
البنك األول
(السجل التجاري: ١٠١٠٠٦٤٩٢٥)

تعميم مجلس إدارة البنك األول
املوجه إلى مساهمي البنك األول بشأن العرض املقدم ملساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول يف بنك ساب 
مقابل إصدار أسهم جديدة لهم يف بنك ساب وفقاً ألحكام املواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام 

الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من املادة (٤٩) من الئحة االندماج واالستحواذ ("التعميم").
ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة البنك األول بشأن العرض املقدم ملساهمي البنك األول لغرض دمج البنك 
األول يف بنك ساب وخطط بنك ساب اخلاصة بالبنك األول وموظفيه، كما يتضمن املشورة املستقلة التي قدمت 
ملجلس إدارة البنك األول من قبل شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية والتي مت تعيينها كمستشار مالي فيما 
قراءة هذا  ينبغي  بالتالي،  واالستحواذ.  االندماج  من الئحة   (٣٩) املادة  ملتطلبات  وفقا  االندماج  يتعلق بصفقة 
التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية. ويف حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي 
اتخاذه يف اجلمعية العامة غير العادية اخلاصة بصفقة االندماج، فإننا نوصي بأن يحصل املساهم املعني على 

استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية.

ال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، 
وال تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي 

خسارة تنتج عما ورد يف هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه. 
مت إصدار هذا التعميم يف: ١٤٤٠/٨/٢٠هـ (املوافق ٢٠١٩/٤/٢٥م)، وقد مت إعداده باللغتني العربية واالجنليزية، 
فسيؤخذ  واإلجنليزي  العربي  النص  بني  اختالف  وجود  حال  يف  وبالتالي  املعتمدة  هي  العربية  اللغة  وتعتبر 

بالنص العربي.  

الـمستشار الـمالي
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البنك األول

)السجل التجاري: 1010064925(

تعميم مجلس إدارة البنك األول

الموجه إلى مساهمي البنك األول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول في بنك ساب مقابل إصدار 
أسهم جديدة لهم في بنك ساب وفقًا ألحكام المواد )191( إلى )193( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من 

المادة )49( من الئحة االندماج واالستحواذ )»التعميم«(.

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة البنك األول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول في بنك 
ساب وخطط بنك ساب الخاصة بالبنك األول وموظفيه، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة البنك األول من 
قبل شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج وفقا لمتطلبات المادة 
)39( من الئحة االندماج واالستحواذ. بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية. وفي حال وجود أي 
شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج، فإننا نوصي بأن يحصل 

المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

أبرم البنك األول بتاريخ 1440/1/23هـ )الموافق 2018/10/3م( اتفاقية اندماج مع بنك ساب )»بنك ساب«( )»اتفاقية االندماج«( 
وذلك لغرض دمج البنك األول في بنك ساب ونقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب )»صفقة االندماج«( وذلك مقابل 
قيام بنك ساب بإصدار خمسمائة وأربعة وخمسين مليون وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف وخمسمائة واثنان وعشرين )554٫794٫522( 
العوض«( من خالل  )»أسهم  األول  البنك  في  المساهمين  لصالح  الواحد  للسهم  رياالت   )10( تبلغ عشرة  اسمية  بقيمة  سهم عادي 
إلى عشرين مليار وخمسمائة وسبعة وأربعين  المدفوع من خمسة عشر مليار )15٫000٫000٫000( ريال سعودي  زيادة رأس ماله 
مليون وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ومائتين وعشرين )20٫547٫945٫220( ريال سعودي وزيادة عدد أسهمه من مليار وخمسمائة 
وعشرين  واثنين  وخمسمائة  ألف  وتسعين  وأربعة  وسبعمائة  مليون  وخمسين  وأربعة  مليارين  إلى  سهم   )1٫500٫000٫000( مليون 
)2٫054٫794٫522( سهم مدفوعة بالكامل والتي تمثل زيادة قدرها 37% في رأس مال بنك ساب الحالي، علماً بأن صفقة االندماج 

تخضع للشروط المحددة في اتفاقية االندماج والملخصة في القسم )8-1( »اتفاقية االندماج« من هذا التعميم.

وفي حال إتمام صفقة االندماج، سيؤدي ذلك إلى زيادة رأس مال بنك ساب وإصدار أسهم العوض )والتي سيتم إدراجها في تداول( 
لمساهمي البنك األول على األساس التالي:

سيحصل مساهمي البنك األول المقيدين بسجل مساهمي البنك األول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج على عدد 
0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك األول )»معامل المبادلة«(.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم المستحقة ألي من مساهمي البنك األول بناًء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم 
تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي البنك األول يملك )100( سهم في البنك األول 
سيخصص له )48( سهم من أسهم العوض وليس )49( سهم. وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه 
بالنيابة عن مساهمي البنك األول المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها 
كل حسب ما يستحقه وذلك خالل مدة أقصاها 30 يوًما من تاريخ إتمام صفقة االندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع 

كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع كسور األسهم.

ويشار في هذا المستند إلى بنك ساب بعد إتمام صفقة االندماج بـ»البنك الدامج«.

وينبغي التوضيح أن إتمام صفقة االندماج مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة 
االندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج، ولمزيد من التفاصيل حول شروط 
االندماج واإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االندماج، يرجى مراجعة القسم )8-1( »اتفاقية االندماج« والقسم )10( »اإلجراءات الالزمة 
إلتمام صفقة االندماج«. وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على 
األقل )باستثناء األسهم المملوكة من المساهمين الذين ال يحق لهم التصويت على قرارات االندماج( - من مساهمي البنك األول في 
الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج على العرض المقدم من بنك ساب لغرض االندماج وتحقق جميع 
شروط صفقة االندماج األخرى )بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين(، فسينقضي البنك األول وستلغى جميع أسهمه 
وستنتقل جميع أصوله والتزاماته إلى البنك الدامج. وعند إتمام صفقة االندماج، سيحصل جميع مساهمي البنك األول )بما في ذلك 

المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت( على أسهم العوض في البنك الدامج وفقاً لمعامل المبادلة. 
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وفي حال تم قبول العرض من قبل مساهمي البنك األول وتحقق جميع شروط صفقة االندماج األخرى، فيصبح مساهمي البنك األول 
مالكين لما نسبته 27% من رأس مال البنك الدامج، وسيكون لمالكي أسهم العوض الحق في الحصول على األرباح الموزعة التي يقوم 
البنك الدامج باإلعالن عنها بعد تاريخ إتمام صفقة االندماج. كما سينتج عن ذلك عدد من التغييرات في تشكيل مجلس إدارة البنك 
الدامج وذلك من تاريخ نفاذ قرار االندماج. ولمزيد من التفاصيل حول التغييرات المقترحة على تشكيل مجلس اإلدارة الرجاء مراجعة 

القسم )8-1( )»اتفاقية االندماج«( من هذا التعميم.

وقد قام بنك ساب بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم العوض وتقديم طلب إلى شركة السوق المالية السعودية 
)تداول( لقبول إدراج أسهم العوض في تداول، وقد تم تقديم مستند العرض لهيئة السوق المالية وتم الموافقة على نشره. كما استيفاء 
كافة المتطلبات المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية، ومع مراعاة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على إلغاء إدراج أسهم 
البنك األول وصدور الموافقات الالزمة من الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير 
العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج، فقد تم الحصول على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة االندماج وزيادة رأس 

مال بنك ساب.

وتجدر اإلشارة إلى أن صفقة االندماج تنطوي على وجود أطراف ذوي عالقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلسي إدارة بنك ساب 
والبنك األول مصلحة في صفقة االندماج، حيث أن كل من شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة والمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية من كبار المساهمين في البنك األول وبنك ساب، كما أن شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة ممثلة في مجلس 

إدارة كال البنكين والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ممثلة في مجلس إدارة بنك ساب.

ووفقاً لمتطلبات الفقرة )4( من المادة )191( من نظام الشركات، فإنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهم في البنك األول وبنك ساب 
بما في ذلك المساهمين من األطراف ذوي العالقة التصويت على قرارات االندماج إال في إحدى الشركتين، ولمزيد من المعلومات حول 

هذا الشأن، يرجى مراجعة القسم )٦( )»األطراف ذوي العالقة«( من هذا التعميم.

ويقبل أعضاء مجلس إدارة البنك األول مجتمعين ومنفردين المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم. وبحسب 
المعلومات المتوفرة لدى أعضاء مجلس إدارة البنك األول )الذين بذلوا كل العناية المعقولة للتأكد من ذلك(، فإن المعلومات الواردة في 

هذا التعميم الذي يقبلون تحمل مسؤوليتها تتوافق مع الحقائق وال تغفل أي شيء من المحتمل أن يؤثر في مضمون هذه المعلومات.

