
  

 

 ج عن االندماج تدش�ن البنك األه�� السعوديسينت 

مساهمو البنك األه�� التجاري ومجموعة سامبا املالية يصوتون لصا�ح  

 دماجعملية االن إتمام 

  م. 2021أبر�ل  1 تار�خ��  عملياتھ السعودي  األه�� كالبن سيبدأ  •

مساه�ي البنك�ن باملوافقة  تصو�ت    املاليةسامبا    ومجموعةالتجاري  البنك األه��    من  ل�ل العاديةشهد اجتماع ا�جمعية العامة غ��   •

  .ليصبح البنك األه�� السعودي �غي�� اسم البنك األه�� التجاري و  ،اندماج مجموعة سامبا املالية �� البنك األه�� ع��

اململكة  منشأة أك��    السعودي   األه��البنك  سيمثل   • ت  مالية ع�� مستوى  (  896  تجاوز بإجما�� أصول  مليار دوالر   239مليار ر�ال 

مليار   4.2(  1مليار ر�ال   15.6يبلغ    مجّمعوصا�� ر�ح    ،مليار دوالر أمر��ي)  34(  مليار ر�ال  127  تبلغ  قاعدة حقوق ملكيةأمر��ي)، و 

 دوالر أمر��ي) 

•  
ً
 لھسيتخذ البنك األه�� السعودي من مدينة الر�اض مقرا

ً
 .رئيسيا

 

التجاري و   :م2021مارس    2  –  ، اململكة العر�ية السعودية) الر�اض/جدة( األه��  البنك  �ت و اليوم، عن تص  املالية  سامبا  مجموعةأعلن 

طلق ع�� البنك ا�جديد وقوة مالية إقليمية. سيُ التار�خية ��دف تأسيس عمالق مصر�� وط�ي االندماج  باملوافقة ع�� عمليةمساه�ي البنك�ن 

  م. 2021أبر�ل  1عملياتھ تحت الهي�ل التنظي�ي واالسم ا�جديد بتار�خ "البنك األه�� السعودي" ومن ا�خطط أن يبدأ البنك اسم 

، م2021مارس    1بتار�خ    ل�ل من البنك�ن غ�� العادية    العامة  اجتماع ا�جمعيةخالل    النظامي   �عد اكتمال النصابجاء تصو�ت املساهم�ن  و 

تصو�ت املساهم�ن    أ�ي�و .  اندماج البنك�ن  باملوافقة ع��حقة  بأغلبية سا  املالية  سامبامجموعة  و   التجاري   ت مساهمو البنك األه��صوّ حيث  

الهيئة    وعدم مما�عة  ا�حصول ع�� عدم مما�عة البنك املركزي السعودي   ، بما �� ذلكالالزمة  �عد ا�حصول ع�� جميع املوافقات التنظيمية

   .)تداول السوق املالية السعودية ( موافقة باإلضافة إ�� السوق املالية، هيئةموافقة و العامة للمنافسة 

 عن  سيساهم االندماج ��  
ً
�عز�ز مساهمة القطاع املصر�� �� دعم تحقيق قيمة كب��ة ل�افة املعني�ن من مساهم�ن وعمالء وموظف�ن، فضال

 مع رؤ�ة اململكة  
ً
بإم�انات أك�� لتسهيل التجارة و�عز�ز التدفقات   كما سيتمتع البنك ا�جديد  .2030التنمية االجتماعية واالقتصادية تماشيا

 وفق جميع املؤشرات  ٪ تقر�ب30بحصة سوقية تبلغ  األه�� السعودي  وسيتمتع البنك    النقدية من و��� اململكة ع�� األسواق اإلقليمية والعاملية.
ً
ا

وتنمية غ�� محدودة للكفاءات    �� ا�جال،   فضل املمارسات أل   أك��  مشاركةو  ،أوسع. وسيوفر توحيد أعمال البنك�ن نطاق أعمال  2االقتصادية

 واملواهب الوطنية. 

