بعد أكبر عملية اندماج في المنطقة لعام  2021بين البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية

البنك األهلي السعودي ينطلق رسميا ً في  1أبريل

 البنككك الجديكككد هكككو ر بكككر مؤسسكككة ماليكككة فكككي المملككككة العربيكككة السكككعودية بإجمكككالي رصكككول تتجكككاو
1
 896مليار لاير سعودي
 بكككدء االنتقكككال التكككدريجي للحسكككابات والاكككدمات المصكككرفية خكككالل األ كككهر التسكككعة المقبلكككة بكككالتوا ي
مع توحيد رنظمة البنكين
ً
ً
 البن األهلي السعودي سيتاذ من الرياض مقرا رئيسيا له
الريااااال المملااااة العربياااة الساااعودية –  1أبريااال 2021م :رعلكككن البنككك األهلكككي التجكككاري ومجموعكككة سكككامبا
الماليككة اليككوم عككن إتمككام انككدماجهما رسككميا ً لتأسككيع عمككالر مصككرفي وونككي وةككول ماليككة إةليميككة ويبككدر البنكك
الجديككككد عملياتككككه تحكككك اسكككك "البنكككك األهلككككي السككككعودي" (الرمككككد الككككدولي ( )SA13L050IE10الرمككككد
 )1180بتاريخ  1ربريل 2021م
وعلكككى الكككر مكككن ا تمكككال االنكككدمال القكككانوني بينهمكككا ،سيسكككتمر كككال البنككككين بالعمكككل علكككى النحكككو المعتكككاد إلكككى
حكككين اسكككتكمال دمككك المنتجكككات والاكككدمات بشككككل امكككل ويتعكككين علكككى العمكككالء مواصكككلة التعامكككل مكككع بكككنكه
الحكككالي المعتككككاد دون رن يواجهككككوا ري اخككككتال فككككي خككككدماته المصككككرفية وفككككي حالككككة وككككررت ري تحككككدي ات
علككككى المنتجككككات رو الاككككدمات رو ككككان هنككككا ري إجككككراءات يتوجككككى علككككى العمككككالء القيككككام بهككككا ،فسيتواصككككل
معه البن مسبقا ً وسيتاح له الوة الكافي إلتمام ري إجراءات ال مة
ومكككع حصكككة سكككوةية تبلككك  %30تقريبكككا ً 2وفككك جميكككع المؤ كككرات االةتصكككادية ،يعكككد البنككك األهلكككي السكككعودي
ر بكككر مؤسسكككة ماليكككة فكككي المملككككة العربيكككة السكككعودية بإجمكككالي رصكككول تتجكككاو  896مليكككار لاير 239( 1مليكككار
دوالر رمريككككي) ،وةاعكككدل حقكككور ملكيكككة تبلككك  127مليكككار لاير 34( 1مليكككار دوالر رمريككككي) ،وصكككافي ربكككح
مج ّمكككككع يبلككككك  15 6مليكككككار لاير 4 2( 1مليكككككار دوالر رمريككككككي) ويتمتكككككع البنككككك بسكككككيولة معكككككد ل ومر كككككد
ررسكككمالي ةكككوي يم ّكنكككه مكككن تمويكككل خطككك التنميكككة االةتصكككادية ،والمسكككاهمة فكككي تحقيككك ر يكككة المملككككة 2030
باالستفادل من نطار رعماله الموسع ،و فاءته المعد ل ،فاءل وخبرات الفري اإلداري والموظفين
وعلّككك األساااتا  /عماااار بااان عبدالواضاااد اليسااايريل ررااايب مجلاااب ادارو البناااك األهلاااي الساااعودي ،ةكككائالً
"هككذا االنككدمال التككارياي هككو مككدعال للفاككر لنككا جميعككا ً حيكك يشكككل بدايككة حقبككة جديككدل للعمككل المصككرفي فككي
المملكككككة ،ورود بهككككذم المناسككككبة رن ر كككككر جميككككع مسككككاهمينا وعمالئنككككا وموظفينككككا علككككى دعمهكككك لبلككككوا هككككذا
اإلنجككا مككع اإلتمككام القككانوني لعمليككة االنككدمال سيسككتفيد البنكك األهلككي السككعودي مككن إمكاناتككه الكبيككرل ليعككد
ةدرتكككه التنافسكككية علكككى الصكككعيدين المحلكككي واإلةليمكككي بمكككا سكككيعود بالفائكككدل علكككى جميكككع المعنيكككين ال سكككيما فكككي
ظل تسارع رحلة المملكة نحو تحقي ر ية " 2030
مكككن جانبكككه ةكككال األساااتا  /ساااعيد بااان مدماااد ال اماااديل العساااو المنتااادب والااارريب التن يااا ي للبناااك األهلاااي
السااعودي "اليككوم تبككدر رحلتنككا معككا ً تحكك رايككة البنكك األهلككي السككعودي ،بعككد حككوالي  68عامككا ً ةضككاها البنكك
األهلكككي التجكككاري ومجموعكككة سكككامبا الماليكككة فكككي خدمكككة العمكككالء وتحقيككك القيمكككة للمسكككاهمين مكككع انطالةتنكككا
الرسكككمية فكككي هكككذم الرحلكككة الجديكككدل ،نجمكككع مككككامن ةكككول البنككككين لقيكككادل مسكككتقبل العمكككل المصكككرفي وتعديكككد
مسكككاهمتنا فكككي تقكككدّم المملككككة و كككعبها وسينصكككى تر يدنكككا خكككالل األ كككهر المقبلكككة علكككى ضكككمان انتقكككال سكككلع
لعمالئنا إلى بنكه الرائد الجديد بالتدامن مع توحيد رنظمة البنكين "
وبعكككد حصكككول البنككك األهلكككي التجكككاري علكككى موافقكككة هيوكككة السكككور الماليكككة لديكككادل رر مالكككه مكككن  30مليكككار
لاير سككككعودي إلككككى  44,78مليككككار لاير سككككعودي ،سيحصككككل مسككككاهمو مجموعككككة سككككامبا الماليككككة علككككى 0,739
سه عادي في البن األهلي السعودي لقاء ل سه عادي يملكونه في مجموعة سامبا المالية
وبككدر البنككك الجديكككد التكككداول كيكككان مو ّحكككد مكككدرل فككي السكككور الماليكككة السكككعودية (تكككداول) فكككي  1ربريكككل 2021
وةككد تكك ّ إلغككاء إدرال رسككه مجموعككة سككامبا الماليككة فككي السككور ،ونقككل جميككع رصككولها وديونهككا وعملياتهككا إلككى
البن األهلي السعودي ،الذي سيحترم روو العقود المبرمة مسبقا ً من ةبل مجموعة سامبا
 1باالستناد إلى البيانات المالية المجمعة للبنكين بتاريخ  31ديسمبر 2020
2باالستناد إلى البيانات المالية المجمعة للبنكين في النصف األول من عام  ،2020ومعلومات المنافسين المفصح عنها بشأن إجمالي
األصول ،والقروض العاملة ،وودائع العمالء ،والدخل التشغيلي في النصف األول من عام  2021وصافي الدخل في النصف األول من
عام 2020