تم نشر هذا التعميم في نفس توقيت نشر مستند العرض الصادر عن بنك ساب فيما يتعلق باالندماج. ويتضمن مستند العرض معلومات 
العرض لمساعدة  إلى أقسام معينة في مستند  التعميم إشارات  التابعة وصفقة االندماج. ويتضمن هذا  ببنك ساب وشركاته  تتعلق 
مساهمي البنك األول في تحديد موقع هذه المعلومات ضمن مستند العرض. وال يجب تفسير تلك اإلشارات على أن أعضاء مجلس 
إدارة البنك األول يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي البنك األول فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في 
مستند العرض، وبناء على ذلك، ال يقدم أعضاء مجلس إدارة البنك األول، مجتمعين أو منفردين، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو 

ضمًنا، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض. 

ويرى أعضاء مجلس إدارة البنك األول )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االندماج( بأن صفقة االندماج عادلة ومعقولة، وذلك 
بعد بذل العناية الالزمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص 
النمو المستقبلية للبنك الدامج والمنافع المتوقعة من صفقة االندماج والمشورة المستقلة المقدمة من قبل شركة جي. بي. مورقان 
)بصفتها المستشار المالي للبنك األول فيما يتعلق بصفقة االندماج( بتاريخ 1440/1/23هـ )الموافق 2018/10/3م( إلى مجلس إدارة 
البنك األول )مرفق نسخة من االستشارة المستقلة في الملحق رقم )3( من هذا التعميم( بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم تلك المشورة 
إلى مجلس إدارة بنك األول ووفقاً للعوامل واالفتراضات الموضحة في ذلك الرأي فإن شركة جي. بي. مورقان ترى أن معامل المبادلة 

المتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية المالية للبنك األول.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة البنك األول )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االندماج( أن صفقة االندماج تصب في مصلحة 
التوصية،  لهذه  بالموافقة على صفقة االندماج. وعند تقديمهم  البنك األول  وبالتالي يوصون باإلجماع لمساهمي  األول ومساهميه، 
فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة البنك األول في االعتبار المشورة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية 

واالستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بالصفقة. وحتى تاريخ هذا التعميم لم يتلق البنك األول أي عرض بديل.

وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة البنك األول لم يأخذوا في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو 
الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، 
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي البنك األول بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار 
مالي مرخص له بخصوص صفقة االندماج ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة االندماج للتأكد من مدى مالئمة صفقة 

االندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع المالية الخاصة به.

كما تجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة البنك األول )الذين يحق لهم التصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير 
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العادية المتعلقة بصفقة االندماج( سيقومون بالتصويت بالموافقة على صفقة االندماج.

 )1( القسم  في  والمصطلحات  التعريفات  قسم  في  المحددة  المعاني  التعميم  هذا  في  المستخدمة  واالختصارات  للتعريفات  يكون 
الرياض والتقويم  إلى توقيت  التعميم إشارات  الواردة في هذا  والتواريخ  إلى األوقات  »المصطلحات والتعريفات«. وتكون اإلشارات 

الميالدي، ما لم ينص على خالف ذلك. 

ويتضمن الملحق رقم )1( من هذا التعميم دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج، المقرر انعقادها 
في مقر البنك األول - مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي، طريق خريص بالرياض في الساعة 9:30 مساًء في يوم األربعاء الموافق 

1440/9/10هـ )الموافق 2019/5/15م(.

قام البنك األول بتعيين شركة جي. بي. مورقان كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج.

المستشار المايل

ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تقدمان أي تأكيد 
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن 

االعتماد على أي جزء منه. 

تم إصدار هذا التعميم في: 1440/8/20هـ )الموافق 2019/4/25م(، وقد تم إعداده باللغتين العربية واالنجليزية، وتعتبر اللغة العربية 
هي المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختالف بين النص العربي واإلنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي. 



د

إشعار مهم
يحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة البنك األول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول في بنك 
ساب وخطط بنك ساب الخاصة بالبنك األول وموظفيه، ويهدف إلى تزويد مساهمي البنك األول بآراء مجلس إدارة البنك األول بشأن 
العرض المقدم من بنك ساب لمساعدة مساهمي البنك األول في اتخاذ القرار بالتصويت على القرارات الواردة في دعوة الجمعية 

العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج )الواردة في الملحق رقم 1(.

جدير بالذكر أن اثنان )من أصل عشرة( من أعضاء مجلس إدارة البنك األول ذوي مصلحة فيما يتعلق بصفقة االندماج. وقد امتنع 
هذين العضوين عن التصويت على األمور المتعلقة بصفقة االندماج ولم يؤدوا أي دور في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بها. ولذلك، 
فإن اآلراء التي عبر عنها مجلس إدارة البنك األول في هذا التعميم ال تشمل آراء عضوي مجلس إدارة البنك الذين لديهم مصلحة في 
صفقة االندماج. يرجى الرجوع إلى القسم )٦( »األطراف ذوي العالقة« في هذا التعميم لمزيد من التفاصيل عن أعضاء مجلس إدارة 

البنك األول الذين لديهم مصلحة في صفقة االندماج. 

ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية وذلك قبل التصويت على صفقة االندماج. وفي حال وجود أي شك 
بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج، فإننا نوصي بأن يتم الحصول 
على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية. ال تتحمل هيئة السوق المالية وال 
شركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال يقدمان أي تأكيد يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان 

نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه. 

إن المعلومات والبيانات واإلفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشره، ما لم يتم تحديد تاريخ آخر ألي من 
تلك المعلومات أو البيانات أو اإلفادات، وبالتالي فإن المعلومات أو البيانات أو اإلفادات عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا التعميم. 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة البنك األول باستثناء ما 
هو مفصح عنه في هذا التعميم. وبالتالي يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى باعتبار أنها صادرة 

عن البنك األول أو شركة جي. بي. مورقان أو أي من مستشاري البنك األول فيما يتعلق بصفقة االندماج.

األول  للبنك  االلكتروني  الموقع  زيارة  أو من خالل  األول  للبنك  الرئيسي  المقر  المستند من  الحصول على نسخ من هذا  ويمكن 
وباستثناء   .)www.tadawul.com.sa( )تداول(  السعودية  المالية  السوق  لشركة  االلكتروني  الموقع  أو   )www.alawwalbank.com(
هذا التعميم، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات المواقع اإللكترونية الموضحة أعاله على أساس أنها تشكل جزء من هذا 

المستند وال يتحمل البنك األول أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع اإللكترونية.

وقد قام البنك األول بتعيين شركة جي. بي. مورقان كمستشار مالي للبنك فيما يتعلق بصفقة االندماج. وتعمل شركة جي. بي. مورقان 
- وهي شركة مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية - كمستشار مالي حصري للبنك األول بخصوص 
صفقة االندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخالف البنك األول عن تقديم المشورة حول صفقة االندماج أو أي مسألة أخرى 
مشار إليها في هذا التعميم. لم تتحقق شركة جي. بي. مورقان بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا 
التعميم. وعليه فإن شركة جي. بي. مورقان أو أي من شركاتها التابعة ال تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال 

أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم. 

قيود النشر والتوزيع
إن هذا التعميم موجه لمساهمي البنك األول، مع مراعاة أي قيود في األنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة قضائية مقيدة. ولذلك، 
يرجى من مساهمي البنك األول المقيمين في الدول القضائية المقيدة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة 

بصفقة االندماج )أو المشاركة من خالل خدمة التصويت عن بُعد والتصويت اإللكتروني أو توجيه وكيل لحضور الجمعية(. 
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دليل الشركة

البنك األول
شارع الضباب 

ص. ب. 14٦7، الرياض 11431
المملكة العربية السعودية

الهاتف: 0288 401 )11( 9٦٦+
الفاكس: 1104 403 )11( 9٦٦+

info@alawwalbank.com :البريد اإللكتروني
www.alawwalbank.com :الموقع اإللكتروني

المستشار المالي للبنك األول

شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية
الطابق الثامن، برج الفيصلية 

ص. ب. 51907، الرياض 11553
المملكة العربية السعودية

الهاتف: 3800 299 )11( 9٦٦+
IB_Riyadh@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

www.jpmorgansaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني للبنك األول

عبدالعزيز العجالن وشركاه
مبنى العليان

البرج الثاني، الدور الثالث 
شارع األحساء، الملز 

ص. ب. ٦9103، الرياض 11547
المملكة العربية السعودية

الهاتف: 8900 2٦5 )11( 9٦٦+
الفاكس: 8999 2٦5 )11( 9٦٦+

legal.advisors@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني
www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

