات؟ ومتــى ســيبدأ وكــم 

سيستغرق من الوقت؟

ــة  ــوات المصرفي ــلس للقن ــال الس ــان االنتق ــى ضم ــن عل ــل بالبنكي ــرق العم ــل ف تعم  
وأنظمــة نقــاط البيــع والرواتــب. وســنعمل أيضــًا علــى تمكيــن قنــوات التفعيــل الذاتــي 
ــة  ــة مصرفي ــر تجرب ــول المناســبة لتوفي ــر الحل ــا، وتطوي ــة بعــض احتياجــات عمالئن لتلبي
مميــزة دون زيــارة الفــروع. وســيتم توفيــر المزيــد مــن المعلومــات عبــر مديــر عالقتكــم 

في الوقت المناسب.

فــي حــال وجــود حســابات مــع البنكيــن، هــل ســتتأثر عملياتنــا فــي أي مرحلــة مــن   .٣
مراحل نقل الحسابات؟

ــا  ــا بأنن ــد لعمالئن ــعودي، ونؤك ــي الس ــك األهل ــات البن ــى عملي ــر عل ــع أي تأثي ال نتوق  
سنكون على تواصل مسبق معهم في كل مرحلة.

توحيــد  ســيتولى  بنــك  أي  البنكيــن،  علــى  القائمــة  التســهيالت  حالــة  فــي   .٤
التسهيالت؟ وأيهما سيكون مسؤوًال عن إدارة العالقات؟

ــام  ــد إتم ــال. وعن ــج األعم ــة دم ــراء عملي ــاء إج ــه أثن ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
العليــا  اإلدارة  مــن  بدعــم  العالقــة  إدارة  واحــد  عالقــات  مديــر  ســيتولى  الدمــج، 

ومختصي المنتجات 

فــي حالــة التمويــالت المشــتركة ولكــن بضمانــات مختلفــة، مــا هــي الضمانــات   .٥
التي سيتم اعتمادها بعد االندماج؟

سيســتمر العمــل بجميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مــع أي مــن البنكيــن بعــد   
الدمــج. وبعــد اكتمــال الدمــج ســيتم تحديــد شــروط وأحــكام التمويــل كجــزء مــن 
المراجعــة الدوريــة لهــذه التســهيالت. وســيتواصل معكــم فريــق إدارة العالقــات 

المخصص لكم مباشرًة لموافاتكم بمزيد من المعلومات.

فيمــا يخــص اتفاقــات التمويــالت والمســائل القانونيــة، كيــف ســيتم نقلهــا مــن   .٦
الناحية القانونية؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مــع أي   
من البنكين بعد الدمج.

فــي حالــة وجــود إســتراتيجيات مختلفــة لــكال البنكيــن فيمــا يخــص إحــدى   .٧
العالقات المصرفية، فما هي اإلستراتيجية التي سيتم تطبيقها؟

ــد مــن  ــر العالقــات المخصــص لكــم مباشــرًة لموافاتكــم بمزي ســيتواصل معكــم مدي  
المعلومات وإحاطتكم بإستراتيجية الحساب 

ــك  ــو (البن ــد وه ــم جدي ــه اس ــيكون ل ــج س ــام الدم ــد إتم ــد بع ــك الجدي ــا أن البن بم  .٨
ــر التــي  األهلــي الســعودي)، فهــل ســيؤثر ذلــك علــى أعمــال االســتيراد والتصدي

تغطيها خدمات التمويل التجاري؟

ــا  ــي تغطيه ــر الت ــتيراد والتصدي ــال االس ــى أعم ــر عل ــد أي تأثي ــم الجدي ــون لالس ــن يك ل  
لــكال  التشــغيلية والعالقــات  التجــاري. وســيتم دمــج اإلمكانــات  التمويــل  خدمــات 

البنكين من أجل تقديم خدمات أفضل لعمالئنا.

متــى ســيقوم البنــك بتعييــن فريــق عالقــات جديــد تحــت ســقف الكيــان الجديــد؟   .٩
وهــل ســيظل مــن الممكــن اســتخدام الحــدود االئتمانيــة لــكال البنكيــن فــي ذلــك 

الوقت؟

ــتخدام  ــن اس ــن الممك ــيكون م ــج، وس ــة الدم ــدأ عملي ــي األول، تب ــوم القانون ــد الي بع  
الحــدود االئتمانيــة لــكال البنكيــن حتــى تكتمــل عمليــة دمــج التســهيالت وســيبلغكم 

فريق عالقاتكم الجديد بذلك في حينه.

Corporate

1. In case of common exposure, different terms and conditions such as pricing, 
cash margin, percentage of invoices discounting, other financial covenants, 
etc., which bank's terms and conditions would be applicable post-merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-integration.

2. In case of products in common such as point of sales, payroll, E-Corp…etc., 
how will the integration of products take place? When would it start and how 
long would it take?

 Both teams are working to deliver the smooth transition of channels, point of 
sale systems, and payroll. We will also enable self-activation channels to meet 
some of our clients’ needs and enable convenient solutions with a branchless 
experience. More information will be shared via your Relationship Manager in 
due course.

3. In case of common exposure, would our operations get impacted at any point 
of time during the migration process?

 We do not foresee any impact on SNB’s operations and we will ensure proper 
communication with our customers in advance along every step of the journey.

4. In case of common exposure, which bank would take the lead on consolidating 
the exposure? Which bank would be in charge of relationship management?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while integration 
is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the relationship as 
part of the dedicated Corporate segment with the support of senior leadership 
and product specialists

5. In case of common facilities but different collaterals, which collaterals will be 
applicable post-merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-merger. Post-integration Facility terms and conditions will be determined 
as part of the facilities periodical review. Your assigned relationship manage-
ment team will be reaching out to you directly with more information.

6. Facility Agreement and legal matters, how this will be migrated from a legal 
point of view?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post-inte-
gration by Saudi National Bank.

7. In case both banks have different strategies towards a relationship, which 
strategy would be applicable?

 Your assigned relationship management team will be reaching out to you 
directly with more information and to communicate the account strategy.

8. Since the merged bank's name will change to Saudi National Bank, will this 
have an impact on the import and export business under Trade Finance?

 The new bank name will not have an impact on the import and export business 
under trade finance. Both banks' operational and relationship capabilities will be 
combined to deliver better services for our clients.

9. When would the bank appoint a new relationship team under the new entity? 
And will it still be possible to utilize limits under both banks at that time?

 Post Legal day one, upon merger completion, utilization can be used under 
both banks until the full integration is complete and you will be informed by 
your RM team.

ــًا  ــيكون إلزامي ــل س ــن، فه ــد البنكي ــع أح ــًا م ــي تقليدي ــهيل االئتمان إذا كان التس  .١٠
تحويله إلى إسالمي في ظل الكيان الجديد؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع أي مــن البنكيــن،   
وســتبقى ســارية المفعول تبعًا للشــروط واألحكام المتفق عليها مســبقًا وسيتم إخطار 

أي تغيير يطرأ عليها عبر مدير العالقات الخاص بك.

ــان  ــل الكي ــي ظ ــل ف ــة األج ــة طويل ــات الخزين ــع صفق ــل م ــيتم التعام ــف س كي  .١١
الجديد - البنك األهلي السعودي؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع أي مــن البنكيــن،   
وستبقى سارية المفعول تبعًا للشروط واألحكام المتفق عليها مسبقًا.

ــة/  ــوك الدولي ــع البن ــن م ــات البنكي ــع عالق ــد بجمي ــان الجدي ــيحتفظ الكي ــل س ه  .١٢
بنــوك المراســلة ألغــراض تجاريــة؟ فقــد يكــون لذلــك تأثيــرات كبيــرة علــى أعمــال 

االستيراد / التصدير.

ســيتم دمــج عالقــات البنــوك الدوليــة/ بنــوك المراســلة لــكال البنكيــن بمــا يخــدم عمــالء   
البنك األهلي السعودي.

ــن، فكيــف ســتحدث  ــدى العميــل محفظــة او تســهيالت فــي كال البنكي إذا كان ل  .١٣
عملية الدمج إذا كانت األسعار متفاوتة بينهما؟

ــر  ــرف النظ ــن بص ــكال البنكي ــة ل ــات القائم ــعودي االتفاق ــي الس ــك األهل ــيحترم البن س  
عن اختالف األسعار بينهما.

