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مجموعة سامبا المالية

)السجل التجاري: 1010035319(

تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية

تعميـم مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا المالية الموجه إلى مسـاهمي مجموعة سـامبا المالية بشـأن العرض المقدم 

إليهـم لغـرض دمـج مجموعـة سـامبا المالية فـي البنك األهلـي التجاري مقابل إصدار أسـهم جديدة لهـم في البنك 

األهلـي التجـاري وفقـً ألحـكام المـواد )191( إلـى )193( مـن نظـام الشـركات وأحـكام الفقـرة الفرعيـة )1( مـن الفقـرة )أ( 

مـن المـادة )49( مـن الئحـة االندمـاج واالسـتحواذ، والُمعد وفًقـا لمتطلبات المـادة )39( من الئحة االندماج واالسـتحواذ 

)»التعميم«(.

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة مجموعة سـامبا المالية بشـأن العرض المقدم لمسـاهمي مجموعة سـامبا 

الماليـة لغـرض دمـج مجموعـة سـامبا الماليـة فـي البنـك األهلـي التجـاري وخطـط البنـك األهلـي التجـاري الخاصـة 

إلـى مجلـس إدارة مجموعـة  الماليـة وموظفيهـا، كمـا يتضمـن االستشـارة المسـتقلة المقدمـة  بمجموعـة سـامبا 

سـامبا المالية من قبل شـركة مورغان سـتانلي السـعودية والتي تم تعيينها كمستشـار مالي فيما يتعلق بصفقة 

االندمـاج. وعليـه، فينبغـي قـراءة هـذا التعميـم بشـكل كامـل ومراجعـة كافـة أقسـامه بعنايـة. وفـي حـال وجود أي 

شـك بخصـوص قـرار التصويـت الـذي ينبغي اتخـاذه في الجمعيـة العامة غيـر العادية الخاصـة بصفقة االندمـاج، فإننا 

نوصـي المسـاهم المعنـي بالحصـول علـى استشـارة ماليـة مسـتقلة من مستشـار مالـي ومرخص له مـن قبل هيئة 

السـوق المالية السـعودية.

أبرمـت مجموعـة سـامبا المالية )»مجموعة سـامبا«( اتفاقيـة اندماج بتاريـخ 1442/2/24هـ )الموافـق 2020/10/11م( مع البنك األهلي 

التجـاري )»البنـك األهلـي«( )وُيشـار إليهـا بــ »اتفاقيـة االندمـاج«( وذلـك لغـرض دمـج مجموعـة سـامبا فـي البنـك األهلـي ونقل 

جميـع أصولهـا والتزاماتهـا إلـى البنـك األهلـي )»صفقـة االندمـاج«(، وذلـك مقابـل قيـام البنـك األهلـي بإصـدار مليـار وأربعمائـة 

وثمانيـة وسـبعين مليـون )1،478،000،000( سـهم عـادي بقيمـة اسـمية تبلـغ عشـرة )10( ريـاالت سـعودية للسـهم الواحـد لصالـح 

المسـاهمين فـي مجموعـة سـامبا )»أسـهم العـوض«( وذلك من خالل زيـادة رأس مالـه المدفوع من ثالثيـن مليـار )30,000,000,000( 

ريـال سـعودي إلـى أربعـة وأربعيـن مليـار وسـبعمائة وثمانيـن مليـون )44,780,000,000( ريـال سـعودي وزيادة عدد أسـهمه مـن ثالثة 

زيـادة  )4,478,000,000( سـهم والتـي تمثـل  أربعـة مليـارات وأربعمائـة وثمانيـة وسـبعين مليـون  إلـى  )3,000,000,000( سـهم  مليـارات 

بنسـبة 49.3% فـي رأس المـال الحالـي للبنـك األهلـي، علمـً بـأن صفقـة االندمـاج تخضـع للشـروط المحددة فـي اتفاقيـة االندماج 

والملخصـة فـي القسـم )8-1( )»اتفاقيـة االندمـاج«( مـن هـذا التعميم، وأنه ال يجـوز تعديل أو التنـازل عن أي من هذه الشـروط إال 

بموافقـة كال البنكيـن. 

وبموجـب صفقـة االندمـاج، سـُتنقل جميـع أصـول مجموعـة سـامبا والتزاماتهـا إلـى البنـك األهلـي مقابـل قيـام البنـك األهلـي 

بإصدار أسـهم العوض لمسـاهمي مجموعة سـامبا، حيث سـيحصل مسـاهمي مجموعة سـامبا المقيدين بسـجل مساهمي 

مجموعـة سـامبا بنهايـة ثانـي فترة تـداول بعد نفاذ قـرار االندماج على عدد )0,739( سـهم فـي البنك األهلي مقابل كل سـهم 

يملكونـه فـي مجموعـة سـامبا )»معامـل المبادلـة«(. وعنـد نفـاذ قـرار االندمـاج، فسيسـتمر البنـك األهلـي فـي الوجـود، أمـا 

مجموعة سـامبا فسـتنقضي بقوة النظام وسـتلغى جميع أسـهمها وفقً ألحكام المواد )191( إلى )193( من نظام الشـركات 

وأحـكام الفقـرة الفرعيـة )1( مـن الفقـرة )أ( مـن المـادة )49( مـن الئحة االندماج واالسـتحواذ. ويشـار إلـى البنك األهلـي بعد نفاذ 

قـرار االندمـاج بــــ »البنـك الدامـج« )لمزيـد مـن المعلومـات حـول إتمام صفقـة االندمـاج، الرجـاء مراجعـة القسـم )10( )»اإلجراءات 

الالزمـة إلتمـام صفقـة االندماج«(.



3

وفـي حـال نتـج عـن عمليـة احتسـاب عدد األسـهم المسـتحقة ألي مـن مسـاهمي مجموعة سـامبا بناًء علـى معامـل المبادلة 

كسـور أسـهم، فسـيتم تقريـب الرقـم الناتـج إلـى أقـل رقـم صحيـح. فعلـى سـبيل المثـال، إذا كان أحـد مسـاهمي مجموعـة 

سـامبا يملـك )100( سـهم فـي مجموعـة سـامبا سـيخصص لـه )73( سـهم مـن أسـهم العـوض وليـس )74( سـهم. وسـيتم 

تجميـع كسـور األسـهم وبيعهـا في تـداول بالنيابة عن مسـاهمي مجموعة سـامبا ومن ثم سـيتم توزيع المتحصـالت الناتجة 

عـن عمليـة بيع كسـور األسـهم على مسـتحقيها كاًل حسـب مـا يسـتحقه، وذلك بعد خصـم التكاليـف المتعلقـة بعملية بيع 

كسـور األسـهم مـن إجمالـي متحصالت بيع كسـور األسـهم. 

وسـيتم تحديـد إجمالـي قيمـة صفقـة االندمـاج بنـاًء علـى قيمـة أسـهم العـوض. ويبلـغ إجمالـي القيمـة االسـمية ألسـهم 

القيمـة  إجمالـي  ويبلـغ  سـعودي.  ريـال   )14,780,000,000( مليـون  وثمانيـن  وسـبعمائة  مليـار  عشـرة  أربعـة  وقـدره  مبلـغ  العـوض 

السـوقية ألسـهم العوض مبلغ وقدره سـتة وخمسـين مليار وتسـعمائة وثالثة ماليين )56,903,000,000( ريال سـعودي، وذلك بناًء 

علـى معامـل المبادلـة وسـعر اإلغـالق لسـهم البنك األهلي البالـغ 38.50 ريال سـعودي كما في تاريـخ 2020/10/8م )وهـو آخر يوم 

تـداول سـبق تاريـخ إبـرام اتفاقيـة االندمـاج(. وسـيتم تحديـد إجمالـي قيمة أسـهم العـوض التـي سـيتم تضمينها فـي القوائم 

الماليـة للبنـك األهلـي فـي وقـت الحـق بنـاًء علـى سـعر اإلغالق لسـهم البنـك األهلي في أخـر يوم تـداول يسـبق تاريخ نفـاذ قرار 

االندمـاج. ولمزيـد مـن التفاصيـل حـول المخاطـر المتعلقـة بذلـك، الرجـاء االطـالع علـى القسـم )1( من مسـتند العـرض )»عوامل 

المخاطرة«(.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن إتمـام صفقـة االندمـاج مشـروط بالحصـول علـى موافقـة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لمجموعـة 

الخاصـة بصفقـة  األهلـي  للبنـك  العاديـة  العامـة غيـر  الجمعيـة  االندمـاج والحصـول علـى موافقـة  الخاصـة بصفقـة  سـامبا 

االندمـاج. ولمزيـد مـن التفاصيل حول شـروط صفقـة االندماج واإلجـراءات الالزمة إلتمام الصفقـة، الرجاء مراجعة القسـم )1-8( 

)»اتفاقيـة االندمـاج«( والقسـم )10( )»اإلجـراءات الالزمـة إلتمـام صفقـة االندمـاج«( مـن هـذا التعميـم. وللتوضيـح، فإنـه فـي حـال 

وافقـت النسـبة المطلوبـة - وهـي ثالثـة أرباع األسـهم الممثلة فـي االجتماع على األقل - من مسـاهمي مجموعة سـامبا في 

الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لمجموعـة سـامبا الخاصـة بصفقة االندمـاج على قـرارات االندمـاج وتحقق جميع شـروط صفقة 

االندماج، فسـتنقضي مجموعة سـامبا بقوة النظام وسـتلغى جميع أسـهمها وسـتنتقل جميـع أصولها والتزاماتهـا إلى البنك 

الدامـج. وعنـد إتمـام صفقـة االندمـاج، سـيحصل جميـع مسـاهمي مجموعـة سـامبا )بمـا فـي ذلـك المسـاهمين الذيـن صوتوا 

بالرفـض أو لـم يشـاركوا فـي التصويـت( علـى أسـهم العـوض فـي البنـك الدامـج وفقـً لمعامـل المبادلـة وسـينتج عـن إتمـام 

صفقـة االندمـاج زيـادة رأس مـال البنـك األهلـي مـن ثالثيـن مليـار )30,000,000,000( ريـال سـعودي إلـى أربعـة وأربعين مليار وسـبعمائة 

وثمانيـن مليـون )44,780,000,000( ريـال سـعودي. ولمزيـد مـن التفاصيـل عـن آثـار صفقـة االندمـاج علـى البنـك األهلـي ومجموعـة 

سـامبا ودوافعهـا، يرجـى مراجعـة القسـم )4-2( )»المنافـع التـي تعـود علـى مسـاهمي مجموعـة سـامبا ومسـاهمي البنـك 

األهلـي«( مـن هـذا التعميم.

وفـي حـال تـم الحصـول علـى موافقـة مسـاهمي مجموعة سـامبا على صفقـة االندمـاج )وذلك من خـالل موافقـة الجمعية 

فسـيصبح  األخـرى،  االندمـاج  صفقـة  شـروط  جميـع  وتحقـق  االندمـاج(  قـرارات  علـى  سـامبا  لمجموعـة  العاديـة  غيـر  العامـة 

مسـاهمي مجموعة سـامبا مالكين لما نسـبته 32.6% من رأس مال البنك الدامج )بدون احتسـاب أسـهم الخزينة لكال البنكين(. 

وسـتكون ملكيـة مسـاهمي البنـك األهلـي الحاليين ما نسـبته 67.4% مـن رأس مال البنك الدامج )بدون احتسـاب أسـهم الخزينة 

لـكال البنكيـن(. وسـيكون لمالكـي أسـهم العـوض الحـق فـي الحصـول علـى األربـاح الموزعـة التي يقـوم البنـك الدامـج باإلعالن 

عنهـا بعـد تاريـخ نفـاذ قـرار االندمـاج. كما سـينتج عن إتمـام صفقة االندمـاج عدد مـن التغييرات في تشـكيل مجلـس إدارة البنك 

الدامـج وذلـك مـن تاريـخ نفـاذ قـرار االندمـاج. )ولمزيـد مـن التفاصيـل حـول التغييـرات المقترحـة علـى تشـكيل مجلـس اإلدارة، 

الرجـاء مراجعـة القسـم )8-1( )»اتفاقيـة االندمـاج«( مـن هـذا التعميم.

وقـد تقـدم البنـك األهلـي إلـى هيئـة السـوق الماليـة لتسـجيل وطرح أسـهم العـوض وتقدم بطلـب إلى شـركة السـوق المالية 

السـعودية )تـداول( لقبـول إدراج أسـهم العـوض فـي تـداول، وقـد تـم تقديـم مسـتند العـرض لهيئـة السـوق الماليـة وتمـت 

الموافقـة علـى نشـره. كمـا تم اسـتيفاء كافة متطلبات هيئة السـوق المالية، وباسـتثناء صدور الموافقات الالزمـة من الجمعية 

العامـة غيـر العاديـة للبنـك األهلي الخاصـة بصفقة االندمـاج والجمعية العامـة غير العاديـة لمجموعة سـامبا الخاصة بصفقة 

االندمـاج، فقـد تـم الحصول علـى كافـة الموافقـات النظاميـة المتعلقة بصفقـة االندماج.
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وبتاريـخ هـذا التعميـم، يتمثـل المسـاهمون الكبـار فـي مجموعـة سـامبا بالمسـاهمين التاليـة أسـماؤهم: صندوق االسـتثمارات 

للتأمينـات  العامـة  تبلـغ 11.5%(، والمؤسسـة  )بنسـبة ملكيـة  للتقاعـد  العامـة  تبلـغ 22.9%( والمؤسسـة  )بنسـبة ملكيـة  العامـة 

االجتماعيـة )بنسـبة ملكيـة تبلـغ 7.1%( ويتمثـل المسـاهمون الكبـار فـي البنـك األهلـي بالمسـاهمين التاليـة أسـماؤهم: صنـدوق 

االسـتثمارات العامـة )بنسـبة ملكيـة تبلـغ 44.29%(، والمؤسسـة العامة للتقاعد )بنسـبة ملكية تبلـغ 5,36%(، والمؤسسـة العامة 

للتأمينـات االجتماعيـة )بنسـبة ملكيـة تبلـغ %5.18(.

ا مـن صنـدوق االسـتثمارات العامـة  وتجـدر اإلشـارة إلـى أن صفقـة االندمـاج تنطـوي علـى وجـود أطـراف ذوي عالقـة، حيـث إن كّلً

والمؤسسـة العامـة للتقاعـد والمؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة مـن كبـار المسـاهمين فـي كل مـن مجموعـة سـامبا 

والبنـك األهلـي ولـدى كل منهـم ممثليـن فـي مجلـس إدارة كال البنكيـن. ووفقـً لمتطلبـات الفقـرة )4( مـن المـادة )191( مـن 

نظـام الشـركات، فإنـه ال يحـق للمسـاهم الذي يملك أسـهم فـي البنك األهلـي ومجموعة سـامبا - بما في ذلك المسـاهمين 

مـن األطـراف ذوي العالقـة - التصويـت علـى قـرارات االندمـاج إال فـي الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة ألحـد البنكيـن، ولمزيـد مـن 

التفاصيـل، يرجـى مراجعـة القسـم )6( )»األطـراف ذوي العالقـة«( مـن هـذا التعميـم.

كمـا يوجـد لعـدد مـن أعضـاء مجلسـي إدارة مجموعـة سـامبا والبنـك األهلي مصلحة فـي صفقـة االندماج، فقد قـام كل من 

األسـتاذ/ يزيـد عبدالرحمـن الحمّيد )بصفته ممثل لــصندوق االسـتثمارات العامة فـي مجلس إدارة مجموعة سـامبا(، والدكتور/ 

إبراهيـم سـعد المعجـل )بصفتـه ممثل لــصندوق االسـتثمارات العامة في مجلـس إدارة مجموعة سـامبا ومالًكا ألسـهم في 

البنـك األهلـي(، واألسـتاذ/ إيـاد عبدالرحمـن الحسـين )بصفته ممثل للمؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعية فـي مجلس إدارة 

مجموعـة سـامبا( ، واألسـتاذ/ علـي حسـين علـي رضـا )بصفتـه ممثـل للمؤسسـة العامـة للتقاعـد فـي مجلـس إدارة مجموعة 

سـامبا ومالـًكا ألسـهم فـي البنـك األهلـي(، والدكتـور/ وليـد بـن سـليمان أبانمـي )بصفتـه مالـًكا ألسـهم فـي البنـك األهلـي( 

باإلفصـاح عـن مصلحتهـم فـي صفقة االندماج لمجلـس إدارة مجموعة سـامبا، وامتنعوا إثـر ذلك عن المشـاركة في التصويت 

علـى قـرار مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا الصـادر بالموافقة على إبـرام اتفاقيـة االندماج.

كمـا قـام كل مـن األسـتاذ/ سـعيد محمـد الغامـدي واألسـتاذ/ راشـد إبراهيم شـريف واألسـتاذ/ مارشـل شـارلز بايلي واألسـتاذ/ 

ديفيـد جيفـري مييـك )بصفتهـم ممثليـن لصنـدوق االسـتثمارات العامـة فـي مجلـس إدارة البنـك األهلـي(، والمهنـدس/ أنيـس 

أحمـد مؤمنـة )بصفتـه ممثـل للمؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة فـي مجلـس إدارة البنـك األهلـي ومالـكً ألسـهم فـي 

مجموعـة سـامبا(، واألسـتاذ/ سـعود سـليمان الجهنـي )بصفتـه ممثـل للمؤسسـة العامـة للتقاعـد فـي مجلـس إدارة البنـك 

األهلـي( باإلفصـاح عـن مصلحتهـم فـي صفقـة االندماج لمجلـس إدارة البنـك األهلي، وقـد امتنعوا إثـر ذلك عن المشـاركة في 

التصويـت علـى قـرار مجلـس إدارة البنـك األهلـي الصـادر بالموافقـة علـى إبـرام اتفاقيـة االندماج.

إن هـذا التعميـم صـادر مـن مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا، وموجـه إلـى مسـاهمي مجموعـة سـامبا. وقـد تـم إعـداد هـذا 

التعميـم وفقـً لمتطلبـات المـادة )39( مـن الئحـة االندمـاج واالسـتحواذ. وال يتحمـل أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا أي 

مسـؤولية عـن صحـة ودقة المعلومات المتعلقـة بالبنك األهلي والواردة فـي هذا التعميم، حيث إن جميـع المعلومات الواردة 

فـي هـذا التعميـم والمتعلقـة بالبنـك األهلـي وشـركاته التابعـة تسـتند إلـى المعلومـات المقدمـة من البنـك األهلـي باإلضافة 

إلـى المعلومـات التـي تـم الحصـول عليهـا مـن البنـك األهلي خـالل مرحلـة إجـراء مجموعة سـامبا - بمسـاعدة مستشـاريها - 

دراسـات العنايـة المهنيـة الالزمـة بشـأن البنـك األهلـي. كمـا تجدر اإلشـارة إلـى أن البنك األهلـي ملتزم بموجـب اتفاقيـة االندماج 

بتزويـد مجموعـة سـامبا بجميـع المعلومـات الخاصـة بالبنـك األهلـي والمطلوبـة لغـرض إعداد هـذا التعميـم. كما قـدم البنك 

األهلـي بموجـب اتفاقيـة االندمـاج ضمانـً لمجموعـة سـامبا )بحسـب ما هو متعـارف عليه فـي مثل هـذه الحاالت( فيمـا يتعلق 

بصحـة واكتمـال المعلومـات )مـن جميـع الجوانـب الجوهريـة( المقدمـة لمجموعـة سـامبا بشـأن صفقـة االندمـاج وذلـك كما 

فـي تاريـخ تقديمهـا بمـا فـي ذلـك المعلومـات التـي تـم تقديمهـا خـالل مرحلة إجـراء دراسـات العنايـة المهنيـة الالزمـة وإعداد 

المسـتندات المتصلـة باالندمـاج بمـا فيهـا هـذا التعميـم، وأن المعلومـات المقدمـة غيـر مضللة من جميـع الجوانـب الجوهرية. 

كمـا قـدم البنـك األهلـي ضمانـً بموجـب اتفاقيـة االندماج بأنـه لم يقم بشـكل متعمـد بإخفـاء أي معلومات جوهريـة متصلة 

بصفقـة االندمـاج عـن مجموعـة سـامبا، وذلك باسـتثناء المعلومات التـي تم حجبها بعلم مجموعة سـامبا خـالل مرحلة إجراء 

دراسـات العنايـة المهنيـة الالزمـة، علمـً بأنـه تـم حجب هـذه المعلومات نظـًرا لسـريتها أو حساسـيتها أو لوجود قيـود نظامية 

تمنـع اإلفصـاح عنها.
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تـم نشـر هـذا التعميـم فـي نفـس توقيـت نشـر مسـتند العـرض الصـادر عـن البنـك األهلـي فيمـا يتعلـق باالندمـاج. ويتضمـن 

مسـتند العـرض معلومـات تتعلـق بالبنـك األهلـي وشـركاته التابعـة وصفقـة االندمـاج. وإذ يتضمـن هـذا التعميـم إحـاالت إلـى 

أقسـام معينـة فـي مسـتند العـرض لغـرض مسـاعدة مسـاهمي مجموعة سـامبا في تحديـد موقع هـذه المعلومـات ضمن 

مسـتند العـرض الطالعهـم عليهـا، إال أن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سـامبا، سـواًء أكانوا مجتمعيـن أو منفردين، ال يتحملون 

أي مسـؤولية تجـاه مسـاهمي مجموعـة سـامبا فيمـا يتعلـق بالمعلومـات الـواردة فـي مسـتند العـرض. وبنـاًء عليـه، فـال يقدم 

أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا مجتمعين أو منفرديـن أي تأكيدات أو تعهـدات، صريحة أو ضمنية، فيمـا يتعلق بصحة أو 

دقـة أو اكتمـال المعلومـات الـواردة فـي مسـتند العرض.

ويـرى أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا )مـن غيـر األعضـاء ذوي المصلحـة في صفقـة االندماج( بـأن صفقة االندمـاج عادلة 

ومعقولـة، وذلـك بعـد بذلهـم العنايـة الالزمـة المناسـبة بمسـاعدة مستشـاريهم، وبعـد األخـذ فـي االعتبـار وضع السـوق في 

تاريـخ نشـر هـذا التعميـم، وفـرص النمـو المسـتقبلية للبنـك الدامـج، والمنافـع المتوقعـة مـن صفقـة االندمـاج، واالستشـارة 

المسـتقلة المقدمـة لهـم مـن قبـل شـركة مورغـان سـتانلي السـعودية )بصفتهـا المستشـار المالـي لمجموعـة سـامبا فيمـا 

يتعلـق بصفقـة االندمـاج( بتاريـخ 1442/2/24هــ الموافـق 2020/10/11م )مرفـق نسـخة منهـا فـي الملحـق )1( مـن هـذا التعميـم(، 

والتـي ُتفيـد بأنـه فـي تاريـخ تقديـم تلك االستشـارة إلـى مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا، ووفقـً للعوامـل واالفتراضـات والقيود 

الموضحـة فـي تلك االستشـارة، فإن شـركة مورغان سـتانلي السـعودية تـرى أن معامل المبادلـة المتفق عليه بموجـب اتفاقية 

االندمـاج عـادل مـن الناحيـة الماليـة لمجموعة سـامبا.

كمـا يـرى أعضـاء مجلـس إدارة مجموعة سـامبا )من غيـر األعضاء ذوي المصلحة فـي صفقة االندماج( أن صفقـة االندماج تصب 

فـي مصلحـة مجموعـة سـامبا ومسـاهميها، وبالتالـي يوصـون باإلجمـاع مسـاهمي مجموعـة سـامبا بالموافقة علـى صفقة 

االندمـاج. وعنـد تقديمهـم لهـذه التوصيـة، فقـد أخـذ أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا فـي االعتبـار االستشـارة الخارجيـة 

التـي تلقوهـا بشـأن المسـائل القانونيـة والماليـة والمحاسـبية واالسـتراتيجية وغيرهـا مـن المسـائل المتعلقة بصفقـة االندماج، 

علًمـا بـأن مجموعـة سـامبا لـم تتلـق أي عرض بديـل حتـى تاريخ هـذا التعميم.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا لـم يأخـذوا فـي االعتبـار األهـداف االسـتثمارية الفرديـة أو الوضـع 

المالـي أو الوضـع الزكـوي والضريبـي أو الظـروف الخاصـة بـكل مسـاهم نظـًرا الختـالف الظـروف واألوضـاع واألهـداف الخاصـة 

بـكل منهـم، ولـم يأخـذوا باالعتبـار مسـتويات وأنمـاط التـداول وأسـعار سـهم البنـك األهلـي أو أي ظـروف أخـرى بعـد تاريـخ هذا 

التعميـم. وعليـه، يؤكـد أعضـاء مجلـس اإلدارة علـى ضرورة قيام كل مسـاهم من مسـاهمي مجموعة سـامبا بالحصول على 

استشـارة مهنيـة مسـتقلة مـن مستشـار مالـي مرخـص لـه مـن قبـل هيئـة السـوق الماليـة بخصـوص صفقـة االندمـاج. وعليـه، 

فإنـه يجـب علـى كل مسـاهم مـن مسـاهمي مجموعـة سـامبا االعتمـاد علـى مراجعته الخاصـة لصفقـة االندمـاج للتأكد من 

مـدى مالءمـة صفقـة االندمـاج والمعلومـات الـواردة فـي هـذا التعميـم لألهـداف االسـتثمارية واألوضـاع الماليـة الخاصـة به.

كمـا تجـدر اإلشـارة بأن جميع أعضـاء مجلس إدارة مجموعة سـامبا )الذين يحق لهـم التصويت( يعتزمـون التصويت بالموافقة 

علـى قـرارات االندمـاج في الجمعيـة العامة غير العادية لمجموعة سـامبا الخاصـة بصفقة االندماج.

يكـون للعبـارات واالختصـارات المسـتخدمة فـي هـذا التعميـم المعانـي المحـددة فـي قسـم التعريفـات والمصطلحـات فـي 

القسـم )1( )»المصطلحـات والتعريفـات«( مـن هـذا التعميـم، وتكون كل إشـارة إلى األوقـات والتواريخ الواردة في هـذا التعميم 

إشـارًة إلـى توقيـت مدينـة الريـاض فـي المملكـة العربيـة السـعودية والتقويـم الميـالدي، ما لـم ُينص على خـالف ذلك.

وينبغـي علـى المسـاهمين قـراءة هـذا التعميم بشـكل كامـل ومراجعة كافة أقسـامه بعنايـة، وكذلك قراءة مسـتند العرض 

الُمقـدم مـن البنـك األهلي بشـكل كامـل وبعناية وذلـك قبل التصويـت على قـرارات االندماج.
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عّينت مجموعة سامبا شركة مورغان ستانلي السعودية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج.

