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  االندماج إتمام بعدالجديد للعمالق املصرفي االسم املقترح "  السعودي  األهلي"البنك 

 سامبا بين األهلي و  املحتمل

 

السعودية    – جدة   العربية  التجاري كشف    :2021فبراير    1  –اململكة  األهلي  اعتزامه  البنك  اسم  عن    األهلي"البنك    ليصبح  البنك  تغيير 

في اململكة  البنك الرائد الجديد    تدشين  االندماج  سينتج عن. و مع مجموعة سامبا املاليةاملحتملة    االندماج  عملية   إتمام   بعد* وذلك  السعودي"

االرتقاء   فيإمكاناته وقدراته املالية سيساهم بفضل ، والذي مليار دوالر أمريكي( 223)مليار ريال سعودي  837 تزيد عنبإجمالي أصول مجّمعة 

 مع رؤية اململكة  بالقطاع املصرفي وتعزيز 
ً
 . 2030مساهمته في دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية تماشيا

خالل اجتماع عملية  ال  على  نياملساهمتصويت  موافقة الجهات التنظيمية الالزمة، و الحصول على  عملية االندماج  الخطوات التالية في    وتشمل

 لكال البنكين.الجمعية العامة غير العادية 

لكافة قيمة كبيرة  تهدف عملية االندماج إلى تحقيق  "محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاري:  بن  سعيد    صرحوبهذه املناسبة،  

وسيولة  يتمتع بمركز مالي  رؤيتنا لتدشين بنك    ‘السعودي  األهليالبنك  ’ويعكس اسم    كال البنكين.  في  املعنيين من مساهمين وعمالء وموظفين

 في اململكة."   واالجتماعي ل االقتصاديالتحوّ تؤهله لدفع عجلة عالية 

  –السعودي    األهليالبنك    – يعكس االسم املقترح  ":  املالية  سامبامجموعة  عبدالواحد الخضيري، رئيس مجلس إدارة    بن  عمار  صرح بدوره  

البنك  أن يكون  طمحنو ململكة. ا يعد األكبر في تأسيس عمالق مصرفيوالتي تتمثل في من خالل عملية االندماج األهداف التي نسعى إلى تحقيقها 

 للصفقات واملشاريع    ،الشريك املوثوق لكبرى الشركات واملؤسسات   جديد ال
ً
  و ،  ترتقي باقتصادنا ومجتمعناالتي  الضخمة  وداعما

ً
لتنمية  مركزا

 الكفاءات وبناء قادة املستقبل في القطاع." 

تسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى اململكة  أكبر لتيح الكيان الجديد، بفضل مكانته املالية القوّية وقدراته التمويلية، إمكانات  سي

عبر األسواق اإلقليمية والعاملية. كما سيساهم الكيان الجديد في تعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة واملتوسطة من خالل تقديم خدمات  

والخدمات املصرفية الخاصة،    ،املصرفية لألفرادلتعزيز الخدمات    ة لدى البنكينالقوّ   مكامنمن    البنك الجديد   سيستفيد و رقمية مبتكرة.  

    االدخار واالستثمار.و يعزز من التملك السكني وتغطية متطلبات العمالء بما  

استيفاء جميع  يصوت املساهمون على عملية االندماج ويتم    حتىعملهما بشكل مستقل وخدمة عمالئهما بالشكل املعتاد    انالبنكسيواصل  و 

وسيقوم البنك األهلي بإصدار  ،  2021من العام    نصف األول ال   خالل  االندماج  ومن املتوقع إتمام  .التنظيميةاملتطلبات القانونية واملوافقات  

 الرئيس ي للبنك الجديد في العاصمة الرياض.وسيكون املقّر . عبر زيادة رأس املال أسهم جديدة ملساهمي مجموعة سامبا

 . الصلة وموافقة مساهمي البنكين ذاتالحصول على املوافقات التنظيمية شرط *

 

 - انتهى  -