كيــف ســيفيدني االندمــاج كعميــل شــركات لــدى البنــك األهلــي التجــاري أو   .١٤
سامبا؟

هدفنــا مــن االندمــاج هــو االنطــالق بمســتوى خدمــة العمــالء إلــى آفــاق جديــدة مــن   
التميــز. وســيكون البنــك الجديــد أقــرب إليــك، وأكثــر قــدرة علــى تلبيــة متطلباتــك ولديــه 
خبــرات كبيــرة مجّمعــة ســيوظفها لخدمتــك. ويهــدف أن يكــون البنــك األهلــي 
ــول للشــركات فــي المملكــة بحضــور دولــي اســتراتيجي وقــدرة  الســعودي أكبــر ُمم�

على تيسير الصفقات والمشاريع الضخمة في المملكة.

كيــف ســتؤثر عمليــة نقــل الحســابات (مــن حيــث األنظمــة) علــى العمليــات؟ هــل   .١٥
سيتسبب ذلك بأي تأخير؟

البنــك األهلــي الســعودي، وســنضمن  تأثيــر علــى عمليــات  ال نتوقــع حــدوث أي   
التواصل المناسب مع عمالئنا قبل وقت كاٍف في كل مرحلة.

ستبقى شروط العقود الحالية على حالها بعد الدمج؟  .١٦

سيســتمر البنــك األهلــي الســعودي باحتــرام جميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا   
مع أي من البنكين بعد الدمج.

ــد اســتخدام التســهيالت، أو أعمــل مــع  هــل أتوقــف عــن طلــب التمويــالت، أو أزي  .١٧
بنك آخر حتى تنتهي عملية الدمج؟

بنككــم الحالــي ســيواصل تلبيــة احتياجاتكــم التمويليــة إلــى حيــن إتمــام عمليــة دمــج   
األعمــال. ندعوكــم للتواصــل مــع مديــر العالقــات الخــاص بشــركتكم لمناقشــة أفضــل 

الحلول.

هل سيؤثر االندماج على تعاملي مع مدير العالقات الخاص بي؟  .١٨

ــام  ــد إتم ــال. وعن ــج األعم ــة دم ــراء عملي ــاء إج ــه أثن ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

إذا كانت لدي تسهيالت في كال البنكين، فكيف سيؤثر االندماج عليها؟  .١٩

لــن تتأثــر حــدود التمويــل القانونيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا   
ــى أكمــل وجــه  ــة عل ــزم بخدمــة احتياجاتكــم المصرفي ــن بعــد الدمــج. ونلت ــي البنكي ف

قبل االندماج وبعده.

ــن  ــة م ــتويات مختلف ــود مس ــع وج ــابنا م ــي حس ــرة ف ــة بالمخاط ــدى الرغب ــا م م  .٢٠
التسهيالت والرغبة في المخاطرة بين كال البنكين؟

سيضع البنك األهلي السعودي أولوية لضمان االنتقال السلس للدمج والصفقات.  

مــاذا ســيطرأ مســتقبًال علــى الخدمــات التشــغيلية المطلوبــة مثــل خطابــات   .٢١
االعتماد والضمان، متى سيتم اإلعالن عنها ومتى تدخل حيز التنفيذ؟

ســتبقى العمليــات التشــغيلية لخطابــات االعتمــاد والضمــان علــى حالهــا بعــد الدمــج   
مع تبني نموذج تشغيلي محّسن وخدمات رقمية داعمة.

كيــف ســيتم دمــج كشــوفات الرواتــب مــن بنــك آلخــر، وهــل يتعيــن علينــا اتخــاذ أي   .٢٢
خطوات بهذا الشأن؟

ــذا  ــا به ــب اتخاذه ــد يتطل ــوات ق ــرح أي خط ــة لش ــرة كافي ــل فت ــك قب ــنتواصل مع س  
الشأن. وندعوك للتواصل مع مدير العالقات الخاص بك ألي إيضاحات إضافية.

هل يمكننا اختيار فريق إدارة العالقات بأنفسنا؟  .٢٣

ســنقوم باختيــار مــدراء العالقــات وفقــًا لمتطلباتكــم وبمــا يضمــن خدمتكــم بأفضــل   
صورة. 

هــل ســيتم عقــد اجتماعــات مــع فريــق مكلــف مــن جانــب البنــك الطالعنــا علــى   .٢٤
التقــدم المحــرز والعمليــة المطلوبــة ألي تغييــر فــي مســائل التشــغيل/ النظــام 

بغرض إنجاز دمج سلس للعمليات؟ 

ــات وأي  ــج العملي ــة لدم ــداول الزمني ــول الج ــتجدات ح ــدث المس ــًا بأح ــنوافيكم دوم س  
معلومات أخرى تهمكم.

مــاذا ســيحدث لفريــق إدارة العالقــات، هــل ســيكون لدينــا مديــر عالقــات واحــد أو   .٢٥
اثنان بعد الدمج؟

ــام  ــد إتم ــج. وعن ــات الدم ــراء عملي ــاء إج ــة أثن ــه الخاص ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

متى سيتغير فريق إدارة العالقات؟  .٢٦

ــد إتمــام  ــات الدمــج.  وعن ــاء إجــراء عملي ــه الخاصــة أثن ــك إدارة عالقات ســيواصل كل بن  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

ــى  ــاج إل ــة أم نحت ــتبقى فعال ــل س ــًا، ه ــة حالي ــهيالت المتاح ــيحصل للتس ــاذا س م  .٢٧
توقيع وثائق جديدة؟

ــن،  ــع االتفاقــات القائمــة مــع أي مــن البنكي ــي الســعودي جمي ســيحترم البنــك األهل  
وستبقى سارية المفعول وفقًا للشروط واألحكام المتفق عليها مسبقًا.

هــل يمكننــي بعــد الدمــج اســتخدام حســابي فــي ســامبا إلجــراء المعامــالت فــي   .٢٨
فروع البنك األهلي التجاري والعكس؟

بعــد اليــوم القانونــي األول، لــن تكــون هنــاك تغييــرات علــى أنظمــة الفــروع حتــى تاريــخ   
الدمج.  وسيتم إحاطتك بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب

في حالة التفاوض على صفقة جديدة، مع أي بنك علّي أن أتواصل؟  .٢٩

ــام  ــد إتم ــج. وعن ــات الدم ــراء عملي ــاء إج ــة أثن ــه الخاص ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
عمليــة الدمــج والدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة 

العليا ومختصي المنتجات.

هــل ســيكون هنــاك فــروع إضافيــة للخدمــة والمبيعــات أو تغطيــة جغرافيــة   .٣٠
جديدة لتلبية احتياجات العميل؟

نلتــزم بتقديــم تغطيــة مخصصــة لــك والتواصــل معــك عــن كثــب الختيــار المتخصصيــن   
األنسب لمواكبة احتياجاتك المصرفية. 

هل سيكون هناك أي تغييرات على األنظمة التقنية؟  .٣١

ســيتم اســتخدام أنظمــة البنــك األهلــي التجــاري لتنفيــذ معامــالت جميــع العمــالء بعــد إتمــام   
دمج األنظمة حيث سيتم تحويل عمالء البنكين إلى أنظمة البنك األهلي التجاري.

ما هو تأثير االندماج على أسعار المنتجات/ تكلفة الخدمات التشغيلية؟  .٣٢

ســيواصل البنــك األهلــي الســعودي تقديــم أي حلــول أو أدوات مخصصــة يقدمهــا أي   
من البنكين وفق أعلى مستويات جودة الخدمة.

ــون؟ بمعنــى آخــر؛ إذا كان للعميــل تســهيالت  كيــث ســتكون عمليــة توحيــد الدي  .٣٣
ديون مستحقة في كال البنكين.

لــن تتأثــر حــدود التمويــل القانونيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا   
عبر البنكين بعد الدمج.

هــل ســيقوم البنــك األهلــي التجــاري بمعالجــة طلباتــي المقدمــة إلــى ســامبا؟   .٣٤
(مع اختالف الشروط واألحكام لطلبات خطابات االعتماد / الضمان)؟

 NCB و SAMBA على جميع عدادات (SNB) يمكن قبول طلبات البنك األهلي الســعودي  
ألي حساب بمجرد أن تحدد العمليات التجارية اإلجراء وآلية حجز المعامالت. 

لــدي تســهيالت مصرفيــة مــن كال البنكيــن. ولــدي قســيمة ائتمــان كبيــرة مــن   .٣٥
خطابــات االعتمــاد / الضمــان حينمــا ال تكــون تســهيالتي مــن ســامبا أو البنــك 
األهلــي التجــاري كافيــة إلصــدار خطــاب اعتمــاد / ضمــان؛ ولكــن التســهيالت 
ــاد /  ــاب اعتم ــدار خط ــي إص ــل يمكنن ــك. فه ــي لذل ــن تكف ــكال البنكي ــة ل اإلجمالي

ضمان باستخدام حدودي االئتمانية المجمعة من كال البنكين؟

لــن تتأثــر الحــدود االئتمانيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا عبــر   
البنكين بعد الدمج.