مستشار العناية المهنية المالي للبنك األول

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

الرياض، 213
المملكة العربية السعودية 

الهاتف: 8400 282 )11( 9٦٦+
الفاكس: 8428 282 )11( 9٦٦+

 waythomas@deloitte.com :البريد اإللكتروني
https://www2.deloitte.com/sa/en/services/financial-advisory.html :الموقع اإللكتروني

مالحظة: قدم المستشارون الموضحة أسمائهم أعاله موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسياق الوارد في 
هذا التعميم ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذا التعميم. كما أنه ليس لديهم أو موظفيهم أو أي من أقارب موظفيهم أي أسهم 

أو مصلحة مهما كان نوعها في البنك األول أو شركاته التابعة.
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التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج
 تعتبر التواريخ الموضحة في الجدول التالي استرشادية فقط - وقد تتغير أو تتعدل - وتستند على عدة أمور، من بينها استيفاء شروط 
صفقة االندماج )وتواريخ استيفاء تلك الشروط( بما في ذلك، على سبيل المثال، موافقة مساهمي بنك ساب ومساهمي البنك األول 
على صفقة االندماج. ويتضمن القسم )8-1( من هذا التعميم ملخص شروط اتفاقية االندماج. وسيقوم البنك األول باإلعالن على 
موقع تداول عن أي تغييرات على الجدول الزمني والتواريخ المتوقعة بالنسبة لألحداث المتوقع حدوثها في الفترة قبل إتمام صفقة 

االندماج الموضحة في الجدول أدناه.

الجدول الزمني / التاريخ المتوقعالحدث

1( اإلجراءات املطلوبة فيما يتعلق باجلمعية العامة غير العادية
السوق  لهيئة  بنك ساب  قبل  من  النهائي  العرض  تقديم مستند 

المالية للموافقة على نشره.
تم التقديم بتاريخ 1440/8/1٦هــ الموافق )2019/4/21م(

1440/8/17هـــ )الموافق 2019/4/22م(موافقة هيئة السوق المالية على نشر مستند العرض.
وتعميم  العرض  مستند  إلى  باإلضافة  التعميم  هذا  نشر 

المساهمين الصادرين عن بنك ساب.
1440/8/20هـــ )الموافق 2019/4/25م(

فترة توفير المستندات المتاحة للمعاينة. انتهاء  انتهاء  إلى  2019/4/25م(  )الموافق  1440/8/20هـــ  تاريخ  من 
الساعة  وحتى  التاسعة صباحاً  الساعة  الخميس من  إلى  العرض )من األحد 

الخامسة مساًء باستثناء االجازات الرسمية للمملكة(
غير  العامة  الجمعية  انعقاد  على  المالية  السوق  هيئة  موافقة 
العامة  الخاصة بصفقة االندماج والجمعية  للبنك األول  العادية 

غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة االندماج.

1440/8/18هـــ )الموافق 2019/4/23م(

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية 
للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية 
المحددة  المدة  انتهاء  من  واحدة  بعد ساعة  ثاني  اجتماع  عقد 
النعقاد االجتماع األول لعدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد 

االجتماع(.

1440/8/19هـــ )الموافق 2019/4/24م(

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية 
إمكانية  إلى  اإلشارة  )مع  االندماج  الخاصة بصفقة  لبنك ساب 
المحددة  المدة  انتهاء  من  واحدة  بعد ساعة  ثاني  اجتماع  عقد 
النعقاد االجتماع األول لعدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد 

االجتماع(.

1440/8/19هـــ )الموافق 2019/4/24م(

العامة  الجمعية  في  للمساهمين  اإللكتروني  التصويت  فترة  بدء 
بنود  على  االندماج  بصفقة  الخاصة  األول  للبنك  العادية  غير 

الجمعية.

1440/9/7هـــ )الموافق 2019/5/12م(

العامة  الجمعية  في  للمساهمين  االلكتروني  التصويت  فترة  بدء 
غير العادية لبنك ساب على بنود الجمعية.

1440/9/7هـــ )الموافق 2019/5/12م(

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة 
القانوني للجمعية  النصاب  االندماج )االجتماع األول( - يتحقق 
بحضور عدد من المساهمين يمثلون ثلثي رأس مال البنك األول 

على األقل.

1440/9/10هـــ )الموافق 2019/5/15م(

للبنك األول الخاصة  العادية  العامة غير  انعقاد الجمعية  موعد 
اكتمال  عدم  حال  وذلك  الثاني(  )االجتماع  االندماج  بصفقة 
النصاب  يتحقق   - األول  االجتماع  في  الالزم  القانوني  النصاب 
القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس 

مال البنك األول على األقل.

خالل ساعة واحدة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول الذي 
لم يتحقق فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.

الخاصة  ساب  لبنك  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  موعد 
القانوني  النصاب  يتحقق   - األول(  )االجتماع  االندماج  بصفقة 
يمثلون نصف رأس مال  المساهمين  للجمعية بحضور عدد من 

بنك ساب على األقل.

1440/9/10هـــ )الموافق 2019/5/15م(

الخاصة  ساب  لبنك  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  موعد 
اكتمال  عدم  حال  وذلك  الثاني(  )االجتماع  االندماج  بصفقة 
النصاب  يتحقق   - األول  االجتماع  في  الالزم  القانوني  النصاب 
القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس 

مال بنك ساب على األقل.

خالل ساعة واحدة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول الذي 
لم يتحقق فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.
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الجدول الزمني / التاريخ المتوقعالحدث
في  اتخاذها  تم  التي  األخرى  والقرارات  االندماج  قرارات  نشر 
العادية  العامة غير  للجمعية  الثاني  االجتماع  أو  األول  االجتماع 
)أو  تداول  موقع  على  االندماج  بصفقة  الخاصة  األول  للبنك 
حال  في  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  عدم  عن  اإلعالن 

عدم تحقق نصابها القانوني(.

1440/9/11هـــ )الموافق 2019/5/1٦م(

في  اتخاذها  تم  التي  األخرى  والقرارات  االندماج  قرارات  نشر 
العادية  العامة غير  للجمعية  الثاني  االجتماع  أو  األول  االجتماع 
)أو  تداول  موقع  على  االندماج  بصفقة  الخاصة  ساب  لبنك 
حال  في  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  عدم  عن  اإلعالن 

عدم تحقق نصابها القانوني(.

1440/9/11هـــ )الموافق 2019/5/1٦م(

2( اإلجراءات التي ستتبع يف حال عدم حتقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة النعقاد الجمعية العامة 
)االجتماع  االندماج  بصفقة  الخاصة  األول  للبنك  العادية  غير 
الخاصة  ساب  لبنك  العادية  غير  العامة  الجمعية  أو  الثالث( 

بصفقة االندماج )االجتماع الثالث(.

1440/9/14هـــ )الموافق 2019/5/19م(

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية 
أو  الثالث(  )االجتماع  االندماج  بصفقة  الخاصة  األول  للبنك 
الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة االندماج 

)االجتماع الثالث(.

1440/9/15هـــ )الموافق 2019/5/20م(

العامة  الجمعية  في  للمساهمين  االلكتروني  التصويت  فترة  بدء 
)االجتماع  االندماج  بصفقة  الخاصة  األول  للبنك  العادية  غير 
الخاصة  ساب  لبنك  العادية  غير  العامة  الجمعية  أو  الثالث( 

بصفقة االندماج )االجتماع الثالث(.

1440/10/٦هـــ )الموافق 2019/٦/9م(

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة 
االندماج )االجتماع الثالث( أو الجمعية العامة غير العادية لبنك 
يتحقق  الثالث(-  )االجتماع  االندماج  بصفقة  الخاصة  ساب 
العامة  الجمعية  النعقاد  الثالث  االجتماع  في  القانوني  النصاب 

غير العادية أّيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

1440/10/9هـــ )الموافق 2019/٦/12م(

في  اتخاذها  تم  التي  األخرى  والقرارات  االندماج  قرارات  نشر 
االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للبنك األول أو لبنك 

ساب )بحسب الحال( على موقع تداول.