قو��ذه املناسبة،  
ّ
ل الشكر ملساه�ي  �"أتوجھ بجز   :باآل�ي  البنك األه�� التجاري   مجلس إدارة  رئيس  ،الغامدي  بن محمد  سعيد  األستاذ/  عل

األه�� املتواصل  التجاري   البنك  دعمهم  نتائج    .ع��  العادية    تصو�ت�عكس  العامة غ��  ا�جمعية  جاذبيةاجتماع  ال�ي   مدى  واملزايا  الفوائد 

  املالية  �انةاملو�فضل  ملكة ك�ل.  للمو   للمساهم�ن والعمالء واملوظف�نكب��ة    قيمةسيحقق البنك األه�� السعودي    إذقدمها اندماج البنك�ن،  سي

 .  2030  اململكة  تحت مظلة رؤ�ة  إ�� آفاق جديدة   القطاع املصر�� السعودي بس��تقي البنك  وقدراتھ التمو�لية،  ا�جديد  بنك  لل
ً
  أنا مم�ن جدا

 
 2020د�سم��  31 بتار�خ البيانات املالية ا�جمعة للبنك�ن باالستناد إ�� 1
وودائع  ،العاملة إجما�� األصول، والقروض �شأن ف�ح ع��اومعلومات املنافس�ن امل ،2020 �� النصف األول من عامالبيانات املالية ا�جمعة للبنك�ن باالستناد إ��   2

  2020لنصف األول من عام �� ا وصا�� الدخل 2021�� النصف األول من عام � دخل التشغي�الو  العمالء،



  

�جميع  رائد يحقق القيمة    كيان ما�� وط�ي  من خالل تأسيسللمساهمة �� تلبية تطلعات وطموحات اململكة    ولزمالئيللفرصة ال�ي أتيحت ��  

 أ�حاب املص�حة." 

ق األستاذ/ بدوره  
ّ
مساه�ي مجموعة    تصو�ت�عكس  ":  باآل�ي  املالية   سامبا مجموعة  ا�خض��ي، رئيس مجلس إدارة    عبدالواحدبن    عمار   عل

باملوافقة ع��سامبا   ثق��م    املالية  االندماج  بالشكر ملساه�ي سامبا ع��    وأود أن  لالندماج.  والتجار�ة  االس��اتيجيةباألهداف  عملية  أتوجھ 

الرا�خ.   ا�خطوة  دعمهم  املصر��  تمثل هذه  القطاع  تار�خ  السعودي  و   .السعودي عالمة فارقة ��  األه��  البنك   ل�جميع و سي�ون 
ً
تيح  سيبن�ا

 
ً
من قصة االندماج    املقبلة  املرحلة  . إن�ي أتطلع إ��و�فضل مركزه املا�� القوي أك�� بنك ع�� مستوى اململكة  ع�� اعتباره  كب��ة وواعدة    فرصا

 " .السعودي  ه��البنك األ ونحن ع�� أتم استعداد إلطالق هذه 

 �أك�� ممّول مؤس��يوم�انتھ ا�خدمات املصرفية لألفراد ر�ادة البنك�ن �� مجال من  ه�� السعودي سيستفيد البنك األ 
ً
  بم��انية قو�ة  ، مدعوما

 �عزز من قدرتھ التنافسية ع�� الصعيدين ا�ح�� واإلقلي�ي. وسيولة كب��ة ونموذج أعمال متوازن ذو مستوى عاملي 

السعودي  و  األه��  البنك  ا�جديد.  بقيادة فر�ق متمّرس ذو خ��ة كب��ة  سيتمتع  للبنك  بما من شأنھ تحقيق األهداف االس��اتيجية  ا�جال   ��

 الرئيسية التالية:  ناصبالهي�ل اإلداري ا�جديد امل سيتضمنو 

 ا�خض��ي  عبدالواحدبن عمار  األستاذ/رئيس مجلس اإلدارة:  •

 الغامدي بن محمد سعيد األستاذ/العضو املنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة:  •

 اس
ً
 44.78إ��  سعودي  مليار ر�ال    30ن  م  مالھز�ادة رأس  لع�� موافقة هيئة السوق املالية    التجاري   لعملية االندماج، حصل البنك األه��  تعدادا