مسار االندماج
و ّةككع البنكك األهلككي التجككاري ومجموعكككة سككامبا الماليككة فككي البدايككة اتفاةيكككة إلجككراء العنايككة الواجبككة والتفكككاوض
بشكككأن الشكككروو النهائيكككة الملدمكككة النكككدمال محتمكككل بينهمكككا فكككي  25يونيكككو  2020وبعكككد ا تمكككال مرحلكككة العنايكككة
الواجبكككة ،وةكككع البنككككان فكككي  11ر تكككوبر 2020اتفاةيكككة انكككدمال ملدمكككة تاضكككع لموافقكككة المسكككاهمين والجهكككات
التنظيمية
ككوت مسكككاهمو البنككك األهلكككي التجكككاري ومجموعكككة سكككامبا الماليكككة بأ لبيكككة سكككاحقة بالموافقكككة علكككى االنكككدمال
وصك ّ
خكككالل اجتمكككاعي الجمعيكككة العامكككة يكككر العاديكككة لككككال البنككككين فكككي  1مكككار  2021وحصكككل االنكككدمال علكككى
الموافقككككات التنظيميككككة المطلوبككككة مككككن البنكككك المر ككككدي السككككعودي ،والهيوككككة العامككككة للمنافسككككة ،وهيوككككة السككككور
الماليككككة ،والسككككور الماليككككة السككككعودية "تككككداول" و يككككر البنكككك األهلككككي التجككككاري اسككككمه إلككككى البنكككك األهلككككي
السعودي؛ وبنا ًء عليه ،اندمج مجموعة سامبا في البن األهلي السعودي في  1ربريل 2021
الجدول الزمني لدمج األعمال
بكككدر مجلكككع اإلدارل والهيككككل اإلداري الجديكككد للبنككك األهلكككي السكككعودي بالعمكككل رسكككميا ً واإل كككرا علكككى عمليكككة
دمككك األعمكككال التكككي مكككن المتوةكككع رن تكتمكككل فكككي ضكككون  18كككهرا ً وسكككيت إبكككالا العمكككالء والشكككر اء وسكككائر
رصحاب المصلحة حول ري تأثير لدم األعمال عليه على مراحل خالل األ هر القادمة
لمديكككككككككد مكككككككككن المعلومكككككككككات حكككككككككول عمليكككككككككة االنكككككككككدمال ،يمككككككككككن يكككككككككارل الموةكككككككككع اإللكترونكككككككككي
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 انتهى -ضول البنك األهلي السعودي
البنككك األهلكككي السكككعودي هكككو ر بكككر مؤسسكككة ماليكككة فكككي المملككككة العربيكككة السكككعودية ،ورحكككد ربكككر القكككول الماليكككة
اإلةليميكككة ،ويلعكككى دورا ً رئيسكككيا ً فكككي التحكككول االةتصكككادي للمملكككككة بهكككد إحكككدا نقلكككة نوعيكككة فكككي القطككككاع
المصكككرفي السكككعودي ودعككك تحقيككك ر يكككة المملككككة  ،2030إذ تتوافككك اسكككتراتيجيته مكككع الر يكككة وبرامجهكككا
كككول مؤسسككككي ،يسككككاه البنكككك األهلككككي السككككعودي فككككي تلبيككككة
وبفضككككل ةدراتككككه التمويليككككة الضككككامة ككككأ بر ممك ّ
تطلعات ووموحات المشاريع المستقبلية الداعمة لر ية المملكة 2030

 1باالستناد إلى البيانات المالية المجمعة للبنكين بتاريخ  31ديسمبر 2020
2باالستناد إلى البيانات المالية المجمعة للبنكين في النصف األول من عام  ،2020ومعلومات المنافسين المفصح عنها بشأن إجمالي
األصول ،والقروض العاملة ،وودائع العمالء ،والدخل التشغيلي في النصف األول من عام  2021وصافي الدخل في النصف األول من
عام 2020