المستشار المالي

 Morgan Stanley

ال تتحمـل هيئـة السـوق الماليـة وشـركة السـوق الماليـة السـعودية )تـداول( أي مسـؤولية عـن محتويـات هـذا التعميـم، وال 

تقدمـان أي تأكيـد يتعلـق بدقتهـا أو اكتمالهـا، وتخليـان نفسـيهما صراحـة مـن أي مسـؤولية مهمـا كانـت عـن أي خسـارة تنتـج 

عمـا ورد فـي هـذا التعميـم أو عـن االعتمـاد علـى أي جـزء منـه. 

تـم نشـر هـذا التعميـم فـي تاريـخ 1442/6/27هــ ) الموافـق 2021/2/9 م (، وتم إعـداده باللغتيـن العربيـة واالنجليزيـة، وتعتبر اللغة 

العربيـة هـي اللغـة المعتمـدة وبالتالي في حـال وجود اختالف بين النـص العربي واإلنجليزي، فسـيؤخذ بالنص العربي.  
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إشعار مهم

يحتـوي هـذا التعميـم علـى رأي مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا بشـأن العـرض المقـدم لمسـاهمي مجموعـة سـامبا لغـرض 

دمـج مجموعـة سـامبا فـي البنـك األهلـي، وخطـط البنـك األهلـي الخاصـة بمجموعـة سـامبا وموظفيهـا، ويهـدف إلـى تزويـد 

مسـاهمي مجموعة سـامبا برأي مجلس إدارة مجموعة سـامبا بشـأن العرض المقدم من البنك األهلي لمسـاعدة مسـاهمي 

مجموعـة سـامبا فـي التصويـت علـى قـرارات االندماج.

والجديـر بالذكـر أن خمسـة مـن أصـل عشـرة أعضـاء مـن مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا لديهـم مصلحـة فيما يتعلـق بصفقة 

االندمـاج. وقـد امتنـع األعضـاء ذوي المصلحـة فـي صفقـة االندمـاج عـن التصويـت علـى أحـكام اتفاقيـة االندمـاج. ولذلـك، فـإن 

اآلراء التـي عبـر عنهـا مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا فـي هـذا التعميم ال تشـمل آراء أعضـاء مجلـس إدارتهـا ذوي المصلحة في 

صفقـة االندمـاج )ولمزيـد مـن التفاصيـل عـن أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا ذوي المصلحة فـي صفقة االندمـاج، يرجى 

مراجعـة القسـم )6( )»األطـراف ذوي العالقـة«( مـن هـذا التعميم(. 

ينبغـي قـراءة هـذا التعميـم، ومسـتند العـرض الصـادر مـن البنـك األهلـي، بشـكل كامـل ومراجعـة كافـة أقسـامه بعناية قبل 

التصويـت علـى صفقـة االندمـاج. وفـي حـال وجود أي شـك بخصوص قـرار التصويـت الذي ينبغـي اتخاذه فـي الجمعيـة العامة 

غيـر العاديـة الخاصـة بصفقـة االندمـاج، فإن مجلـس إدارة مجموعة سـامبا يوصي بالحصول على استشـارة مالية مسـتقلة من 

أي مستشـار مالي مرخص له من قبل هيئة السـوق المالية. وال تتحمل هيئة السـوق المالية وشـركة السـوق المالية السـعودية 

)تـداول( أي مسـؤولية عـن محتويـات هذا التعميـم، وال تقدمان أي تأكيد يتعلـق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسـيهما صراحة 

مـن أي مسـؤولية مهمـا كانـت عـن أي خسـارة تنتـج عما ورد فـي هذا التعميـم أو عـن االعتماد على أي جـزء منه. 

إن المعلومـات والبيانـات واإلفـادات الـواردة فـي هـذا التعميـم تـم تقديمهـا كمـا هي في تاريخ نشـره، مـا لم يتم تحديـد تاريخ 

آخـر ألي مـن تلـك المعلومـات أو البيانـات أو اإلفـادات، وبالتالـي فـإن هـذه المعلومـات أو البيانـات أو اإلفـادات عرضـة للتغيـر بعـد 

تاريـخ نشـر هـذا التعميـم. وعليه، فإن نشـر هـذا التعميـم ال يعني بالضـرورة عدم تغّيـر أي من الوقائـع والمعلومات الـواردة في 

هـذا التعميـم. كمـا ال يجـب اعتبـار أي مـن المعلومات الواردة فـي هذا التعميم علـى أنها توقعـات أو تنبؤات حـول األداء المالي 

المسـتقبلي للبنـك الدامـج أو أي مـن شـركاته التابعـة، وال يجـب اعتبـار أي إفـادة فـي هـذا التعميـم علـى أنهـا تأكيـد بـأن ربحيـة 

سـهم البنـك الدامـج سـتكون مسـاوية أو سـتزيد عـن ربحية سـهم مجموعة البنـك األهلي فـي الفتـرات المالية السـابقة.

كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه لـم يتـم تفويـض أي شـخص بتقديـم أي معلومـات أو إفـادات بالنيابـة عـن مجلـس إدارة مجموعـة 

سـامبا باسـتثناء مـا هـو موضـح في هذا التعميـم، وبالتالي يجـب عدم االعتمـاد على أي معلومـات أو إفادات صـادرة عن أطراف 

أخرى باعتبار أنها صادرة عن مجموعة سـامبا أو شـركة مورغان سـتانلي السـعودية أو أي من مستشـاري مجموعة سـامبا فيما 

يتعلق بصفقـة االندماج.

ويمكـن الحصـول علـى نسـخ مـن هـذا التعميـم مـن المقـر الرئيسـي لمجموعة سـامبا أو مـن خـالل زيـارة موقعهـا اإللكتروني 

)www.samba.com( أو الموقـع االلكترونـي لشـركة السـوق الماليـة السـعودية )تـداول( )www.tadawul.com.sa(. وباسـتثناء 

هـذا التعميـم، فإنـه يجـب عـدم اعتبـار أي مـن محتويـات المواقـع اإللكترونيـة الموضحـة أعـاله علـى أنهـا تشـكل جزء مـن هذا 

التعميـم وال تتحمـل مجموعـة سـامبا أي مسـؤولية عـن محتـوى هـذه المواقـع اإللكترونيـة.

وقـد عّينـت مجموعـة سـامبا شـركة مورغـان سـتانلي السـعودية كمستشـار مالي لهـا بشـأن صفقة االندمـاج. وتعمل شـركة 

السـعودية،  العربيـة  المملكـة  الماليـة فـي  السـوق  السـعودية، وهـي شـركة مرخـص لهـا مـن قبـل هيئـة  مورغـان سـتانلي 

كمستشـار مالـي حصـري لمجموعة سـامبا بشـأن صفقـة االندماج، ولن تكون مسـؤولة تجـاه أي طرف بخالف مجموعة سـامبا 

عـن تقديـم المشـورة حـول صفقـة االندمـاج أو أي مسـألة أخرى مشـار إليها في هـذا التعميم. كمـا لم تتحقق شـركة مورغان 

سـتانلي السـعودية بشـكل مسـتقل مـن صحـة ودقـة المعلومـات والبيانـات الـواردة فـي هـذا التعميـم. وعليـه، فـال تتحمـل 

شـركة مورغـان سـتانلي السـعودية أو أي مـن شـركاتها التابعـة أي مسـؤولية قد تنتـج عن عدم صحـة أو دقة أو اكتمـال أي من 

البيانـات أو المعلومـات الـواردة فـي هـذا التعميم.
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كمـا عّينـت مجموعـة سـامبا شـركة ديلويـت للخدمـات االستشـارية الماليـة المحـدودة كمستشـار العنايـة المهنيـة المالـي 

لهـا فيمـا يتعلـق بصفقـة االندمـاج، ولـن تكـون مسـؤولة تجـاه أي طـرف بخـالف مجموعـة سـامبا عـن تقديـم المشـورة حـول 

صفقـة االندمـاج أو أي مسـألة أخـرى مشـار إليهـا فـي هـذا التعميـم. كمـا لـم تتحقـق شـركة ديلويـت للخدمـات االستشـارية 

الماليـة المحـدودة وشـركة ديلويـت توتـش توماتسـو ليمتـد والكيانات وشـبكة األعضـاء والجهات التابعة لها  بشـكل مسـتقل 

مـن صحـة ودقـة المعلومـات والبيانـات الـواردة فـي هـذا التعميـم. وعليـه، فـال تتحمـل شـركة ديلويـت توتـش توماتسـو ليمتد 

أو كياناتهـا أو الجهـات أواالشـخاص التابعـة لهـا أي مسـؤولية قـد تنتـج عـن عـدم صحـة أو دقـة أو اكتمـال أي مـن البيانـات أو 

المعلومـات الـواردة فـي هـذا التعميـم.

 

قيود النشر والتوزيع

إن هـذا التعميـم موجـه لمسـاهمي مجموعـة سـامبا، مـع مراعـاة أي قيـود فـي األنظمـة والقوانين الخاصـة بأي دولـة مقيدة. 

وعلـى الرغـم مـن أنه يحق لجميع مسـاهمي مجموعة سـامبا حضـور الجمعيـة العامة غير العاديـة لمجموعة سـامبا الخاصة 

بصفقـة االندمـاج والتصويـت علـى قراراتهـا )مـع مراعـاة أي قيـود قـد تكـون مفروضـة بسـبب وجـود تعـارض فـي المصالـح أو 

أي قيـود أخـرى بموجـب األنظمـة المعمـول بهـا فـي المملكـة( إال أنـه ينبغي علـى مسـاهمي مجموعة سـامبا المقيميـن خارج 

المملكـة األخـذ فـي االعتبـار بـأن هـذا التعميـم لـم يتم تقديمـه أو تسـجيله لـدى أي هيئة تنظيميـة خـارج المملكـة. وعليه، في 

حال كان أي من مسـاهمي مجموعة سـامبا مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم مجموعة سـامبا بأي إجراءات تمكن 

المسـاهم المعنـي مـن التصويـت علـى قـرارات االندمـاج بشـكل نظامـي، فإنه يجـب على المسـاهم المعنـي عدم المشـاركة 

فـي التصويـت علـى القـرارات المقترحـة فـي الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لمجموعـة سـامبا الخاصـة بصفقـة االندمـاج. وفي 

حـال قـام المسـاهم المعنـي بالتصويـت علـى قـرارات االندماج، فإنـه يحق لمجموعة سـامبا والبنـك األهلي عدم االسـتمرار في 

صفقـة االندمـاج إال فـي حـال أن صفقـة االندمـاج قد تـم الموافقة عليهـا من قبـل األغلبيـة المطلوبة من مسـاهمي مجموعة 

سـامبا دون احتسـاب األصـوات الخاصة بالمسـاهم المعني.   

التوقعات واإلفادات المستقبلية

يتضمـن هـذا التعميـم بعـض التوقعـات واإلفـادات المسـتقبلية المتعلقـة بالبنـك الدامـج، وتتمثـل هـذه التوقعـات واإلفـادات 

المسـتقبلية فـي كونهـا غيـر مبنيـة علـى حقائـق تاريخيـة أو حاليـة. ومـن الممكـن أن يسـتدل علـى هـذه اإلفـادات المسـتقبلية 

مـن خـالل اسـتخدام مفـردات وعبـارات مسـتقبلية، ومنهـا على سـبيل المثال ال الحصـر »يتوقـع«، أو »يهـدف«، أو »يقـدر«، أو »ينوي«، 

أو »يخطـط«، أو »سـوف«، أو »هـدف«، أو »يعتقـد«، أو »يسـعى«، أو »قـد«، أو »سـيكون«، أو »يمكـن«، أو »ينبغـي« أو صيـغ النفـي لهـذه 

هـذا  فـي  الـواردة  المسـتقبلية  اإلفـادات  وتتضمـن  المعنـى.  فـي  لهـا  المشـابهة  أو  المقاربـة  األخـرى  المفـردات  أو  المفـردات 

التعميـم، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، )1( التقديـرات األوليـة للمنافـع المتوقعـة مـن صفقـة االندمـاج، والتوقعات المسـتقبلية 

للمصروفـات الـرأس ماليـة، والنفقـات، واإليـرادات، واألداء المالـي، والظروف المالية، وسياسـة توزيـع األرباح، والخسـائر، وغيرها من 

األحـداث المسـتقبلية، و)2( اسـتراتيجيات العمـل، واإلدارة والتوسـع وتنميـة أعمـال البنـك الدامـج، و)3( صفقـة االندمـاج والتواريـخ 

التـي يتوقـع فيهـا وقـوع هـذه األحـداث. وال يمكن الجـزم أو التأكيد بإمكانيـة تحقيق أي من األهـداف أو التوقعات المشـار إليها 

فـي هـذا التعميـم ، وال يتحمـل المستشـارين الوارد ذكرهم في قسـم )» دليل الشـركة«( من هذا التعميـم أو أي من مدراءهم 

أو موظفيهـم أي مسـؤولية ناتجـة عـن أي خسـارة أو أضـرار مباشـرة أو غيـر مباشـرة قد يتكبدها أي شـخص نظـرًا العتماده على 

أي بيانـات أو بسـبب إغفـال أي معلومـات لـم يتـم تضمينهـا فـي هـذا التعميم.

وينبغـي اإلشـارة الـى أن هـذه اإلفـادات المسـتقبلية تتضمـن مخاطـر قـد تكـون ظاهـرة أو غيـر ظاهـرة، وعوامل أخرى قـد تؤدي 

إلـى اختـالف النتائـج الفعليـة أو األداء أو االسـتراتيجيات أو األحـداث بشـكل جوهري عن تلك التـي تضمنتها هذه اإلفـادات صراحة 

أو ضمنـً. وتعتبـر المخاطـر المتعلقـة باإلفـادات المسـتقبلية خـارج سـيطرة مجموعـة سـامبا وال يمكـن تقديرهـا بشـكل دقيـق، 
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مثـل أوضـاع السـوق المسـتقبلية وسـلوك المشـاركين اآلخريـن فـي السـوق، ولهـذا ينبغـي عـدم االعتمـاد علـى هـذه اإلفـادات 

بشـكل كامـل. كمـا أن هـذه اإلفـادات المسـتقبلية ال تعتبـر ضمانً لألداء الفعلي المسـتقبلي للبنـك الدامج ولم يتـم مراجعتها 

مـن قبـل المحاسـبين إال فـي الحاالت المشـار إليها. وتسـتند هذه اإلفـادات المسـتقبلية إلى افتراضـات عديدة، منهـا االفتراضات 

المتعلقـة باسـتراتيجيات العمـل الحالية والمسـتقبلية للبنـك الدامج والبيئة التنظيمية التي سـيمارس البنك الدامـج أعماله فيها 

فـي المسـتقبل. ونـود التوضيـح بـأن كل اإلفـادات المسـتقبلية الشـفهية منهـا والخطيـة الصـادرة عـن مجموعـة سـامبا أو أي 

أشـخاص يتصرفـون نيابـة عنـه مشـمولة بشـكل صريـح فـي مجملها باإلشـعار الـوارد في هذا القسـم.

إن مجموعـة سـامبا ال تعتـزم وال تتحمـل أي التـزام بتعديـل أو تحديـث اإلفـادات المسـتقبلية الواردة فـي هذا التعميم باسـتثناء 

مـا هـو مطلوب بموجـب األنظمـة واللوائح السـارية.

وال ُيعـد هـذا التعميـم وال يمكـن اعتبـاره بمثابـة استشـارة قانونيـة أو ماليـة أو ضريبيـة أو زكويـة، وفـي حـال وجـود أي شـك 

بخصـوص التصويـت الـذي ينبغـي اتخـاذه مـن قبـل أي مسـاهم فـي الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لمجموعـة سـامبا الخاصة 

بصفقـة االندمـاج، فـإن مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا يوصـي بالحصـول علـى استشـارة ماليـة مسـتقلة مـن مستشـار مالـي 

مسـتقل ومرخـص لـه مـن قبـل هيئـة السـوق الماليـة السـعودية.
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دليل الشركة

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز

ص. ب. 833
الرياض - 11421

المملكة العربية السعودية
الهاتف:  0583 811 11 966+

الفاكس: 0549 811 11 966+
shareholders.affairs@samba.com : :البريد اإللكتروني

  www.samba.com :الموقع اإللكتروني

المستشار المالي لمجموعة سامبا المالية

شركة مورغان ستانلي السعودية
الدور 10، برج الراشد

شارع المعذر 
ص. ب. 66633

الرياض 11586
المملكة العربية السعودية

الهاتف: 7000 218 11 966+
infomssa@morganstanley.com :البريد اإللكتروني
  www.morganstanley.com :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني لمجموعة سامبا المالية

خشيم محامون ومستشارون
الطابق السابع عشر، برج )ب(، أبراج العليا - حي العليا

ص.ب. 230667
الرياض 11321

المملكة العربية السعودية
الهاتف : 8700 461 11 966+

الفاكس: 8799 461 11 966+
info@khoshaim.com :البريد اإللكتروني

  www.khoshaim.com :الموقع اإللكتروني

مستشار العناية المهنية المالي لمجموعة سامبا المالية

ديلويت للخدمات االستشارية المالية المحدودة
شارع األمير تركي بن عبد اهلل آل سعود، منطقة السليمانية

الرياض، 213
المملكة العربية السعودية

الهاتف : 8400 282 11 966+
الفاكس: 8428 282 11 966+

  Rajeevpatel@deloitte.com:البريد اإللكتروني
 www.deloitte.com :الموقع اإللكتروني

مالحظـة: قـدم المستشـارون الموضحة أسـمائهم أعـاله موافقتهم الخطية على نشـر أسـمائهم وعناوينهم وشـعاراتهم 

وإفاداتهـم وفًقـا للسـياق الـوارد فـي هـذا التعميـم، ولم يقم أي منهم بسـحب تلـك الموافقة حتـى تاريخ هـذا التعميم. 
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1442/6/26هـ )الموافق 2021/2/8م(

1442/6/26هـ )الموافق 2021/2/8م(

1442/6/26هـ )الموافق 2021/2/8م(

1442/6/26هـ )الموافق 2021/2/8م(

1442/6/27هـ )الموافق 2021/2/9م(

1442/7/13هـ )الموافق 2021/2/25م(

1442/7/13هـ )الموافق 2021/2/25م(

1442/6/27هـ )الموافق 2021/2/9م(

تـم تسـليم المسـودة النهائيـة مـن مسـتند العـرض للهيئـة 
بتاريـخ 1442/06/21هــ )الموافـق 2021/02/03م( تقديم مستند العرض للهيئة

موافقـة هيئـة السـوق المالية علـى طلب زيـادة رأس المال 
ونشر مسـتند العرض

اإلعـالن علـى موقـع تداول عن دعـوة الجمعيـة العامة غير 
العاديـة لمجموعـة سـامبا الخاصـة بصفقـة االندمـاج )مع 
اإلشـارة إلـى إمكانية عقـد اجتمـاع ثاني بعد سـاعة واحدة 
مـن انتهـاء المـدة المحـددة النعقـاد االجتمـاع األول لعدم 

اكتمـال النصـاب القانونـي الالزم لعقـد االجتماع( 

نشـر تعميـم مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا، ونشـر البنـك 
األهلـي لمسـتند العـرض وتعميـم المسـاهمين 

بـدء فترة التصويـت االلكتروني للمسـاهمين في الجمعية 
العامـة غيـر العادية لمجموعة سـامبا على بنـود الجمعية

توفير المستندات المتاحة للمعاينة من ِقبل البنك األهلي 
ومجموعة سامبا

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية 
العامة غير العادية للبنك األهلي على بنود الجمعية

العامـة  الجمعيـة  تـداول عـن دعـوة  اإلعـالن علـى موقـع 
غيـر العاديـة للبنـك األهلـي الخاصـة بصفقة االندمـاج )مع 
اإلشـارة إلـى إمكانية عقـد اجتمـاع ثاني بعد سـاعة واحدة 
مـن انتهـاء المـدة المحـددة النعقـاد االجتمـاع األول لعدم 

اكتمـال النصـاب القانونـي الـالزم لعقـد االجتمـاع(

مـن  كل  انعقـاد  علـى  الماليـة  السـوق  هيئـة  موافقـة 
الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لمجموعـة سـامبا الخاصـة 
للبنـك  العاديـة  غيـر  العامـة  والجمعيـة  االندمـاج  بصفقـة 

االندمـاج بصفقـة  الخاصـة  األهلـي 

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج

تعتبـر التواريـخ الموضحـة فـي الجـدول التالـي استرشـادية فقـط - وقـد تتغيـر أو تتعـدل - وتسـتند علـى عـدة أمـور مـن بينهـا 

اسـتيفاء شـروط صفقـة االندمـاج )وتواريـخ اسـتيفاء تلـك الشـروط( بمـا فـي ذلـك، على سـبيل المثـال ال الحصـر، موافقـة كل من 

مسـاهمي مجموعـة سـامبا ومسـاهمي البنـك األهلـي علـى صفقـة االندمـاج، ويوضـح القسـم ) 1-8( )»اتفاقيـة االندمـاج«( مـن 

هـذا التعميـم شـروط اتفاقيـة االندمـاج بشـكل أكثـر تفصيـًلا. وسـتقوم مجموعـة سـامبا باإلعـالن علـى موقـع تـداول عـن أي 

تغييـرات علـى الجـدول الزمنـي والتواريـخ المتوقعـة الموضحـة فـي الجـدول أدنـاه.

 الحدث                                                         الجدول الزمني / التاريخ المتوقع

1. اإلجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية 
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بعـد سـاعة واحـدة من انتهـاء المـدة المحـددة النعقاد 
اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة األول الـذي لـم 

يتحقـق النصـاب القانونـي الـالزم النعقـاده.

بعد سـاعة واحـدة من انتهـاء المدة المحـددة النعقاد 
اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة األول الـذي لـم 

يتحقـق النصـاب القانونـي الـالزم النعقاده. 

الثانـي  أو  األول  االجتمـاع  انعقـاد  عـدم  حـال  )فـي 
للجمعيـة العامـة غيـر العادية الخاصة بصفقـة االندماج 

البنكيـن( مـن  ألي 

                                             الحدث                               الجدول الزمني / التاريخ المتوقع

2.  اإلجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية

سامبا لمجموعة  العادية  غير  العـامـة  الـجمـعـيــة   انعـقـاد 
 الخاصة بصفقة االندماج )االجتماع األول( - يتحقق النصاب
يمثلون المساهمين  من  عدد  بحضور  للجمعية   القانوني 

نصف رأس مال مجموعة سامبا على األقل

انعقـاد الجمعيـة العامـة غير العاديـة للبنك األهلـي الخاصة 
بصفقـة االندماج )االجتماع األول( - يتحقق النصاب القانوني 
للجمعيـة بحضـور عدد مـن المسـاهمين يمثلـون نصف رأس 

مـال البنـك األهلي علـى األقل

نشـر قـرارات االندمـاج التي تم اتخاذهـا في االجتمـاع األول أو
العاديـة لمجموعـة  العامـة غيـر  الثانـي للجمعيـة  االجتمـاع 
)أو  تـداول  موقـع  علـى  االندمـاج  بصفقـة  الخاصـة  سـامبا 
اإلعـالن عـن عـدم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العادية في 

حـال عـدم تحقـق نصابهـا القانونـي( 

سـامبا  لمجموعـة  العاديـة  غيـر  العامـة  الجمعيـة  انعقـاد 
الخاصـة بصفقـة االندمـاج )االجتماع الثانـي( وذلك حال عدم 
اكتمـال النصـاب القانوني الالزم في االجتمـاع األول – يتحقق 
النصـاب القانونـي للجمعيـة بحضـور عـدد مـن المسـاهمين 

يمثلـون ربـع رأس مـال مجموعـة سـامبا علـى األقـل

انعقـاد الجمعيـة العامـة غير العاديـة للبنك األهلـي الخاصة
الثانـي( وذلـك فـي حـال عـدم  بصفقـة االندمـاج )االجتمـاع 
اكتمـال النصاب القانونـي الالزم في االجتماع األول - يتحقق 
النصـاب القانونـي للجمعيـة بحضـور عـدد مـن المسـاهمين 

يمثلـون ربـع رأس مـال البنـك األهلـي علـى األقـل

نشـر قـرارات االندمـاج التي تم اتخاذهـا في االجتمـاع األول أو
االجتمـاع الثانـي للجمعيـة العامة غيـر العاديـة للبنك األهلي
الخاصـة بصفقـة االندمـاج علـى موقـع تـداول )أو اإلعالن عن 
عـدم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة فـي حـال عدم 

تحقـق نصابهـا القانوني( 

موافقـة هيئة السـوق المالية على الدعـوة النعقاد الجمعية
بصفقـة  الخاصـة  سـامبا  لمجموعـة  العاديـة  غيـر  العامـة 
االندمـاج  )االجتمـاع الثالـث( أو الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة 
للبنـك األهلـي الخاصـة بصفقـة االندمـاج )االجتمـاع الثالـث(

العامـة  الجمعيـة  دعـوة  عـن  تـداول  موقـع  علـى  اإلعـالن 
االندمـاج  بصفقـة  الخاصـة  سـامبا  لمجموعـة  العاديـة  غيـر 
للبنـك  العاديـة  غيـر  العامـة  الجمعيـة  أو  الثالـث(  )االجتمـاع 

الثالـث(  )االجتمـاع  االندمـاج  بصفقـة  الخاصـة  األهلـي 

1442/7/17هـ )الموافق 2021/3/1م(

1442/7/17هـ )الموافق 2021/3/1م(

1442/7/17هـ )الموافق 2021/3/1م(

1442/7/17هـ )الموافق 2021/3/1م(

1442/7/19هـ )الموافق 2021/3/3م(

1442/7/20هـ )الموافق 2021/3/4م(
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صـــدور  حــال  )فـي  2021/3/1م(  )المـوافــق  1442/7/17هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن البنـك األهلـي ومجموعة سـامبا في 

االجتمـاع األول أو الثانـي(.

صـدور  حـال  )فـي  2021/3/28م(  )الموافـق  1442/8/15هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
بحسـب   - سـامبا  ولمجموعـة  األهلـي  للبنـك  االندمـاج 

الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(. 

وتستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ثالثين )30( يومً

صـدور  حـال  )فـي  2021/3/29م(  )الموافـق  1442/8/16هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن البنـك األهلـي ومجموعة سـامبا في 

االجتمـاع األول أو الثانـي(.

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/25م(  )الموافـق  1442/9/13هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا -  االندمـاج لـكل مـن 

بحسـب الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(.

صـدور  حـال  )فـي  2021/3/31م(  )الموافـق  1442/8/18هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن البنـك األهلـي ومجموعة سـامبا في 

االجتمـاع األول أو الثانـي(.

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/27م(  )الموافـق  1442/9/15هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا -  االندمـاج لـكل مـن 

بحسـب الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(.  