أصــدرت خطــاب ضمــان مــن ســامبا مقابــل خطــاب ضمــان مقابــل مــن بنــك أجنبــي،   .٣٦
ــود  ــي لوج ــك األجنب ــع البن ــق م ــاري التواف ــي التج ــك األهل ــى البن ــيتعين عل وس

كيان جديد ينبغي التعامل معه، فهل سيؤدي ذلك إلى تعّطل عملي؟

ســيجمع البنــك األهلــي الســعودي العالقــات الدوليــة/ بنــوك المراســلة لــكال البنكيــن   
لحمايــة مصالــح عمــالء الكيــان الجديــد، مــع الحفــاظ علــى المعامــالت التجاريــة الحاليــة 

من خالل نفس عناوين SWIFT دون أي اضطراب في سير العمل على اإلطالق.

ــام  ــال أرق ــّي إرس ــن عل ــل يتعي ــج؟ وه ــد الدم ــاباتي بع ــام حس ــتتغير أرق ــل س ه  .٣٧
حسابات جديدة إلى عمالئي / المشترين؟

ــراء  ــأن أي إج ــك بش ــرة إلحاطت ــة مباش ــم المصرفي ــر عالقاتك ــم مدي ــيتواصل معك س  
مطلوب من جانبك. وحتى ذلك الوقت، يمكنك متابعة استخدام حسابك الحالي.

لــدي تســهيالن مصرفيــان مــن كال البنكيــن، ولكــن أحدهمــا ســينتهي قبــل اآلخــر.   .٣٨
فهــل ســيتم تمديــد تاريــخ اســتحقاق التســهيل األقــرب لمطابقتــه مــع التســهيل 

اآلخر لغرض إجراء مراجعة سنوية موحدة؟

سيســتمر احتــرام جميــع الشــروط واألحــكام الموضوعــة مــع أحــد البنــوك بعــد الدمــج   
وسيتم إبالغكم عبر مدير العالقة الخاص بكم بأي تغيير يطرأ عليه

حصلــت علــى أســعار تنافســية فــي ســامبا بالمقارنــة مــع البنــك األهلــي التجــاري،   .٣٩
فهل ستتأثر األسعار بعد االندماج؟

مــن  بمزيــد  وســنوافيك  لعمالئنــا.  اســتثنائية  خدمــات  بتوفيــر  ملتزمــون  نحــن   
المعلومات في الوقت المناسب.

ــات اعتمــاد االســتيراد والحصــول علــى المشــورة المتعلقــة  اعتــدت إصــدار خطاب  .٤٠
بخطابــات اعتمــاد التصديــر عبــر الخدمــات المؤسســية فــي ســامبا، فهــل ســتكون 

هذه الخدمة متاحًة بعد االندماج؟

نحــن ملتزمــون بتوفيــر خدمــات اســتثنائية لعمالئنــا، وســتكون هــذه الخدمــة متاحــًة   
أيضــًا عبــر خدمــات التجــارة اإللكترونيــة مــن األهلــي وســيتواصل معــك مديــر عالقاتــك 

المصرفية مباشرة إلحاطتك بشأن أي إجراء مطلوب من جانبك.

لــدي أجهــزة نقــاط بيــع وحســاب شــركة لــدى ســامبا. فمــاذا ســيحدث فــي هــذه   .٤١
الحالة؟ هل سيتم تحويل الحساب إلى البنك الجديد تلقائيًا؟

ســيتواصل معكــم البنــك مباشــرًة لتزويدكــم بمزيــد مــن المعلومــات، وإبالغكــم بــأي   
إجــراءات مطلوبــة منكــم قبــل وقــٍت كاٍف مــن تطبيــق أي تغييــرات. وحتــى ذلــك 

الوقت، يمكنك متابعة استخدام حسابك الحالي.

ــي  ــامبا ف ــدى س ــابقة ل ــاباتي الس ــوف حس ــي وكش ــج معلومات ــيتم دم ــل س ه  .٤٢
ــترجاعها  ــن اس ــي م ــي تمكنن ــفة لبيانات ــل أرش ــيتم عم ــل س ــد؟ وه ــان الجدي الكي

في أي وقت أشاء؟

ــأي  ــك ب ــات، وإبالغ ــن المعلوم ــد م ــدك بمزي ــرًة لتزوي ــك مباش ــك البن ــيتواصل مع س  
إجراءات مطلوبة منك قبل وقٍت كاٍف من تطبيق أي تغييرات.

ــدة فيمــا  هــل ســيقوم البنــك األهلــي الســعودي بطلــب توقيــع مســتندات جدي  .٤٣
يخص عرض الخدمات كالرواتب والخدمات اإللكترونية؟

ــة  ــة اإللكتروني ــوات المصرفي ــلس للقن ــال س ــم انتق ــى تقدي ــن عل ــل كال الفريقي يعم  
وأنظمــة الرواتــب. ســنعمل أيًضــا علــى تمكيــن قنــوات التفعيــل الذاتــي لتلبيــة 

احتياجات عمالئنا وتمكين الحلول المناسبة دون زيارة فروع.

متى نتوقع نقلنا "عميل سامبا" الى أنظمة البنك الجديد؟  .٤٤

ســيتواصل معــك البنــك ويتــم إبالغــك بوقــٍت كاٍف بمواعيــد عمليــة االنتقــال الســلس   
للخدمات والقنوات واألنظمة 

10. If the credit facility is conventional with any bank, would it be mandatory to 
convert to an Islamic facility under the new entity?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post-inte-
gration and any change on the same will be notified via your Relationship 
Manager.

11. How would long-term treasury deals be dealt with under the new entity (Saudi 
National Bank)?

 Any agreements in place with either entity will be honored by Saudi National 
Bank and will continue to hold in line with previously agreed upon terms and 
conditions.

12. Under the new entity (Saudi National Bank), would the bank maintain all 
relationships with international/correspondent banks for trade purposes? As 
this might have major effects for trade import/export.

 Both banks' international/correspondent relationships will be combined for the 
benefit of Saudi National Banks' clients.

13. If a client has a portfolio/facilities with both banks, how will the integration 
process happen - specifically if they have different rates from both banks?

 Both outstanding agreements will be honored by Saudi National Bank 
regardless of rate differentials.

14. How will the merger benefit me as a corporate client of NCB or SAMBA?

 We commit to offering dedicated coverage, being closer to you, and matching 
your needs with our relevant subject matter experts. Saudi National Bank aims 
to be the largest wholesale lender and specialized financier in the Kingdom with 
strategic international presence, and the ability to act as a facilitator of the 
Kingdom's landmark deals and mega projects.

15. How will the migration process (in terms of systems) affect operations? Will it 
cause any delays?

 We do not foresee any impact on Saudi National Bank’s operations and we will 
ensure proper communication with our customers well in advance along every 
step of the journey.

16. Will the contract terms stay the same after the merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post- 
merger by Saudi National Bank. 

17. Should I stop getting loans, increase my exposure, or work with another bank 
until the merger is finalized?

 Your current bank (whether NCB or Samba) will continue to attend to your credit 
requirements until the integration is completed. We encourage you to discuss 
any requirements with your current relationship manager. 

18. Will the merger affect my interactions with my relationship manager?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while integration 
is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the relationship with 
the support of senior leadership and product specialists.

19. If I have facilities in both banks how will they be impacted by the merger 
in terms?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger. We 
commit to serving your banking needs to the fullest pre- and post-merger.

20. What will be the risk appetite for our account given that we have different 
facility levels and risk appetites between both banks?

 It is a priority of the Saudi National Bank to ensure smooth integration and 
dealings for all clients. 

21. What is the expected future process on the operational services requested 
such as LCs (Letters of Credit) & LGs (Letters of Guarantee), and when will they 
be announced and effective?

 The operational processes related to LCs & LGs will remain the same post-merg-
er with an enhanced operational model and digital services.

22. How will our payrolls be integrated from one bank to another bank’s system, 
and are there any steps required from us?

 We will reach out in advance to explain any steps that you might need to take in 
this regard. You may also reach out to your relationship manager directly for 
further clarification.

23. Can we choose our relationship management team?

 We will ensure that you have the best fit relationship manager to attend to your 
needs.

24. Will there be meetings held with an assigned team by the bank to update us on 
the progress and required process for any change in operational/system 
matters for the purposes of smooth integration?

 We commit to providing regular updates to you on the integration timelines and 
any other relevant information.