1440/10/10هـــ )الموافق 2019/٦/13م(

3( فترة اعتراض الدائنني
موافقة  �ابتداء فترة اعتراض الدائنين صدور  حال  )في  2019/5/1٦م(  )الموافق  1440/9/11هـــ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع األول أو الثاني(

موافقة  � صدور  حال  )في  2019/٦/13م(  )الموافق  1440/10/10هـــ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع الثالث( 
وتستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ثالثين )30( يوماً. �

اعتراض  فترة  انتهاء  قرب  عن  األول  البنك  من  تذكيري  إعالن 
الدائنين

موافقة  � صدور  حال  )في  2019/٦/12م(  )الموافق  1440/10/9هـــ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع األول أو الثاني(
موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/10م(  )الموافق  1440/11/7هـــ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع الثالث(

صدور  �انتهاء فترة اعتراض الدائنين حال  )في  2019/٦/15م(  )الموافق  1440/10/12هـ  يوم  بنهاية 
موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول 

وبنك ساب في االجتماع األول أو الثاني(
موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/13م(  )الموافق  1440/11/10هـ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع الثالث(

تتم  لم  لدائنين  اعتراضات  أي  وجود  بعدم  األول  البنك  إعالن 
تسويتها أو اإلعالن عن اعتراضات الدائنين القائمة التي لم تتم 

تسويتها بعد.

موافقة  � صدور  حال  )في  2019/٦/1٦م(  )الموافق  1440/10/13هـ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع األول أو الثاني(
موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/14م(  )الموافق  1440/11/11هـ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع الثالث(
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4( إمتام صفقة االندماج
جميع نفاذ قرار االندماج تسوية  فيه  تتم  الذي  التاريخ  أو  الدائنين  اعتراض  فترة  انتهاء  بعد 

اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً(. ومن المتوقع أن 
يكون نفاذ قرار االندماج بتاريخ:

موافقة  � صدور  حال  )في  2019/٦/1٦م(  )الموافق  1440/10/13هـــ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع األول أو الثاني(
موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/14م(  )الموافق  1440/11/11هـــ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع الثالث(

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:تاريخ تعليق تداول أسهم البنك األول 
موافقة  � صدور  حال  )في  2019/٦/1٦م(  )الموافق  1440/10/13هـ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع األول أو الثاني(

موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/14م(  )الموافق  1440/11/11هـــ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع الثالث(.
موافقة  �إعالن البنك األول وبنك ساب عن نفاذ قرار االندماج صدور  حال  )في  2019/٦/1٦م(  )الموافق  1440/10/13هـ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع األول أو الثاني(

موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/14م(  )الموافق  1440/11/11هـــ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع الثالث(
خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن إلغاء إدراج أسهم البنك األول في تداول

سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج
مساهمي  لصالح  وتخصيصها  تداول  في  العوض  أسهم  إدراج 
البنك األول المقيدين بسجل مساهمي البنك األول بنهاية ثاني 

فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن 
سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج 

موافقة  �تعديل السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي لبنك ساب صدور  حال  )في  2019/٦/20م(  )الموافق  1440/10/17هـــ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع األول أو الثاني(
موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/18م(  )الموافق  1440/11/15هـــ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع الثالث(

شطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي للبنك 
األول

ومن  االندماج.  قرار  نفاذ  تاريخ  من  يوماً   )30( ثالثين  تتجاوز  ال  مدة  خالل 
المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/15م(  )الموافق  1440/11/12هـــ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع األول أو الثاني(
موافقة  � صدور  حال  )في  2019/8/13م(  )الموافق  1440/12/12هـــ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع الثالث(

خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ إتمام صفقة االندماج. ومن المتوقع أن يتم الموعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها
ذلك بتاريخ:

موافقة  � صدور  حال  )في  2019/7/18م(  )الموافق  1440/11/15هـــ 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 

ساب في االجتماع األول أو الثاني(
موافقة  � صدور  حال  )في  2019/8/18م(  )الموافق  1440/12/17هـــ 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك األول وبنك 
ساب في االجتماع الثالث( 

مالحظة هامة: باإلضافة إلى الخطوات الموضحة أعاله، فيشترط إلتمام صفقة االندماج تحقق شروط االندماج المتفق عليها في 
اتفاقية االندماج.
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خطاب من رئيس مجلس اإلدارة 
1440/8/20هـ )الموافق 2019/4/25م(

السادة مساهمي البنك األول،

صفقة االندماج المقترحة بين بنك ساب والبنك األول
نشكركم على االطالع على هذا التعميم ودراسة محتوياته بعناية، حيث أن هذا التعميم يتضمن معلومات مهمة حول صفقة االندماج 

لجميع مساهمي البنك األول.

في تاريخ 4 أكتوبر 2018م، قام كل من البنك األول وبنك ساب باإلعالن عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر 2018م، 
والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج بينهما وفقاً ألحكام نظام الشركات والئحة االندماج 
واالستحواذ واألنظمة واللوائح األخرى المعمول بها وفًقا لشروط اتفاقية االندماج. وبموجب أحكام اتفاقية االندماج، وشريطة استيفاء 
الشروط الواردة فيها، سيتم دمج البنك األول مع بنك ساب ونقل جميع حقوق البنك األول والتزاماته وأصوله إلى بنك ساب اعتباًرا 

من تاريخ نفاذ قرار االندماج. 

وسيتم إصدار أسهم العوض إلى مساهمي البنك األول الذين يظهرون في سجل المساهمين للبنك األول بنهاية ثاني فترة تداول بعد 
نفاذ قرار االندماج وفًقا لمعامل مبادلة األسهم، كما سينقضي البنك األول وسيتم إلغاء جميع أسهمه بموجب أحكام نظام الشركات.

وستؤدي صفقة االندماج إلى خلق ثالث أكبر بنك في المملكة استناًدا إلى مجموع األصول مما سيساعد البنك الدامج في خدمة عمالءه 
المحليين واإلقليميين والدوليين بشكل أفضل، وسيتمكن البنك الدامج من الوصول لشبكة مصرفية عالمية من خالل زيادة التنوع في 
قاعدة مساهميه وعمالئه والذي بدوره سيسهم في زيادة االستثمارات في المملكة ونمو التجارة العالمية فيها. وسيكون البنك الدامج 
في وضع يسمح له بدعم االقتصاد في المملكة. ونظًرا ألن البنك الدامج سوف يتمتع برأس مال أقوى، فإنه سيكون له القدرة على دعم 
الصفقات والمشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخصخصة. كما سيتمكن البنك الدامج من توفير مجموعة 
من المنتجات لرواد األعمال في المملكة والتي تعتبر ضرورية لتمكينهم من تطوير أعمالهم وخلق وظائف جديدة في المملكة. وسيلعب 
البنك الدامج دوًرا رائًدا في عملية تطوير القطاع المالي في المملكة، بما في ذلك في مجاالت أسواق المال وتمويل الشركات واالدخار 

الشخصي وتمويل وشراء المنازل.

وتزامناً مع التحول الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، فإن صفقة االندماج ستضمن لعمالء البنك االستفادة من الفرص المتاحة 
القتصاد سعودي أكثر تنوًعا وسهل الوصول إليه واالستثمار فيه. 

ونيابًة عن مجلس إدارة البنك األول، فإنني أوّد أن أتقدم بشكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين على دعمهم 
وجهودهم المستمرة لتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. كما أوّد أن أشكر مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة 
كافة أطراف  وتعاونهم مع  المستمر  السعودية على دعمهم  المالية  والسوق  واالستثمار  التجارة  ووزارة  المالية  ووزارة  المالية  السوق 

صفقة االندماج.

يرجى من مساهمي البنك األول مراجعة القسمين )3 و4( من هذا التعميم للحصول على المزيد من التفاصيل عن آراء مجلس إدارة 
البنك األول بشأن صفقة االندماج والبنك الدامج.

وختاًما، يرجى العلم بأن كافة أعضاء مجلس اإلدارة )باستثناء األعضاء الذين لهم مصلحة في صفقة االندماج( يدعمون صفقة 
االندماج ويوصون مساهمي البنك األول حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج والتصويت 

لصالح القرارات المقترحة في ذلك االجتماع.

المهندس مبارك عبداهلل الخفرة

رئيس مجلس إدارة البنك األول
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المصطلحات والتعريفات 
يكون للعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذا المستند - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك:

أم غير التصرف باالتفاق  أكان ملزماً  اتفاق )سواء  بموجب  الفعلي  التعاون  الهيئة،  لتقدير  به، وفقاً  يقصد 
ملزم( أو تفاهم )سواًء أكان رسمياً أم غير رسمي( بين أشخاص ليسيطروا )سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن 
طريق صندوق استثماري ال يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره( على شركة، 
من خالل استحواذ أي منهم )من خالل ملكية مباشرة أو غير مباشرة( على أسهم تتمتع 
بحق التصويت في تلك الشركة. وبما ال يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد األشخاص 
المذكورين أدناه، على سبيل المثال ال الحصر، ممن يتصرفون باالتفاق مع أشخاص آخرين 
في ذات الفئة مالم يثبت خالف ذلك: )1( األشخاص األعضاء في ذات المجموعة )2( 
أقارب الشخص )3( شخص أو أشخاص قدموا مساعدات مالية )بخالف ما يقوم به بنك 
في سياق عمله المعتاد( إلى العارض أو األشخاص األعضاء في ذات المجموعة مع ذلك 

الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك تابع 
معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل 

مباشر أو غير مباشر.