ابتداء فترة اعتراض الدائنين

انتهاء فترة اعتراض الدائنين 

إعالن تذكيري من مجموعة سامبا عن قرب انتهاء فترة 

اعتراض الدائنين

                                             الحدث                               الجدول الزمني / التاريخ المتوقع

٣. فترة اعتراض الدائنين

الجمعيـة  فـي  للمسـاهمين  االلكترونـي  التصويـت  فتـرة  بـدء 
بصفقـة  الخاصـة  سـامبا  لمجموعـة  العاديـة  غيـر  العامـة 
العاديـة  غيـر  العامـة  الجمعيـة  أو  الثالـث(  )االجتمـاع  االندمـاج 
الثالـث(  )االجتمـاع  االندمـاج  بصفقـة  الخاصـة  األهلـي  للبنـك 

نشـر قـرارات االندمـاج التـي تـم اتخاذهـا فـي االجتمـاع الثالـث 
البنـك  أو  سـامبا  لمجموعـة  العاديـة  غيـر  العامـة  للجمعيـة 

تـداول موقـع  علـى  الحـال(  )بحسـب  األهلـي 

سـامبا  لمجموعـة  العاديـة  غيـر  العامـة  الجمعيـة  انعقـاد 
الجمعيـة  أو  الثالـث(  )االجتمـاع  االندمـاج  بصفقـة  الخاصـة 
العامـة غيـر العاديـة للبنـك األهلـي الخاصـة بصفقـة االندمـاج 
)االجتمـاع الثالـث( - يتحقـق النصـاب القانونـي فـي االجتمـاع 
عـدد  كان  أّيًـا  العاديـة  غيـر  العامـة  الجمعيـة  النعقـاد  الثالـث 

فيـه الممثلـة  األسـهم 

1442/8/9هـ )الموافق 2021/3/22م(

1442/8/12هـ )الموافق 2021/3/25م(

1442/8/15ه )الموافق 2021/3/28م(
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صـدور  حـال  )فـي  2021/4/1م(  )الموافـق  1442/8/19هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن البنـك األهلـي ومجموعة سـامبا في 

الثانـي(. أو  االجتمـاع األول 

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/28م(  )الموافـق  1442/9/16هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا -  االندمـاج لـكل مـن 

بحسـب الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(.

بعـد انتهـاء فتـرة اعتـراض الدائنيـن أو التاريـخ الـذي تتـم 
صفقـة  علـى  الدائنيـن  اعتراضـات  جميـع  تسـوية  فيـه 
االندمـاج )أيهمـا يأتـي الحقـً(. ومـن المتوقـع أن يكـون 

بتاريـخ: نفـاذ قـرار االندمـاج 

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/1م(  )الموافـق  1442/8/19هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن البنـك األهلـي ومجموعة سـامبا في 

الثانـي(. أو  االجتمـاع األول 

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/28م(  )الموافـق  1442/9/16هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا -  االندمـاج لـكل مـن 

بحسـب الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(.

أول فتـرة تـداول بعـد نفـاذ قـرار االندمـاج. ومـن المتوقع 
أن يتـم ذلـك بتاريخ:

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/1م(  )الموافـق  1442/8/19هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن لبنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا في 

الثانـي(. أو  األول  االجتمـاع 

صـدور  حـال  فـي  2021/4/28م(  )الموافـق  1442/9/16هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا -  االندمـاج لـكل مـن 

بحسـب الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(.

إعـالن مجموعة سـامبا عـن عدم وجود أي اعتراضـات لدائنين 

لـم تتـم تسـويتها أو اإلعـالن عـن اعتراضـات الدائنيـن القائمة 

التـي لم تتـم تسـويتها بعد

نفاذ قرار االندماج 

تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا

4. إتمام صفقة االندماج 

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/1م(  )الموافـق  1442/8/19هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن البنـك األهلـي ومجموعة سـامبا في 

الثانـي(. أو  االجتمـاع األول 

صـدور  حـال  فـي  2021/4/28م(  )الموافـق  1442/9/16هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
بحسـب   - سـامبا  ومجموعـة  األهلـي  للبنـك  االندمـاج 

الثالـث(. الحـال - فـي االجتمـاع 

إعالن البنك األهلي ومجموعة سامبا عن نفاذ قرار االندماج

                                             الحدث                               الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
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خـالل فتـرة ال تقـل عـن ثالـث فتـرة تـداول بعـد نفـاذ قرار 

االندمـاج وال تزيـد عـن سـادس فترة تـداول بعد نفـاذ قرار 

االندماج

خـالل ثالثيـن )30( يومـً من تاريـخ نفاذ قـرار االندماج. ومن 
المتوقـع أن يتم ذلـك بتاريخ: 

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/29م(  )الموافـق  1442/9/17هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج للبنـك األهلـي ومجموعة سـامبا فـي االجتماع 

األول أو الثانـي(.

1442/10/15هــ )الموافـق 2021/5/27م( ) )فـي حـال صـدور 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
بحسـب   - سـامبا  ومجموعـة  األهلـي  للبنـك  االندمـاج 

الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(.

خـالل فتـرة ال تقـل عـن ثالـث فتـرة تـداول بعـد نفـاذ قرار 
االندمـاج وال تزيـد عـن سـادس فترة تـداول بعد نفـاذ قرار 

االندماج  

خـالل مـدة ال تتجـاوز ثالثيـن )30( يومـً من تاريخ نفـاذ قرار 
االندمـاج. ومـن المتوقـع أن يتم ذلـك بتاريخ:

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/29م(  )الموافـق  1442/9/17هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن البنـك األهلـي ومجموعة سـامبا في 

االجتمـاع األول أو الثانـي(.

صـدور  حـال  )فـي  2021/5/27م(  )الموافـق  1442/10/15هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
بحسـب   - سـامبا  ومجموعـة  األهلـي  للبنـك  االندمـاج 

الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(.

صـدور  حـال  )فـي  2021/4/7م(  )الموافـق  1442/8/25هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
االندمـاج لـكل مـن البنـك األهلـي ومجموعة سـامبا في 

االجتمـاع األول أو الثانـي(.

صـدور  حـال  )فـي  2021/5/4م(  )الموافـق  1442/9/22هــ 
موافقـة الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخاصة بصفقة 
بحسـب   - سـامبا  ومجموعـة  األهلـي  للبنـك  االندمـاج 

الحـال - فـي االجتمـاع الثالـث(.

إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا في تداول 

تعديل السجل التجاري للبنك األهلي

األسـهم  كسـور  بيـع  متحصـالت  لتوزيـع  النهائـي  الموعـد 

التـي تـم بيعهـا

لصالـح  وتخصيـصـهـــا  تـــداول  فــي  العــوض  أسهــم  إدراج 
المقيديـن بسـجل مسـاهمي  مسـاهمي مجموعـة سـامبا 
نفـاذ قـرار  بعـد  تـداول  ثانـي فتـرة  بنهايـة  مجموعـة سـامبا 

االندمـاج

شطب وإلغاء السجل التجاري لمجموعة سامبا

مالحظـة: باإلضافـة إلـى الخطـوات الموضحـة أعـاله، فيشـترط إلتمـام صفقـة االندمـاج تحقـق شـروط االندمـاج المتفـق عليهـا 
فـي اتفاقيـة االندمـاج وغيرهـا مـن الشـروط والموافقـات النظاميـة.

                                             الحدث                               الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
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خطاب رئيس مجلس اإلدارة إلى مساهمي مجموعة سامبا

السادة مساهمي مجموعة سامبا المالية،،،

ُيسـعدني أن أشـارككم هـذه اللحظـة الُمهمـة في تاريخ مجموعة سـامبا المالية، وفـي تاريخ الِقطاع المصرفـي في المملكة. 

وأشـكر لكـم اهتمامكـم واطالعكم على هـذا التعميم، والذي يتضمـن معلومات مهمة بخصـوص صفقة االندماج.

وأود التنويـه بـأن صفقـة االندمـاج مشـروطة بموافقتكـم عليهـا فـي الجمعيـة غيـر العاديـة واسـتيفاء شـروط صفقـة االندماج 

المفاوضـات والنقاشـات للوصـول لهـذه  األخـرى. وقـد بذلـت وُزمالئـي وَزميالتـي فـي مجموعـة سـامبا ُقصـارى جهدنـا فـي 

المرحلـة، واضعيـن مصلحتكـم دوًمـا ُنصـب أعيننـا.

فـي يـوم 1442/02/24هــ )الموافـق 2020/10/11م(، أعلنـت مجموعـة سـامبا والبنـك األهلـي عـن إبرامهمـا اتفاقيـة اندمـاج ملزمـة، 

نظـام  مـن   )193( إلـى   )191( المـواد  ألحـكام  وفقـً  االندمـاج  صفقـة  لتنفيـذ  الالزمـة  الخطـوات  اتخـاذ  علـى  بموجبهـا  اتفقـا 

الشـركات وأحـكام الفقـرة الفرعيـة )1( مـن الفقـرة )أ( مـن المـادة )49( مـن الئحـة االندمـاج واالسـتحواذ، وذلـك عـن طريـق دمج 

مجموعـة سـامبا فـي البنـك األهلـي، ونقـل جميـع أصـول والتزامـات مجموعـة سـامبا إلـى البنـك األهلـي. وقـام البنـك األهلـي 

فـي 1442/02/24هــ )الموافـق 2020/10/11م( باإلعـالن عـن نيتـه المؤكـدة باالسـتمرار في صفقة االندمـاج وتقديم عرض لمسـاهمي 

مجموعـة سـامبا لغـرض دمـج مجموعـة سـامبا فـي البنـك األهلـي مقابل إصـدار أسـهم العوض لمسـاهمي مجموعة سـامبا 

تبًعـا لُمعامـل الُمبادلـة المتفـق عليـه.

وسـتؤدي صفقـة االندمـاج إلـى إنشـاء أكبـر بنـك فـي المملكـة، وأحـد البنـوك الرائـدة فـي منطقـة الشـرق األوسـط. وسـتمكن 

صفقـة االندمـاج البنـك الدامـج مـن تمويـل التنميـة االقتصاديـة ودعـم تجـارة المملكـة العربيـة السـعودية وتدفقاتهـا النقدية 

مـع المنطقـة وبقيـة العالـم. كما سـُتمكن صفقـة االندماج البنـك الدامج من اسـتغالل التكامـل العالي بين البنكيـن في تعزيز 

مركـزه التنافسـي وتحسـين وتطويـر مراكـز خدماتـه وتقديم أحـدث التقنيات لعمالئـه من خـالل التحول الرقمي. وستسـاهم 

صفقـة االندمـاج كذلـك فـي تحقيـق وفـورات فـي التكاليـف وتعزيـز الحضـور الدولـي للبنـك الدامـج، باإلضافـة إلـى المسـاهمة 

فـي إعـداد قـادة المسـتقبل فـي القطـاع المصرفي. وستجسـد عمليـة االندماج بيـن البنكين بداية عصـر جديد للقطـاع البنكي 

فـي المملكـة، ومحفـًزا لتحقيـق العديـد من أهـداف رؤية المملكـة 2030، كما أن قيـادات البنكيـن حريصون على إتمـام االندماج 

بصـورة سلسـة وتحقيـق الفائـدة لكافـة المعنييـن من عمالء وشـركاء ومسـتثمرين وكفـاءات مـن كال البنكين وذلـك من خالل 

بنـاء بنك أكثـر قـّوة وكفاءة.

ونـرى نحـن أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا )مـن غيـر األعضـاء ذوي المصلحـة فـي صفقـة االندماج( بـأن صفقـة االندماج 

عادلـة ومعقولـة، وذلـك بعـد بذلهـم العناية الالزمة المناسـبة بمسـاعدة مستشـاريهم، وبعد األخـذ في االعتبار وضع السـوق 

فـي تاريـخ نشـر هـذا التعميـم، وفـرص النمو المسـتقبلية للبنـك الدامـج، والمنافـع المتوقعة مـن صفقـة االندماج، واالستشـارة 

المسـتقلة المقدمـة لهـم مـن قبـل مورغـان سـتانلي السـعودية )بصفتهـا المستشـار المالـي لمجموعـة سـامبا فيمـا يتعلـق 

بصفقـة االندمـاج( بتاريـخ 1442/2/24هــ الموافـق 2020/10/11م )مرفـق نسـخة منهـا في الملحـق )1( من هـذا التعميـم(، والتي ُتفيد 

بأنـه فـي تاريـخ تقديـم تلك االستشـارة إلى مجلس إدارة مجموعة سـامبا، ووفقـً للعوامل واالفتراضات والقيـود الموضحة في 

تلـك االستشـارة، فـإن شـركة مورغان سـتانلي السـعودية تـرى أن معامل المبادلـة المتفق عليه بموجـب اتفاقيـة االندماج عادل 

مـن الناحيـة المالية لمجموعة سـامبا.

ويـرى أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا )مـن غيـر األعضـاء ذوي المصلحـة فـي صفقـة االندمـاج( أن صفقـة االندمـاج تصب 

فـي مصلحـة مجموعـة سـامبا ومسـاهميها، وبالتالـي يوصـون باإلجمـاع مسـاهمي مجموعـة سـامبا بالموافقة علـى صفقة 

االندمـاج، علًمـا بـأن جميـع أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا )الذيـن يحـق لهـم التصويـت( يعتزمـون التصويـت بالموافقة 

علـى قـرارات االندمـاج فـي الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لمجموعة سـامبا الخاصـة بصفقـة االندماج.
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بالنيابـة عـن أعضـاء مجلـس إدارة مجموعة سـامبا وتنفيذييهـا، أتقدم بخالص شـكري لخـادم الحرمين الشـريفين وولي عهده 

األميـن علـى دعمهـم وجهودهـم المسـتمرة لتطويـر القطـاع المالـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية. كمـا أود ُشـكر البنك 

المركـزي السـعودي، وهيئـة السـوق الماليـة، والهيئـة العامـة للمنافسـة، ووزارة التجـارة، وشـركة السـوق المالية )تـداول( وبقية 

الُمنظميـن علـى تفانيهـم وتعاونهـم مـع كافة أطـراف صفقـة االندماج.

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد في اتخاذكم قراركم.

عمار الخضيري

رئيس مجلس اإلدارة 
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المصطلحات والتعريفات

يكـون للعبـارات والمصطلحـات التاليـة - أينمـا وردت فـي هـذا التعميـم - المعانـي المبينـة أمامهـا، مـا لـم يقتِض سـياق النص 

خـالف ذلك:

والبنـك  سـامبا  مجموعـة  بيـن  المبرمـة  االندمـاج  اتفاقيـة 

والتـي  2020/10/11م(  )الموافـق  1442/2/24هــ  بتاريـخ  األهلـي 

تتضمن الشـروط واألحـكام المتعلقة بتنفيـذ صفقة االندماج 

الشـأن. هـذا  فـي  والتزاماتهـم  األطـراف  وحقـوق 

اتفاقية االندماج

اجتمـاع الجمعيـة العامة غيـر العادية للمسـاهمين للبنك ذي 

العالقـة الـذي يعقد وفقً للنظام األسـاس. 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

األسـهم الجديـدة فـي البنـك األهلـي والتـي سـيتم إصدارهـا 

لمسـاهمي مجموعـة سـامبا نتيجـة لصفقة االندمـاج والبالغ 

عددهـا مليار وأربعمائة وثمانية وسـبعين مليـون )1,478,000,000( 

سـهم عـادي بقيمـة اسـمية تبلـغ عشـرة )10( ريـاالت للسـهم 

الواحد.

 أسهم العوض

فـي  المصلحـة  ذوي  سـامبا  مجموعـة  إدارة  مجلـس  أعضـاء 

صفقـة االندمـاج والذيـن امتنعـوا عـن التصويـت علـى قـرارات 

 )6( القسـم  فـي  تفاصيلهـم  موضحـة  هـي  كمـا  االندمـاج، 

التعميـم. العالقـة«( مـن هـذا  )»األطـراف ذوي 

أعضاء مجلس اإلدارة ذوي المصلحة في صفقة االندماج

سـعودية  مسـاهمة  شـركة  وهـو  التجـاري،  األهلـي  البنـك 

المرسـوم  بموجـب  مسـاهمة  شـركة  إلـى  تحولـت  مدرجـة، 

)الموافـق  1417/11/23هــ  بتاريـخ  الصـادر  م/19  رقـم  الملكـي 

جـدة،  مدينـة  فـي  الرئيـس  مركزهـا  ويقـع  1997/03/31م( 

وهـي مقيـدة فـي السـجل التجـاري بالرقـم 4030001588 وتاريخ 

مـن  مرخصـة  وهـي  1957/07/25م(،  )الموافـق  1376/12/27هــ 

قبـل البنـك المركـزي السـعودي بمزاولـة األعمـال المصرفيـة 

إلشـرافه. وخاضعـة  التمويـل  وأنشـطة 

البنك األهلي

البنك األهلي بعد نفاذ قرار االندماج. البنك الدامج

مجموعة سامبا والبنك األهلي. البنكين

أو يسـيطر عليـه  الـذي يسـيطر علـى شـخص آخـر،  الشـخص 

أو يشـترك معـه فـي كونـه مسـيطرًا  اآلخـر،  الشـخص  ذلـك 

تكـون  سـبق  ممـا  أي  وفـي  ثالـث.  شـخص  قبـل  مـن  عليـه 

مباشـر. غيـر  أو  مباشـر  بشـكل  السـيطرة 

تابع
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بموجـب  الفعلـي  التعـاون  الهيئـة،  لتقديـر  وفقـً  بـه،  يقصـد 

)سـواًء  تفاهـم  أو  ملـزم(  غيـر  أم  ملزًمـا  أكان  )سـواًء  اتفـاق 

أكان رسـمًيا أم غيـر رسـمي( بيـن أشـخاص ليسـيطروا )سـواًء 

بشـكل مباشـر أم غير مباشـر، باسـتثناء الملكية غير المباشـرة 

عـن طريـق اتفاقيـة المبادلـة أو عـن طريـق صندوق اسـتثماري 

ال يكـون لمالـك وحداتـه أي حـق فـي قـرارات اسـتثماره( علـى 

ملكيـة  خـالل  )مـن  منهـم  أي  اسـتحواذ  خـالل  مـن  شـركة، 

مباشـرة أو غيـر مباشـرة( علـى أسـهم تتمتـع بحـق التصويـت 

الذيـن  »األشـخاص  مصطلـح  ويفسـر  الشـركة.  تلـك  فـي 

يتصرفـون باالتفـاق« وفقـً لذلـك. وبمـا ال يتعـارض مـع تطبيـق 

علـى  أدنـاه،  المذكوريـن  األشـخاص  سـُيعّد  التعريـف،  هـذا 

سـبيل المثـال ال الحصـر، ممن يتصرفون باالتفاق مع أشـخاص 

آخريـن فـي ذات الفئـة مـا لـم يثبت خـالف ذلك: )1( األشـخاص 

األعضـاء فـي ذات المجموعـة )2( أقارب الشـخص )3( شـخص 

أو أشـخاص قدمـوا مسـاعدة ماليـة )بخـالف ما يقـوم به بنك 

فـي سـياق عملـه المعتـاد( إلى العـارض أو األشـخاص األعضاء 

فـي ذات المجموعـة مع ذلك الشـخص لغرض شـراء أسـهم 

تتمتـع بحقـوق التصويـت أو أدوات ديـن قابلـة للتحويـل.

التصرف باالتفاق

تنشـأ حالـة تعـارض المصالـح لعضـو مجلـس اإلدارة فـي أي 

التاليـة: مـن الحـاالت 

1. عند وجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة - بشكل مباشر

    أو غير مباشر - تتعلق بالعرض.

2. أن يكـون مسـاهمً فـي مجموعـة سـامبا وعضـو مجلـس 

إدارة البنـك األهلـي أو العكـس.

وفـي  األهلـي  البنـك  إدارة  مجلـس  فـي  عضـوًا  يكـون  3.أن 

الوقـت نفسـه عضـو فـي مجلـس إدارة أو يشـغل منصـب 

العكـس. أو  سـامبا  مجموعـة  فـي  تنفيـذي 

4. أن يكون عضو مجلس اإلدارة ممثاًل لمساهم يملك

     أسهم في البنك األهلي ومجموعة سامبا.

لـه،  تابـع  أو  اإلدارة  أي قريـب لعضـو مجلـس  وتعـد مصلحـة 

نفسـه. للعضـو  مصلحـة 

تعارض المصالح

التعميـم الصـادر عـن البنـك األهلـي الموّجـه إلـى مسـاهمي 

البنـك األهلـي فيمـا يتعلـق بزيـادة رأس المـال بغـرض إصـدار 

العـوض.  أسـهم 

تعميم مساهمي البنك األهلي
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سـامبا  مجموعـة  إدارة  مجلـس  مـن  الصـادر  التعميـم  هـذا 

المقـدم  العـرض  بخصـوص  سـامبا  مجموعـة  لمسـاهمي 

إدارة  مجلـس  فيـه  يبـدي  حيـث  لالندمـاج  األهلـي  البنـك  مـن 

مجموعـة سـامبا رأيـه للمسـاهمين بخصـوص ذلـك العـرض 

وخطـط البنـك األهلـي بشـأن مجموعـة سـامبا وموظفيهـا، 

االندمـاج  الئحـة  مـن   )39( المـادة  لمتطلبـات  وفًقـا  والُمعـد 

واالسـتحواذ.

»التعميم« أو »تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا«

اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة للبنـك األهلـي والـذي 

سـيعقد لغـرض التصويـت علـى قـرارات االندمـاج.

الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة 

بصفقة االندماج

سـامبا  لمجموعـة  العاديـة  غيـر  العامـة  الجمعيـة  اجتمـاع 

االندمـاج. قـرارات  علـى  التصويـت  لغـرض  سـينعقد  والـذي 

الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة 

بصفقة االندماج

أي دولـة يكـون طـرح أسـهم العـوض فيهـا مخالفـً لقوانيـن 

الدولة. تلـك 

دولة مقيدة

الـعــملة الرسـمية للمملكـة العربيـة  الــسـعــــودي،  الـريــــال 

السـعودية.

ريال سعودي

خـالل  مـن  األهلـي  البنـك  مـال  رأس  فـي  المقترحـة  الزيـادة 

إصـدار مليـار وأربعمائـة وثمانيـة وسـبعين مليـون )1,478,000,000( 

سـامبا. مجموعـة  مسـاهمي  لصالـح  سـهم 

زيادة رأس المال

اتفاقيـة  فـي  عليـه  المتفـق  التعريـف  بحسـب   - بـه  يقصـد 
أو  األحـداث  مـن  مجموعـة  أو  تغييـر  أو  حـدث  أي   - االندمـاج 
التغييـرات التـي يكـون لهـا، أو مـن المتوقـع بشـكل معقـول 
أن يكـون لهـا، تأثيـر سـلبي جوهـري علـى األعمـال أو األصـول 
التوقعـات  أو  الربحيـة  أو  المالـي  الوضـع  أو  االلتزامـات  أو 
المسـتقبلية ألي مـن البنكيـن أو شـركاتهم التابعـة أو علـى 
صفقـة االندمـاج أو تنفيذهـا علـى أال يشـمل ذلـك أحـداث أو 
تغييـرات معينـة تـم تحديدهـا فـي اتفاقيـة االندمـاج والتـي 

 : تشـمل

 أ.  أي تدهـور فـي األوضـاع االقتصاديـة أو السياسـية أو أوضـاع 
أو  االئتمانيـة  األوضـاع  أو  الماليـة  األوراق  أوضـاع  أو  األسـواق 
أوضاع األسواق المالية في قطاع الخدمات المالية العالمية 
أو قطـاع الخدمـات المالية في الشـرق األوسـط أو المملكة 
أو بشـكل عـام مـا لم يؤثر ذلك الحدث بشـكل سـلبي على 
مجموعـة  أو  التابعـة(  شـركاته  مـن  أي  )أو  األهلـي  البنـك 
سـامبا )أو أي مـن شـركاتها التابعـة( )بحسـب الحـال( علـى 
نحـو جوهـري غيـر متكافـئ فيمـا بينهمـا أو بيـن الشـركات 
الحـال(. )بحسـب  القطـاع  نفـس  فـي  العاملـة  األخـرى 

 ب. حـدوث أي تغييـر أو تطـور أو حـدث نتيجـة تنفيـذ اتفاقيـة 
أو  االندمـاج،  بصفقـة  المتعلقـة  اإلعالنـات  أو  االندمـاج 
تعليـق صفقـة االندمـاج أو أي صفقـة أخـرى مشـار إليهـا 
فـي اتفاقيـة االندمـاج أو إتمامهـا، بمـا فـي ذلـك تأثيـر تلك 
أو  التعاقديـة  العالقـات-  علـى  التطـورات  أو  التغيـرات 
سواها - بين أي من البنكين )أو أي من شركاتهم التابعة( 
شـركائهم. أو  مورديهـم  أو  عمالئهـم  أو  وموظفيهـم 

حدث سلبي جوهري
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 ج. حـدوث أي تغييـر أو تطـور أو حدث نتيجة عـدم قدرة البنك 
األهلـي )أو أي من شـركاته التابعة( أو مجموعة سـامبا )أو 
أي مـن شـركاتها التابعـة( )بحسـب الحـال( علـى تحقيـق 
التوقعـات أو التقديـرات أو التنبـؤات أو التصـورات الداخليـة 
بشـأن اإليـرادات أو األربـاح أو أي مقاييـس مالية أو تشـغيلية 
ذلـك  مسـببات  تكـون  أال  علـى  مـدة  بـأي  مرتبطـة  أخـرى 
الحـاالت الـواردة فـي الفقـرات )أ( أو )د( إلـى )ح( مـن هـذا 

التعريف. 

 د. أي تغير في سعــر الســوق أو التصنيف االئتمـانــي الخـاص 
بالبنك األهلي أو مجموعة سامبا أو أسهمهــم أو حجــم 
تـداول أسـهمهم علـى أال تكـون مسـببات ذلـك الحـاالت 
الواردة في الفقرات )أ( أو )ج( أو )هـ( إلى )ح( من هذا التعريف. 

 هــ. أي تغييـر أو تغيـر مقتـرح فـي األنظمـة المطبقـة أو فـي 
طـريــقــة تفســيرها، مـا عـدا التغييـرات التـي ينتـج عنهــا 
شـركاته  مـن  أي  )أو  األهلـي  البنـك  علـى  سلـبــي  تأثـيــــر 
التابعـة( أو مجموعـة سـامبا )أو أي مـن شـركاتها التابعة( 
)بحسـب الحـال( علـى نحـو جوهـري غيـر متكافـئ فيمـا 
نفـس  فـي  العاملـة  األخـرى  الشـركات  بيـن  أو  بينهمـا 

الحـال(.  )بحسـب  القطـاع 

 و.   الظروف الجغرافية السياسـية، أو اندالع لألعمال العدائية 
أو تصعيدهـا، أو حـدوث أي مـن أعمـال الحـرب، أو التخريـب 
أو اإلرهـاب أو أي تصعيـد لهـا سـواء التـي تكـون مهـددة أو 
جاريـة مـن تاريـخ إبـرام اتفاقيـة االندمـاج، مـا عـدا االحـداث 
التـي ينتـج عنهـا تأثير سـلبي علـى البنـك األهلـي )أو أي من 
شـركاته التابعـة( أو مجموعـة سـامبا )أو أي من شـركاتها 
التابعـة( )بحسـب الحال( علـى نحو جوهري غيـر متكافئ 
فيمـا بينهمـا أو بيـن الشـركات األخـرى العاملـة فـي نفس 

القطـاع )بحسـب الحال(.