25. What will happen to the relationship management team, will we have 1 or 2 
relationship managers after the merger?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while the 
integration is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the 
relationship with the support of senior leadership and product specialists.

26. When will we see the changes in the relationship management team?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while the 
integration is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the 
relationship with the support of senior leadership and product specialists.

27. What will happen to the current available facilities, will they remain active or 
will we need to sign a new set of documents?

 Any agreements in place with either entity will be honored by Saud National Bank and 
will and continue to hold in line with previously agreed upon terms and conditions.

28. After the merger, can I make transactions on my SAMBA account in NCB 
branches and vice-versa?

 Post Legal Day 1, there will be no changes to the branches’ systems until the 
integration date. Prior to any changes before the integration date, you will be 
notified via our channels.

29. In case of negotiating a new deal, which bank should I approach? 

 You can approach either bank.] Each bank will continue to manage its part of the 
relationship while the integration is ongoing. Eventually, one relationship 
manager will lead the relationship with the support of senior leadership and 
product specialists.

30. Are there any additional sales and service branches and geographic coverage 
to serve client needs?

 We commit to offering dedicated coverage closer to you, and matching your 
needs with our relevant subject matter experts.

31. Will there be any changes to technological systems?

 NCB's systems will be used to execute transactions by all clients after Operation-
al Day 1 when Samba and NCB clients are transferred to NCB's system.

32. What is the effect of the merger on the pricing of products/ cost of operation services?

 Any dedicated solutions or tools offered by one bank will continue to be offered 
post integration by Saudi National Bank with the highest quality of service.

33. What does the process of debt consolidation look like? i.e. if there are outstand-
ing debt facilities in the two banks.

 Legal lending limits will not be impacted or amended as a result of the merger 
and will be aggregated across both banks post-integration.

34. If I have submitted Samba applications to NCB counters, will they be 
processed? (Terms and conditions in letters of credit/letters of guarantee 
applications are different)

 The SNB application can be accepted all SAMBA and NCB counters for any 
account once Trade Operations has defined the procedure and transaction 
booking mechanism. 

35. I have facilities with both banks. I have one large LC/LG (letter of credit/letter 
of guarantee) ticket where my facility in Samba or NCB is not sufficient in 
order to issue the LC/LG, but the total facility for both banks will be sufficient 
to issue the LC/LG. Can I issue this LC/LG utilizing my combined limit in both 
banks?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger and will 
be aggregated across both banks post-integration. 

36. I have issued an LG (letter of guarantee) from Samba against a counter 
guarantee from a foreign bank, NCB would have to align with the foreign bank 
for a new entity to deal with, would this interrupt my business?

 Saudi National Bank will combine both banks international/correspondent 
relationships for the benefit of the merged bank’s clients, while maintaining 
current transactions through the same SWIFT addresses with no business 
disturbance whatsoever.

37. Are my account numbers going to change post-merger? Shall I communicate a 
new account numbers to my clients / buyers?

 Your relationship manager will be reaching out to you directly with guidance for 
any action required from your side. [Before then, you can continue to use your 
existing account numbers]

38. I hold facility agreements in both banks but one of them will expire before the 
other one. Will you match the expiry date through an extension in order to 
make a single consolidated annual review?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger and will 
be aggregated across both banks post-integration. 

39. I enjoyed a competitive pricing rate in Samba while NCB is charging me higher, 
will the pricing rate be affected by the merger?

 We are committed to providing our clients with exceptional services. You will 
receive further information from us in due course.

40. I used to issue Import letters of credit and get export letters of credit advice 
through B2B services in Samba, is that service going to be active post-merg-
er?

 We are committed to providing our clients with exceptional services and the service 
will also be available through Alahli eTrade. Your relationship manager will be reaching 
out to you directly with guidance for any action required from your side. 

41. I have point of sale devices and a corporate account with Samba. What's the 
procedure in this case? Will the account be transferred to the new bank 
automatically?

 You will be contacted directly by the bank with further information and any 
action required from your side ahead of any changes coming into effect. [Before 
then, you can continue to use your existing devices]

42. How will my information and previous account statements at SAMBA be 
merged into the new entity? Will the data be archived to enable me to retrieve 
it at any time?

 You will be contacted directly by the bank with further information and any 
action required from your side ahead of any changes coming into effect

43. Will Saudi National Bank request SAMBA customers to resign documents 
regarding services such as salaries and electronic services?

 Both teams are working to deliver the smooth transition of channels for both 
electronic & payroll. We will also enable self-activation channels to meet some of our 
client’s needs and enable convenient solutions with a branchless experience.

44. When do we expect SAMBA customers to switch to the new bank’s systems?

 You will be contacted and informed in a sufficient time for the process to deliver 
a smooth transition of services, channels and systems.

Saudi National Bank



الشركات

فــي حالــة وجــود حســابات فــي البنكيــن، واختــالف الشــروط واألحــكام مثــل   .1
ــدات  ــن التعه ــا م ــر، وغيره ــم الفواتي ــبة خص ــدي، ونس ــش النق ــعار، والهام األس

المالية األخرى؛ ما هي الشروط واألحكام التي سيتم تطبيقها بعد الدمج؟

ــن  ــن البنكي ــع أي م ــا م ــق عليه ــكام المتف ــروط واألح ــع الش ــل بجمي ــتمر العم سيس  
بعد الدمج.

فــي حــال وجــود منتجــات مشــتركة مثــل نقــاط البيــع، وخدمــات الرواتــب، واألهلــي   .٢
إي كــورب ... ومــا إلــى ذلــك، فكيــف ســيتم دمــج المنتجــات؟ ومتــى ســيبدأ وكــم 

سيستغرق من الوقت؟

ــة  ــوات المصرفي ــلس للقن ــال الس ــان االنتق ــى ضم ــن عل ــل بالبنكي ــرق العم ــل ف تعم  
وأنظمــة نقــاط البيــع والرواتــب. وســنعمل أيضــًا علــى تمكيــن قنــوات التفعيــل الذاتــي 
ــة  ــة مصرفي ــر تجرب ــول المناســبة لتوفي ــر الحل ــا، وتطوي ــة بعــض احتياجــات عمالئن لتلبي
مميــزة دون زيــارة الفــروع. وســيتم توفيــر المزيــد مــن المعلومــات عبــر مديــر عالقتكــم 

في الوقت المناسب.

فــي حــال وجــود حســابات مــع البنكيــن، هــل ســتتأثر عملياتنــا فــي أي مرحلــة مــن   .٣
مراحل نقل الحسابات؟

ــا  ــا بأنن ــد لعمالئن ــعودي، ونؤك ــي الس ــك األهل ــات البن ــى عملي ــر عل ــع أي تأثي ال نتوق  
سنكون على تواصل مسبق معهم في كل مرحلة.

توحيــد  ســيتولى  بنــك  أي  البنكيــن،  علــى  القائمــة  التســهيالت  حالــة  فــي   .٤
التسهيالت؟ وأيهما سيكون مسؤوًال عن إدارة العالقات؟

ــام  ــد إتم ــال. وعن ــج األعم ــة دم ــراء عملي ــاء إج ــه أثن ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
العليــا  اإلدارة  مــن  بدعــم  العالقــة  إدارة  واحــد  عالقــات  مديــر  ســيتولى  الدمــج، 

ومختصي المنتجات 

فــي حالــة التمويــالت المشــتركة ولكــن بضمانــات مختلفــة، مــا هــي الضمانــات   .٥
التي سيتم اعتمادها بعد االندماج؟

سيســتمر العمــل بجميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مــع أي مــن البنكيــن بعــد   
الدمــج. وبعــد اكتمــال الدمــج ســيتم تحديــد شــروط وأحــكام التمويــل كجــزء مــن 
المراجعــة الدوريــة لهــذه التســهيالت. وســيتواصل معكــم فريــق إدارة العالقــات 

المخصص لكم مباشرًة لموافاتكم بمزيد من المعلومات.

فيمــا يخــص اتفاقــات التمويــالت والمســائل القانونيــة، كيــف ســيتم نقلهــا مــن   .٦
الناحية القانونية؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا مــع أي   
من البنكين بعد الدمج.