الملكي البنك األول المرسوم  بموجب  تأسست  مدرجة،  سعودية  مساهمة  شركة  وهو  األول،  البنك 
مركزها  ويقع  197٦/12/21م(  )الموافق  139٦/12/29هـ  بتاريخ  الصادر  م/85  رقم 
الرئيس في مدينة الرياض، وهي مقيدة في السجل التجاري بالرقم 10100٦4925 بتاريخ 

1407/٦/٦هـــ )الموافق 1987/2/٦م(.

اجلمعية العامة غير العادية للبنك األول اخلاصة 
بصفقة االندماج

على  التصويت  لغرض  سيعقد  والذي  األول  للبنك  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع 
قرارات االندماج والقرارات اإلضافية األخرى الخاصة بالبنك األول والموضحة في نموذج 
الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األول )الوارد في الملحق رقم )1( من 

هذا التعميم(.

اجلمعية العامة غير العادية لبنك ساب اخلاصة 
بصفقة االندماج

على  التصويت  لغرض  سيعقد  والذي  ساب  لبنك  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع 
قرارات االندماج وعدد من القرارات األخرى.

البنك األول وشركاته التابعة.مجموعة البنك األول

الصكوك التي سبق إصدارها من البنك األول بقيمة 2٫500٫000٫000 ريال سعودي والتي صكوك البنك األول 
كانت مستحقة في عام 2023م. 

عرض عام يخضع لالئحة االندماج واالستحواذ مقدم إلى جميع مساهمي البنك األول -من العرض البديل
أي طرف ما عدا بنك ساب- بغرض: 

أ- شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت في البنك األول.
ب- االندماج مع البنك األول.

بنك ساب والبنك األول.البنكني

أي يوم باستثناء يوم الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.يوم عمل

الزيادة المقترحة في رأس مال بنك ساب من خالل إصدار خمسمائة وأربعة وخمسين زيادة رأس املال 
مليون وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف وخمسمائة واثنان وعشرين )554٫794٫522( سهم 

لصالح المساهمين في البنك األول.

المقدم التعميم/تعميم مجلس إدارة البنك األول  العرض  بشأن  األول  البنك  إدارة  مجلس  رأي  يتضمن  والذي  المستند،  هذا 
لمساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول في بنك ساب وخطط بنك ساب الخاصة 

بالبنك األول وموظفيه.

مطالبات معينة نشأت أو قد تنشأ بين )أ( البنك األول و)ب( نات ويست ماركتس ان. في. املطالبات اخلاضعة للتسوية
أو أعضاء االئتالف أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من مدرائهم أو موظفيهم، والتي 
أٌبرم بشأنها اتفاقية التسوية الحالية. )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2-8( 
)»اتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة المبرمة مع شركة نات ويست ماركتس إن. 

في.«( من هذا التعميم.

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.الهيئة أو هيئة السوق املالية

بنك ساب بعد اكتمال عملية االندماج.البنك الدامج 

نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ نظام الشركات
وتاريخ  )م/79(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  والمعّدل  2015م(  نوفمبر   10 )الموافق 

1439/7/25هـ.
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الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.الهيئة العامة للمنافسة

أعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة يف صفقة 
االندماج

أعضاء مجلس إدارة البنك األول ذوي المصلحة في صفقة االندماج والذين امتنعوا عن 
القسم )٦(  الجدول ٦-1 في  تفاصيلهم في  الموضحة  االندماج،  التصويت على قرارات 

»األطراف ذوي العالقة« من هذا التعميم.

األسهم الجديدة في بنك ساب والتي سيتم إصدارها لمساهمي البنك األول نتيجة لصفقة أسهم العوض
االندماج والبالغ عددها خمسمائة وأربعة وخمسين مليون وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف 
وخمسمائة واثنان وعشرين )554٫794٫522( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( 

رياالت للسهم الواحد.

مجموعة من المساهمين األجانب تتضمن رويال بنك أوف سكوتالند بي. إل. سي، )أو أعضاء االئتالف
شركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. في حال تم نقل ملكية مجموعة رويال بنك أوف 
سكوتالند بي. إل. سي في البنك الدامج لصالحها( وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير 
فايناشل انستلينجن، وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. والذين لديهم مصلحة غير مباشرة 
فيما نسبته )40%( من رأس مال البنك األول من خالل شركة نات ويست ماركتس ان. في. 
وعند إتمام صفقة االندماج، من المتوقع أن تكون نسبة المصلحة الغير مباشرة ألعضاء 

االئتالف في البنك الدامج )%10٫8(.

االتفاقية المبرمة بين البنك األول وشركة نات ويست ماركتس ان. في. بتاريخ 22 يوليو اتفاقية التسوية احلالية
201٦م والمتعلقة بالمطالبات الخاضعة للتسوية.

القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً السيطرة 
أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر 
من حقوق التصويت في شركة أو )ب( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.

اليوم الذي يتم فيه إدراج أسهم العوض في تداول وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية االندماج إمتام صفقة االندماج
وأحكام المادة 193 من نظام الشركات.ولمزيد من التفاصيل حول إجراءات إتمام صفقة 
االندماج، الرجاء مراجعة القسم ) 10( )»اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االندماج«( من 

هذا التعميم.

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج نفاذ قرار االندماج
)أيهما يأتي الحقاً( وذلك وفقاً ألحكام نظام الشركات )ولمزيد من التفاصيل حول فترة 
الدائنين«( من هذا  )»فترة اعتراض  القسم )2-10(  الرجاء مراجعة  الدائنين،  اعتراض 

التعميم.

القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي البنك األول وبنك ساب فيما يتعلق بصفقة قرارات االندماج
االندماج، وهي على النحو التالي:

فيما يخص البنك األول: الموافقة على العرض المقدم من بنك ساب لغرض دمج البنك 
األول في بنك ساب وفقاً ألحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات، من خالل إصدار 
0٫4853539٦ سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك األول وانقضاء البنك األول 
نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية االندماج، 

بما في ذلك على األمور التالية المتعلقة بصفقة االندماج:
الموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين البنك األول وبنك ساب بتاريخ 3  أ- 

أكتوبر 2018م.
اإلدارة،  مجلس  قبل  من  مفوض  أي شخص  أو  األول،  البنك  إدارة  مجلس  تفويض  ب- 
القرارات  من  أي  لتنفيذ  ضروريا  يكون  قد  إجراء  أي  اتخاذ  أو  قرار  أي  بإصدار 

المذكورة أعاله.

فيما يخص بنك ساب: الموافقة على دمج البنك األول في بنك ساب وفقاً ألحكام المواد 
190 إلى 193 من نظام الشركات، من خالل إصدار 0٫4853539٦ سهم في بنك ساب 
مقابل كل سهم في البنك األول، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية االندماج، بما في ذلك 

الموافقة على األمور التالية المتعلقة بصفقة االندماج:
الموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك األول بتاريخ 3  أ- 

أكتوبر 2018م. 
الموافقة على زيادة رأس مال بنك ساب من )15٫000٫000٫000( ريال سعودي إلى  ب- 
االندماج،  اتفاقية  وأحكام  لشروط  وفقاً  وذلك  ريال سعودي   )20٫547٫945٫220(
على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ االندماج وفقاً ألحكام نظام الشركات واتفاقية 

االندماج.
للصيغة  الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي لبنك ساب وفقاً  ج- 
الموضحة في المرفق رقم )2( من الملحق رقم )1( من مستند العرض، على أن تسري 

هذه التعديالت عند نفاذ االندماج. 
تفويض مجلس إدارة بنك ساب، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة، بإصدار  د- 
أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعاله.
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فيما يخص البنك األول:القرارات اإلضافية
الموافقة على اتفاقيات االنهاء.  أ( 

الموافقة على اتفاقيات التسوية الجديدة. ب( 

فيما يخص بنك ساب:
الموافقة على اتفاقية الخدمات الفنية المعدلة.  أ( 

الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي لبنك ساب وفًقا للصيغة  ب( 
الموضحة في المرفق رقم )1( من الملحق رقم )1( من مستند العرض، على أن تسري 

هذه التعديالت بأثر فوري.

للنظام اجتماع اجلمعية العامة غير العادية المعني والذي يعقد وفًقا  للبنك  العادية للمساهمين  العامة غير  اجتماع الجمعية 
األساسي لذلك البنك. 