 ز.  حـدوث الفيضانـات أو الـزالزل أو أي مـن الكـوارث الطبيعيـة 
األخـرى، مـا عـدا الحـوادث التي ينتـج عنها تأثير سـلبي على 
مجموعـة  أو  التابعـة(  شـركاته  مـن  أي  )أو  األهلـي  البنـك 
سـامبا )أو أي مـن شـركاتها التابعـة( )بحسـب الحال( على 
نحـو جوهـري غيـر متكافـئ فيما بينهمـا أو بين الشـركات 

األخـرى العاملـة فـي نفـس القطـاع )بحسـب الحال(.

 ح. أي تغـييــر أو حـــدث أو تـــطـــور نــــاتــــج عــن أي فــعــــل 
قـــام بـــه الــبـنــــك األهـــلــي )أو أي مـن شـركاته التابعة( 
أومجموعـة سـامبا )أو أي مـن شـركاتها التابعة( )بحسـب 
صفقـة  سـياق  فـي  صراحـة  بـه  القيـام  يتوجـب  الحـال( 

االندمـاج.

التـداول  يـوم  فـي  عليـه  األسـهم  تـداول  تـم  سـعر  آخـر 

الماليـة  السـوق  قبـل  مـن  المحـددة  اآلليـة  وفـق  الصلـة  ذي 

)تـداول(. السـعودية 

سعر اإلغالق

شركة السوق المالية السعودية )تداول(. »السوق« أو »تداول«
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القـدرة علـى التأثيـر فـي أفعـال أو قرارات شـخص آخر، بشـكل 

عـن  المباشـرة  غيـر  الملكيـة  )باسـتثناء  مباشـر  غيـر  أو  مباشـر 

أو عـن طريـق صنـدوق اسـتثماري ال  المبادلـة  اتفاقيـة  طريـق 

يكـون لمالـك وحداتـه أي حـق فـي قـرارات اسـتثماره(، منفردًا 

أو مجتمعـً مـع شـخص أو أشـخاص يتصرفون باالتفـاق معه، 

من خالل امتالك )بشـكل مباشـر أو غير مباشـر( نسـبة تسـاوي 

ـر مصطلح  30% أو أكثر من حقوق التصويت في شـركة، ويفسَّ

»المسـيطر« وفًقـا لذلك.

السيطرة

تلـك  عليهـا  تسـيطر  أخـرى  شـركة  أي  بشـركة،  يتعلـق  فيمـا 

الشـركة.

شركة تابعة

وفقـً  األهلـي  البنـك  فـي  سـامبا  مجموعـة  اندمـاج  صفقـة 

ألحـكام المـواد )191( إلـى )193( مـن نظـام الشـركات وأحكام 

الفقـرة الفرعيـة )1( مـن الفقـرة )أ( مـن المـادة )49( مـن الئحة 

جميـع  انتقـال  عنهـا  سـينتج  والتـي  واالسـتحواذ،  االندمـاج 

األهلـي  البنـك  إلـى  والتزاماتهـا  سـامبا  مجموعـة  أصـول 

العـوض  أسـهم  بإصـدار  األهلـي  البنـك  قيـام  مقابـل  وذلـك 

لصالـح المسـاهمين فـي مجموعـة سـامبا وذلـك مـن خـالل 

زيـادة رأس مالـه المدفـوع مـن ثالثيـن مليـار )30،000،000،000( ريـال 

سـعودي إلـى أربعـة وأربعين مليـار وسـبعمائة وثمانين مليون 

سـعودي. ريـال   )44،780،000،000(

صفقة االندماج

البنـك  يقصـد بـه شـخص )سـواء أكان يتصـرف باالتفـاق مـع 

األهلـي أو مجموعـة سـامبا أو أي مـن شـركاتهما التابعـة، أم 

ال يتصـرف باالتفـاق معهـم( يملـك أو يتعامل، بشـكل مباشـر 

أو غير مباشـر، بأسـهم البنك األهلي أو مجموعة سـامبا سواًء 

عـن طريـق صفقـة بيـع وشـراء خاصـة أو عـرض أو أي شـخص 

)زيـادة علـى مصالحـه االعتياديـة كمسـاهم( لديـه مصلحـة 

أم  ماليـة  أم  شـخصية  كانـت  -سـواء  محتملـة  مصلحـة  أو 

تجاريـة- فيمـا سـينتج عـن االندمـاج أو طـرف ذو عالقـة مـع 

كل مـن البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا، بمـا ال يتعـارض مـع 

التطبيـق العـام لهـذا التعريف، يشـمل التعريف -على سـبيل 

المثـال ال الحصـر- اآلتـي:

مـا  )بخـالف  ماليـة  مسـاعدة  قدمـوا  أشـخاص  أو  شـخص    .1

يقـوم بـه بنـك فـي سـياق عملـه المعتـاد( إلـى البنـك األهلـي

     أو مجموعة سامبا.

2.  عضـو مجلـس إدارة فـي البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا 

)أو أي مـن تابعيهمـا(.

الطرف ذو العالقة
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3.  شخص يملك 20%   أو أكثر في البنك األهلي ومجموعة سامبا 

)سـواء بشـكل منفرد أم مع شخص أو أشـخاص يتصرفون

      معه باالتفاق(.

4.  مسـاهم كبير في البنك األهلي ويكون في الوقت نفسـه 

العكـس. أو  سـامبا  مجموعـة  إدارة  مجلـس  فـي  عضـوًا 

العـرض المقـدم مـن البنـك األهلي إلـى مسـاهمي مجموعة 

األهلـي  البنـك  فـي  سـامبا  مجموعـة  اندمـاج  لغـرض  سـامبا 

مقابـل إصـدار أسـهم العـوض لهـم فـي البنـك األهلـي وفقً 

ألحـكام المـواد )191( إلـى )193( مـن نظـام الشـركات وأحكام 

الفقـرة الفرعيـة )1( مـن الفقـرة )أ( مـن المـادة )49( مـن الئحة 

االندمـاج واالسـتحواذ.

العرض

الفتـرة التـي يحـق لدائنـي مجموعـة سـامبا خاللهـا تقديـم 

المـادة  ألحـكام  وفقـً  االندمـاج  صفقـة  علـى  اعتراضاتهـم 

الموافقـة  تاريـخ نشـر  الشـركات، وتبـدأ مـن  )193( مـن نظـام 

ومجموعـة  األهلـي  البنـك  مـن  لـكل  االندمـاج  قـرارات  علـى 

يومـً.  )30( لمـدة  وتسـتمر  سـامبا 

فترة اعتراض الدائنين

الفتـرة الممتـدة مـن تاريخ إعـالن النيـة المؤكدة للبنـك األهلي 

تاريـخ  وحتـى  سـامبا  مجموعـة  لمسـاهمي  عـرض  بتقديـم 

صـدور قـرار الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة الخاصـة بصفقـة 

االندمـاج لـكل مـن البنك األهلـي ومجموعـة سـامبا أو أن يتم 

أواًل(.  يقـع  )أيهمـا  ألحكامهـا  وفقـً  االندمـاج  اتفاقيـة  إنهـاء 

ولمزيـد مـن التفاصيـل حـول أحـكام إنهـاء اتفاقيـة االندمـاج، 

الرجـاء مراجعـة القسـم ) 8-1( )»اتفاقيـة االندمـاج«( مـن هـذا 

التعميـم.

فترة العرض
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مـن  كل  مسـاهمي  علـى  عرضهـا  سـيتم  التـي  القـرارات 

بصفقـة  يتعلـق  فيمـا  األهلـي  والبنـك  سـامبا  مجموعـة 

التالـي: النحـو  علـى  وهـي  االندمـاج، 

العـرض  علـى  التصويـت  سـامبا:  مجموعـة  يخـص  فيمـا 

المقـدم مـن البنـك األهلي لغـرض دمج مجموعة سـامبا في 

البنـك األهلـي وفقـً ألحـكام المـواد )191( إلـى )193( من نظام 

الشـركات، مـن خـالل إصـدار )0,739( سـهم في البنـك األهلي 

مقابـل كل سـهم فـي مجموعـة سـامبا وانقضـاء مجموعة 

سـامبا نتيجـة لذلـك، وذلـك وفقـً للمتطلبـات النظاميـة ذات 

ذلـك  فـي  بمـا  االندمـاج،  اتفاقيـة  وأحـكام  وشـروط  الصلـة 

التصويـت علـى األمـور التاليـة المتعلقـة بصفقـة االندمـاج:

بيـن  المبرمـة  االندمـاج  اتفاقيـة  أحــكام  علـى  التـصـويــت   أ. 

1442/2/24هــ  بتاريـخ  األهلـي  والبنـك  سـامبا  مجموعـة 

2020م(. /10 /11 )الموافـق

ب. التصويـت علـى تفويض مجلـس إدارة مجموعة سـامبا، أو 

أي شـخص مفـوض من قبـل مجلـس اإلدارة، بإصـدار أي قرار 

أو اتخـاذ أي إجـراء قـد يكـون ضرورًيـا لتنفيـذ أي مـن القرارات 

المذكـورة أعاله.

اندمـاج  علـى  الــتصويت  األهــلي:  الـبـنـــك  يخـص  فـيــما 
مجموعة سـامبا فـي البنك األهلي وفقً ألحـكام المواد )191( 
إلـى )193( مـن نظام الشـركات، مـن خالل إصـدار البنك األهلي 
لمليـار وأربعمائة وثمانية وسـبعين مليون )1,478،000,000( سـهم 
وذلـك بواقـع )0,739( سـهم فـي البنـك األهلـي مقابـل كل 
سـهم فـي مجموعـة سـامبا ، وذلـك وفقـً لشـروط وأحكام 
اتفاقيـة االندمـاج، بمـا فـي ذلـك الــتصويت علـى األمـور التالية 

المتعلقـة بصفقـة االندمـاج:

أ. الــتصويت علـى أحـكام اتفاقيـة االندماج المبرمـة بين البنك 
)الموافـق  1442/2/24هــ  بتاريـخ  سـامبا  ومجموعـة  األهلـي 

2020/10/11م(.

ب.  الــتصويت علـى زيـادة رأس مـال البنـك األهلـي مـن ثالثيـن 
مليـار )30,000,000,000( ريـال سـعودي إلـى أربعـة وأربعيـن مليـار 
سـعودي  ريـال   )44,780,000,000( مليـون  وثمانيـن  وسـبعمائة 
أن  علـى  االندمـاج،  اتفاقيـة  وأحـكام  لشـروط  وفقـً  وذلـك 

تسـري  هـذه الزيـادة عنـد نفـاذ قـرار االندمـاج وفقـً ألحكام 

االندمـاج. واتفاقيـة  الشـركات  نظـام 

قرارات االندماج
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 ج.الــتصويت علـى التعديـالت المقترحة على النظام األسـاس  

 )2( الملحـق  الموضحـة فـي  للبنـك األهلـي وفقـً للصيغـة 

مـن هـذا التعميم، على أن تسـري هذه التعديـالت عند نفاذ 

االندماج.  قـرار 

 د. الــتصويت علـى تفويـض مجلـس إدارة البنـك األهلـي، أو أي 

شـخص مفـوض مـن قبـل مجلـس اإلدارة، بإصـدار أي قـرار أو 

اتخـاذ أي إجـراء قـد  يكـون ضرورًيـا لتنفيـذ أي مـن القـرارات 

المذكـورة أعـاله.

الزوج والزوجة واألبناء والوالدين. قريب

هيئـة  مجلـس  عـن  الصـادرة  واالسـتحواذ  االندمـاج  الئحـة 

وتاريـخ   2007-50-1 رقـم  القـرار  بموجـب  الماليـة  السـوق 

مجلـس  بقـرار  والمعدلـة  2007/10/3م(  )الموافـق  1428/9/21هــ 

1439/8/7هــ  وتاريـخ   2018-45-3 رقـم  الماليـة  السـوق  هيئـة 

2018/4/23م(. )الموافـق 

الئحة االندماج واالستحواذ

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مجلس التعاون لدول الخليج

مجموعـة سـامبا الماليـة، وهـي شـركة مسـاهمة سـعودية 

م/3  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  تأسسـت  مدرجـة، 

ويقـع  1980/2/13م(  )الموافـق  1400/3/26هــ  بتاريـخ  الصـادر 

فـي  مقيـدة  وهـي  الريـاض،  مدينـة  فـي  الرئيـس  مركزهـا 

السـجل التجـاري بالرقـم 1010035319 بتاريخ 1401/2/6هــ )الموافق 

المركـزي  البنـك  قبـل  مـن  مرخصـة  وهـي  1980/12/14م(، 

التمويـل  وأنشـطة  المصرفيـة  األعمـال  بمزاولـة  السـعودي 

إلشـرافه. وخاضعـة 

مجموعة سامبا

مديـر صنـدوق اسـتثماري ذي صلـة بمجموعـة سـامبا إذا كان 

 )1( مـع:  السـيطرة  ذات  تحـت  أو  عليـه  مسـيطًرا  أو  مسـيطًرا 

مجموعـة سـامبا أو أي شـخص يتصـرف باالتفاق معهـا؛ أو )2( 

أي مستشـار ذي صلـة بمجموعـة سـامبا.

مدير صندوق ذو صلة

شـخص يملـك 5% أو أكثـر مـن أسـهم رأس مـال البنـك األهلي 

أو مجموعـة سـامبا )حيثمـا ينطبق(.

مساهم كبير

يقصـد به أي مستشـار لمجموعة سـامبا فيمـا يتعلق بصفقة 

االندماج أو مؤسسـة سـوق مالية تتصـرف لمصلحة مجموعة 

يتصـرف  لشـخص  المشـورة  يقـدم  مستشـار  أي  أو  سـامبا 

باالتفـاق مـع مجموعـة سـامبا بخصـوص صفقـة االندمـاج أو 

فـي الموضـوع الـذي ُيعـد سـبًبا لكـون ذلـك الشـخص طرًفـا 

فـي التصـرف باالتفـاق مـع مجموعـة سـامبا.

مستشار ذو صلة
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وفقـً  والمعـد  األهلـي  البنـك  عـن  الصـادر  العـرض  مسـتند 

ألحـكام المـادة )38( مـن الئحـة االندمـاج واالسـتحواذ بشـأن 

العـرض المقـدم مـن البنـك األهلي إلـى مسـاهمي مجموعة 

سـامبا.

مستند العرض

أسـهم  عـدد  تحديـد  عليـه  بنـاًء  سـيتم  الـذي  األسـاس  هـو 

فيمـا  سـامبا  مجموعـة  لمسـاهمي  المسـتحقة  العـوض 

 )0,739( عـدد  عنـه  سـينتج  والـذي  االندمـاج،  بصفقـة  يتعلـق 

سـهم فـي البنـك األهلـي مقابـل كل سـهم فـي مجموعـة 

سـامبا.

معامل المبادلة

المملكة العربية السعودية. المملكة

البنك المركزي السعودي. البنك المركزي

رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الصـادر  الشـركات  نظـام 

والمعـّدل  2015/11/10م(  )الموافـق  1437/01/28هــ  بتاريـخ  م/3 

بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/79( وتاريـخ 1439/7/25هـ 

2018/04/11م(. )الموافـق 

نظام الشركات

بعـد انتهـاء فترة اعتـراض الدائنين أو تسـوية جميـع اعتراضات 

وذلـك  الحًقـا(  يأتـي  )أيهمـا  االندمـاج  صفقـة  علـى  الدائنيـن 

وفقـً ألحـكام نظـام الشـركات )ولمزيـد مـن التفاصيل حول 

فتـرة اعتـراض الدائنيـن، الرجاء مراجعـة القسـم )  10-3( )»فترة 

اعتـراض الدائنيـن«( مـن هـذا التعميـم.

نفاذ قرار االندماج

لصالـح  وتخصيصهـا  تـداول  فـي  العـوض  أسـهم  إدراج  بعـد 

مسـاهمي  بسـجل  المقيديـن  سـامبا  مجموعـة  مسـاهمي 

قـرار  نفـاذ  بعـد  تـداول  فتـرة  ثانـي  بنهايـة  سـامبا  مجموعـة 

االندمـاج.

إتمام صفقة االندماج

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية. الهيئة العامة للمنافسة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. »الهيئة« أو »هيئة السوق المالية«

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية. وزارة االستثمار

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية. وزارة التجارة

العطـل  وأيـام  والسـبت  الجمعـة  يـوم  باسـتثناء  يـوم  أي 

السـعودية. العربيـة  المملكـة  فـي  الرسـمية 

يوم عمل
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1.  مقدمة

تعميم مجموعة سامبا   1-1
يتضمـن هـذا التعميـم المعلومـات الواجـب تقديمهـا إلـى مسـاهمي مجموعة سـامبا وفًقـا لمتطلبـات المـادة )39( من الئحة 

االندماج واالسـتحواذ.

لمحة عامة عن صفقة االندماج  2-1
أعلنـت مجموعـة سـامبا والبنـك األهلـي في تاريـخ 1441/11/4هــ )الموافـق 2020/6/25م( عن إبرامهمـا اتفاقية إطارية بشـأن صفقة 

االندمـاج بيـن البنكيـن )وُيشـار إليهـا بــ »االتفاقيـة اإلطاريـة«( لبـدء البنكيـن دراسـات العنايـة المهنيـة الالزمـة والتفـاوض علـى 

األحـكام النهائيـة والملزمـة فيمـا يتصـل بصفقـة االندمـاج. وقـد تضمنـت االتفاقيـة اإلطاريـة اتفـاق البنكيـن بشـكل غيـر ملـزم 

علـى أنـه فـي حـال تقـرر تنفيـذ الصفقـة المحتملـة، فسـيتم إتمامهـا عـن طريـق االندمـاج بحيث يكـون البنـك األهلي هـو البنك 

الدامـج وتكـون مجموعـة سـامبا الماليـة هـي البنـك المندمج. كما تضمنـت االتفاقيـة اإلطارية تحديـد نطاق غير ملـزم لمعامل 

المبادلـة والـذي يتمثـل فـي حصـول مسـاهمي مجموعـة سـامبا علـى عـدد يتـراوح مـا بيـن )0.736( و )0.787( سـهم جديـد فـي 

البنـك األهلـي مقابـل كل سـهم يملكونـه في مجموعة سـامبا. وبناًء علـى النطاق غير الملـزم لمعامل المبادلة المحدد سـلًفا 

سـيتراوح إجمالـي العـوض الـذي سـيقوم البنك األهلي بعرضه لمسـاهمي مجموعة سـامبا ما بيـن )1،441( مليـون و)1،540( مليون 

سـهم جديـد تقريبـً فـي البنـك األهلـي. وقـد اتفق البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا بموجـب االتفاقيـة اإلطارية علـى التفاوض 

حـول االتفاقيـات النهائيـة لصفقـة االندمـاج والتـي تتضمـن األحـكام التجاريـة المتصلـة بهـا وعدد مـن البنـود األخـرى المتعارف 

عليهـا فـي مثـل هـذه االتفاقيات. 

وأعلنـت مجموعـة سـامبا والبنـك األهلـي فـي تاريـخ 1442/02/24هــ )الموافـق 2020/10/11م( عـن إبرامهمـا اتفاقيـة اندمـاج ملزمـة، 

اتفقـا بموجبهـا علـى اتخـاذ الخطـوات الالزمـة لتنفيـذ صفقة االندمـاج وفقً ألحكام المـواد )191( إلـى )193( من نظام الشـركات 

وأحـكام الفقـرة الفرعيـة )1( مـن الفقـرة )أ( مـن المـادة )49( مـن الئحـة االندمـاج واالسـتحواذ، وذلـك عـن طريـق دمـج مجموعة 

سـامبا فـي البنـك األهلي، ونقل جميع أصول والتزامات مجموعة سـامبا إلى البنك األهلي. وقـام البنك األهلي في 1442/02/24هـ 

)الموافـق 2020/10/11م( باإلعـالن عـن نيتـه المؤكـدة باالسـتمرار فـي صفقـة االندمـاج وتقديـم عرض لمسـاهمي مجموعة سـامبا 

لغـرض دمـج مجموعـة سـامبا فـي البنك األهلـي مقابل إصـدار أسـهم العوض لمسـاهمي مجموعة سـامبا.

وعنـد إتمـام صفقـة االندمـاج، فسيسـتمر البنـك األهلـي في الوجـود، أما مجموعة سـامبا فسـتنقضي بقـوة النظام وسـيلغى 

إدراج جميـع أسـهمها فـي تـداول، وسـيقوم البنك األهلي نتيجـًة لصفقة االندماج بإصدار أسـهم العوض لمسـاهمي مجموعة 

سـامبا المقيديـن فـي سـجل مسـاهمي مجموعـة سـامبا كما فـي نهايـة ثاني فترة تـداول تلي نفـاذ قـرار االندمـاج. ولمزيد من 

التفاصيـل عـن صفقـة االندمـاج، ُيرجـى الرجوع للقسـم )2( )»صفقـة االندماج«( من هـذا التعميم.

وعّين مجلس إدارة مجموعة سـامبا شـركة مورغان سـتانلي السعودية مستشـاًرا مالًيا ومكتب خشيم محامون ومستشارون 

مستشـاًرا قانونًيـا فيمـا يتعلـق بصفقـة االندمـاج، ويتضمـن هـذا التعميـم رأي مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا بشـأن صفقـة 

االندماج.

2.  صفقة االندماج 

سـيتم تنفيـذ صفقـة االندمـاج وفقـً ألحـكام المـواد )191( إلـى )193( من نظـام الشـركات والفقرة الفرعيـة )1( من الفقـرة )أ( من 

المادة )49( من الئحة االندماج واالسـتحواذ وذلك بعد اسـتيفاء الشـروط الواردة في اتفاقية االندماج والواردة في القسـم )1-8( 

)»اتفاقيـة االندمـاج«( مـن هـذا التعميـم، حيث سـيتم دمج مجموعة سـامبا في البنك األهلي وسـتنتقل جميع أصـول مجموعة 

سـامبا والتزاماتهـا إلـى البنـك األهلـي. وعنـد إتمـام صفقة االندمـاج، فسيسـتمر البنك األهلـي في الوجـود، أما مجموعة سـامبا 
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فسـتنقضي بقـوة النظـام وسـيلغى إدراج جميـع أسـهمها فـي تـداول، وسـيقوم البنك األهلـي نتيجـة لصفقة االندمـاج بإصدار 
أسـهم العـوض لمسـاهمي مجموعـة سـامبا المقيديـن فـي سـجل مسـاهمي مجموعـة سـامبا كمـا فـي نهايـة ثانـي فتـرة 

تـداول تلـي نفاذ قـرار االندماج. 

كمـا اتفـق البنـكان بموجـب اتفاقيـة االندمـاج علـى معامـل المبادلـة النهائـي، والـذي يتمثـل فـي حصـول مسـاهمي مجموعة 
سـامبا علـى عـدد )0,739( سـهم فـي البنـك األهلـي مقابـل كل سـهم يملكونـه فـي مجموعـة سـامبا. وسـيبلغ إجمالـي عدد 
أسـهم العـوض مليـار وأربعمائـة وثمانيـة وسـبعين مليـون )1,478,000,000( سـهم عـادي بقيمـة اسـمية تبلـغ عشـرة )10( ريـاالت 
للسـهم الواحـد وذلـك مـن خـالل زيـادة رأس مـال البنـك األهلي المدفـوع من ثالثيـن مليـار )30,000,000,000( ريال سـعودي إلـى أربعة 
وأربعيـن مليـار وسـبعمائة وثمانيـن مليون )44,780,000,000( ريال سـعودي وزيادة عدد أسـهمه من ثالثة مليارات )3,000,000,000( سـهم 
إلـى أربعـة مليـارات وأربعمائـة وثمانيـة وسـبعين مليـون )4،478,000,000( سـهًما، والتـي تمثـل زيـادة بنسـبة 49.3% فـي رأس المـال 

الحالـي للبنـك األهلي.

وفـي حـال تـم الحصـول على موافقـة مسـاهمي مجموعة سـامبا والبنك األهلـي على صفقـة االندماج وتحقق جميع شـروط 
صفقـة االندمـاج األخـرى، فسـيصبح مسـاهمو مجموعـة سـامبا مالكيـن لمـا نسـبته 32.6% مـن رأس مـال البنـك الدامـج )بـدون 
احتسـاب أسـهم الخزينـة لـكال البنكيـن( فيمـا سـتكون ملكية مسـاهمي البنـك األهلـي الحاليين ما نسـبته 67.4% مـن رأس مال 

البنـك الدامـج )بدون احتسـاب أسـهم الخزينـة لـكال البنكين(.

وفـي حـال نتـج عـن عمليـة احتسـاب عدد األسـهم المسـتحقة ألي مـن مسـاهمي مجموعة سـامبا بناًء علـى معامـل المبادلة 
كسـور أسـهم، فسـيتم تقريـب الرقـم الناتـج إلـى أقـل رقـم صحيـح. فعلـى سـبيل المثـال، إذا كان أحـد مسـاهمي مجموعـة 
سـامبا يملـك )100( سـهم فـي مجموعـة سـامبا سـيخصص لـه )73( سـهم مـن أسـهم العـوض وليـس )74( سـهم. وسـيتم 
تجميـع كسـور األسـهم وبيعهـا في تـداول بالنيابة عن مسـاهمي مجموعة سـامبا ومن ثم سـيتم توزيع المتحصـالت الناتجة 
عـن عمليـة بيـع كسـور األسـهم على مسـتحقيها كاًل حسـب مـا يسـتحقه، وذلك بعد خصـم التكاليـف المتعلقـة بعملية بيع 

كسـور األسـهم مـن إجمالـي متحصـالت بيع كسـور األسـهم. 

كمـا أن أسـهم العـوض سـتصدر مدفوعـة القيمـة بالكامـل ومـن نفـس فئـة األسـهم العاديـة للبنـك األهلـي وسـيكون لهـا 
نفـس الحقـوق. 