فــي حالــة وجــود إســتراتيجيات مختلفــة لــكال البنكيــن فيمــا يخــص إحــدى   .٧
العالقات المصرفية، فما هي اإلستراتيجية التي سيتم تطبيقها؟

ــد مــن  ــر العالقــات المخصــص لكــم مباشــرًة لموافاتكــم بمزي ســيتواصل معكــم مدي  
المعلومات وإحاطتكم بإستراتيجية الحساب 

ــك  ــو (البن ــد وه ــم جدي ــه اس ــيكون ل ــج س ــام الدم ــد إتم ــد بع ــك الجدي ــا أن البن بم  .٨
ــر التــي  األهلــي الســعودي)، فهــل ســيؤثر ذلــك علــى أعمــال االســتيراد والتصدي

تغطيها خدمات التمويل التجاري؟

ــا  ــي تغطيه ــر الت ــتيراد والتصدي ــال االس ــى أعم ــر عل ــد أي تأثي ــم الجدي ــون لالس ــن يك ل  
لــكال  التشــغيلية والعالقــات  التجــاري. وســيتم دمــج اإلمكانــات  التمويــل  خدمــات 

البنكين من أجل تقديم خدمات أفضل لعمالئنا.

متــى ســيقوم البنــك بتعييــن فريــق عالقــات جديــد تحــت ســقف الكيــان الجديــد؟   .٩
وهــل ســيظل مــن الممكــن اســتخدام الحــدود االئتمانيــة لــكال البنكيــن فــي ذلــك 

الوقت؟

ــتخدام  ــن اس ــن الممك ــيكون م ــج، وس ــة الدم ــدأ عملي ــي األول، تب ــوم القانون ــد الي بع  
الحــدود االئتمانيــة لــكال البنكيــن حتــى تكتمــل عمليــة دمــج التســهيالت وســيبلغكم 

فريق عالقاتكم الجديد بذلك في حينه.

Corporate

1. In case of common exposure, different terms and conditions such as pricing, 
cash margin, percentage of invoices discounting, other financial covenants, 
etc., which bank's terms and conditions would be applicable post-merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-integration.

2. In case of products in common such as point of sales, payroll, E-Corp…etc., 
how will the integration of products take place? When would it start and how 
long would it take?

 Both teams are working to deliver the smooth transition of channels, point of 
sale systems, and payroll. We will also enable self-activation channels to meet 
some of our clients’ needs and enable convenient solutions with a branchless 
experience. More information will be shared via your Relationship Manager in 
due course.

3. In case of common exposure, would our operations get impacted at any point 
of time during the migration process?

 We do not foresee any impact on SNB’s operations and we will ensure proper 
communication with our customers in advance along every step of the journey.

4. In case of common exposure, which bank would take the lead on consolidating 
the exposure? Which bank would be in charge of relationship management?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while integration 
is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the relationship as 
part of the dedicated Corporate segment with the support of senior leadership 
and product specialists

5. In case of common facilities but different collaterals, which collaterals will be 
applicable post-merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-merger. Post-integration Facility terms and conditions will be determined 
as part of the facilities periodical review. Your assigned relationship manage-
ment team will be reaching out to you directly with more information.

6. Facility Agreement and legal matters, how this will be migrated from a legal 
point of view?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post-inte-
gration by Saudi National Bank.

7. In case both banks have different strategies towards a relationship, which 
strategy would be applicable?

 Your assigned relationship management team will be reaching out to you 
directly with more information and to communicate the account strategy.

8. Since the merged bank's name will change to Saudi National Bank, will this 
have an impact on the import and export business under Trade Finance?

 The new bank name will not have an impact on the import and export business 
under trade finance. Both banks' operational and relationship capabilities will be 
combined to deliver better services for our clients.

9. When would the bank appoint a new relationship team under the new entity? 
And will it still be possible to utilize limits under both banks at that time?

 Post Legal day one, upon merger completion, utilization can be used under 
both banks until the full integration is complete and you will be informed by 
your RM team.

ــًا  ــيكون إلزامي ــل س ــن، فه ــد البنكي ــع أح ــًا م ــي تقليدي ــهيل االئتمان إذا كان التس  .١٠
تحويله إلى إسالمي في ظل الكيان الجديد؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع أي مــن البنكيــن،   
وســتبقى ســارية المفعول تبعًا للشــروط واألحكام المتفق عليها مســبقًا وسيتم إخطار 

أي تغيير يطرأ عليها عبر مدير العالقات الخاص بك.

ــان  ــل الكي ــي ظ ــل ف ــة األج ــة طويل ــات الخزين ــع صفق ــل م ــيتم التعام ــف س كي  .١١
الجديد - البنك األهلي السعودي؟

ســيحترم البنــك األهلــي الســعودي جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع أي مــن البنكيــن،   
وستبقى سارية المفعول تبعًا للشروط واألحكام المتفق عليها مسبقًا.

ــة/  ــوك الدولي ــع البن ــن م ــات البنكي ــع عالق ــد بجمي ــان الجدي ــيحتفظ الكي ــل س ه  .١٢
بنــوك المراســلة ألغــراض تجاريــة؟ فقــد يكــون لذلــك تأثيــرات كبيــرة علــى أعمــال 

االستيراد / التصدير.

ســيتم دمــج عالقــات البنــوك الدوليــة/ بنــوك المراســلة لــكال البنكيــن بمــا يخــدم عمــالء   
البنك األهلي السعودي.

ــن، فكيــف ســتحدث  ــدى العميــل محفظــة او تســهيالت فــي كال البنكي إذا كان ل  .١٣
عملية الدمج إذا كانت األسعار متفاوتة بينهما؟

ــر  ــرف النظ ــن بص ــكال البنكي ــة ل ــات القائم ــعودي االتفاق ــي الس ــك األهل ــيحترم البن س  
عن اختالف األسعار بينهما.

كيــف ســيفيدني االندمــاج كعميــل شــركات لــدى البنــك األهلــي التجــاري أو   .١٤
سامبا؟

هدفنــا مــن االندمــاج هــو االنطــالق بمســتوى خدمــة العمــالء إلــى آفــاق جديــدة مــن   
التميــز. وســيكون البنــك الجديــد أقــرب إليــك، وأكثــر قــدرة علــى تلبيــة متطلباتــك ولديــه 
خبــرات كبيــرة مجّمعــة ســيوظفها لخدمتــك. ويهــدف أن يكــون البنــك األهلــي 
ــول للشــركات فــي المملكــة بحضــور دولــي اســتراتيجي وقــدرة  الســعودي أكبــر ُمم�

على تيسير الصفقات والمشاريع الضخمة في المملكة.

كيــف ســتؤثر عمليــة نقــل الحســابات (مــن حيــث األنظمــة) علــى العمليــات؟ هــل   .١٥
سيتسبب ذلك بأي تأخير؟

البنــك األهلــي الســعودي، وســنضمن  تأثيــر علــى عمليــات  ال نتوقــع حــدوث أي   
التواصل المناسب مع عمالئنا قبل وقت كاٍف في كل مرحلة.

ستبقى شروط العقود الحالية على حالها بعد الدمج؟  .١٦

سيســتمر البنــك األهلــي الســعودي باحتــرام جميــع الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا   
مع أي من البنكين بعد الدمج.

ــد اســتخدام التســهيالت، أو أعمــل مــع  هــل أتوقــف عــن طلــب التمويــالت، أو أزي  .١٧
بنك آخر حتى تنتهي عملية الدمج؟

بنككــم الحالــي ســيواصل تلبيــة احتياجاتكــم التمويليــة إلــى حيــن إتمــام عمليــة دمــج   
األعمــال. ندعوكــم للتواصــل مــع مديــر العالقــات الخــاص بشــركتكم لمناقشــة أفضــل 

الحلول.

هل سيؤثر االندماج على تعاملي مع مدير العالقات الخاص بي؟  .١٨

ــام  ــد إتم ــال. وعن ــج األعم ــة دم ــراء عملي ــاء إج ــه أثن ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

إذا كانت لدي تسهيالت في كال البنكين، فكيف سيؤثر االندماج عليها؟  .١٩

لــن تتأثــر حــدود التمويــل القانونيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا   
ــى أكمــل وجــه  ــة عل ــزم بخدمــة احتياجاتكــم المصرفي ــن بعــد الدمــج. ونلت ــي البنكي ف

قبل االندماج وبعده.

ــن  ــة م ــتويات مختلف ــود مس ــع وج ــابنا م ــي حس ــرة ف ــة بالمخاط ــدى الرغب ــا م م  .٢٠
التسهيالت والرغبة في المخاطرة بين كال البنكين؟

سيضع البنك األهلي السعودي أولوية لضمان االنتقال السلس للدمج والصفقات.  

مــاذا ســيطرأ مســتقبًال علــى الخدمــات التشــغيلية المطلوبــة مثــل خطابــات   .٢١
االعتماد والضمان، متى سيتم اإلعالن عنها ومتى تدخل حيز التنفيذ؟

ســتبقى العمليــات التشــغيلية لخطابــات االعتمــاد والضمــان علــى حالهــا بعــد الدمــج   
مع تبني نموذج تشغيلي محّسن وخدمات رقمية داعمة.