أي عدد 0٫4853539٦ سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك األول.معامل املبادلة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس التعاون لدول اخلليج

المملكة العربية السعودية.اململكة

شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية.شركة جي. بي. مورقان

اتفاقية الحظر الُمبرمة بين بنك ساب والبنك األول، وشركة نات ويست ماركتس إن. في.، اتفاقية احلظر
وشركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي، وشركة بانكو سانتندير إس. إيه.، وشركة ستشتنغ 
أدمنستريتيكانتوربيهير فايناشل إنستلينجن بتاريخ 3 أكتوبر 2018م. )ولمزيد من التفاصيل 

حول اتفاقية الحظر، الرجاء مراجعة القسم )  8-3( )»اتفاقية الحظر«(

الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم الئحة االندماج واالستحواذ
1-50-2007 وتاريخ 1428/9/21هـ )الموافق 2007/10/3م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/8/7هـ )الموافق 2018/4/23م(.

صفقة اندماج البنك األول في بنك ساب وفقاً ألحكام المواد )191( إلى )193( من نظام صفقة االندماج
الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من الئحة االندماج 
واالستحواذ، والتي ستتم من خالل نقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب 
البنك األول  المساهمين في  العوض لصالح  بنك ساب بإصدار أسهم  وذلك مقابل قيام 
وذلك من خالل زيادة رأس ماله المدفوع من خمسة عشر مليار )15٫000٫000٫000( 
وخمسة  وتسعمائة  مليون  وأربعين  وسبعة  وخمسمائة  مليار  عشرين  إلى  سعودي  ريال 

وأربعين ألف ومائتين وعشرين )20٫547٫945٫220( ريال سعودي.

اتفاقية االندماج المبرمة بين البنك األول وبنك ساب بتاريخ 3 أكتوبر 2018م والتي تتضمن اتفاقية االندماج
الشروط واألحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة االندماج وحقوق األطراف والتزاماتهم في هذا 

الشأن.

وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة واالستثمار

شركة تابعة لمجموعة رويال بنك أوف سكوتالند بي. إل. سي، والتي من المتوقع أن تملك شركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. 
األسهم المملوكة للمجموعة في البنك الدامج بعد إتمام صفقة االندماج )والتي ستمثل ما 
نسبته )4٫1%( من رأس مال البنك الدامج فور إتمام صفقة االندماج( وذلك بعد الحصول 

على الموافقات الداخلية والنظامية الالزمة.

إن. شركة نات ويست ماركتس إن. يف. أوف سكوتالند  بنك  برويال  )والمعروفة سابقاً  إن. في.  ماركتس  ويست  نات  شركة 
في.( والتي تملك كما في تاريخ هذا المستند ما نسبته )40%( من رأس مال البنك األول، 
أسهم  من  الحصة  هذه  في  االئتالف  أعضاء  مصلحة  يمثل  الذي  القانوني  الكيان  وهي 

البنك األول.

إيه. وهي أحد أعضاء االئتالف ولديها )كما في تاريخ هذا شركة بانكو سانتندير إس. إيه. شركة بانكو سانتندير إس. 
المستند( مصلحة غير مباشرة فيما نسبته )11٫1٦%( من رأس مال البنك األول وذلك من 
خالل شركة نات ويست ماركتس ان. في. وعند إتمام صفقة االندماج، من المتوقع أن تكون 

نسبة المصلحة الغير مباشرة لشركة بانكو سانتندير اس. ايه. في البنك الدامج )%3(.

شركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل 
انستلينجن

االئتالف  أعضاء  أحد  وهي  انستلينجن  فايناشل  ادمنستريتيكانتوربيهير  ستشتنغ  شركة 
ولديها )كما في تاريخ هذا المستند( مصلحة غير مباشرة فيما نسبته )13٫52%( تقريبا 
من رأس مال البنك األول وذلك من خالل شركة نات ويست ماركتس ان. في. وعند إتمام 
صفقة االندماج، من المتوقع أن تكون نسبة المصلحة غير المباشرة لشركة بانكو سانتندير 

اس. ايه. في البنك الدامج )3٫7%( تقريباً.
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مجموعة رويال بنك أوف سكوتالند بي. إل. سي، وهي أحد أعضاء االئتالف ولديها )كما مجموعة رويال بنك أوف سكوتالند بي. إل. سي
في تاريخ هذا المستند( مصلحة غير مباشرة فيما نسبته )15٫31%( من رأس مال البنك 
األول وذلك من خالل شركة نات ويست ماركتس ان. في. والتي من المتوقع أن تقوم )بعد 
إتمام صفقة االندماج( بنقل ملكيتها في البنك الدامج والبالغة )4٫1%( لصالح شركة نات 
والنظامية  الداخلية  الموافقات  على  الحصول  بعد  وذلك  إل. سي.  بي.  ماركتس  ويست 

الالزمة.

مستند العرض الصادر عن بنك ساب والموجه إلى مساهمي البنك األول وفقاً للمادة )38( مستند العرض
من الئحة االندماج واالستحواذ بشأن العرض المقدم من بنك ساب إلى مساهمي البنك 

األول فيما يتعلق بالعرض.

يقصد به شخص )سواء أكان يتصرف باالتفاق مع بنك ساب أو البنك األول أو أي من الطرف ذو العالقة 
غير  أو  مباشر  بشكل  يتعامل،  أو  يملك  معهم(  باالتفاق  يتصرف  ال  أم  التابعة،  شركاتهم 
مباشر، بأسهم بنك ساب أو البنك األول سواًء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض 
أو أي شخص )زيادة على مصالحه االعتيادية كمساهم( لديه مصلحة أو مصلحة محتملة 
-سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية- فيما سينتج عن االندماج أو طرف ذو عالقة 
مع كل من بنك ساب والبنك األول، بما ال يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل 

التعريف -على سبيل المثال ال الحصر- اآلتي: 
شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية )بخالف ما يقوم به بنك في سياق عمله   -1

المعتاد( إلى البنك األول وبنك ساب.
عضو مجلس إدارة في البنك األول وبنك ساب )أو أي من تابعيهما(.  -2

البنك األول وبنك ساب )سواء بشكل منفرد أم مع  شخص يملك 20% أو أكثر في   -3
شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق(.

مساهم كبير في بنك ساب ويكون في الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة في البنك   -4
األول أو العكس. 

الزوج والزوجة واألبناء والوالدين.قريب

أي دولة يكون طرح أسهم العوض فيها مخالفاً لقوانين تلك الدولة.دولة قضائية مقّيدة

بموجب بنك ساب تأسست  مدرجة،  سعودية  مساهمة  شركة  وهو  البريطاني،  السعودي  البنك 
المرسوم الملكي رقم م/4 الصادر بتاريخ 1398/2/12هـ )الموافق 1978/1/21م( ويقع 
مركزها الرئيس في مدينة الرياض، وهي مقيدة في السجل التجاري بالرقم 1010025779 

بتاريخ 1399/11/22هـ )الموافق 1979/10/13م(.

بنك ساب وشركاته التابعة.مجموعة ساب

التعميم الصادر عن بنك ساب والموّجه إلى مساهمي بنك ساب فيما يتعلق بزيادة رأس تعميم مساهمي بنك ساب 
المال بغرض إصدار أسهم العوض. 

الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية.الهيئة العامة لالستثمار

مؤسسة النقد العربي السعودي.مؤسسة النقد 

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال سعودي 

ويست اتفاقيات التسوية اجلديدة  نات  وشركة  األول  البنك  بين  والمبرمة  مشروطة  تسوية  اتفاقيات  ثالث  وتشمل 
ماركتس ان. في. وكل من شركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. ومجموعة رويال بنك 
أوف سكوتالند بي إل سي، وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن 
وشركة بانكو سانتندير اس.ايه. بتاريخ 3 اكتوبر 2018م، والتي ستحل محل اتفاقية التسوية 

الحالية.

هو المبلغ الذي تم االتفاق على دفعه من قبل شركة نات ويست ماركتس ان. في. للبنك مبلغ التسوية
للتسوية،  الخاضعة  المطالبات  تسوية  لغرض  الحالية  التسوية  اتفاقية  بموجب  األول 
والبالغة ٦5٦٫250٫000 ريال سعودي ومبلغ 11٦٫920٫195 دوالر أمريكي باإلضافة إلى 
الفوائد المستحقة على تلك المبالغ. )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2-8( 
)»اتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة المبرمة مع شركة نات ويست ماركتس إن. 

في.«( من هذا التعميم.