ويوضـح الجـدول التالـي تفاصيـل الملكية فـي البنك األهلي لـكل من المسـاهمين الكبار في البنـك األهلي والمسـاهمين الكبار 
فـي مجموعـة سـامبا والجمهور قبـل وبعد إتمام صفقة االندمـاج كما في تاريـخ 1442/06/15هـ )الموافـق 2021/01/28م(:

المساهم
بعد إتمام صفقة االندماجقبل إتمام صفقة االندماج

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

صندوق االستثمارات 
37.2%44,291.667.501.160%1.328.839.999العامة 

المؤسسة العامة 
5.8%5.18260.311.263% 155.400.000 للتأمينات االجتماعية 

المؤسسة العامة 
7.4%5.36331.430.753%160.826.298للتقاعد 

أعضاء مجلس اإلدارة في 
0.02%0.03766.878%766.878البنك األهلي*

كبار التنفيذيين في 
0.02%0.03904.314%904.314البنك األهلي**

1.0%43.424.213***0.2%7.030.787أسهم الخزينة

48.5%44.92.173.661.419%1.346.231.724الجمهور

100%1004.478.000.000%3.000.000.000اإلجمالي

* بناًء على األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في البنك األهلي فقط.
** بناًء على األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في البنك األهلي فقط.

*** أسـهم الخزينـة للبنـك الدامـج بتاريـخ نفـاذ قـرار االندمـاج سـتتكون من اآلتي: )1( أسـهم الخزينـة المملوكـة للبنك األهلـي بتاريخ نفاذ قـرار االندماج، )2( أسـهم 
العـوض التـي سـتصدر مقابـل أسـهم الخزينـة المملوكـة لمجموعـة سـامبا بتاريـخ نفـاذ قـرار االندمـاج، )3( أسـهم البنـك األهلـي المملوكـة مـن قبـل مجموعة 

سـامبا بتاريخ نفـاذ قـرار االندماج. 
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تجـدر اإلشـارة إلـى أن أسـهم الخزينـة للبنـك الدامـج بتاريـخ نفـاذ قـرار االندماج سـتتكون من اآلتـي: )1( أسـهم الخزينـة المملوكة 

للبنـك األهلـي بتاريـخ نفـاذ قـرار االندمـاج والبالـغ عددهـا )7,030,787( سـهم، )2( أسـهم العـوض التـي سـتصدر مقابـل أسـهم 

الخزينـة المملوكـة لمجموعـة سـامبا بتاريـخ نفـاذ قـرار االندمـاج والبالـغ عددهـا )30,952,053( سـهم، )3( أسـهم البنـك األهلـي 

المملوكـة مـن قبـل مجموعـة سـامبا بتاريـخ نفـاذ قـرار االندمـاج والبالـغ عددهـا )5,441,373( سـهم. وعليـه، فإنـه سـينتج عـن 

االندمـاج زيـادة عـدد أسـهم الخزينـة للبنك الدامج )مقارنة بأسـهم الخزينة للبنك األهلـي قبل تاريخ نفاذ قرار االندماج(. وسـتأتي 

هـذه الزيـادة نتيجـة األسـهم المشـار إليهـا فـي الفقرتيـن )2( و)3( أعـاله. وسـيتم تحديـد أغـراض التعامـل مـع أسـهم الخزينـة 

الجديـدة الحقـً مـن قبـل مجلـس إدارة البنـك الدامـج والذي بدوره سـيحصل علـى أي موافقات مطلوبـة نظاًما في هذا الشـأن.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية مجموعة سامبا قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها:

كما في تاريخ 1442/06/15هـ )الموافق 2021/01/28م(:

* تمثل األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها.
** تمثل األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر

المساهم
بعد إتمام صفقة االندماجقبل إتمام صفقة االندماج

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

صندوق االستثمارات 
22.9%458,269,500العامة

ال ينطبق، حيث ستنقضي مجموعة سامبا 
بموجب صفقة االندماج.

المؤسسة العامة 
11.5%230,858,532للتقاعد

المؤسسة العامة 
7.1%141,963,820للتأمينات االجتماعية

أعضاء مجلس اإلدارة في 
0,1%1,130,168مجموعة سامبا*

كبار التنفيذيين في 
0.016%320,687مجموعة سامبا**

2,1%41,883,698أسهم الخزينة

56,3%1,125,573,595الجمهور

100%2,000,000,000اإلجمالي
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وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:

اتفـق البنـكان بموجـب اتفاقيـة االندمـاج علـى تعييـن شـركة استشـارية متخصصـة لتقديـم مشـورتها فيمـا يتعلـق 

باسـم البنـك الدامـج وشـعاره وهويتـه. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن اللجنـة المعنيـة بإعـداد خطـة دمـج أعمـال البنكيـن 

وافقـت علـى اقتـراح اسـم )البنـك األهلـي السـعودي( ليكـون االسـم الجديـد للبنـك الدامج وذلـك عند نفـاذ االندماج. 

آثار صفقة االندماج   1-2

عنـد إتمـام صفقة االندماج، فسـتنتقل جميع أصول مجموعة سـامبا والتزاماتهـا إلى البنك األهلي وسيسـتمر البنك األهلي في 

الوجـود، أمـا مجموعـة سـامبا فسـتنقضي بقـوة النظـام وسـيلغى إدراج جميـع أسـهمها وفقـً ألحـكام المـواد )191( إلـى )193( 

مـن نظـام الشـركات وأحـكام الفقـرة الفرعية )1( من الفقـرة )أ( من المـادة )49( من الئحة االندماج واالسـتحواذ، كما سـيحصل 

مسـاهمي مجموعـة سـامبا المقيديـن بسـجل مسـاهمي مجموعـة سـامبا بنهايـة ثانـي فتـرة تـداول بعـد نفـاذ قـرار االندمـاج 

علـى أسـهم العـوض وفًقـا لمعامـل مبادلـة األسـهم وذلـك دون الحاجـة التخـاذ أي إجـراء مـن جانـب مسـاهمي مجموعـة 

سـامبا. وفـي حـال رهـن أحـد مسـاهمي مجموعة سـامبا كافة أسـهمه في مجموعة سـامبا أو جـزء منها، فسيسـتبدل الرهن 

الُمسـّجل لـدى تـداول تلقائًيـا برهـن على أسـهم العوض التـي يحصل عليها ذلك المسـاهم فـي البنك األهلـي بموجب صفقة 

االندمـاج دون اتخـاذ أي إجـراء إضافـي مـن جانـب هـذا المسـاهم مـع مراعـاة أي قيـود أو شـروط واردة فـي اتفاقيـات الرهن ذات 

العالقـة، حيـث يجـدر علـى مسـاهمي مجموعـة سـامبا، الذيـن سـبق لهـم رهن كافـة أسـهمهم في مجموعـة سـامبا أو جزء 

منهـا، اسـتيفاء أي متطلبـات الزمـة بموجب تلـك االتفاقيات.

طريقة تحديد عامل مبادلة األسهم  2-2

تـم االتفـاق بيـن البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا علـى معامـل المبادلـة، والـذي يحـدد عـدد األسـهم التـي سـيحصل عليهـا 

مسـاهمي مجموعـة سـامبا فـي البنـك الدامـج نتيجـًة لصفقـة االندمـاج وذلك بعـد التفـاوض والتباحث بيـن البنكيـن على مدى 

أشـهر. عدة 
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وخالل مرحلة التفاوض على معامل المبادلة، قامت مجموعة سـامبا بأخذ رأي مستشـاريها باإلضافة إلى مراجعة المعلومات 

التـي تـم توفيرهـا لغـرض إجـراء دراسـة العناية المهنيـة الالزمة الخاصـة بأعمال البنـك األهلي. وقدمت شـركة مورغان سـتانلي 

السـعودية بصفتهـا المستشـار المالـي لمجموعة سـامبا فيمـا يتعلق بصفقة االندماج المشـورة المسـتقلة بتاريـخ 1442/2/24هـ 

الموافـق 2020/10/11م  لمجلـس إدارة مجموعـة سـامبا، والتـي تفيـد بأنـه فـي تاريـخ تقديم المشـورة المسـتقلة إلى مجلـس إدارة 

مجموعـة سـامبا ووفقـً للعوامـل واالفتراضـات الموضحـة فـي تلـك المشـورة، فـإن شـركة مورغان سـتانلي السـعودية ترى أن 

معامـل المبادلـة المتفـق عليـه بموجـب اتفاقيـة االندمـاج عـادل مـن الناحيـة الماليـة لمجموعـة سـامبا. وقـد تـم إرفـاق كامـل 

نـص المشـورة المسـتقلة المقدمـة مـن قبـل شـركة مورغـان سـتانلي السـعودية لمجلـس إدارة مجموعة سـامبا فـي الملحق 

رقـم )1( مـن هـذا التعميـم والـذي يحتـوي علـى االفتراضات واإلجـراءات واالعتبـارات والقيـود التي اسـتندت عليها تلك المشـورة. 

ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم المتفق عليه:

)0,739( سهم في البنك األهلي مقابل كل سهم معامل المبادلة المتفق عليه
في مجموعة سامبا. 

مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون )1,478,000,000( إجمالي عدد أسهم العوض 
سهم مدفوع بالكامل.

أربعة عشر مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض 
)14,478,000,000( ريال سعودي بناًء على قيمة اسمية 

للسهم الواحد تبلغ )10( عشرة رياالت سعودية.

سعر إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض على  بناًء  وذلك  سعودي  ريال   56,903,000,000
اإلغالق لسهم البنك األهلي في تداول والبالغ 38,50 
2020م )وهو  بتاريخ 8 أكتوبر  ريال سعودي وذلك كما 
آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلعالن عن توقيع اتفاقية 
ضمني  تقييم  على  منه  ُيستدل  والذي  االندماج( 
سعودي  ريال   28,45 بمبلغ  سامبا  مجموعة  لسهم 

والذي يمثل:

بنسبة سامبا  مجموعة  سـهـــم  سـعــر  في  زيادة   •
 3.5٪ مقارنة بسعر إغالق السهم في السوق المالية 
كما  سعودي  ريال   27,50 والبالغ  "تداول"  السعودية 
في تاريخ 8 أكتوبر 2020م )وهو آخر يوم تداول سبق 

تاريخ اإلعالن عن توقيع اتفاقية االندماج(.

• زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة ٪23.7
 23 والبالغ  تداول  في  السهم  إغالق  بسعر  مقارنة 
ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو 2020م )وهو آخر 
االتفاقية  توقيع  عن  اإلعالن  تاريخ  سبق  تداول  يوم 

اإلطارية(.

وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي 
سيتم تضمينها في القوائم المالية للبنك األهلي 

في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم 
البنك األهلي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ 
قرار االندماج. ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر 

المتعلقة بذلك، الرجاء االطالع على القسم )1( من 
مستند العرض )»عوامل المخاطرة«(.
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شروط صفقة االندماج   3-2

يسـتوجب إتمـام صفقـة االندمـاج حصـول البنكيـن علـى عـدة موافقـات حكوميـة واسـتيفاء الشـروط الُمضمنـة فـي اتفاقيـة 

االندمـاج، ولمزيـد مـن التفاصيـل حول اتفاقية االندماج وشـروطها وأحكامها، يرجـى مراجعة القسـم )8-1( )»اتفاقية االندماج«( 

والقسـم )10( )»اإلجـراءات الالزمـة إلتمـام صفقـة االندمـاج«( من هـذا التعميم.

رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن االندماج   3

يـرى أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا )مـن غيـر األعضـاء ذوي المصلحـة فـي صفقـة االندمـاج( بأن صفقـة االندمـاج عادلة 
ومعقولـة، وذلـك بعـد بذلهـم العنايـة الالزمـة المناسـبة بمسـاعدة مستشـاريهم، وبعـد األخـذ فـي االعتبـار وضـع السـوق في 
النمـو المسـتقبلية للبنـك الدامـج، والمنافـع المتوقعـة مـن صفقـة االندمـاج، واالستشـارة  تاريـخ نشـر هـذا التعميـم، وفـرص 
المسـتقلة المقدمـة لهـم مـن قبـل شـركة مورغـان سـتانلي السـعودية )بصفتهـا المستشـار المالـي لمجموعـة سـامبا فيمـا 
يتعلـق بصفقـة االندمـاج( بتاريـخ  1442/2/24 هــ الموافـق 2020/10/11م )مرفـق نسـخة منهـا فـي الملحـق )1( مـن هـذا التعميـم(، 
والتـي ُتفيـد بأنـه فـي تاريـخ تقديـم تلـك االستشـارة إلـى مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا، ووفقـً للعوامـل واالفتراضـات والقيود 
الموضحـة فـي تلك االستشـارة، فإن شـركة مورغان سـتانلي السـعودية تـرى أن معامل المبادلـة المتفق عليه بموجـب اتفاقية 
االندمـاج عـادل مـن الناحيـة الماليـة لمجموعـة سـامبا. وتجدر اإلشـارة إلى أنـه لن يتـم تحديث الـرأي المقدم من شـركة مورغان 
سـتانلي السـعودية. وعليـه، فـال يوجـد ما يضمن أن يكون لشـركة مورغان سـتانلي السـعودية نفـس الرأي حـول عدالة معامل 
المبادلـة فـي تاريـخ انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لمجموعـة سـامبا الخاصـة بصفقـة االندمـاج، وذلـك الحتماليـة تغيـر 

العوامـل واالفتراضـات التـي بنـي عليهـا الـرأي فـي تاريـخ تقديمه.

كمـا يـرى أعضـاء مجلـس إدارة مجموعة سـامبا )من غير األعضـاء ذوي المصلحة فـي صفقة االندماج( أن صفقـة االندماج تصب 
فـي مصلحـة مجموعـة سـامبا ومسـاهميها، وبالتالـي يوصـون باإلجمـاع مسـاهمي مجموعـة سـامبا بالموافقـة علـى صفقة 
االندمـاج. وعنـد تقديمهـم لهـذه التوصيـة، فقـد أخـذ أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا في االعتبـار نتائـج دراسـات العناية 
المهنيـة الالزمـة المعـدة مـن قبـل مستشـاري مجموعـة سـامبا علـى البنـك األهلـي وشـركاته التابعة باإلضافـة إلى االستشـارة 
الخارجيـة التـي تلقوهـا بشـأن المسـائل القانونيـة والماليـة والمحاسـبية واالسـتراتيجية وغيرها من المسـائل المتعلقـة بصفقة 

االندمـاج، علًمـا بـأن مجموعـة سـامبا لـم تتلـق أي عرض بديـل حتـى تاريخ هـذا التعميم.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن نتائـج دراسـات العنايـة المهنيـة الالزمـة تعتمـد علـى عـدة عوامـل مـن بينهـا دقـة واكتمـال المعلومـات 
المقدمـة مـن البنـك األهلـي. وعليـه، فـإن مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا لـم يأخـذ فـي االعتبـار عنـد إبدائـه لرأيـه بشـأن صفقـة 
االندمـاج أي مخاطـر تشـغيلية أو قانونيـة أو ماليـة جوهريـة تتعلـق بأعمـال البنـك األهلـي أو أصولـه أو التزاماتـه والتـي لـم يتـم 
التوصـل لهـا خـالل قيام مجموعة سـامبا ومستشـاريها بإجراءات دراسـة العنايـة المهنية الالزمـة على البنك األهلـي، أو لم يتم 

توقعهـا أو احتسـابها أو اإلفصـاح عنهـا لمجموعـة سـامبا مـن قبـل البنـك األهلـي.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن أعضـاء مجلـس إدارة مجموعـة سـامبا لـم يأخـذوا فـي االعتبـار األهـداف االسـتثمارية الفرديـة أو الوضـع 
المالـي أو الوضـع الزكـوي والضريبـي أو الظـروف الخاصـة بـكل مسـاهم نظـًرا الختـالف الظـروف واألوضـاع واألهـداف الخاصـة 
بـكل منهـم، ولـم يأخـذوا باالعتبـار مسـتويات وأنمـاط التـداول وأسـعار سـهم البنـك األهلـي أو أي ظـروف أخـرى بعـد تاريـخ هذا 
التعميـم. وعليـه، يؤكـد أعضـاء مجلـس اإلدارة على ضـرورة قيام كل مسـاهم من مسـاهمي مجموعة سـامبا بالحصول على 
استشـارة مهنيـة مسـتقلة مـن مستشـار مالي مرخـص له من قبل هيئة السـوق المالية بخصـوص صفقة االندمـاج. وعليه، فإنه 
يجـب علـى كل مسـاهم مـن مسـاهمي مجموعـة سـامبا االعتمـاد على مراجعتـه الخاصـة لصفقة االندمـاج للتأكـد من مدى 

مالءمـة صفقـة االندمـاج والمعلومـات الـواردة فـي هـذا التعميم لألهـداف االسـتثمارية واألوضـاع الماليـة الخاصة به.

ولمجلـس إدارة مجموعـة سـامبا الحـق فـي سـحب أو تعديل توصيتـه بخصوص صفقة االندمـاج وفقً لما يراه مناسـبً آخذًا في 
االعتبار مصلحة مجموعة سـامبا ومسـاهميها.

كمـا تجـدر اإلشـارة بـأن جميع أعضاء مجلـس إدارة مجموعة سـامبا )الذين يحق لهـم التصويت( يعتزمون التصويـت بالموافقة 
علـى قـرارات االندمـاج في الجمعية العامـة غير العادية لمجموعة سـامبا الخاصـة بصفقة االندماج. 
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4.  رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن خطط البنك األهلي الخاصة
     بمجموعة سامبا ومنافع صفقة االندماج

4-1  نبذة عامة
سـتؤدي صفقـة االندمـاج إلـى إنشـاء أكبر بنك فـي المملكة 1  وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشـرق األوسـط مـن حيث القيمة 
السـوقية. وسـتمكن صفقـة االندمـاج البنـك الدامـج مـن تمويـل التنميـة االقتصاديـة ودعم تجـارة المملكـة العربية السـعودية 
وتدفقاتهـا النقديـة مـع المنطقـة وبقيـة العالـم. كمـا سـتمكن صفقـة االندمـاج البنـك الدامـج مـن اسـتغالل التكامـل العالي 
بيـن البنكيـن فـي تعزيـز مركزه التنافسـي وتحسـين وتطوير مراكز خدماتـه وتقديم أحـدث التقنيات لعمالئه مـن خالل التحول 
الرقمـي. وستسـاهم صفقـة االندمـاج فـي التمكين مـن تحقيق الفـرص التي تتيحهـا رؤية المملكـة 2030، وتحقيـق وفورات في 
التكاليـف وتعزيـز الحضـور الدولـي للبنـك الدامـج، باإلضافـة إلى المسـاهمة في إعداد قـادة المسـتقبل في القطـاع المصرفي. 

وفيمـا يلـي تقييم مجموعة سـامبا ألبـرز مبـررات ودوافع صفقـة االندماج:

المنافع التي تعود على مساهمي مجموعة سامبا ومساهمي البنك األهلي  2-4

4-2-1 تعزيز المركز التنافسي
سـيصبح البنـك الدامـج أكبـر بنـك فـي المملكـة2  وأحـد البنـوك الرائدة في منطقة الشـرق األوسـط بقيمة سـوقية تبلـغ 171 مليار 
ريـال سـعودي )مـا يعـادل 46 مليـار دوالر أمريكـي(3  . وعلى الصعيد المحلي، سـيصبح البنـك الدامج أكبر بنك فـي المملكة4  من 
خـالل خدمـة حوالـي 25% مـن قطاعـي مصرفيـة األفـراد والمصرفيـة التجارية5. كمـا سـيكون للبنك الدامـج أصواًل تبلـغ قيمتها 
837 مليـار ريـال سـعودي )مـا يعـادل 223 مليـار دوالر أمريكـي(6  والتـي تمثـل مـا نسـبته 32% مـن الحصـة السـوقية7و8 وقـروض 
عاملـة تبلـغ قيمتهـا 468 مليـار ريـال سـعودي )مـا يعـادل 125 مليـار دوالر أمريكـي(9  والتـي تمثـل مـا نسـبته 29% مـن الحصـة 
السـوقية 10 و11 ، وودائـع بقيمـة حوالـي 568 مليـار ريـال سـعودي )مـا يعـادل 151 مليـار دوالر أمريكـي(12 والتـي تمثـل مـا نسـبته %30 
مـن الحصـة السـوقية 13و14، ودخـل تشـغيلي نصـف سـنوي يبلـغ حوالي 15 مليـار ريال سـعودي )ما يعـادل 4 مليـار دوالر أمريكي( 
15 والـذي يمثـل مـا نسـبته 30% مـن الحصـة السـوقية 16و17 ، وصافـي دخـل يبلـغ حوالـي 7 مليـار ريـال سـعودي )مـا يعـادل 2 مليـار 

دوالر أمريكـي( 18   والـذي يمثـل مـا نسـبته 38% مـن الحصـة السـوقية  19و20 ، وقاعـدة حقـوق ملكيـة ُمجمعـة تبلـغ 120 مليـار ريـال 
سـعودي )مـا يعـادل 32 مليـار دوالر أمريكـي( 21 . وسـيصبح البنـك الدامـج البنـك األول فـي منطقـة الشـرق األوسـط مـن حيـث 

صافـي الدخـل 22 .

سيكون لدى البنك الدامج منصة بنكية عالمية متوازنة في جميع القطاعات البنكية. كما أن الدخل التشغيلي 23  للبنك الدامج 
ناتج  التشغيلي  الدخل  من   )%25( لألفراد،  المصرفية  الخدمات  عن  ناتج  التشغيلي  الدخل  من   )%41( اآلتية:  القطاعات  عن  ناتج 
عن الخدمات المصرفية للشركات، )23%( من الدخل التشغيلي ناتج عن نشاطات الخزينة، )6%( من الدخل التشغيلي ناتج عن 
الخدمات المصرفية الدولية و )5%( من الدخل التشغيلي ناتج عن خدمات األسواق المالية. وسيسهم النطاق الموسع ألعمال 

البنك الدامج في تحقيق أعلى مستويات العوائد ومعدالت اإلنتاجية على مستوى القطاع البنكي.

1.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

2.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

3.  بناًء على القيمة السوقية كما بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.

4.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

5.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

6.  بناًء على القيمة السوقية كما بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.

7.   بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

8.  تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكً إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من المقاييس التي تم االستناد إليها

9.  بناًء على القيمة السوقية كما بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.

10.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

11.  تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكً إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من المقاييس التي تم االستناد إليها.

12.  بناًء على القيمة السوقية كما بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.

13.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

14.  تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكً إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من المقاييس التي تم االستناد إليها.

15.  بناًء على القيمة السوقية كما بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.

16.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

17.  تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكً إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من المقاييس التي تم االستناد إليها.

18.  بناًء على القيمة السوقية كما بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.

19.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

20.  تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكً إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من المقاييس التي تم االستناد إليها.

21.  بناًء على القيمة السوقية كما بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.

22.  بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

23.  تم احتسابها بناًء على البيانات المالية المجمعة لكال البنكين كما بتاريخ 30 يونيو 2020م.
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4-2-2 التكامل العالي بين البنكين

سيسـتفيد البنـك الدامـج مـن ريـادة البنكيـن فـي مجـال الخدمـات المصرفيـة لألفـراد حيث سـيكون له حصـة نسـبتها) %26 24 (
مـن الحصـة السـوقية لقـروض مصرفيـة األفـراد، كمـا سـيكون له مـا نسـبته )29% 25 (مـن الحصـة السـوقية للودائع. وبنـاًء على 
هـذه اإلمكانيـات، سـيطمح البنـك الدامـج إلـى التمكيـن مـن تحقيـق أفضـل الحلـول الرقميـة، وتعزيز التملـك العقـاري من خالل 
تنميـة خدمـات التمويـل السـكني، فضـاًل عـن دعـم تنميـة المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة وإقراضهـا ودعـم الثقافـة الماليـة 

االدخار.  وثقافـة 

أمـا علـى صعيـد الخدمـات المصرفية للشـركات، فسيسـتفيد البنك الدامج من شـبكة العمالء الواسـعة لدى مجموعة سـامبا، 
ومـن مكانـة البنـك األهلـي باعتبـاره أكبر مؤسسـة إقـراض للشـركات 26  ووجهـة متخّصصة في التمويـل على صعيـد المملكة 27،  
ليقـدم البنـك الدامـج مـا ُتقـارب نسـبته) 27%  28  ( مـن القروض العاملة الممنوحة للشـركات في السـوق السـعودية. ويطمـح البنك 
الدامـج ليكـون الشـريك الموثـوق لكبـرى الشـركات والمؤسسـات السـعودية بهدف دعـم الصفقـات والمشـاريع الضخمة في 
المملكـة، والعمـل فـي الوقـت ذاتـه علـى تيسـير تدفقـات رأس المـال والصفقـات التجارية مـا بين المملكـة واألسـواق اإلقليمية 

والعالمية.

واسـتنادًا إلـى التكامـل بيـن محفظتي البنكين، سيشـكل البنـك الدامج أكبر بنـك في أعمال الخزينة ونشـاطات األسـواق المالية 
حيـث سـيدير أصـول خزينـة ُتقـارب قيمتهـا 316 مليار ريال سـعودي )ما يعـادل 84 مليار دوالر أمريكـي( 29  والتي تقدر نسـبتها من 

حيـث الحصة السـوقية بـ )36%(، مما سـيعزز إمكانـات البيع المتقاطـع للبنك الدامج.

واللتـان  االسـتثمار )سـامبا كابيتـال(  وإدارة  الماليـة وشـركة سـامبا لألصـول  األهلـي  الدامـج كاًل مـن شـركة  البنـك  وسـيمتلك 
ستشـكالن معـً أكبـر مديـر لألصـول ومقدم لخدمـات الوسـاطة والمصرفية االسـتثمارية في المملكـة.  وقد أعلنـت مجموعة 
سـامبا علـى موقع السـوق المالية السـعودية )تـداول( في تاريـخ 1442/5/9هـ )الموافـق 2020/12/24م(  بأن اللجنـة المعنية بإعداد 
خطـة دمـج أعمـال البنكيـن قـد وافقـت علـى دمـج شـركة سـامبا لألصـول وإدارة االسـتثمار )سـامبا كابيتـال( وشـركة األهلـي 
الماليـة بعـد إتمـام اندمـاج مجموعة سـامبا والبنك األهلي التجـاري، على أن يتم تحديـد هيكل الدمج وتوقيتـه وكافة تفاصيله 
األخـرى فـي وقـت الحـق. كمـا أن صـدور قـرار اللجنـة المعنيـة بإعداد خطـة دمج أعمـال البنكيـن ال يعنـي أن دمج سـامبا كابيتال 
وشـركة األهلـي الماليـة سـوف يتـم، إذ يخضـع ذلـك إلتمـام االندمـاج والحصـول علـى الموافقـات النظاميـة الالزمـة، وغيـر ذلك 

مـن اإلجـراءات والخطـوات األخرى.

وسـيتم النظـر فـي كيفيـة تعامـل البنـك الدامـج مـع هاتيـن الشـركتين إليجـاد التكامـل المناسـب بينهمـا والبت في هـذا األمر 

بشـكل نهائـي مـن خـالل خطـة دمـج أعمـال البنكيـن أو وفـق مـا يـراه مجلـس إدارة البنـك الدامج بعـد إتمـام االندماج.