كيــف ســيتم دمــج كشــوفات الرواتــب مــن بنــك آلخــر، وهــل يتعيــن علينــا اتخــاذ أي   .٢٢
خطوات بهذا الشأن؟

ــذا  ــا به ــب اتخاذه ــد يتطل ــوات ق ــرح أي خط ــة لش ــرة كافي ــل فت ــك قب ــنتواصل مع س  
الشأن. وندعوك للتواصل مع مدير العالقات الخاص بك ألي إيضاحات إضافية.

هل يمكننا اختيار فريق إدارة العالقات بأنفسنا؟  .٢٣

ســنقوم باختيــار مــدراء العالقــات وفقــًا لمتطلباتكــم وبمــا يضمــن خدمتكــم بأفضــل   
صورة. 

هــل ســيتم عقــد اجتماعــات مــع فريــق مكلــف مــن جانــب البنــك الطالعنــا علــى   .٢٤
التقــدم المحــرز والعمليــة المطلوبــة ألي تغييــر فــي مســائل التشــغيل/ النظــام 

بغرض إنجاز دمج سلس للعمليات؟ 

ــات وأي  ــج العملي ــة لدم ــداول الزمني ــول الج ــتجدات ح ــدث المس ــًا بأح ــنوافيكم دوم س  
معلومات أخرى تهمكم.

مــاذا ســيحدث لفريــق إدارة العالقــات، هــل ســيكون لدينــا مديــر عالقــات واحــد أو   .٢٥
اثنان بعد الدمج؟

ــام  ــد إتم ــج. وعن ــات الدم ــراء عملي ــاء إج ــة أثن ــه الخاص ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

متى سيتغير فريق إدارة العالقات؟  .٢٦

ــد إتمــام  ــات الدمــج.  وعن ــاء إجــراء عملي ــه الخاصــة أثن ــك إدارة عالقات ســيواصل كل بن  
الدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة العليــا ومختصــي 

المنتجات.

ــى  ــاج إل ــة أم نحت ــتبقى فعال ــل س ــًا، ه ــة حالي ــهيالت المتاح ــيحصل للتس ــاذا س م  .٢٧
توقيع وثائق جديدة؟

ــن،  ــع االتفاقــات القائمــة مــع أي مــن البنكي ــي الســعودي جمي ســيحترم البنــك األهل  
وستبقى سارية المفعول وفقًا للشروط واألحكام المتفق عليها مسبقًا.

هــل يمكننــي بعــد الدمــج اســتخدام حســابي فــي ســامبا إلجــراء المعامــالت فــي   .٢٨
فروع البنك األهلي التجاري والعكس؟

بعــد اليــوم القانونــي األول، لــن تكــون هنــاك تغييــرات علــى أنظمــة الفــروع حتــى تاريــخ   
الدمج.  وسيتم إحاطتك بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب

في حالة التفاوض على صفقة جديدة، مع أي بنك علّي أن أتواصل؟  .٢٩

ــام  ــد إتم ــج. وعن ــات الدم ــراء عملي ــاء إج ــة أثن ــه الخاص ــك إدارة عالقات ــيواصل كل بن س  
عمليــة الدمــج والدمــج، ســيتولى مديــر عالقــات واحــد إدارة العالقــة بدعــم مــن اإلدارة 

العليا ومختصي المنتجات.

هــل ســيكون هنــاك فــروع إضافيــة للخدمــة والمبيعــات أو تغطيــة جغرافيــة   .٣٠
جديدة لتلبية احتياجات العميل؟

نلتــزم بتقديــم تغطيــة مخصصــة لــك والتواصــل معــك عــن كثــب الختيــار المتخصصيــن   
األنسب لمواكبة احتياجاتك المصرفية. 

هل سيكون هناك أي تغييرات على األنظمة التقنية؟  .٣١

ســيتم اســتخدام أنظمــة البنــك األهلــي التجــاري لتنفيــذ معامــالت جميــع العمــالء بعــد إتمــام   
دمج األنظمة حيث سيتم تحويل عمالء البنكين إلى أنظمة البنك األهلي التجاري.

ما هو تأثير االندماج على أسعار المنتجات/ تكلفة الخدمات التشغيلية؟  .٣٢

ســيواصل البنــك األهلــي الســعودي تقديــم أي حلــول أو أدوات مخصصــة يقدمهــا أي   
من البنكين وفق أعلى مستويات جودة الخدمة.

ــون؟ بمعنــى آخــر؛ إذا كان للعميــل تســهيالت  كيــث ســتكون عمليــة توحيــد الدي  .٣٣
ديون مستحقة في كال البنكين.

لــن تتأثــر حــدود التمويــل القانونيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا   
عبر البنكين بعد الدمج.

هــل ســيقوم البنــك األهلــي التجــاري بمعالجــة طلباتــي المقدمــة إلــى ســامبا؟   .٣٤
(مع اختالف الشروط واألحكام لطلبات خطابات االعتماد / الضمان)؟

 NCB و SAMBA على جميع عدادات (SNB) يمكن قبول طلبات البنك األهلي الســعودي  
ألي حساب بمجرد أن تحدد العمليات التجارية اإلجراء وآلية حجز المعامالت. 

لــدي تســهيالت مصرفيــة مــن كال البنكيــن. ولــدي قســيمة ائتمــان كبيــرة مــن   .٣٥
خطابــات االعتمــاد / الضمــان حينمــا ال تكــون تســهيالتي مــن ســامبا أو البنــك 
األهلــي التجــاري كافيــة إلصــدار خطــاب اعتمــاد / ضمــان؛ ولكــن التســهيالت 
ــاد /  ــاب اعتم ــدار خط ــي إص ــل يمكنن ــك. فه ــي لذل ــن تكف ــكال البنكي ــة ل اإلجمالي

ضمان باستخدام حدودي االئتمانية المجمعة من كال البنكين؟

لــن تتأثــر الحــدود االئتمانيــة أو يتــم تعديلهــا نتيجــًة لالندمــاج، وســيتم تجميعهــا عبــر   
البنكين بعد الدمج.

أصــدرت خطــاب ضمــان مــن ســامبا مقابــل خطــاب ضمــان مقابــل مــن بنــك أجنبــي،   .٣٦
ــود  ــي لوج ــك األجنب ــع البن ــق م ــاري التواف ــي التج ــك األهل ــى البن ــيتعين عل وس

كيان جديد ينبغي التعامل معه، فهل سيؤدي ذلك إلى تعّطل عملي؟

ســيجمع البنــك األهلــي الســعودي العالقــات الدوليــة/ بنــوك المراســلة لــكال البنكيــن   
لحمايــة مصالــح عمــالء الكيــان الجديــد، مــع الحفــاظ علــى المعامــالت التجاريــة الحاليــة 

من خالل نفس عناوين SWIFT دون أي اضطراب في سير العمل على اإلطالق.

ــام  ــال أرق ــّي إرس ــن عل ــل يتعي ــج؟ وه ــد الدم ــاباتي بع ــام حس ــتتغير أرق ــل س ه  .٣٧
حسابات جديدة إلى عمالئي / المشترين؟

ــراء  ــأن أي إج ــك بش ــرة إلحاطت ــة مباش ــم المصرفي ــر عالقاتك ــم مدي ــيتواصل معك س  
مطلوب من جانبك. وحتى ذلك الوقت، يمكنك متابعة استخدام حسابك الحالي.

لــدي تســهيالن مصرفيــان مــن كال البنكيــن، ولكــن أحدهمــا ســينتهي قبــل اآلخــر.   .٣٨
فهــل ســيتم تمديــد تاريــخ اســتحقاق التســهيل األقــرب لمطابقتــه مــع التســهيل 

اآلخر لغرض إجراء مراجعة سنوية موحدة؟

سيســتمر احتــرام جميــع الشــروط واألحــكام الموضوعــة مــع أحــد البنــوك بعــد الدمــج   
وسيتم إبالغكم عبر مدير العالقة الخاص بكم بأي تغيير يطرأ عليه

حصلــت علــى أســعار تنافســية فــي ســامبا بالمقارنــة مــع البنــك األهلــي التجــاري،   .٣٩
فهل ستتأثر األسعار بعد االندماج؟

مــن  بمزيــد  وســنوافيك  لعمالئنــا.  اســتثنائية  خدمــات  بتوفيــر  ملتزمــون  نحــن   
المعلومات في الوقت المناسب.