اليوم الذي يقع في آخر مدة 3٦ شهر من تاريخ نفاذ قرار اإلندماج.تاريخ إيقاف اتفاقيات التسوية اجلديدة 

فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.شركة تابعة

شخص يملك 5% أو أكثر من أسهم رأس مال البنك ألول أو بنك ساب )حيثما ينطبق(.مساهم كبير 
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األول تاريخ تعليق تداول أسهم البنك األول البنك  المساهمين في  لغرض تحديد  وذلك  األول  البنك  تداول أسهم  تعليق  تاريخ 
إيداع  ومركز  وتداول  المالية  السوق  هيئة  تحدده  لما  وفقاً  العوض  ألسهم  المستحقين 

األوراق المالية. 

شركة السوق المالية السعودية )تداول(.السوق املالية السعودية أو تداول

يعني التعهد المبرم بتاريخ 3 أكتوبر 2018م بين كل من البنك األول وبنك ساب وشركة التعهد الضريبي
ستشتنغ  وشركة  سي  إل  بي  ماركت  ويست  نات  وشركة  في  إن  ماركت  ويست  نات 

ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن وشركة بانكو سانتندير اس.ايه.

اتفاقية االنهاء والتسوية المشروطة والمبرمة في تاريخ 3 أكتوبر 2018م بين البنك األول اتفاقية اإلنهاء 
وشركة نات ويست ماركتس ان. في. )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2-8( 
)»اتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة المبرمة مع شركة نات ويست ماركتس إن. 

في.«( من هذا التعميم.

اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك ساب وشركة إتش إس بي سي هولدنغ )بي. إل. اتفاقية اخلدمات الفنية
سي( بتاريخ 30 سبتمبر 1987م )كما تم تعديلها أو تحديثها من وقت آلخر(.

اتفاقية الخدمات الفنية المعدلة المبرمة بين بنك ساب وشركة إتش إس بي سي هولدنغ اتفاقية اخلدمات الفنية املعدلة
)بي. إل. سي( بتاريخ 3 أكتوبر 2018م والتي تم بموجبها تعديل عدد من أحكام اتفاقية 

الخدمات الفنية. 

العرض المقدم من بنك ساب إلى مساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول في بنك العرض
ساب مقابل إصدار أسهم العوض لهم في بنك ساب وفقاً ألحكام المواد )191( إلى )193( 
من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من الئحة 

االندماج واالستحواذ.

الفترة التي يحق لدائني البنك األول خاللها تقديم اعتراضاتهم على صفقة االندماج وفقاً فترة اعتراض الدائنني
قرارات  على  الموافقة  نشر  تاريخ  من  وتبدأ  الشركات،  نظام  من   )193( المادة  ألحكام 

االندماج لكل من البنك األول وبنك ساب وتستمر لمدة )30( يوماً.

تنشأ حالة تعارض المصالح لعضو مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:تعارض املصالح
تتعلق   - مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل   - اإلدارة  مجلس  لعضو  وجود مصلحة  عند   -1

بالعرض.
أن يكون مساهماً في البنك األول وعضو مجلس إدارة بنك ساب أو العكس.  -2

أن يكون عضواً في مجلس إدارة بنك ساب وفي الوقت نفسه عضو في مجلس إدارة   -3
أو يشغل منصب تنفيذي في البنك األول أو العكس.

أن يكون عضو مجلس اإلدارة ممثاًل لمساهم يملك أسهم في بنك ساب والبنك األول.  -4
وتعد مصلحة أي قريب لعضو مجلس اإلدارة أو تابع له، مصلحة للعضو نفسه.

آخر سعر تم تداول األسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية المحددة من قبل سعر اإلغالق
السوق المالية السعودية )تداول(.

الفترة الممتدة من تاريخ إعالن النية المؤكدة لبنك ساب بتقديم عرض لمساهمي البنك فترة العرض
األول وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل 
من البنك األول أو بنك ساب أو أن يتم إنهاء اتفاقية االندماج وفقاً ألحكامها )أيهما يقع 
القسم  الرجاء مراجعة  االندماج،  اتفاقية  انهاء  التفاصيل حول أحكام  ولمزيد من  أوالً(. 

) 8-1( )»اتفاقية االندماج«( من هذا التعميم.



٦

مقدمة– 1

تعميم البنك األول   1–1
يتضمن هذا التعميم المعلومات القانونية الواجب تقديمها إلى مساهمي البنك األول وفقاً لمتطلبات الئحة االندماج واالستحواذ.

لمحة عامة عن صفقة االندماج  2–1
قام كل من البنك األول وبنك ساب بتاريخ 25 أبريل 2017م باإلعالن عن صدور موافقة مجلسي إدارة البنكين بشأن بدء المناقشات 
المبدئية لدراسة إمكانية اندماج البنكين. وقام كال البنكين بتشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء في اإلدارة التنفيذية لدراسة ومراجعة 

الجوانب التجارية والمالية والقانونية للهيكل المقترح لصفقة االندماج.

وفي تاريخ 1٦ مايو 2018م، قام كل من البنك األول وبنك ساب باإلعالن عن توصل البنكين إلى اتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل 
مبادلة األسهم والذي يتمثل في حصول مساهمي البنك األول على عدد )0٫485( سهم في بنك ساب )والذي تم االتفاق الحقاً على 
تحديده بـ 0٫4853539٦ سهم( مقابل كل سهم يملكونه في البنك األول. وبناء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم بنك ساب 
البالغ 33٫51 ريال سعودي كما في تاريخ 14مايو 2018م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلعالن المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي 
على معامل المبادلة(، تم تقييم سعر سهم البنك األول ألغراض صفقة االندماج بقيمة 1٦٫2٦ ريال سعودي وتقييم إجمالي قيمة أسهم 

البنك األول المصدرة بحوالي )18٫591٫1٦4٫424( ريال سعودي. 

وفي تاريخ 4 أكتوبر 2018م، قام كل من بنك ساب والبنك األول باإلعالن عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر 2018م، والتي 
اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج بينهما وفقاً ألحكام المواد 191 - 193 من نظام الشركات 
والفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من الئحة االندماج واالستحواذ، وذلك طريق دمج البنك األول في بنك ساب ونقل 

جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب. 

كما تجدر اإلشارة إلى أن شركة إتش إس بي سي هولدنغ )بي.إل.سي( )وهي الشركة المالكة لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية 
القابضة بي. في. والتي تملك كما في تاريخ هذا التعميم ما نسبته 40% من رأس مال بنك ساب( قد قامت بإرسال خطاب لمجلس إدارة 
بنك ساب بتاريخ 3 أكتوبر 2018م تؤكد بموجبه وبشكل غير ملزم نيتها الحالية في دعم صفقة االندماج وذلك وفقاً لعدد من الشروط 
التعميم. كما قامت  )»اتفاقية االندماج«( من هذا  القسم )1-8(  الملخصة في  اكتمال وتحقق شروط صفقة االندماج  والتي تشمل 
شركة نات ويست ماركتس ان. في. بإرسال خطاب لمجلس إدارة البنك األول بتاريخ 3 أكتوبر 2018م تؤكد بموجبه وبشكل غير ملزم 
نيتها الحالية في دعم صفقة االندماج، وذلك بشرط الحصول على الموافقة الداخلية النهائية من أعضاء االئتالف وصدور الموافقات 

النظامية ذات الصلة.

وعند إتمام صفقة االندماج، ستنتقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب وسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك األول 
فسينقضي وستلغى جميع أسهمه وسيقوم بنك ساب نتيجة لصفقة االندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي البنك األول المقيدين في 

سجل مساهمي البنك األول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

وقد قام بنك ساب بتاريخ 1440/7/4هـ )الموافق 2019/3/11م( باإلعالن عن نيته المؤكدة باالستمرار في صفقة االندماج وتقديم 
عرض لمساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم العوض لمساهمي البنك األول. 

ووفًقا التفاقية االندماج، سيقدم بنك ساب عرًضا إلى مساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول في بنك ساب مقابل إصدار 
أسهم جديدة لهم في بنك ساب. وعند نفاذ قرار االندماج، ستنتقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب وسيستمر بنك 
ساب في الوجود، أما البنك األول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه وسيقوم بنك ساب نتيجة لصفقة االندماج بإصدار أسهم العوض 
لمساهمي البنك األول. تضمن مستند العرض الصادر عن بنك ساب بعض التفاصيل متعلقة بصفقة االندماج في القسم )2( »لمحة 

عامة عن صفقة االندماج« من ذلك المستند. ولذلك يرجى من مساهمي البنك األول قراءة مستند العرض ودراسة محتوياته بعناية.

وقد عّين مجلس إدارة البنك األول شركة جي. بي. مورقان مستشاًرا مالًيا مستقاًل وشركة عبدالعزيز العجالن وشركاه مستشاًرا قانونًيا 
فيما يتعلق بصفقة االندماج. 