4-2-3 تحسين وتطوير مراكز الخدمات 
سـيكون البنـك الدامـج قـادرًا علـى تزويد العمـالء بمنتجات وخدمـات رقمية متكاملـة، وتقديم حلول مناسـبة من خـالل تطوير 

مقترحـات رقميـة جديـدة. وعنـد إتمـام االندمـاج، سـيتمكن عمـالء البنـك الدامـج من االسـتفادة بشـكل فـوري مـن خدماته في 

كافـة أرجـاء المملكـة وذلـك مـن خـالل 501 فـرع و4,136 جهاز صـراف آلي، إضافـة إلـى 126,831 جهاز دفـع آلي 30 .

4-2-4 التحول الرقمي

سـيتمتع البنـك الدامـج بمركـز قـوي فيما يتعلق بالتحـول الرقمي حيث يملـك كال البنكيـن إمكانات رقمية متزايـدة في القطاع 
المصرفـي وفـي المعامـالت الماليـة الرقميـة. باإلضافـة إلى ذلك، ففي عـام 2019م، حصلت مجموعة سـامبا علـى جائزة أفضل 
إدارة نقديـة وخزينـة عبـر االنترنـت وحصـل البنـك األهلي على جائـزة أفضل تطبيـق للخدمـات المصرفية على الهاتـف المحمول 

فـي المملكة.

ويخطـط البنـك الدامـج علـى مضاعفـة عملياتـه الرقميـة واالسـتمرار فـي تطويـر أدوات الـذكاء االصطناعـي لكافـة منتجاتـه 
وخدماتـه المصرفيـة المقدمـة وتقديـم أحـدث التقنيـات لعمالئـه، كمـا يخطـط البنـك الدامـج لتدشـين مشـاريع وشـراكات 

جديـدة بهـدف االسـتثمار فـي التحـول الرقمـي المصرفـي لتقديـم خدمـات غيـر مسـبوقة لعمالئـه.  

24.    بناًء على أرصدة قروض مصرفية األفراد العاملة كما بتاريخ 30 يونيو 2020م.
25.     تم احتسابها بناًء على البيانات المالية المجمعة لكال البنكين كما بتاريخ 30 يونيو 2020م.

26.     بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
27.     بناًء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م والبيانات المتاحة على المواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.

28.     بناًء على أرصدة قروض مصرفية الشركات العاملة كما بتاريخ 30 يونيو 2020م، والتي تشمل السحب على المكشوف حيثما كان هذا الوصف متاحً للجمهور في القوائم المالية.
29.     بناًء على البيانات المالية المجمعة لكال البنكين كما بتاريخ 30 يونيو 2020م.

30.    بناًء على األرقام المجمعة لكال البنكين حسب نشرة  البنك المركزي لشهر أغسطس 2020م
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4-2-5 سيولة معززة ومركز رأسمالي قوي لمواصلة خطط النمو

سيسـعى البنـك الدامـج إلى االسـتفادة من قـدرات البيع المتقاطع لـكال البنكين وذلك من خالل اعتماد نموذج تشـغيلي أفضل 

واالرتقـاء بالمحافـظ االسـتثمارية لـكال البنكيـن. وسيسـتفيد البنـك الدامـج كذلـك من هيكلـة التمويـل الراسـخة والمتنّوعة، إلى 

جانـب المركـز المعـزز في مسـتوى السـيولة حيث سـتبلغ نسـبة قـروض البنك الدامج إلـى ودائعه مـا يعـادل )82% 31 (، ُيضاف إلى 

ذلـك تمتـع البنـك الدامـج بمركـز رأسـمالي متين وقوي، وسـيكون لهذا األسـاس الراسـخ دور داعـم للبنك الدامج فـي رصد فرص 

النمـو واالسـتفادة منها في السـوقين المحليـة والعالمية. 

4-2-6 المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030

سـيؤدي البنـك الدامـج دورًا حيويـً بـارزًا فـي التمكين مـن تحقيق الفرص التـي تتيحها ضمن رؤيـة المملكة 2030. حيث سيسـاهم 

الرئيسـية واالسـتثمار  النمـو  البنـك الدامـج وقاعدتـه القويـة التمويليـة والرأسـمالية فـي االسـتفادة مـن مجـاالت  نطـاق عمـل 

فـي القطاعـات والمشـاريع متسـارعة التطـّور فـي المملكـة، وتحفيـز نمـو قطـاع المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، ودعـم نمو 

خدمـات التمويـل السـكني، وتيسـير خطـوات تطويـر السـوق الماليـة السـعودية، فضـاًل عـن مواصلـة مسـيرة التحـول الرقمـي 

لالقتصـاد المحلـي. 

4-2-7 تحقيق منافع مشتركة وقيمة أعلى للمساهمين 

مـن المتوقـع أن يـؤدي االندمـاج إلـى تحقيـق وفورات سـنوية فـي التكاليـف للبنك الدامـج بقيمة 800 مليـون ريال سـعودي تقريبً 

)مـا يعـادل 213 مليـون دوالر أمريكـي( والتي سـتتحقق على مراحـل وبعد اكتمال أعمال دمـج البنكين، كما تمثـل هذه الوفورات 

نسـبة ) 9% 32(  مـن قاعـدة التكلفـة المجمعـة للبنكيـن وإمكانيـة تحقيـق قيمة عاليـة من خالل الحجـم المتزايد وتبـادل أفضل 

الممارسـات ومكاسـب الكفـاءة السـنوية. ومـن المتوقـع أن يكـون هنـاك منافـع مشـتركة محتملة في اإليـرادات بيـن البنكين. 

ويتوقـع أن تبلـغ التكاليـف النقديـة غيـر المكـررة لدمـج أعمال البنكيـن حوالي 1.1 مليـار ريال سـعودي )ما يعـادل 293 مليون دوالر 

أمريكي(.

ونتيجـة لهـذه المنافـع المشـتركة، ُيتوقـع أن يحقـق االندمـاج نموًا في معـدل الربح لـكل سـهم )Earnings per Share( لكل 

مـن مسـاهمي البنـك األهلـي ومجموعـة سـامبا وذلـك باالسـتناد إلـى النتائـج المالية لـكل مـن البنك األهلـي ومجموعة سـامبا 

للنصـف األول للسـنة الماليـة 2020م علـى أسـاس سـنوي )وذلـك بعـد اكتمـال تحقيـق المنافـع المذكـورة وخصـم التكاليـف 

النقديـة غيـر المكـررة لدمـج األعمال(.

4-2-8 تعزيز الحضور الدولي

سيحظى البنك الدامج بشبكة دولية واسعة والتي ستمّكنه من تسهيل التدفقات النقدية والتجارة الدولية، األمر الذي سيضع 

البنك الدامج في مركز أفضل الستغالل المزيد من فرص التوسع االستراتيجي للتواصل بشكل أفضل مع األسواق العالمية.

4-2-9 المساهمة في إعداد قادة المستقبل في القطاع المصرفي 

سيصبح البنك الدامج مركزًا لتنمية الكفاءات في القطاع المالي حيث سيكون تطوير الكفاءات أحد أبرز أولويات البنك الدامج 

الذي سيسعى إلى بناء قادة المستقبل في القطاع من خالل مجموعة من برامج التدريب والتطوير عالمية المستوى.

31     بناًء على إجمالي مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في القيمة المجمعة لكال البنكين لعام 2019م
 32      بناًء على مصاريف التشغيل المجمعة لكال البنكين لعام 2019م قبل احتساب انخفاض القيمة
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5   رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن خطط البنك األهلي تجاه موظفي
     مجموعة سامبا

أشار البنك األهلي في مستند العرض إلى أن خطط البنك األهلي تجاه موظفي مجموعة سامبا تتمثل في قيام البنك الدامج 

بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على التمكين من تحقيق فرص وظيفية مميزة في منشأة 

أكبر، وأن البنك األهلي ال يتوقع أن ينتج عن صفقة االندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وعليه فإن مجلس 

إدارة مجموعة سامبا مطمئن تجاه هذه الخطط، ويرى أنها تصب في مصلحة موظفي مجموعة سامبا.

6  األطـراف ذوي العــالقة وأعـضــاء مجلـــس اإلدارة ذوي المصلـحــة بصفقـة
    االندماج

تنطوي صفقة االندماج على وجود أطراف ذوي عالقة، حيث إن كّلًا من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من كبار المساهمين في كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا ولدى كل منهم 

ممثلين في مجلس إدارة كال البنكين. 

وقد تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة )س( من المادة )3( والمادة )48( من الئحة االندماج 

واالستحواذ، بحيث يحق لكبار المساهمين في البنك األهلي ومجموعة سامبا ممن لديهم ممثلين في مجلسي إدارة البنكين 

تصويت  بعدم  الخاصة  القيود  مراعاة  مع  البنكين  إلحدى  العامة  الجمعية  في  االندماج  قرارات  على  التصويت  أحدهما،  أو 

صندوق  من  كل  وهم  العالقة  ذوي  األطراف  من  المساهمين  فإن  اللجان.  من  أي  أو  اإلدارة  مجلس  اجتماع  في  ممثليهم 

التصويت  الحق في  للتأمينات االجتماعية سيكون لهم  العامة  للتقاعد، والمؤسسة  العامة  العامة، والمؤسسة  االستثمارات 

في الجمعية العامة إلحدى البنكين. 

من  كل  قام  وقد  االندماج،  صفقة  في  مصلحة  األهلي  والبنك  سامبا  مجموعة  إدارة  مجلسي  أعضاء  من  لعدد  يوجد  كما 

إدارة مجموعة سامبا(، والدكتور/  العامة في مجلس  الحمّيد )بصفته ممثل لـصندوق االستثمارات  األستاذ/ يزيد عبدالرحمن 

في  ألسهم  ومالًكا  سامبا  مجموعة  إدارة  مجلس  في  العامة  االستثمارات  لـصندوق  ممثل  )بصفته  المعجل  سعد  إبراهيم 

إدارة  مجلس  في  االجتماعية  للتأمينات  العامة  للمؤسسة  ممثل  )بصفته  الحسين  عبدالرحمن  إياد  واألستاذ/  األهلي(،  البنك 

مجموعة سامبا( ، واألستاذ/ علي حسين علي رضا )بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة مجموعة سامبا 

ومالًكا ألسهم في البنك األهلي(، والدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي )بصفته مالًكا ألسهم في البنك األهلي( باإلفصاح عن 

مصلحتهم في صفقة االندماج لمجلس إدارة مجموعة سامبا وامتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس 

إدارة مجموعة سامبا الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية االندماج.

كما قام كل من األستاذ/ سعيد محمد الغامدي واألستاذ/ راشد إبراهيم شريف واألستاذ/ مارشل شارلز بايلي واألستاذ/ ديفيد 

جيفري مييك )بصفتهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك األهلي(، والمهندس/ أنيس أحمد مؤمنة 

)بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة البنك األهلي ومالًكا ألسهم في مجموعة سامبا(، 

عن  باإلفصاح  األهلي(  البنك  إدارة  مجلس  في  للتقاعد  العامة  للمؤسسة  ممثل  )بصفته  الجهني  سليمان  سعود  واألستاذ/ 

مصلحتهم في صفقة االندماج لمجلس إدارة البنك األهلي وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس 

إدارة البنك األهلي الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية االندماج. 

ووفًقا لمتطلبات الفقرة )4( من المادة )191( من نظام الشركات، ال يحق للمساهم الذي يملك أسهم في كل من مجموعة 

سامبا والبنك األهلي التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى البنكين.

ويوضح الجدول أدناه تفاصيل ملكية األطراف ذوي العالقة واألعضاء ذوي المصلحة بصفقة االندماج وذلك بتاريخ 1442/06/15هـ 

)الموافق 2021/01/28م(:  
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طبيعة المصلحةاالسم
الملكية المباشرة في مجموعة سامباالملكية المباشرة في البنك األهلي

 نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

المساهمين الكبار

 صندوق
 االستثمارات

العامة

 من كبار
 المساهمين في

 كل من البنك
 األهلي ومجموعة

 سامبا، ولديه
 ممثل في مجلس
إدارة كال البنكين

1,328,839,999٪44.29458,269,500٪22.9

 المؤسسة العامة
للتقاعد

 من كبار
 المساهمين في

 كل من البنك
 األهلي ومجموعة

 سامبا، ولديها
 ممثل في مجلس
إدارة كال البنكين

160,826,298٪5.36230,858,532٪11.5

 المؤسسة
 العامة للتأمينات

االجتماعية

 من كبار
 المساهمين في

 كل من البنك
 األهلي ومجموعة

 سامبا، ولديها
 ممثل في مجلس
إدارة كال البنكين

155,400,000٪5.18141,963,820٪7.1

أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا ذوي المصلحة بصفقة االندماج

 األستاذ/ يزيد
 عبدالرحمن

الحمّيد

 يمثل صندوق
 االستثمارات
 العامة في

 مجموعة سامبا

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

 الدكتور/ إبراهيم
سعد المعجل

 يمثل صندوق
 االستثمارات
 العامة في

 مجموعة سامبا
 ويملك أسهم في

البنك األهلي

150٪0,000005848٪0,00004

 األستاذ/ إياد
 عبدالرحمن

الحسين

 يمثل المؤسسة
 العامة للتأمينات
 االجتماعية في

 مجلس إدارة
 مجموعة سامبا

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

 األستاذ/ علي
حسين علي رضا

 يمثل المؤسسة
 العامة للتقاعد

 في مجلس إدارة
 مجموعة سامبا

 ويملك أسهم في
البنك األهلي

14,002٪0,00046300,000٪0,001500
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 الدكتور/ وليد
سليمان أبانمي

 عضو مجلس إدارة
 في مجلس إدارة
 مجموعة سامبا

 ويملك أسهم في
البنك األهلي

439,551٪0.01465560,017٪0,02800

أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي  ذوي المصلحة بصفقة االندماج

 األستاذ/ سعيد
محمد الغامدي

 يمثل صندوق
 االستثمارات
 العامة في

 مجلس إدارة البنك
األهلي

ال يوجدال يوجد722,478%0.02408

 األستاذ/ راشد
إبراهيم شريف

 يمثل صندوق
 االستثمارات
 العامة في

 مجلس إدارة البنك
األهلي

ال يوجدال يوجدال يوجد ال يوجد

 األستاذ/ مارشل
شارلز بايلي

 يمثل صندوق
 االستثمارات
 العامة في

 مجلس إدارة البنك
األهلي

ال يوجدال يوجدال يوجد ال يوجد

 األستاذ/ ديفيد
جيفري مييك

 يمثل صندوق
 االستثمارات
 العامة في

 مجلس إدارة البنك
األهلي

ال يوجدال يوجدال يوجد ال يوجد

 األستاذ/ سعود
سليمان الجهني

 يمثل المؤسسة
 العامة للتقاعد

 في مجلس إدارة
البنك األهلي

ال يوجدال يوجدال يوجد ال يوجد

 المهندس/ أنيس
أحمد مؤمنة

 يمثل المؤسسة
 العامة للتأمينات
 االجتماعية في

 مجلس إدارة
 البنك األهلي

 ويملك أسهم في
مجموعة سامبا

39,900٪ 0.00133157,826٪0,00789

* المصدر:  مجموعة سامبا والبنك األهلي.
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7   حصص الملكية والتعامالت
 1.  تمتلك مجموعة سامبا خمسة ماليين وأربعمائة وواحد وأربعون ألف وثالثمائة وثالثة وسبعون )5،441،373( سهًما في البنك
 األهلي كما بتاريخ 2021/01/28م علًما بأن هذه األسهم آلت لمجموعة سامبا بسبب تسوية ديون مع مدين ُمتعثر. كما يوضح

 الجدول التالي تفاصيل تعامالت مجموعة سامبا في أسهم البنك األهلي خالل االثني عشر شهًرا السابقة لفترة العرض )والتي 

بدأت في تاريخ 1442/2/24هـ )الموافق 2020/10/11م(( وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم: 

بيع

اإلجمالي 
)ريال 

سعودي(
الكمية السعر )ريال 

سعودي( تاريخ التداول

2.949.000.00 60.000 49.15 19 ديسمبر 2019

125.307.90 2.627 47.7 5 يناير 2020  

842.000.00 20.000 42.1 4 مارس 2020

1.071.000.00 30.000 35.7 9 مارس 2020

350.000.00 10.000 35 11 مارس 2020

1.510.975.30 45.000 33.58 12 مارس 2020

840.000.00 25.000 33.6 12 مارس 2020

673.015.00 20.000 33.65 12 مارس 2020

337.500.00 10.000 33.75 12 مارس 2020

338.767.80 10.000 33.88 12 مارس 2020

674.065.65 20.000 33.7 12 مارس 2020

169.000.00 5.000 33.8 12 مارس 2020

169.037.25 5.000 33.81 12 مارس 2020

679.000.00 20.000 33.95 12 مارس 2020

شراء

 اإلجمالي
 )ريال

)سعودي
الكمية  السعر )ريال

)سعودي تاريخ التداول

452.000.00 10.000 45.2 6 أكتوبر 2019

452.000.00 10.000 45.2 6 أكتوبر 2019

452.500.00 10.000 45.25 6 أكتوبر 2019

452.500.00 10.000 45.25 6 أكتوبر 2019

452.500.00 10.000 45.25 6 أكتوبر 2019

434.000.00 10.000 43.4 21 أكتوبر 2019

284.504.40 5.854 48.6 1 يناير 2020

975.000.00 20.000 48.75 1 يناير 2020

561.572.10 11.773 47.7   5 يناير 2020

477.000.00 10.000 47.7   5 يناير 2020

238.250.00 5.000 47.65   5 يناير 2020

478.500.00 10.000 47.85   13 يناير 2020

718.500.00 15.000 47.9   13 يناير 2020

718.500.00 15.000 47.9   13 يناير 2020

479.000.00 10.000 47.9   13 يناير 2020

474.500.00 10.000 47.45   19 يناير 2020

474.000.00 10.000 47.4   19 يناير 2020

474.000.00 10.000 47.4   19 يناير 2020

474.000.00 10.000 47.4   19 يناير 2020

474.500.00 10.000 47.45   19 يناير 2020

467.500.00 10.000 46.75   23 يناير 2020

467.000.00 10.000 46.7   23 يناير 2020

702.000.00 15.000 46.8   26 يناير 2020

700.500.00 15.000 46.7   26 يناير 2020

427.000.00 10.000 42.7 1 مارس 2020

427.000.00 10.000 42.7 1 مارس 2020
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2.  ال تــوجد أي حصص ملكـية في مجموعة سامبا أو البنك األهلي مملوكة أو مسيــطــر علـيــهــا من قبل شخص أبرم اتفاق 
مع مجموعة سامبا )أو مع أي شخص يتصرف باالتفاق معها( علـى أي ترتــيـــب تعــويــض أو خيار، أو أي ترتيـب أو اتــفـاق أو 
تـفـاهــم - سواًء أكان بشكل رسمي أو غير رسمي، وأًيا كـانــت طبيعتـــه - والــذي قد يكون حافًزا ألي شخص لالحتفاظ أو 
التعامل أو االمتنــاع عن التـعــامل في األوراق المالــيــة لمجــمــوعة سامبا. ولــم يقــم أي من األشـخـاص الواردين في هـذه 

الفـقـــرة بالتعـامل في أسهم مجموعة سامبا أو البنك األهلي خالل فترة العرض وحتى تاريخ نشر هذا التعميم.

3.  لم تقـم مجـمـوعة سـامـبـا بشراء أو استرداد أي من أسهمها خالل االثني عشر شهـًرا السـابـقـة لــفــتـــرة العرض )والتي
       بدأت في تاريخ 1442/2/24هـ )الموافق 2020/10/11م(( وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم.

4. يوضح الـجدول التـــالي ملكيـة األسـهم المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا وحجم أي حصة
     سيطرة لهم في مجموعة  سامبا أو البنك األهلي وذلك كما بنهاية تداول يوم 1442/6/15هـ )الموافق 2021/01/28م(:

 صفةالمنصبالعمرالجنسيةاالسم
العضوية

 الجهة
 التي

يمثلها
 تاريخ

التعيين

ملكيته في البنك األهليملكيته في مجموعة سامبا

مباشر
المصلحة 

غير 
المباشرة*

مباشرالنسبةالمجموع
 المصلحة

 غير
 المباشرة

النسبة المجموع

 األستاذ/
 عمار

 عبدالواحد
الخضيري

 رئيس مجلس57سعودي
ال يوجد0,00005٪1000ال يوجد2019/1/201000م-غير تنفيذياإلدارة

 األستاذ/
 يزيد

 عبدالرحمن
الحمّيد

 نائب رئيس٣٨سعودي
غير تنفيذيمجلس اإلدارة

 صندوق
 االستثمارات

العامة
ال يوجدال يوجد ال يوجد2019/1/20م

 الدكتور/
 إبراهيم

 سعد
 المعجل

 عضو مجلس42سعودي
غير تنفيذيإدارة

 صندوق
 االستثمارات

العامة
0,00005٪0,0009015015001650٪2019/1/20٨4٨17,26٣1٨,111م

 األستاذ/
 علي

 حسين
علي رضا

 عضو مجلس59سعودي
غير تنفيذيإدارة

 المؤسسة
 العامة

 للتقاعد
0,00046٪14,002ال يوجد0.0150014,002٪٣00,000ال يوجد2019/1/20٣00,000م

 األستاذ/
 إياد

 عبدالرحمن
 الحسين

 عضو مجلس42سعودي
غير تنفيذيإدارة

 المؤسسة
 العامة

 للتأمينات
االجتماعية

ال يوجدال يوجدال يوجد2019/1/20م

 األستاذ/
 خالد

 عبداهلل
 السويلم

 عضو مجلس64سعودي
ال يوجد0,00010٪2000ال يوجد2019/1/202000م-مستقلإدارة

 األستاذ/
 علي هادي
آل منصور

 عضو مجلس40سعودي
ال يوجدال يوجدال يوجد2019/1/20م-مستقلإدارة

 األستاذ/
 فهد

 إبراهيم
 المفرج

 عضو مجلس5٨سعودي
ال يوجد0.0016٣٪٣2,6٣٣ال يوجد2019/1/20٣2,6٣٣م-مستقلإدارة

 األستاذ/
 عبداهلل

 عبدالرحمن
 الرويس

 عضو مجلس55سعودي
ال يوجد0,00025٪5000ال يوجد2019/1/205000م-مستقلإدارة

 الدكتور/
 وليد

 سليمان
  أبانمي

 عضو مجلس5٣سعودي
0.01465٪4٣9,551ال يوجد0,0٣9574٣9,551٪2019/1/20560,017211,407771,424م-مستقلإدارة

المصدر: مجموعة سامبا والبنك األهلي.

* تشمل المصلحة غير المباشرة األسهم المملوكة لألطراف التالية:
-  أقرباء عضو مجلس اإلدارة.

- الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس اإلدارة.
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5.  قام عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا الدكتور/ وليد سليمان أبانمي بنقل عدد 269،064 سهم يملكها بشكل مباشر في
      مجموعة سامبا إلى شركة روافد الجود لالستثمار بتاريخ 2019/09/29م، كما تم نقل عدد 211،408 سهم في مجموعة سامبا

      مملوكة ألقربائه إلى شركة روافد الجود لالستثمار بتاريخ 2019/12/09م.

6. باستثناء ما تم بيانه في الفقرة )5( أعاله، لم يتعامل أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا في أسهم مجموعة سامبا أو
     البنك األهلي خالل االثني عشر شهًرا السابقة لفترة العرض )والتي بدأت في 1442/2/24هـ )الموافق 2020/10/11م(( وحـتـى الـيــوم

    السـابــق لنشــر هــذا التعميم.

7. تقوم شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار المملوكة بالكامل لمجموعة سامبا، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق
    المالية بممارسة أنشطة األوراق المالية، بإدارة صناديق استثمارية تملك أسهًما في مجموعة سامبا والبنك األهلي، والبالغ 
    قدرها )1,468,620( سهًما في مجموعة سامبا، و)1,075,500( سهًما في البنك األهلي، وذلك كما في تاريخ 2021/01/28 م. كما
في االستثمار  وإدارة  لألصول  سامبا  شركة  قبل  من  المدارة  االستثمارية  الصناديق  تعامالت  تفاصيل  التالي  الجدول  يوضح     
2020/10/11م(( وحتى تاريخ 1442/2/24هـ )الموافق      أسهم مجموعة سامبا والبنك األهلي خالل فترة العرض )والتي بدأت في 

      اليوم السابق لنشر هذا التعميم: 

شراء بيع

 اإلجمالي
 )ريال

)سعودي
الكمية  السعر )ريال

)سعودي تاريخ التداول  
 اإلجمالي

 )ريال
)سعودي

الكمية  السعر )ريال
)سعودي تاريخ التداول

التعامالت في أسهم مجموعة سامبا

   1,628,226.00          52,020 31.30 2021/1/13         630,237.70 21,000 30.01 2020/12/16

         43,757.40            1,398 31.30 2021/1/13        600,459.55 20,000 30.02 2020/12/23

       180,914.00            5,780 31.30 2021/1/13        608,000.00 20,000 30.40 2020/12/24

         29,171.60                932 31.30 2021/1/13    1,982,965.70 65,000 30.51 2020/12/27

         58,436.40            1,864 31.35 2021/1/13        913,020.00 30,000 30.43 2020/12/27

       361,828.00          11,560 31.30 2021/1/13        912,979.70 30,000 30.43 2020/12/27

       724,068.50          23,120 31.32 2021/1/13        609,017.40 20,000 30.45 2020/12/27

       102,100.60            3,262 31.30 2021/1/13        613,139.75 20,000 30.66 2020/12/27

       724,812.00          23,120 31.35 2021/1/13        612,000.00 20,000 30.60 2020/12/27

         58,343.20            1,864 31.30 2021/1/13    1,527,709.95 50,000 30.55 2020/12/27

       303,500.00 10,000 30.35 2020/12/28

       609,000.00 20,000 30.45 2020/12/28

       607,000.00 20,000 30.35 2020/12/28

       365,400.00 12,000 30.45 2020/12/28

       243,600.00 8,000 30.45 2020/12/28

   1,515,026.45 50,000 30.30 2020/12/29

       526,840.50 16,880 31.21 2021/1/18

التعامالت في أسهم البنك األهلي

       866,000.00 20,000 43.30 2020/12/27

       779,400.00 18,000 43.30 2020/12/27

       779,590.45 18,000 43.31 2020/12/27

   3,031,000.00 70,000 43.30 2020/12/28

   1,659,175.65 37,243 44.55 2021/1/13

         96,896.25 2,175 44.55 2021/1/13

         64,597.50 1,450 44.55 2021/1/13

       768,926.10 18,000 42.72 2020/12/16

       775,800.00 18,000 43.10 2020/12/23
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       777,600.00 18,000 43.20 2020/12/24

   1,299,000.00 30,000 43.30 2020/12/27

   3,420,705.00 79,000 43.30 2020/12/27

   2,164,290.05 50,000 43.29 2020/12/27

       865,000.00 20,000 43.25 2020/12/28

       830,677.65 18,621 44.61 2021/1/13

   1,244,370.60 27,932 44.55 2021/1/13

       129,485.00 2,900 44.65 2021/1/13

       129,340.00 2,900 44.60 2021/1/13

         96,896.25 2,175 44.55 2021/1/13

       129,195.00 2,900 44.55 2021/1/13

829,565.55 18,621 44.55 2021/1/13

   2,489,030.50 55,864 44.56 2021/1/13

   1,244,370.60 27,932 44.55 2021/1/13

8.   مورغان ستانلي، وشركاتها التابعة والزميلة )ويــشـــار لـهـــم بـ«مـجمــوعــة مــورغــــان سـتـــانــلــي«( هي شركة خدمات

مالية عالمية تعمل في مجال األوراق المالية، وإدارة االستثمارات وإدارة الثروات. في سياق أعمالها االعتيادية، تقوم مجموعة 

تستثمر  استثمارية  صناديق  عبر  أو  )كأصيل  باالستثمار  وموظفيها  وتنفيذييها،  إدارتها،  مجلس  وأعضاء  ستانلي،  مورغان 

لشركة  المملوكة  األسهم  وباستثناء  األهلي.  والبنك  سامبا  مجموعة  يشمل  بما  للشركات،  المالية  األوراق  في  كأصيل( 

اتفاقيات مبادلة، فإن شركة  بالنيابة عن عمالئها بموجب  مورغان ستانلي السعودية في مجموعة سامبا والبنك األهلي 

مورغان ستانلي السعودية ال تملك أي أسهم في مجموعة سامبا والبنك األهلي. 