ــات اعتمــاد االســتيراد والحصــول علــى المشــورة المتعلقــة  اعتــدت إصــدار خطاب  .٤٠
بخطابــات اعتمــاد التصديــر عبــر الخدمــات المؤسســية فــي ســامبا، فهــل ســتكون 

هذه الخدمة متاحًة بعد االندماج؟

نحــن ملتزمــون بتوفيــر خدمــات اســتثنائية لعمالئنــا، وســتكون هــذه الخدمــة متاحــًة   
أيضــًا عبــر خدمــات التجــارة اإللكترونيــة مــن األهلــي وســيتواصل معــك مديــر عالقاتــك 

المصرفية مباشرة إلحاطتك بشأن أي إجراء مطلوب من جانبك.

لــدي أجهــزة نقــاط بيــع وحســاب شــركة لــدى ســامبا. فمــاذا ســيحدث فــي هــذه   .٤١
الحالة؟ هل سيتم تحويل الحساب إلى البنك الجديد تلقائيًا؟

ســيتواصل معكــم البنــك مباشــرًة لتزويدكــم بمزيــد مــن المعلومــات، وإبالغكــم بــأي   
إجــراءات مطلوبــة منكــم قبــل وقــٍت كاٍف مــن تطبيــق أي تغييــرات. وحتــى ذلــك 

الوقت، يمكنك متابعة استخدام حسابك الحالي.

ــي  ــامبا ف ــدى س ــابقة ل ــاباتي الس ــوف حس ــي وكش ــج معلومات ــيتم دم ــل س ه  .٤٢
ــترجاعها  ــن اس ــي م ــي تمكنن ــفة لبيانات ــل أرش ــيتم عم ــل س ــد؟ وه ــان الجدي الكي

في أي وقت أشاء؟

ــأي  ــك ب ــات، وإبالغ ــن المعلوم ــد م ــدك بمزي ــرًة لتزوي ــك مباش ــك البن ــيتواصل مع س  
إجراءات مطلوبة منك قبل وقٍت كاٍف من تطبيق أي تغييرات.

ــدة فيمــا  هــل ســيقوم البنــك األهلــي الســعودي بطلــب توقيــع مســتندات جدي  .٤٣
يخص عرض الخدمات كالرواتب والخدمات اإللكترونية؟

ــة  ــة اإللكتروني ــوات المصرفي ــلس للقن ــال س ــم انتق ــى تقدي ــن عل ــل كال الفريقي يعم  
وأنظمــة الرواتــب. ســنعمل أيًضــا علــى تمكيــن قنــوات التفعيــل الذاتــي لتلبيــة 

احتياجات عمالئنا وتمكين الحلول المناسبة دون زيارة فروع.

متى نتوقع نقلنا "عميل سامبا" الى أنظمة البنك الجديد؟  .٤٤

ســيتواصل معــك البنــك ويتــم إبالغــك بوقــٍت كاٍف بمواعيــد عمليــة االنتقــال الســلس   
للخدمات والقنوات واألنظمة 

10. If the credit facility is conventional with any bank, would it be mandatory to 
convert to an Islamic facility under the new entity?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post-inte-
gration and any change on the same will be notified via your Relationship 
Manager.

11. How would long-term treasury deals be dealt with under the new entity (Saudi 
National Bank)?

 Any agreements in place with either entity will be honored by Saudi National 
Bank and will continue to hold in line with previously agreed upon terms and 
conditions.

12. Under the new entity (Saudi National Bank), would the bank maintain all 
relationships with international/correspondent banks for trade purposes? As 
this might have major effects for trade import/export.

 Both banks' international/correspondent relationships will be combined for the 
benefit of Saudi National Banks' clients.

13. If a client has a portfolio/facilities with both banks, how will the integration 
process happen - specifically if they have different rates from both banks?

 Both outstanding agreements will be honored by Saudi National Bank 
regardless of rate differentials.

14. How will the merger benefit me as a corporate client of NCB or SAMBA?

 We commit to offering dedicated coverage, being closer to you, and matching 
your needs with our relevant subject matter experts. Saudi National Bank aims 
to be the largest wholesale lender and specialized financier in the Kingdom with 
strategic international presence, and the ability to act as a facilitator of the 
Kingdom's landmark deals and mega projects.

15. How will the migration process (in terms of systems) affect operations? Will it 
cause any delays?

 We do not foresee any impact on Saudi National Bank’s operations and we will 
ensure proper communication with our customers well in advance along every 
step of the journey.

16. Will the contract terms stay the same after the merger?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored post- 
merger by Saudi National Bank. 

17. Should I stop getting loans, increase my exposure, or work with another bank 
until the merger is finalized?

 Your current bank (whether NCB or Samba) will continue to attend to your credit 
requirements until the integration is completed. We encourage you to discuss 
any requirements with your current relationship manager. 

18. Will the merger affect my interactions with my relationship manager?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while integration 
is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the relationship with 
the support of senior leadership and product specialists.

19. If I have facilities in both banks how will they be impacted by the merger 
in terms?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger. We 
commit to serving your banking needs to the fullest pre- and post-merger.

20. What will be the risk appetite for our account given that we have different 
facility levels and risk appetites between both banks?

 It is a priority of the Saudi National Bank to ensure smooth integration and 
dealings for all clients. 

21. What is the expected future process on the operational services requested 
such as LCs (Letters of Credit) & LGs (Letters of Guarantee), and when will they 
be announced and effective?

 The operational processes related to LCs & LGs will remain the same post-merg-
er with an enhanced operational model and digital services.

22. How will our payrolls be integrated from one bank to another bank’s system, 
and are there any steps required from us?

 We will reach out in advance to explain any steps that you might need to take in 
this regard. You may also reach out to your relationship manager directly for 
further clarification.

23. Can we choose our relationship management team?

 We will ensure that you have the best fit relationship manager to attend to your 
needs.

24. Will there be meetings held with an assigned team by the bank to update us on 
the progress and required process for any change in operational/system 
matters for the purposes of smooth integration?

 We commit to providing regular updates to you on the integration timelines and 
any other relevant information.

25. What will happen to the relationship management team, will we have 1 or 2 
relationship managers after the merger?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while the 
integration is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the 
relationship with the support of senior leadership and product specialists.

26. When will we see the changes in the relationship management team?

 Each bank will continue to manage its part of the relationship while the 
integration is ongoing. Eventually, one relationship manager will lead the 
relationship with the support of senior leadership and product specialists.

27. What will happen to the current available facilities, will they remain active or 
will we need to sign a new set of documents?

 Any agreements in place with either entity will be honored by Saud National Bank and 
will and continue to hold in line with previously agreed upon terms and conditions.

28. After the merger, can I make transactions on my SAMBA account in NCB 
branches and vice-versa?

 Post Legal Day 1, there will be no changes to the branches’ systems until the 
integration date. Prior to any changes before the integration date, you will be 
notified via our channels.

29. In case of negotiating a new deal, which bank should I approach? 

 You can approach either bank.] Each bank will continue to manage its part of the 
relationship while the integration is ongoing. Eventually, one relationship 
manager will lead the relationship with the support of senior leadership and 
product specialists.

30. Are there any additional sales and service branches and geographic coverage 
to serve client needs?

 We commit to offering dedicated coverage closer to you, and matching your 
needs with our relevant subject matter experts.

31. Will there be any changes to technological systems?

 NCB's systems will be used to execute transactions by all clients after Operation-
al Day 1 when Samba and NCB clients are transferred to NCB's system.

32. What is the effect of the merger on the pricing of products/ cost of operation services?

 Any dedicated solutions or tools offered by one bank will continue to be offered 
post integration by Saudi National Bank with the highest quality of service.

33. What does the process of debt consolidation look like? i.e. if there are outstand-
ing debt facilities in the two banks.

 Legal lending limits will not be impacted or amended as a result of the merger 
and will be aggregated across both banks post-integration.

34. If I have submitted Samba applications to NCB counters, will they be 
processed? (Terms and conditions in letters of credit/letters of guarantee 
applications are different)

 The SNB application can be accepted all SAMBA and NCB counters for any 
account once Trade Operations has defined the procedure and transaction 
booking mechanism. 

35. I have facilities with both banks. I have one large LC/LG (letter of credit/letter 
of guarantee) ticket where my facility in Samba or NCB is not sufficient in 
order to issue the LC/LG, but the total facility for both banks will be sufficient 
to issue the LC/LG. Can I issue this LC/LG utilizing my combined limit in both 
banks?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger and will 
be aggregated across both banks post-integration. 

36. I have issued an LG (letter of guarantee) from Samba against a counter 
guarantee from a foreign bank, NCB would have to align with the foreign bank 
for a new entity to deal with, would this interrupt my business?

