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خطوات تفعيل المحفظة 
في السوق السعودي

 تفعيل
الحساب
الجاري

تحديث ا�فاقية 
العميل

تفعيل المحفظة 
االس�ثما��ة

نقل األسهم من 
سامبا كا�يتال

في حالة عدم وجود حساب
جاري نشط لدى البنك

األهلي السعودي

في حالة عدم وجود 
محفظة نشطة لدى شركة

األهلي المالية



خطوات تفعيل الحساب الجاري*

في حال عدم وجود عالقه مسبقة بالبنك
األهلي فسيتم توجيهك إلى بوابة نفاذ

للتأكيد من معلوما�ك الشخصية و�يانا�ك
البنكية

حمل تط�يق SNB Onboarding من متجر
Google Play Store و Apple AppStore

Huawei AppGallery و

1

حّمل التطبیق اآلن

2

إذا كنت عميل جديد اضغط
على "لست عميال بعد"

وإذا كنت عميل حالي في البنك األهلي قم
بتسجيل الدخول عن ط��ق اسم المستخدم
SNBAlahli والرقم السري الخاص بتط�يق

وا�بع الخطوات من 4 - 7

س�تمكن من م�اجعة �يانا�ك الشخصيةاختر الغرض من الحساب
وإضافة �يانات جديدة والتأكيد على �نشيط
الحساب بالرمز السري المرسل على جوالك

7

واآلن تم تفعيل حسابك في بنك األهلي
السعودي بنجاح , و�إمكانك الدخول على

خدمات األهلي موبا�ل والتمتع بأفضل
خدمات رقمية �ين يديك

6 5 4

بعد الدخول إلى التط�يق اضغط تفعيل
الحساب الجديد الخاص بك

3

.* الرجاء إستخدام الجوال لتحميل التط�يق من متجر التط�يقات
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ادخل رمز التفعيل ادخل رقم الهوية أو اإلقامه ورقم 
المحفظه الذي تم ارساله لك

 ثم اختر " التالي"

4

قم بالضغط على " اوافق" للموافقة
على الش�وط واالحكام

3

اضغط على " استمر"

2

اختر "التسجيل في السوق السعودي"

التسجيل *

1

 للتسجيل في السوق السعودي الرجاء
 ��ارة ال�ابط

ثم قم بالضغط على "سجل هنا"
https://www.alahlitadawul.com

* الرجاء استخدام جهاز الكم�يوتر
* الرجاء استخدام متصفح جوجل ك�وم

* التأكد من تفعيل خاصية اظهار النوافذ المنبثقة

https://www.alahlitadawul.com
mac
Line



تسجيل الدخول

12

لتسجيل الدخول الرجاء ��ارة ال�ابط
https://www.alahlitadawul.com/ 

ادخل اسم المستخدم وكلمة الم�ور

3

الرجاء ادخال رمز التفعيل

4

قم بالموافقة على اق�ار المشترك
بالضغط على " اوافق"

9

يمكنك اآلن تسجيل الدخول بالضغط
على " تسجيل الدخول "

8

ادخل الرمز السري قم بتسجيل اسم المستخدم والرقم السري

7

https://www.alahlitadawul.com


تحديث ا�فاقيه العميل (اختياري)

1

4

5

2

3

لتسجيل الدخول الرجاء ��ارة ال�ابط
https://www.alahlitadawul.com/

اختر ”االعدادات" من القائمة ثم اضغط
" على " تحديث �يانات العميل

ثم قم بتحديث �يانا�ك وثم اضغط
على " ارسال التغي�ات"

ستظهر لك رساله تأكيد التحديث

ادخل اسم المستخدم وكلمة الم�ور

الرجاء ادخال رمز التفعيل

6

https://www.alahlitadawul.com/


تحو�ل محفظة األسهم من سامبا كا�يتال إلى
* (SNB كا�يتال) شركة األهلي المالية

1

4

5

2

3

��ارة موقع سامبا كا�يتال عن ط��ق ال�ابط
https://www.sambacapital.com
/English/index_01_01_en.html

اختيار (سامبا كا�يتال بلس)
من القائمة األساسية

اختيار (التحو�ل) من القائمة

6

اختيار (نقل األسهم إلى األهلي كا�يتال)
من القائمة 

ادخال رمز التفعيل للتأكد من الهوية
ومن ثم الضغط على ايقونة (التنفيذ)

تعبئة ال�يانات المطلوبة
(اسم المستخدم كلمة السر)

ومن ثم الضغط على ايقونة (الدخول)

-اختيار نوع ورقم محفظ سامبا كا�يتال
-ادخال رقم المحفظة في األهلي كا�يتال
-الضغط على ايقونة (نقل جميع األسهم)

*الرجاء استخدام جهاز الكم�يوتر
*الرجاء استخدام متصفح جوجل ك�وم

*التأكد من تفعيل خاصية اظهار النوافذ المنبثقة
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