9.  باستثناء ما تم بيانه في هذا القسم، ال توجد أي حصص ملكية في مجموعة سامبا أو البنك األهلي مملوكة أو مسيطر

  عليها من قبل أي مما يلي: )1( شركة تابعة لمجموعة سامبا؛ )2( صندوق تقاعد تابع لمجموعة سامبا أو إحدى شركاتها التابعة؛   

)3( أحد مستشاري مجموعة سامبا؛ أو )4( أي شخص يتصرف باالتفاق مع مجموعة سامبا. ولم يقم أي من األشخاص الواردين

 في هذه الفقرة بالتعامل في أسهم مجموعة سامبا أو البنك األهلي خالل فترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم.

10.   باستثناء ما تم بيانه في هذا القسم، ال توجد أي حصص ملكية في مجموعة سامبا أو البنك األهلي ُتدار على أساس السلطة

      التقديرية لمدير صندوق ذي صلة بمجموعة سامبا.

11.  باستثناء ما تم بيانه في هذا القسم، لم يقم أي مدير صندوق ذي صلة بمجموعة سامبا بالتعامل في أسهم مجموعة 

       سامبا أو البنك األهلي خالل فترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم. 
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االتفاقيات الجوهرية لمجموعة سامبا  8

السنتين  خالل  العادي  النشاط  إطار  خارج  جوهرية  عقود  أي  بإبرام  لها  التابعة  الشركات  من  أي  أو  سامبا  مجموعة  تقم  لم 

المالية  للسنة  المالية  لقوائمها  وفًقا  سامبا،  لمجموعة  السنوية  اإليرادات  من  أكثر  أو   %10 تبلغ  العرض  فترة  لبداية  السابقتين 

المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م . ويرد فيما يلي ملخص التفاقية االندماج المبرمة بين مجموعة سامبا والبنك األهلي بخصوص 

صفقة االندماج.

8-1 اتفاقية االندماج
أبرم البنك األهلي ومجموعة سامبا اتفاقية اندماج بتاريخ 1442/2/24هـ )الموافق 2020/10/11م(، والتي اتفقا بموجبها على شروط 

الضمانات  االندماج كذلك عدد من  اتفاقية  االندماج. وتتضمن  بتنفيذ صفقة  يتعلق  البنكين فيما  والتزامات  االندماج  وأحكام 

المقدمة من كل بنك لآلخر باإلضافة إلى عدد من القيود المتعلقة بممارسة األعمال.

وتخضع صفقة االندماج لموافقة كل من مساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا. وبناًء على الفقرة )4( من المادة )191( من 

نظام الشركات، ال يحق للمساهم الذي يملك أسهمً في كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا التصويت على قرارات االندماج 

إال في الجمعية العامة غير العادية ألحد البنكين. ولمزيد من المعلومات المتعلقة بتصويت المساهمين في الجمعية العامة 

غير العادية يرجى مراجعة القسم )10( )»اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االندماج«( من هذا التعميم.

8-1-1 شروط اتفاقية االندماج
بالسعي  البنكين  التزم  وقد  االندماج.  صفقة  إتمام  لغرض  استيفاؤها  يجب  التي  الشروط  من  عددًا  االندماج  اتفاقية  تتضمن 

الستيفائها في أقرب وقت ممكن والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفق البنكان على عدم جواز تعديل أي من تلك 

الشروط أو التنازل عنها إال بالموافقة الخطية لكال البنكين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط: 

1. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من البنك المركزي فيما يتعلق بصفقة االندماج. 

2. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفقة االندماج. 

3. الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض في تداول وأي موافقات أخرى قد تطلبها تداول فيما يتعلق بصفقة

     االندماج.

4. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بصفقة االندماج أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب 

     التركز االقتصادي من قبل الهيئة العامة للمنافسة، حسب ما هو محدد في نظام المنافسة. 

5.  الحصول على موافقة وزارة التجارة أو البنك المركزي أو الهيئة )حسبما ينطبق( على التعديالت المقترحة على النظام

      األساسي للبنك األهلي والموضحة في الملحق )2( من هذا التعميم. 

6. فيما يتعلق ببرنامج السندات متوسطة األجل الخاص بمجموعة سامبا، الحصول على جميع الموافقات أو اإلعفاءات من

      األطراف ذوي الصلة تبًعا لالتفاقيات الخاصة بالبرنامج، أو دفع كامل المبالغ المستحقة لتلك السندات، أو استردادها بالكامل. 

7. موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا على قرارات االندماج. 

8. موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي البنك األهلي على قرارات االندماج.

9. عدم اإلخالل بعدد من الضمانات المقدمة من كال البنكين بموجب اتفاقية االندماج )مالم يقم الطرف المخل بتصحيح

     اإلخالل المعني بشكل مقبول للطرف اآلخر إذا كان ذلك اإلخالل قاباًل للتصحيح(، وهي كالتالي:
 أ.  أن لدى كال البنكين صالحية إبرام اتفاقية االندماج وتنفيذ التزاماتهما الناشئة عنها.

 ب. أن االلتزامات الناشئة عن اتفاقية االندماج ُتعّد التزامات ملزمة لكل من البنكين. 
 ج. أن إبرام اتفاقية االندماج وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنها لن يؤدي إلى:

 1 (  إخالل جوهري بأحكام النظام األساسي ألي من البنكين.

2(  اإلخالل بشكل جوهري أو حصول حالة إخالل أو إعطاء أي طرف آخر الحق في إنهاء أي اتفاقية جوهرية )وفق التعريف

 المتفق عليه في اتفاقية االندماج( يكون أي من البنكين طرفً فيها بحيث يؤدي ذلك إلى التأثير بشكل سلبي جوهري على 

صفقة  االندماج أو معامل المبادلة، مالم يتم اإلفصاح عن ذلك للطرف اآلخر.
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10.  انتهاء فترة اعتراض دائني مجموعة سامبا دون وجود أي اعتراضات من الدائنين، أو في حال ُقدم أي اعتراض خالل هذه الفترة

     فإنه ُيشترط أن يتنازل الدائن عن اعتراضه أو أن يتم معالجة االعتراض وفقً ألحكام نظام الشركات. 

11.  عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة )ويشمل ذلك

     أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تشريعية أو تنظيمية بما في ذلك هيئة السوق المالية والبنك المركزي والهيئة العامة

      للمنافسة( يجعل إتمام صفقة االندماج - وفقً ألحكام اتفاقية االندماج - غير نظامي أو قانوني.

12.  عدم وقوع حدث سلبي جوهري واستمراره. 

8-1-2 قيود ممارسة األعمال
بكيفية  تتعلق  االتفاقية  في  محددة  قيود  يخالف  تصرف  بأي  القيام  بعدم  البنكين  على  التزامً  االندماج  اتفاقية  تضمنت 

ممارسة البنكين ألعمالهما خالل الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج أو تاريخ إنهاء 

اتفاقية االندماج وفقً للشروط واألحكام الواردة فيها )أيهما يقع أواًل( وذلك دون الحصول على موافقة الطرف اآلخر، علًما بأن 

الطرف اآلخر ال يمكنه حجب موافقته بدون سبب معقول.

وفي حال مخالفة أحد البنكين ألي من تلك القيود ونتج عن ذلك وقوع حدث سلبي جوهري )بحسب التعريف المتفق عليه 

)ولمزيد  المخالف  للطرف  يقدمه  إشعار  بموجب  االتفاقية  إنهاء  الحالة  هذه  في  اآلخر  للطرف  فيحق  االندماج(،  اتفاقية  في 

من المعلومات حول أحكام إنهاء اتفاقية االندماج، الرجاء مراجعة القسم )8-1-5( )»أحكام إنهاء اتفاقية االندماج«( من هذا 

التعميم.

البنكين وأعضاء مجموعتهما  اتفاقية االندماج في عدم قيام أي من  الواردة في  المتعلقة بممارسة األعمال  القيود  وتتمثل 

بتصرف، أو االتفاق على القيام بتصرف، من شأنه مخالفة أي من تلك القيود ما لم يكن ذلك متطلبً نظاميً. وفيما يلي ملخص 

لتلك القيود:

 أ.  اقتصار األعمال التي يمارسها البنك وأعضاء مجموعته على أعمالهم االعتيادية بما ينسجم بشكل جوهري مع ممارساتهم

    السابقة، على أن يراعى في جميع األحوال عدم مخالفة األنظمة ذات العالقة.

 ب.  االمتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق األعمال الخاصة بالبنك أو أي من أعضاء مجموعته أو ممارسة أي نشاطات

       جوهرية جديدة.

 ج. فيما يتعلق بالبنك األهلي، االمتناع عن االستحواذ على، أو التصرف في، أي قرض أو قروض بقيمة تتجاوز 5 مليار ريال سعودية

     )أو ما يعادلها بعملة أخرى(. 

 د. فيما يتعلق بمجموعة سامبا، االمتناع عن االستحواذ على، أو التصرف في، أي قرض أو قروض بقيمة تتجاوز 2،5 مليار ريال

     سعودي )أو ما يعادلها بعملة أخرى(. 

 هـ . فيما يتعلق بالبنك األهلي، وباستثناء ما يندرج ضمن األعمال االعتيادية، االمتناع عن االستحواذ على أي أصول مادية أو التصرف

     فيها أو إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام يتعلق بذلك، إذا كان سيترتب على ذلك اإلجراء تحمل عوض أو مصروفات

     أو التزامات تتجاوز مبلغ ثالثمائة مليون )300،000،000( ريال سعودي )أو ما يعادله بعملة أخرى( فيما يتعلق بأصل واحد أو مبلغ

      إجمالي قدره ستمائة مليون )600،000،000( ريال سعودي )أو ما يعادله بعملة أخرى( فيما يتعلق بمجموعة أصول. 

 و.  فيما يتعلق بمجموعة سامبا، وباستثناء ما يندرج ضمن األعمال االعتيادية، االمتناع عن االستحواذ على أي أصول مادية

     أو التصرف فيها أو إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام يتعلق بذلك، إذا كان سيترتب على ذلك اإلجراء تحمل عوض أو

     مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ مائة وخمسين مليون )150،000،000( ريال سعودي )أو ما يعادلها بعملة أخرى( فيما يتعلق

     بأصل واحد أو مبلغ إجمالي قدره ثالثمائة مليون )300،000،000( ريال سعودي )أو ما يعادله بعملة أخرى( فيما يتعلق بعدة 

      تصرفات. وفي جميع األحوال يتعين على مجموعة سامبا االمتناع عن تكبد أي مبلغ يتجاوز خمسة وعشرين مليون )25،000،000( 

    ريال سعودي فيما يتصل بأي استثمار في تقنية المعلومات الخاصة بمجموعة سامبا دون الموافقة المسبقة من البنك

    األهلي ما لم يكن ذلك مطلوبً بموجب األنظمة ذات العالقة.

 ز.  فيما يتعلق بالبنكين فقط )أي دون أن يشمل ذلك أعضاء مجموعتهما(، عدم القيام بأي إعالن أو توزيع أو تجنيب أو دفع ألي

      أرباح أو أي توزيعات أخرى )سواء أكانت نقدية أو على شكل منح أسهم أو أي شكل آخر( عن أي فترة، مالم يكن ذلك متماشًيا
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     مع )أو أقل من( التغيير في الربح الصافي للبنك ذو العالقة مقارنة بآخر فترة مماثلة تم فيها توزيع أرباح وذلك بناًء على

      قوائمه المالية المرحلية أو قوائمه المالية المراجعة )بحسب الحال(. 

 ح.  االمتناع عن إجراء أي تغيير في رأس المال.

 ط. االمتناع عن زيادة أو خفض عدد أسهم الخزينة أو التعامل في تلك األسهم. 

 ي. االمتناع عن تعديل النظام األساسي )باستثناء ما تم االتفاق عليه في اتفاقية االندماج أو إن كان ذلك التعديل ضرورًيا أو

      مستحسًنا لغرض االلتزام باألنظمة ذات العالقة(.

 ك.  االمتناع عن توظيف أي موظفين )باستثناء ما كان لغرض ملء منصب شاغر موجود مسبًقا، وال يشمل ذلك منصب الرئيس

      التنفيذي أو أي منصب تكون مرجعيته مباشرًة للرئيس التنفيذي والتي ال يجوز توظيف بديل لها(.

 ل. االمتناع عن توظيف أي شخص تم االستعانة بخدماته من خالل شركات اإلسناد الخارجي أو شركات تقديم الخدمات 

     العمالية. 

8-1-3 استثناءات قيود ممارسة األعمال
اتفق البنكان على تحديد عدد من االستثناءات لقيود ممارسة األعمال والتي تتيح لكل من البنكين ممارسة أعمال وتصرفات 

محددة دون أن تعد تلك الممارسات إخالاًل بقيود ممارسة األعمال المشار إليها أعاله، وهي كالتالي:

1. التصرفات المتعلقة ببرامج أسهم موظفي البنكين وتشمل قيام أي من البنكين بشراء أسهم خزينة ألغراض برامج أسهم 

أسهم  عن  أرباح  بتوزيع  والقيام  لهم،  تخصيصها  أو  موظفيهم  من  ألي  البنكين  أسهم  من  أي  ملكية  ونقل  الموظفين، 

الموظفين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية  االندماج( على أن تكون تلك التصرفات متوافقة مع األنظمة واللوائح ذات العالقة 

وأحكام وشروط برامج أسهم الموظفين السارية بتاريخ اتفاقية االندماج.

2. فيما يتعلق بالبنك األهلي، جميع المعامالت والنفقات المتعلقة بإنشاء وتشغيل فرع البنك األهلي بمدينة لندن في المملكة 

المتحدة )بما في ذلك  - على سبيل المثال ال الحصر – تجهيز الفرع وتأثيثه وتطويره وإبرام عقود اإليجار الخاصة به(.

3.  فيما يتعلق بالبنك االهلي، جميع التصرفات المتعلقة بدمج شركة األهلي تكافل أو القيام بأي إجراءات مشابهة أو بديلة لها. 

    فيما يتعلق بمجموعة سامبا، جميع المعامالت والنفقات المتعلقة بإنشاء وتشغيل مكاتب أو أفرع لمجموعة سامبا المالية 

في مدينة أبو ظبي ومركز دبي المالي العالمي باإلمارات العربية المتحدة ومركز الملك عبداهلل المالي )بما في ذلك  - على 

سبيل المثال ال الحصر - تجهيز المكاتب واألفرع ذات الصلة وتأثيثها وتطويرها وإبرام عقود اإليجار الخاصة بها(. 

8-1-4 حوكمة البنك الدامج
اتفاقية  البنكان بموجب  اتفق  البنكين، فقد  الصلة وموافقة مساهمي  النظامية ذات  الموافقات  الحصول على  مع مراعاة 

االندماج على اتخاذ الخطوات الالزمة إلجراء التعديالت اآلتية على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج:

- زيادة أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة )9( أعضاء إلى أحد عشر )11( عضوًا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.

- تعيين عضوين )يتم ترشيحهم من ِقبل مجلس إدارة مجموعة سامبا خالل مدة أقصاها ثالثين )30( يومً قبل تاريخ نفاذ قرار 

االندماج( لشغل المقعدين اإلضافيين الشاغرين في المجلس بتاريخ نفاذ قرار االندماج. 

وبناًء على التعديالت الموضحة أعاله على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج، فإنه من المتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة 

البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج كاآلتي:

العامة،  البنك األهلي ومجموعة سامبا )وهم كل من صندوق االستثمارات  الحاليين في  الكبار  المساهمون  - سيكون لدى 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد( نفس عدد األعضاء الممثلين لهم في مجلس إدارة 

البنك  إدارة  مجلس  في  ممثلين  أربعة  حاليً  لديه  العامة  االستثمارات  صندوق  بأن  )علمً  االندماج  إتمام  بتاريخ  األهلي  البنك 

األهلي، ولدى كاًل من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حاليً ممثل واحد في مجلس إدارة 

البنك األهلي(.

- سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس اإلدارة الحالي لمجموعة سامبا كأعضاء في مجلس إدارة البنك الدامج )دون أن يكون 

من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار المساهمين( .
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البنك  إدارة  مجلس  أعضاء  من  األهلي(  للبنك  الحالي  المجلس  تشكيل  على  بناًء  أعضاء  ثالثة  )وهم  األعضاء  بقية  سيكون   -

األهلي بتاريخ نفاذ قرار االندماج )دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار المساهمين(.

وقد اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات الالزمة لقيام مجلس إدارة البنك الدامج خالل مدة أقصاها خمسة )5( أيام عمل بعد 

تاريخ نفاذ قرار االندماج  باآلتي:

البنك  إدارة  لمجلس  رئيسً  سامبا(  لمجموعة  الحالي  اإلدارة  مجلس  )رئيس  الخضيري  عبدالواحد  بن  المهندس/عمار  تعيين   •

الدامج.

• تعيين األستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي )رئيس مجلس اإلدارة الحالي للبنك األهلي( عضوًا منتدبً ورئيسً تنفيذيً لمجموعة 

البنك الدامج. 

علمً بأنه لن يتم تنفيذ هذه التغييرات إال بعد نفاذ قرار االندماج. وستواصل مجالس اإلدارة الحالية وفرق اإلدارة التنفيذية لكال 

البنكين إدارة البنكين بشكل مستقل إلى حين نفاذ قرار االندماج.

 

8-1-5 أحكام إنهاء اتفاقية االندماج
تنقضي اتفاقية االندماج بأثر فوري وبذلك تنقضي جميع حقوق والتزامات البنكين بموجب االتفاقية )باستثناء بعض الحقوق 

وااللتزامات التي تظل ملزمة حتى بعد اإلنهاء مثل السرية وحل المنازعات( في حال حدوث أي من الحاالت التالية:

وبنود  أحكام  من  بأي  الطرفين  أحد  إخالل  حال  في  اآلخر  الطرف  إلى  االتفاقية  بإنهاء  إشعار  بتقديم  البنكين  من  أي  قيام   .1

اتفاقية االندماج بحيث أدى ذلك اإلخالل إلى وقوع حدث سلبي جوهري، وتتضمن حاالت اإلخالل في هذا السياق ما يلي:

 أ. اإلخالل بااللتزامات الواردة في البند )5( من اتفاقية االندماج والمتعلقة  بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة لهيئة السوق 

المطلوبة  المعلومات  كافة  وتقديم  األهلي  البنك  مال  رأس  زيادة  وطلب  العرض  مستند  نشر  على  للموافقة  المالية 

لتمكين الطرف اآلخر من إعداد تلك المستندات.

على  الحصول  دون  التعميم(  هذا  من   2-1-8 القسم  في  موضحة  هي  )كما  األعمال  ممارسة  قيود  من  أي  مخالفة   ب. 

موافقة خطية من الطرف اآلخر.

المقدمة للطرف اآلخر بشأن  الجوهرية(  الجوانب  المعلومات )من جميع  المتعلقة بصحة واكتمال  بالضمانات   ج. اإلخالل 

دراسات  إجراء  مرحلة  خالل  تقديمها  تم  التي  المعلومات  ذلك  في  بما  تقديمها  تاريخ  في  كما  وذلك  االندماج  صفقة 

العناية المهنية الالزمة أو لغرض إعداد مستندات االندماج بما فيها هذا التعميم وكذلك الضمانات المتعلقة بعدم قيام 

أي طرف بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة االندماج عن الطرف اآلخر، وذلك باستثناء المعلومات 

التي تم حجبها بعلم الطرف المعني خالل مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة.    

 د. اإلخالل بالضمانات المتعلقة بصحة واكتمال أي معلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( يتم تقديمها بعد تاريخ إبرام 

هذا  فيها  بما  االندماج  مستندات  إعداد  لغرض  تقديمها  يتم  معلومات  أي  ذلك  في  بما  اآلخر  للطرف  االندماج  اتفاقية 

التعميم. 

2. قيام أي من البنكين بتقديم إشعار بإنهاء االتفاقية إلى الطرف اآلخر في حال عدم الحصول على أي من الموافقات المطلوبة 

بشكل  لإلشعار  المقدم  الطرف  يرى  والتي  عليها،  الحصول  ضرورة  على  البنكان  اتفق  التي  األجنبية  التنظيمية  الجهات  من 

معقول عدم إمكانية الحصول عليها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة باالندماج لكل من البنك األهلي 

ومجموعة سامبا، وأن عدم الحصول عليها قد يتسبب في تأثير سلبي جوهري على البنك الدامج. 

3. عدم استيفاء شروط اتفاقية االندماج أو التنازل عن أي منها بموجب أحكام االتفاقية قبل أو بتاريخ التوقف النهائي والمحدد 

بتاريخ 2021/10/11م )ما لم يتفق الطرفان كتابيً على تاريخ آخر(.

4. عدم نفاذ قرار االندماج بحلول تاريخ التوقف النهائي والمحدد بتاريخ 2021/10/11م أو قبل ذلك )ما لم يتفق الطرفان كتابيً على   

تاريخ آخر(.

5. اتفاق الطرفين خطيً على إنهاء االتفاقية.
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9.   الزكاة والضرائب
المملكة.  أو خارج  أو زكوية على مساهمي مجموعة سامبا، سواًء داخل  االندماج مستحقات ضريبية  يترتب على صفقة  قد 

إذا كان لدى أي مساهم استفسار أو أسئلة بخصوص وضعه الضريبي أو الزكوي، فينبغي على المساهم استشارة مستشار 

ضريبي مستقل ومتخصص ومرخص له من الجهات الُمختصة.

10.   اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االندماج
صفقة  إلتمام  الالزمة  الرئيسية  اإلجراءات  تتمثل  االندماج،  اتفاقية  في  عليها  المنصوص  الشروط  جميع  استيفاء  مراعاة  مع 

االندماج فيما يلي:

10-1 الموافقات الحكومية 
تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي: 

 أ. الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك األهلي والتعديالت المقترحة على 

النظام األساسي للبنك األهلي )والموضحة في الملحق )2( من هذا التعميم(.

 ب. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج.

 ج. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال البنك األهلي ونشر مستند العرض.

 د. الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض.

في  )والموضحة  األهلي  للبنك  األساسي  النظام  على  المقترحة  التعديالت  على  التجارة  وزارة  موافقة  على  الحصول   هـ. 

الملحق )2( من هذا التعميم(.

 و. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج 

والجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج، وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على 

موقع تداول. 

وقد تم الحصول على جميع الموافقات الحكومية الموضحة أعاله.

وحيث أن لدى مجموعة سامبا شركة تابعة في جمهورية باكستان اإلسالمية، فـقـد قــام البـنـكـان بالتقدم للحصول على 

موافقة كل من البنك المركزي ولجنة المنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية وذلك فيما يتعلق بنقل ملكية مجموعة 

سامبا في الشركة التابعة إلى البنك الدامج كجزء من صفقة االندماج . وقد تم الحصول على موافقة لجنة المنافسة في 

جمهورية باكستان اإلسالمية في هذا الشأن كما قد تم الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي في جمهورية 

باكستان اإلسالمية ويتوقع الحصول على الموافقة النهائية في وقت الحق.

كما سيتم إشعار عدد من الجهات التنظيمية خارج المملكة بشأن التغير في السيطرة على فروع مجموعة سامبا أو بشأن 

تغير الملكية نتيجة لصفقة االندماج، علمً بأن لبعض هذه الجهات الحق في عدم قبول هذا التغير.
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10-2 موافقة الجمعية العامة غير العادية 
والبنك  سامبا  لمجموعة  العادية  غير  العامة  الجمعية  موافقة  على  الحصول  في  االندماج  صفقة  إتمام  شروط  أحد  يتمثل 

األهلي على صفقة االندماج وذلك على النحو التالي: 

1- موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي البنك األهلي على قرارات االندماج. 

2- موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا على قرارات االندماج.

الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  لدعوة  بطلب  المالية  السوق  لهيئة  بالتقدم  األهلي  والبنك  سامبا  مجموعة  ستقوم 

بصفقة االندماج بعد نشر هذا التعميم، وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في هذا الخصوص سيقوم كل من 

مجموعة سامبا والبنك األهلي بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج والتي يجب أن تعقد 

خالل مدة ال تزيد عن ثمانية وعشرين )28( يوم عمل كحد أقصى من تاريخ نشر هذا التعميم )أو أي تاريخ آخر يتم االتفاق عليه 

بين البنكين وتوافق عليه الهيئة(. 

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا )حيثما ينطبق( بنهاية تداول يوم انعقاد 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم 

الحضور والتصويت على جدول األعمال )سواء بنفسه أو عن طريق الوكالة أو بواسطة التصويت االلكتروني(. وبناًء على الفقرة 

سامبا  ومجموعة  األهلي  البنك  من  كل  في  أسهمً  يملك  الذي  للمساهم  يحق  ال  الشركات،  نظام  من   )191( المادة  من   )4(

التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى البنكين.   