 Saudi National Bank will combine both banks international/correspondent 
relationships for the benefit of the merged bank’s clients, while maintaining 
current transactions through the same SWIFT addresses with no business 
disturbance whatsoever.

37. Are my account numbers going to change post-merger? Shall I communicate a 
new account numbers to my clients / buyers?

 Your relationship manager will be reaching out to you directly with guidance for 
any action required from your side. [Before then, you can continue to use your 
existing account numbers]

38. I hold facility agreements in both banks but one of them will expire before the 
other one. Will you match the expiry date through an extension in order to 
make a single consolidated annual review?

 Facility limits will not be impacted or amended as a result of the merger and will 
be aggregated across both banks post-integration. 

39. I enjoyed a competitive pricing rate in Samba while NCB is charging me higher, 
will the pricing rate be affected by the merger?

 We are committed to providing our clients with exceptional services. You will 
receive further information from us in due course.

40. I used to issue Import letters of credit and get export letters of credit advice 
through B2B services in Samba, is that service going to be active post-merg-
er?

 We are committed to providing our clients with exceptional services and the service 
will also be available through Alahli eTrade. Your relationship manager will be reaching 
out to you directly with guidance for any action required from your side. 

41. I have point of sale devices and a corporate account with Samba. What's the 
procedure in this case? Will the account be transferred to the new bank 
automatically?

 You will be contacted directly by the bank with further information and any 
action required from your side ahead of any changes coming into effect. [Before 
then, you can continue to use your existing devices]

42. How will my information and previous account statements at SAMBA be 
merged into the new entity? Will the data be archived to enable me to retrieve 
it at any time?

 You will be contacted directly by the bank with further information and any 
action required from your side ahead of any changes coming into effect

43. Will Saudi National Bank request SAMBA customers to resign documents 
regarding services such as salaries and electronic services?

 Both teams are working to deliver the smooth transition of channels for both 
electronic & payroll. We will also enable self-activation channels to meet some of our 
client’s needs and enable convenient solutions with a branchless experience.

44. When do we expect SAMBA customers to switch to the new bank’s systems?

 You will be contacted and informed in a sufficient time for the process to deliver 
a smooth transition of services, channels and systems.

Saudi National Bank



الخزينة

بمــا أن البنــك الموحــد ســيكون لــه اســم جديــد (البنــك األهلــي الســعودي)،  فهــل   .1
ســيؤثر علــى خدمــات التمويــل المقدمــة مــن البنــك فــي مجــال االســتيراد 

والتصدير؟

لن يكون لالسم الجديد أي تأثير  على خدمات التمويل المقدمة من البنك في مجال   
االســتيراد والتصديــر. وســيتم دمج اإلمكانات التشــغيلية والعالقات لــكال البنكين من 

أجل تقديم خدمات أفضل لعمالئنا.

فــي حــال وجــود عالقــة ائتمانيــة مــع كال البنكيــن، فهــل ســيخفض الكيــان   .٢
المندمــج (البنــك األهلــي الســعودي) حــدود االئتمــان القائمــة رغبــًة منــه أن 
يكــون أكثــر تحفظــًا فــي أخــذ المخاطــر أم ســيكون لديــه نفــس الرغبــة فــي 

التمويل في مرحلة ما قبل االندماج؟

ســتتم مراجعة اســتراتيجيات الحســابات الفردية بما يتماشــي مع درجة تحمل البنك   
للمخاطر االجمالية، وســتتم  صياغة القرارات على مســتوى كل حســاب على حدا. لن 
يكــون هنــاك نهــج او قاعدة" سياســة واحدة تناســب الجميع" ألن البنــك يدرك أن كل 

عالقة ائتمانية تختلف بطبيعتها عن األخرى.

كيــف ســيتم التعامــل مــع عقــود الخزينــة طويلــة األجــل فــي ظــل الكيــان الجديــد   .٣
- البنك األهلي السعودي؟

سيستمر العمل بجميع االتفاقيات الموقعة بين البنكين، وستبقى سارية المفعول   
تبعــًا للشــروط واألحــكام المنصوص عليها ســابقًا، مــع ضرورة إخطــار األطراف األخرى 

في تلك االتفاقيات باالندماج وتغيير االسم في اليوم القانوني األول.

ــة /  ــوك الدولي ــع البن ــن م ــات البنكي ــع عالق ــد بجمي ــان الجدي ــيحتفظ الكي ــل س ه  .٤
بنــوك المراســلة ألغــراض تجاريــة؟ وذلــك نظــرًا ألهميــة هــذه العالقــات فــي مجــال 

االستيراد والتصدير.

ســيتم دمــج عالقــات البنوك الدولية / بنوك المراســلة لكال البنكيــن بما يخدم عمالء   
البنــك األهلــي الســعودي، مــع ضــرورة إخطــار األطــراف األخــرى فــي تلــك االتفاقيات 

باالندماج وتغيير االسم في اليوم القانوني األول.

إذا كان لــدى العميــل منتجــات قائمــة فــي كال البنكيــن، فكيــف ســتحدث عمليــة   .٥
االندماج خاصًة إذا كانت األسعار متفاوتة بينهما؟

سيســتمر العمــل بكافــة االتفاقيــات القائمــة لــكال البنكيــن بغض النظر عــن اختالف   
األسعار بينهما.

هل ستبقى شروط العقود الحالية على حالها بعد اكتمال الدمج؟  .٦

ستظل جميع الشروط واألحكام المتفق عليها مع أي من البنكين بعد الدمج سارية.  

ما تأثير الدمج على أسعار المنتجات / تكلفة الخدمات التشغيلية؟  .٧

ســيواصل البنــك األهلــي الســعودي تقديــم أية حلــول أو أدوات كان أي مــن البنكين   
يقدمها وفق أعلى مستويات الخدمة والجودة.

مــا هــي إجــراءات توحيــد الديــون؟ بمعنــى آخــر، إذا كان للعميــل تســهيالت ديــون   .٨
مستحقة في كال البنكين.

ل نتيجًة لالندماج، وســيتم تجميعها مــن كال البنكين  لــن تتأثــر حــدود التمويــل أو ُتعد�  
بعد الدمج.

كنــت أحصــل علــى أســعار تنافســية فــي أحــد البنكيــن، فهــل ســتتأثر األســعار بعــد   .٩
االندماج؟

نحن ملتزمون بتوفير خدمات استثنائية لعمالئنا. وسنوافيكم بمزيد من المعلومات   
في الوقت المناسب عبر مدير عالقتكم.

Treasury

1. Since the merged bank will have a new name (Saudi National Bank), 
will this have an impact on the trade finance services offered by the 
new entity ?

 The new bank name will not have an impact on the import and export 
business under trade finance. Both banks' operational and relationship 
capabilities will be combined to deliver better services for our clients.

2. In case of credit relationship with both banks, would the merged 
entity )the Saudi National Bank( reduce credit limits based on a 
more-conservative “risk averse” appetite, or would it have the same 
appetite as it did pre-merger?

 Individual account strategies will be reviewed in line with the Bank’s 
overall risk appetite, and decisions will be formulated at the account 
level.  There will no “one size fits all” approach, as the bank is cognizant 
that each relationship is inherently different.

3. How will outstanding long term treasury deals be treated under the 
new entity, Saudi National Bank?

 Any agreements in place with either entity will be honored and continue 
to hold in line with previously agreed upon terms and conditions. 
However, all counterparties must be informed of the merger and 
change in name as of LD1.

4. Under the new entity, Saudi National Bank, will the bank maintain all 
relationships with international/correspondent banks for trade 
purposes, as relationship is very important for the trade import/ex-
port business?

 Both banks' international/correspondent relationships will be combined 
for the benefit of Saudi National Banks' clients.  However, all counterpar-
ties must be informed of the merger and change in name as of LD1.

5. If a client has outstanding products in both banks, how will the integra-
tion process happen - specifically if they have different rates from 
both banks?

 Both outstanding agreements will be honored regardless of rate 
differentials.  

6. Will the existing contract terms remain the same after the merger is 
completed?

 All terms and conditions set with one bank will continue to be honored 
post-integration.

7. What is the effect of the merger on the pricing of product/ cost of 
operation services?

 Any dedicated solutions or tools offered by one bank will continue to be 
offered by Saudi National Bank with the highest quality of service.

8. What is the process of debt consolidation? I.e. if there are outstanding 
debt facilities in the two banks.

 Legal financing limits will not be impacted or amended as a result of the 
merger and will be aggregated across both banks post-integration.

9. I enjoyed competitive pricing with one of the two banks, will the 
pricing be effected post-merger?

 We are committed to providing our clients with exceptional services. 
You will receive further information from you Relationship Manager in 
due course.
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