من أسهم البنك األه�� التجاري  0.739ع�� معامل مبادلة قدره  بناءً املالية ملساه�ي مجموعة سامبا إلصدار أسهم جديدة  سعودي  مليار ر�ال

 عملية االندماج.  إتمام عند العادية املالية سامبامجموعة العادية ل�ل سهم من أسهم 

االندماج إتمام  مجموعة  ،  و�تار�خ  أسهم  إدراج  إلغاء  (تداول)    نم  املاليةسامبا  سيتم  السعودية  املالية  جميع  السوق  نقل    أصولها وسيتم 

  البنك األه�� السعودي. إ��   اوال��اما��
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 -انت�ى  -

 األه�� التجاري"نبذة عن "البنك 

البنك األه�� التجاري أك�� مؤسسة مالية باململكة العر�ية السعودية، وأحد أبرز املؤسسات املالية �� املنطقة ويعت�� أول بنك سعودي  �عد  

 اس��اتيجية تمكنھ من تح و املنشأ. وقد  
ً
 ووضع أهدافا

ً
قيق هذه الرؤ�ة  ضع البنك رؤ�تھ ل�ي يصبح مجموعة ا�خدمات املالية الرائدة إقليميا

  فهو �س�� ألن ي�ون أفضل بنك �� الدخل واألر�اح، والبنك األفضل �� ا�خدمات اإللك��ونية وخدمة العمالء، وا�خيار األول للموظف�ن. وقد

املتم��ة ع�� مدار سبع سنوات متتالية. ويعكس نمو  نتائجھ  ا�حثيثة لتحقيق هذه األهداف االس��اتيجية ع��  البنك  البنك    ا�عكست جهود 

ملس��ة   مواكبتھ   
ً
عاما وست�ن  ستة  مدار  ع��  وتطوره  األه��    اململكةاأله��  البنك  يحتل  واليوم  والتقدم.  ا�حداثة    صوب 

ً
ر�اديا  

ً
ب�ن موقعا

التقنية  مليون عميل، يل�ي احتياجا��م من خالل منتجات وخدمات متم��ة وحلول مبتكرة ��خر    7.4املؤسسات املالية مع تجاوز قاعدة عمالئھ  

 .ا�حديثة لتصل بتجر�ة العمالء إ�� آفاٍق جديدة 

 

 نبذة عن "سامبا"

مجموعة سامبا املالية (سامبا) �� مؤسسة سعودية رائدة �� مجال ا�خدمات املصرفية واملالية تقدم منتجات جديدة وحلول مبتكرة ومتطورة.  

من   أك��  مدى  ع��  سامبا  واملؤسسات    40قدمت  والشر�ات  األفراد  من  لعمال��ا  املصرفية  وا�خدمات  املنتجات  من  شاملة  مجموعة   
ً
عاما

 عن  ا�خاصة واالست
ً
ثمار�ة. تتمثل رؤ�ة سامبا �� تب�ي أحدث التقنيات التكنولوجية ��دف �عز�ز الكفاءة والدقة وجودة خدمة العمالء فضال

http://www.ncbsambastronger.com/


  

 �� دعم أعمال الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �� اململكة، باعتبارها شركة ما
ً
 جوهر�ا

ً
لية تحقيق قيمة كب��ة للمساهم�ن. وتلعب ا�جموعة دورا

ع املصر�� السعودي، وتقديم خدمات مصرفية للعمالء الدولي�ن من خالل شبكة دولية متنامية. و�� امل�انة املرموقة ال�ي تمتع  رائدة �� القطا

للعمالء.  أفضل  وخدمة  أك��  وقيمة  متم��ة  واستثمار�ة  مصرفية  خدمات  تقديم   �� الرا�خ  سامبا  ال��ام  يكمن  املالية  سامبا  مجموعة  ��ا 

 للعمل واكتساب ا�خبــرات واملهارات.باإلضافة ا�� أن سامب
ً
 استثنائيا

ً
 ا �عد م�انا

 

 لالستفسارات اإلعالمية:

 فن�بري غلوفر ه��ينغ

 نبيھ طر�يھ

+971 50 151 9595 

 ME@finsbury.com-NCBSamba ال��يد اإللك��و�ي: 

 

  