على الرغم من أن جميع مساهمي مجموعة سامبا يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة 

بصفقة االندماج والتصويت على قراراتها )مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود 

المملكة  خارج  المقيمين  سامبا  مجموعة  مساهمي  على  ينبغي  أنه  إال  المملكة(  في  بها  المعمول  األنظمة  بموجب  أخرى 

األخذ في االعتبار بأن هذا التعميم لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة. وعليه، في حال كان أي 

من مساهمي مجموعة سامبا مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم مجموعة سامبا بأي إجراءات تمكن المساهم 

المعني من التصويت على قرارات االندماج بشكل نظامي، فإنه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت 

على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج. وفي حال قام المساهم 

إال  االندماج  صفقة  في  االستمرار  عدم  األهلي  والبنك  سامبا  لمجموعة  يحق  فإنه  االندماج،  قرارات  على  بالتصويت  المعني 

في حال أن صفقة االندماج قد تم الموافقة عليها من قبل األغلبية المطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا دون احتساب 

األصوات الخاصة بالمساهم المعني. 

وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على األقل - من مساهمي 

وتحقق  االندماج  بصفقة  الخاصة  سامبا  لمجموعة  العادية  غير  العامة  الجمعية  في  االندماج  قرارات  على  سامبا  مجموعة 

أو لم  بالرفض  الذين صوتوا  المساهمين  )بما في ذلك  االندماج األخرى، فإن جميع مساهمي مجموعة سامبا  جميع شروط 

يشاركوا في التصويت( لن يصبحوا مالكين ألي أسهم في مجموعة سامبا نظرًا ألن مجموعة سامبا ستنقضي وسيحصلون 

في المقابل على أسهم العوض في البنك الدامج وفقً لشروط وأحكام االندماج وذلك عند إتمام صفقة االندماج.   

 

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا صحيًحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال مجموعة 

سامبا على األقل، سواًء باألصالة أو الوكالة أو من خالل خدمة التصويت عن بعد )إلكترونًيا(. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في 

االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول )شريطة 

أن تنص دعوة االجتماع األول على ذلك(. ويكون االجتماع الثاني صحيحً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل. 

وفي حال لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، فستقوم مجموعة سامبا بالتقدم إلى هيئة السوق المالية للحصول 

على موافقتها على انعقاد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية. وعند الحصول على موافقة الهيئة، ستقوم مجموعة 
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سامبا بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية وسيتم عقد الجمعية العامة غير العادية بعد مدة ال تقل عن واحد 

وعشرين )21( يوًما من تاريخ نشر الدعوة. وسيكون االجتماع الثالث صحيًحا أّيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه. وتتم الموافقة 

على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج إذا صدر قرار الموافقة بأغلبية 

ثالث أرباع األسهم الممثلة في االجتماع سواًء باألصالة أو الوكالة أو من خالل خدمة التصويت عن بعد )إلكترونًيا(. وستقوم 

مجموعة سامبا باإلعالن عن اإلجراءات المتعلقة بحضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها في دعوة الجمعية العامة 

غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج.

10-3 فترة اعتراض الدائنين
بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكال البنكين على صفقة االندماج، ستقوم مجموعة سامبا والبنك 

األهلي بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية. وسيشير اإلعالن إلى حق أي دائن لمجموعة سامبا في االعتراض على صفقة 

االندماج من خالل إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيس لمجموعة سامبا وذلك خالل ثالثين يومً من تاريخ نشر نتائج الجمعية 

العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج. 

أي  وجود  عدم  حال  في  وذلك  عنه  اإلعالن  من  يومً  ثالثين  انقضاء  بعد  نافذًا  االندماج  قرار  يكون  الشركات،  نظام  وبموجب 

اعتراض قائم من أي من دائني مجموعة سامبا على صفقة االندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل المدة 

المشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم مجموعة سامبا بالوفاء بالدين إن كان 

حااًل، أو أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك األهلي بتقديم ضمان كاٍف للوفاء به إن كان آجال. 

وبموجب اتفاقية االندماج، فقد اتفق البنكان على أنه في حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل فترة اعتراض الدائنين 

فسيتم إيقاف االندماج إلى أن:

•  يتنازل الدائن عن معارضته.

• أو تقوم مجموعة سامبا بدفع مستحقات الدائنين المعترضين أو االتفاق معهم على تأجيل دفعها إذا كان الدين حااًل  

قبل  أو بتاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك األهلي بتقديم ضمان كاٍف للوفاء بالدين

 في حال  كان الدين سيحل بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين، على أن يكون الضمان ملزمً على البنك األهلي بعد نفاذ قرار

 االندماج.

• أو تقوم المحكمة المختصة برفض طلب الدائن بإيقاف االندماج. 

التعامل مع أي اعتراض بما يضمن توافقهما على  بينهم واتخاذ إجراءات محددة عند  التنسيق فيما  البنكان على  اتفق  كما 

اإلجراء المراد اتخاذه بشأن كل اعتراض. 

وستقوم مجموعة سامبا بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين باإلعالن على موقع تداول عن نتائج تلك الفترة وذلك على النحو 

اآلتي:

أنه لم يتم استالم أي اعتراضات خالل تلك الفترة، أو أنه تم استالم اعتراضات ولكنها ُسحبت أو تمت تسويتها أو  تم تأجيل  أ . 

دفعها أو تم تقديم ضمان بشأنها أو أن المحكمة المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف االندماج، أو

ب . توضيح تفاصيل االعتراضات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم االتفاق عليه مع البنك 

األهلي في ذلك الحين. وفي هذه الحالة، سيقوم البنك األهلي كذلك بعد االنتهاء من تسوية جميع االعتراضات المستلمة 

باإلعالن عن ذلك على موقع تداول.
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10-4 إتمام صفقة االندماج
يأتي  )أيهما  االندماج  صفقة  على  الدائنين  اعتراضات  جميع  تسوية  فيه  تتم  الذي  التاريخ  أو  الدائنين  اعتراض  فترة  انتهاء  بعد 

الحقً(، سيكون قرار االندماج نافذًا وستنتقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي وسيستمر البنك األهلي 

نتيجة لصفقة  البنك األهلي  النظام وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم  أما مجموعة سامبا فستنقضي بقوة  الوجود،  في 

االندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي مجموعة سامبا المقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة 

تداول بعد نفاذ قرار االندماج. وسيقوم البنك األهلي باإلعالن عن نفاذ قرار االندماج في حينه. 

11.   معلومات إضافية
ودمج  االندماج  بصفقة  المرتبطة  المخاطرة  عوامل  من  عدًدا  المخاطرة«(  )»عوامل   )1( القسم  في  العرض  مستند  يتضمن 

أعمال البنكين وأسهم البنكين والبنك الدامج والمخاطر التشغيلية، باإلضافة للمخاطر المرتبطة باالقتصاد والبيئة التنظيمية. 

وعليه، ينبغي قراءة هذا القسم من مستند العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية 

لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج.

وإذ ُيشير هذا التعميم إلى بعض األقسام الواردة في مستند العرض، إال أن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا، سواًء أكانوا 

مجتمعين أو منفردين، ال يتحملون أي مسؤولية تجاه مساهمي مجموعة سامبا فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند 

أو  تأكيدات  أي  يقدمون  ال  منفردين،  أو  مجتمعين  أكانوا  سواًء  سامبا،  مجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  فإن  عليه،  وبناًء  العرض. 

تعهدات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض. 

12.  اإلعفاءات
االندماج  الئحة  من   )48( والمادة   )3( المادة  من  )س(  الفقرة  متطلبات  من  المالية  السوق  هيئة  من  إعفاء  على  الحصول  تم 

واالستحواذ بحيث يحق لكبار المساهمين الذين يملكون أسهم في البنك األهلي ومجموعة سامبا ممن لديهم ممثلين في 

مجلسي إدارة البنكين أو أحدهما، التصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة إلحدى البنكين مع مراعاة القيود الخاصة 

بعدم تصويت ممثليهم في اجتماع مجلس اإلدارة أو أي من اللجان. لذلك فإن المساهمين من األطراف ذوي العالقة )وهم 

كل من صندوق االستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( سيكون لهم الحق 

في التصويت في الجمعية العامة إلحدى البنكين.

13.   المستندات المتاحة للمعاينة
ستقوم مجموعة سامبا بتوفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في مركزها الرئيس خالل ساعات العمل االعتيادية في أي 

يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى نهاية فترة العرض:

1.   النظام األساس لكل من مجموعة سامبا والبنك األهلي.

2. القوائم المالية المراجعة لكل من مجموعة سامبا والبنك األهلي للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31م و2019/12/31م، 

     باإلضافة إلى القوائم المالية األولية لكل من البنكين لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2020/9/30م.

3.  اتفاقية االندماج.

4.  خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.
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الملحق )1(
االستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

11 أكتوبر 2020

مجلس اإلدارة

مجموعة سامبا المالية

6965 طريق الملك عبدالعزيز - حي الملز

الوحدة رقم 1

الرياض 12629 - 3046

المملكة العربية السعودية

السادة أعضاء مجلس اإلدارة                   المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

»الشركة«(  أو  )»سامبا«  سعودية  مساهمة  شركة  المالية،  سامبا  مجموعة  بين  إطارية  اتفاقية  إبرام  عن  اإلعالن  إلى  باإلشارة 

»العارض«( )ويشار إلى سامبا والبنك األهلي  أو  األهـلـي«  )»الـبـنك   التجـــاري، شركـــة مساهمــة سعــودية  والبنــك األهـــلي 

معً بـ«األطراف«( بتاريخ 25 يونيو 2020، نما إلى علمنا أن األطراف قد أبرما اتفاقية اندماج بتاريخ 11 أكتوبر 2020 )»اتفاقية االندماج«(، 

والتي تنص  على قيام البنك األهلي بتقديم عرض )»العرض«( لمساهمي الشركة يتضمن، من بين أمور أخرى، إصدار 1,478,000,000 

معامل  يمثل  ما  وهو  )»الصفقة«(،  الشركة  في  والقائمة  المصدرة  األسهم  جميع  مقابل  العارض   في  جديد  عادي  سهم 

مبادلة قدره 0.739 سهم عادي في البنك األهلي مقابل كل سهم في الشركة )»معامل مبادلة األسهم«(.

وبعد إتمام الصفقة، سيملك مساهمو سامبا المقيدين في سجل مساهمي سامبا في نهاية ثاني فترة تداول بعد إتمام 

الصفقة( ما نسبته 32.6% من رأس مال البنك األهلي. وسيتم إتمام الصفقة وفقً لألنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية 

السعودية )بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية )الهيئة«(( ونظام الشركات الصادر 

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ وتعديالته كما في تاريخ هذا الرأي.

لقد طلبتم منا تقديم رأينا، بصفتنا مستشار مالي مستقل، بشأن عدالة معامل المبادلة من ناحية مالية للشركة.

وألغراض الرأي الوارد في هذا الخطاب، فقد قمنا بما يلي:

) أ( مراجعة القوائم المالية المتاحة للعموم وغيرها من المعلومات التجارية والمالية لكل من الشركة والعارض 

     )»المعلومات العامة«(؛

) ب( مراجعة بعض البيانات المالية الداخلية وغيرها من البيانات المالية والتشغيلية لكل من الشركة والعارض؛

) ج( مراجعة بعض التوقعات المالية المعّدة من قبل إدارة كل من الشركة والعارض؛

) د( مراجعة معلومات تتعلق ببعض المنافع االستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها من الصفقة؛

) هـ( عقد مناقشات مع كبار التنفيذيين في الشركة حول العمليات السابقة والحالية والوضع المالي وتوقعات الشركة، بما

       في  ذلك المعلومات التي تتعلق ببعض المنافع االستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها من الصفقة؛

) و( عقد مناقشات مع كبار التنفيذيين في البنك األهلي حول العمليات السابقة والحالية والوضع المالي وتوقعات البنك 

      األهلي، بما في ذلك المعلومات التي تتعلق ببعض المنافع االستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها من الصفقة؛
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) ز( مراجعة األثر االفتراضي للصفقة على ربحية السهم ورؤوس األموال المجمعة والنسب المالية المتعلقة بالعارض؛

) ح( مراجعة تقارير األسعار ونشاط التداول ألسهم الشركة وأسهم العارض؛

) ط( مقارنة األداء المالي للشركة والعارض وكذلك األسعار ونشاط التداول ألسهم الشركة وأسهم العارض باألسعار ونشاط 

         التداول ألسهم بعض الشركات المدرجة ذات الصلة وأوراقهم المالية؛

) ي(  مراجعة الشروط المالية لبعض صفقات االستحواذ المماثلة بقدر ما هو متاح للعموم؛ 

) ك( المشاركة في بعض المناقشات والمفاوضات بين كل من ممثلي الشركة والعارض ومستشاريهم الماليين والقانونيين؛

) ل( مراجعة تقارير العناية المهنية الالزمة الُمعدة من قبل مستشاري الشركة بشأن المسائل المالية والقانونية والضريبية

         والموارد البشرية وتقنية المعلومات دون حق االعتماد عليها من قبلنا )»التقارير«(؛

) م(  مراجعة تقرير المنافع المشتركة ومبررات الصفقة ودمج أعمال البنكين الُمعد من قبل مستشار الشركة؛

) ن(  مراجعة اتفاقية االندماج وبعض الوثائق ذات الصلة لغرض االطالع والعلم فقط؛ و

) س( مراجعة معلومات أخرى واألخذ بعين االعتبار عوامل أخرى حسب ما وجدناه مالئمً.

كما راعينا واعتمدنا عند إبداء رأينا الوارد في هذا الخطاب )دون التحقق من صحة كل حالة بصورة مستقلة( على ما يلي: 

) أ(  دقة واكتمال المعلومات العامة المتاحة للجمهور أو التي تم تزويدنا بها أو إتاحتها لنا على أي نحو آخر من قبل الشركة

       والعارض، بما في ذلك افتراضنا لدقة واكتمال التقارير )حسب التعريف الوارد أعاله(، والتي شكلت أساًسا جوهرًيا لهذا الرأي؛

) ب(  التوقعات المالية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببعض المنافع االستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها

        من الصفقة، والتي افترضنا أنه قد تم إعدادها بشكل معقول، واستناًدا على أسس تعكس أفضل التقديرات واألحكام

        المتاحة في الوقت الحالي لكل من إدارة الشركة والعارض، بشأن أدائهما المالي المستقبلي؛

) ج( أنه سيتم تنفيذ الصفقة وفقً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية االندماج دون أي تنازل أو تعديل أو تأخير ألي بند أو شرط.   

       وافترضت شركة مورغان ستانلي السعودية أنه فيما يتعلق بالحصول على جميع التصاريح والموافقات الحكومية

        والتنظيمية وغيرها من الموافقات الالزمة إلتمام الصفقة، وأنه لن ينشأ أي تأخيرات أو قيود أو شروط التي من شأنها أن تؤثر

       بشكل سلبي جوهري على المنافع المرجو تحقيقها نتيجًة للصفقة؛ و

) د( كون أن الشركة قد حصلت على المشورة القانونية أو الضريبية أو التنظيمية أو االكتوارية الخاصة بها. ونؤكد بأننا مستشارون

       ماليون فقط وقد اعتمدنا، دون تحقق مستقل، على ما قام به مستشاري الشركة القانونيين أو الضريبيين أو التنظيميين أو

       االكتواريين بتقييم للمسائل القانونية أو الضريبية أو التنظيمية أو االكتوارية المتعلقة بها. باإلضافة إلى ذلك، وألغراض

       التحليل الخاص بنا، فإننا لم ُنجِر أي تقدير أو تقييم مستقل لألصول أو الخصوم، ولم يتم تزويدنا بمثل هذه التقديرات.

نحن ال نقّدم أي رأي فيما يتعلق بمدى عدالة مبلغ أو طبيعة التعويض  الذي يحصل عليه أي من مسؤولي الشركة أو مديريها 

أو موظفيها أو أي فئة من هؤالء األشخاص بمقارنة بمبلغ العوض  الذي سيتم دفعه إلى حاملي أسهم الشركة في الصفقة.

كما يستند رأينا بالضرورة على الظروف المالية واالقتصادية والسوقية والظروف األخرى السارية وعلى المعلومات المتاحة لنا 

إعداده، وال نتحمل أي  المستخدمة في  الرأي واالفتراضات  تاريخه على هذا  التي تقع بعد  تؤثر األحداث  التاريخ. وقد  في ذلك 

مسؤولية أو التزام لتحديث أو مراجعة أو إعادة تأكيد هذا الرأي.

لم يكن مصرًحا لنا في إعداد رأينا بالتواصل بشأن اهتمام أي طرف حول أي صفقة استحواذ أو اندماج أو أي صفقة غير عادية 

أخرى تتعلق بالشركة، كما لم نتفاوض مع أي طرف، باستثناء العارض، والذي أبدى لمورغان ستانلي السعودية اهتمامه بعملية 

االستحواذ المحتملة على الشركة أو بعًضا من أعمالها.

أتعاًبا مقابل خدماتنا،  لقد عملنا كمستشارين ماليين مستقلين لمجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالصفقة، وسوف نتلقى 

المشورة  خدمات  تقديم  إلى  السعودية  ستانلي  مورغان  تسعى  قد  الصفقة.  بإتمام  مشروط   األتعاب  هذه  دفع  بأن  علًما 

المالية والتمويل إلى العارض والشركة في المستقبل، وتتوقع الحصول على أتعاب نظير هذه الخدمات. ونود التنويه على أّن 
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مورغان ستانلي السعودية هي شركة تابعة لشركة مورغان ستانلي، وهي شركة خدمات مالية عالمية تعمل في مجاالت 
األوراق المالية وإدارة االستثمارات وأعمال إدارة الثروة لألفراد. وتشمل أعمال األوراق المالية الخاصة بنا  التعهد بالتغطية وأنشطة 
التداول والوساطة والصرف األجنبي وتداول السلع والمشتقات والوساطة الرئيسية وكذلك تقديم خدمات المشورة المتعلقة 
لها  التابعة  والشركات  السعودية  ستانلي  مورغان  لشركة  ويجوز  والمالية.  والتمويلية  المصرفية  والمعامالت  االستثمار  بإدارة 
وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها في أي وقت االستثمار على بصفة أصيل، أو إدارة صناديق استثمارية، أو االحتفاظ بالمراكز 
الطويلة أو القصيرة، أو تمويل المراكز، كما يجوز لها تداول المعامالت أو بأي شكل آخر هيكلتها وتنفيذها لحسابها الخاص أو 
حساب العمالء في أدوات الدين أو حقوق الملكية أو القروض في العارض أو الشركة أو أي شركة أخرى أو أي عملة أو سلعة قد 

تكون ضمن هذه الصفقة أو أي أداة مشتقة ذات صلة.

كما تمت الموافقة على إصدار هذا الرأي من قبل لجنة مؤلفة من مختصين في المجاالت المصرفية االستثمارية ومختصين 
الشركة  إدارة  مجلس  لمصلحة  الرأي  هذا  تقديم  ويتم  عليها.  المتعارف  ممارستنا  مع  يتفق  بما  ستانلي  مورغان  لدى  آخرين 
فيما يخص الصفقة وألغراض تقييمها فقط وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر دون الحصول على موافقة خطية من قبلنا، 
باستثناء جواز تضمين نسخة كاملة من هذا الرأي في أي طلبات يجب على الشركة تقديمها للهيئة فيما يخص الصفقة إذا 
كان هذا األمر إلزامًيا بموجب األنظمة ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، فقد قدمنا موافقتنا، ولم نسحب هذه الموافقة، على 
تضمين هذا الرأي في تعميم مجلس اإلدارة المقّرر إصداره من قبل مجلس إدارة الشركة بشأن الصفقة، مع مراعاة مراجعتنا 
المسبقة وموافقتنا على شروطه، لكن ال يجوز اإلفصاح عنه بأي طريقة غير ذلك للجمهور دون الحصول على موافقتنا الخطية 
المسبقة. ال يتم توجيه هذا الرأي إلى أي طرف ثالث وال يجوز االعتماد عليه من قبلهم، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، موظفي الشركة ودائنيها والمساهمين فيها. عالوة على ذلك، فإن هذا الرأي ال يتطرق، بأي شكل من األشكال، 
إلى األسعار التي سيتم تداول أسهم العارض فيها بعد إتمام الصفقة، كما أّن مورغان ستانلي السعودية ال تقدم أي رأي أو 

توصية بشأن آلية تصويت مساهمي العارض والشركة في جمعيات المساهمين التي ستعقد فيما يتعلق بالصفقة. 
 

شركة  من  كل  بين  الُمبرم  التكليف  خطاب  نطاق  ضمن  تقع  الخطاب  هذا  في  الواردة  النظر  وجهات  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مورغان ستانلي السعودية والشركة في تاريخ 20 يونيو 2020 وخطاب التعويض ضد المسؤولية المصاحب له والُمبرم بين كل 

من مورغان ستانلي السعودية والشركة في تاريخ 29 يونيو 2020 ، ومقدمة بناًء واستناًدا عليهما.
والتحفظات  واالفتراضات  والظروف  واألحداث  الوقائع  الرأي،  هذا  ألغراض  »عادل«  معنى  تحديد  عند  االعتبار،  بعين  أخذنا  لقد 

المشار إليها في هذا الرأي. وألغراض هذا الرأي، لم نراِع ظروف المساهمين األفراد.

واستناًدا إلى ومع مراعاة ما سبق، فإننا نرى في تاريخه أّن معامل المبادلة في هذه الصفقة عادل من الناحية المالية للشركة.
 

تم إعداد هذا الرأي/المستند باللغة العربية وال يجوز االعتماد أو الرجوع إليه إال باللغة العربية فقط. وفي حال تقديم أي ترجمات 
لهذا المستند، فإن ذلك لتسهيل اإلشارة إليه أو االطالع عليه وليس للترجمة اإلنجليزية أي أثر قانوني وال نضمن دقة أو اكتمال 
أي من هذه الترجمات، وال نقبل أي مسؤولية تتعلق بذلك. وتسود اللغة العربية في حال وجود أي تعارض أو اختالف بين النسخة 

العربية واالنجليزية. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

مورغان ستانلي السعودية

من قبل:   

  

------------------------------------

معتز العنقري 
المدير التنفيذي

رئيس المصرفية االستثمارية في المملكة العربية السعودية 
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سيتم تعديل المادة 1 من النظام األساسي وفق الصيغة التالية:

1.   البنك األهلي السعودي شركة مساهمة سعودية، تأسست طبقً ألحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة البنوك

    ولوائحه، وطبقً لهذا النظام.

2.  اندمجت مجموعة سامبا المالية والمقيدة في السجل التجاري برقم 1010035319 وتاريخ 1401/2/6هـ )الموافق 1980/12/13م( في

     الشركة وانتقلت جميع الحقوق واألصول المنقولة وغير المنقولة وااللتزامات الخاصة بمجموعة سامبا المالية للشركة، 

     وأصبحت الشركة خلفً لمجموعة سامبا المالية في جميع ما ذكر أعاله.

سيتم تعديل المادة 2 من النظام األساسي وفق الصيغة التالية:

اسم الشركة هو البنك األهلي السعودي شركة مساهمة مدرجة.

سيتم تعديل المادة 3 من النظام األساسي وفق الصيغة التالية:

مجلس اإلدارة: مجلس إدارة البنك األهلي السعودي.

البنك: البنك األهلي السعودي.

الشركة: البنك األهلي السعودي.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

الهيئة: هيئة السوق المالية.

العضو: عضو مجلس إدارة البنك األهلي السعودي المعين تعيينً صحيحً.

النظام: نظام البنك األهلي السعودي األساس المعتمد من الجمعية العامة غير العادية. 

شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

ال  المثال  سبيل  على  ومنها  المبلغ  بعلم  منها  المقصود  يتحقق  التي  االتصال  وسائل  جميع  تعني  الحديثة:  التقنية  وسائل 

الحصر)البريد اإللكتروني ورسائل الهاتف الجوال النصية وحساب الشخص اإللكتروني لدى البنك وغيرها(.

نظام السوق المالية: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ واللوائح والتعليمات الصادرة 

بموجبه، وأي تعديالت تطرأ عليهم .

البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 5( وتاريخ 1386/02/22هـ ولوائحه وأي تعديالت  البنوك: نظام مراقبة  نظام مراقبة 

تطرأ عليهم.

المساهم: هو مالك أي سهم من أسهم الشركة المصدرة.

نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، 

وأي تعديالت تطرأ عليهم.

األنظمة: جميع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات المختصة وكما ُتعدل من 

وقٍت إلى آخر.

سيتم تعديل المادة 6 من النظام األساسي وفق الصيغة التالية:

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل هذا المركز إلى أي مكان آخر 

داخل المملكة. وللشركة فتح فروع، ومكاتب، وتعيين وكالء لها، داخل المملكة وخارجها، بعد الحصول على عدم ممانعة 

الملحق )2(
التعديالت على النظام األساسي المرتبطة بصفقة االندماج33

33. يعتزم البنك األهلي إجراء عدد من التعديالت العامة )غير مرتبطة بصفقة االندماج( على النظام األساسي والتي سيتم التصويت عليها في جمعية البنك األهلي التي ستعقد للتصويت على صفقة االندماج. وتجدر اإلشارة إلى أن النصوص المعدلة
       الواردة في هذا الملحق تعكس تلك التعديالت حيثما تنطبق. ولمزيد من المعلومات عن طبيعة هذه التعديالت العامة، يرجى مراجعة جدول أعمال جمعية البنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج والمنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية

      )تداول(.
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البنك المركزي وصدور  قرار من مجلس اإلدارة، مع مراعاة األنظمة واللوائح السارية في المملكة بهذا الخصوص. 

سيتم تعديل المادة 8 من النظام األساسي وفق الصيغة التالية:

مليار  أربعة  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )44,780,000,000( مليون  وثمانين  وسبعمائة  مليار  وأربعين  أربعة  هو  الشركة  مال  رأس 

وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون )4,478,000,000( سهم عادي متساوية القيمة، القيمة االسمية للسهم الواحد )10( عشرة رياالت 

سعودية مدفوعة بالكامل ترتب حقوقً والتزامات متساوية لجميع المساهمين. 

سيتم تعديل المادة 16 من النظام األساسي وفق الصيغة التالية:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات وذلك باتباع 

أسلوب التصويت التراكمي، وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة، ويجوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت 

مدة عضويته. 

سيتم تعديل الفقرة 1 من المادة 19 من النظام األساسي وفق الصيغة التالية:

1- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة، 

    بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والهيئة، وفقا للمواعيد المحددة من قبل

    كل جهة، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها إلقراره ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

سيتم تعديل الفقرة الفرعية أ من الفقرة 2 من المادة 24 من النظام األساسي وفق الصيغة التالية:

2- نصاب اجتماع مجلس اإلدارة:

أ  (  ال يكون اجتماع المجلس صحيحً إال إذا حضره على األقل ستة أعضاء سواء بأنفسهم أو باإلنابة.