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة البنك األول بشأن صفقة االندماج.
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صفقة االندماج – 2
سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقاً ألحكام المواد 191 - 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من 
الئحة االندماج واالستحواذ وشريطة استيفاء الشروط الواردة في اتفاقية االندماج والواردة في القسم )8-1( »اتفاقية االندماج« في 
هذا التعميم، حيث سيتم دمج البنك األول في بنك ساب ونقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب. وعند إتمام صفقة 
االندماج، فسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك األول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، وسيقوم بنك ساب نتيجة لصفقة االندماج 
بإصدار أسهم العوض لمساهمي البنك األول المقيدين في سجل مساهمي البنك األول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج. 

وسيحصل مساهمي البنك األول على عدد )0٫4853539٦( سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك األول. وستصدر 
إلى  سعودي  ريال   )15٫000٫000٫000( من   )%37 )بنسبة  بالكامل  المدفوع  ساب  بنك  مال  رأس  زيادة  خالل  من  األسهم  هذه 
)20٫547٫945٫220( ريال سعودي وزيادة عدد األسهم المصدرة لبنك ساب من ) 1٫500٫000٫000( سهم إلى )2٫054٫794٫522( 
سهم مدفوعة بالكامل. وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض )554٫794٫522( سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها )10( رياالت 
سعودية بحيث تكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره )5٫547٫945٫220( ريال سعودي. وعند إتمام صفقة االندماج، 
ستكون ملكية مساهمي بنك ساب الحاليين ما نسبته 73% من رأس مال البنك الدامج، فيما سيملك مساهمي البنك األول ما نسبته 

27% من رأس مال البنك الدامج.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم المستحقة ألي من مساهمي البنك األول بناًء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم 
تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي البنك األول يملك )100( سهم في البنك األول 
سيخصص له )48( سهم من أسهم العوض وليس )49( سهم. وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه 
بالنيابة عن مساهمي البنك األول المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها 
كٌل حسب ما يستحقه، وذلك خالل مدة أقصاها 30 يوًما من تاريخ إتمام صفقة االندماج وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع 

كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع كسور األسهم. 

سوف تصدر أسهم العوض مدفوعة القيمة بالكامل ومن نفس فئة األسهم العادية لبنك ساب وستتمتع في جميع النواحي بنفس الحقوق 
وبدون أي رهونات أو أعباء.

وسيستمر كال البنكين باستخدام أسمائهم وعالماتهم التجارية خالل فترة تنفيذ صفقة االندماج. وسيتم إجراء مراجعة لهوية البنك 
الدامج من قبل شركة متخصصة في هذا المجال. ووفقاً لالتفاق الحالي ما بين بنك ساب وشركة إتش إس بي سي هولدنغ )بي.

إل.سي(، سيحتفظ البنك الدامج بالحقوق المتعلقة باستخدام العالمة التجارية لشركة إتش إس بي سي هولدنغ )بي.إل.سي(.

آثار صفقة االندماج   1–2
عند إتمام صفقة االندماج، سيحصل مساهمو البنك األول المدرجة أسمائهم في سجل المساهمين بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ 
قرار االندماج أو أي يوم آخر قد تحدده الهيئة أو تداول أو مركز ايداع األوراق المالية على أسهم العوض وفًقا لمعامل مبادلة األسهم 
)دون الحاجة التخاذ أي إجراء من جانب مساهمي البنك األول(. وفي حال إذا ما كان أحد مساهمي البنك األول قد رهن كافة أسهمه 
ل لدى تداول تلقائًيا برهن على أسهم العوض التي يحصل عليها ذلك  في البنك األول أو جزء منها، فسوف يُستبدل الرهن الُمسجَّ
المساهم بموجب صفقة االندماج، دون اتخاذ أي إجراء إضافي من جانبه. ويُقترح بأن يتخذ مساهمو البنك األول -الذين قاموا برهن 

كافة أسهمهم في البنك األول أو جزء منها- أي خطوات قد تكون ضرورية بموجب شروط االتفاقية الحاكمة لهذا الرهن.

عند إتمام صفقة االندماج، ستنتقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب وسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك األول 
فسينقضي وستلغى جميع أسهمه وفقاً ألحكام المواد )191( إلى )193( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( 
من المادة )49( من الئحة االندماج واالستحواذ، وسيقوم بنك ساب نتيجة لصفقة االندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي البنك األول 

المقيدين في سجل مساهمي البنك األول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج. 

طريقة تحديد عامل مبادلة األسهم  2–2
تم االتفاق على معامل المبادلة الذي يحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي البنك األول في البنك الدامج نتيجة لصفقة 
االندماج بعد التفاوض والتباحث بين البنكين على مدى عدة أشهر. وخالل مرحلة التفاوض على معامل المبادلة، قام البنك األول بأخذ 
مشورة مستشاريه باإلضافة إلى مراجعة المعلومات التي تم توفيرها لغايات إجراء دراسة العناية المهنية الالزمة الخاصة بأعمال بنك 
ساب. وقد قدمت شركة جي. بي. مورقان )بصفتها المستشار المالي للبنك األول فيما يتعلق بصفقة االندماج( المشورة المستقلة 
بتاريخ 2018/10/3م لمجلس إدارة البنك األول بما مفاده أنه في تاريخ تقديم المشورة المستقلة إلى مجلس إدارة البنك األول ووفقاً 
للعوامل واالفتراضات الموضحة في تلك المشورة فإن شركة جي. بي. مورقان ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية 
االندماج عادل من الناحية المالية لمساهمي للبنك األول. وقد تم إرفاق كامل نص المشورة المستقلة المقدمة من قبل شركة جي. 
بي. مورقان إلى البنك األول بتاريخ 2018/10/3م في الملحق رقم )3( من هذا التعميم والذي يحتوي على االفتراضات واإلجراءات 

واالعتبارات والقيود التي استندت عليها تلك المشورة.
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ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم المتفق عليه:

0٫4853539٦ سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك األول والذي يمثل:معامل املبادلة املتفق عليه
السعر  � متوسط  على  والمبني   0٫430 والبالغ  المفترض  المبادلة  بعامل  مقارنة   %12٫8 بنسبة  زيادة 

الموزون بناًء على الكمية المتداولة )volume weighted average price( ألسهم بنك ساب والبنك األول 
لفترة الستة أشهر التي سبقت تاريخ 14 مايو 2018م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ اتفاق الطرفين 

المبدئي على معامل المبادلة(.

زيادة بنسبة 12% مقارنة بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0٫433 والمبني على متوسط السعر الموزون  �
بناًء على الكمية المتداولة )volume weighted average price( ألسهم بنك ساب والبنك األول لفترة 
الستة أشهر التي سبقت تاريخ 3 أكتوبر 2018م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(.

554٫794٫522 سهم مدفوع بالكاملإجمالي عدد أسهم العوض

إجمالي القيمة االسمية ألسهم 
العوض

5٫547٫945٫220 ريال سعودي

إجمالي القيمة السوقية ألسهم 
العوض

18٫591٫1٦4٫424 ريال سعودي وذلك بناًء على سعر اإلغالق لسهم بنك ساب في تداول والبالغ 33٫51  �
ريال سعودي بتاريخ 14 مايو 2018م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ اتفاق الطرفين المبدئي على معامل 

المبادلة(، والذي ينتج عنه تقييم ضمني لسهم البنك األول بـ1٦٫2٦ ريال سعودي والذي يمثل:
المالية  � السوق  في  السهم  إغالق  بسعر  مقارنة   %28٫5 بنسبة  األول  البنك  سهم  سعر  في  زيادة 

السعودية »تداول« والبالغ 12٫٦٦ ريال سعودي كما في تاريخ 14مايو 2018م.
زيادة في سعر سهم البنك األول بنسبة 14٫5% مقارنة بسعر إغالق السهم في تداول والبالغ 14٫20  �

ريال سعودي كما في تاريخ 3 أكتوبر 2018م.

17٫892٫123٫327 ريال سعودي وذلك بناًء على سعر إغالق سهم بنك ساب في تداول والبالغ 32٫25  �
ريال سعودي بتاريخ 3 أكتوبر 2018م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلعالن عن توقيع اتفاقية االندماج( 

والذي ينتج عنه تقييم ضمني لسهم البنك األول بـ15٫٦5 ريال سعودي والذي يمثل:
المالية  � السوق  في  السهم  إغالق  بسعر  مقارنة   %23٫٦ بنسبة  األول  البنك  سهم  سعر  في  زيادة 

السعودية »تداول« والبالغ 12٫٦٦ ريال سعودي كما في تاريخ 14مايو 2018م.
زيادة في سعر سهم البنك األول بنسبة 10٫2% مقارنة بسعر إغالق السهم في تداول والبالغ 14٫20  �

ريال سعودي كما في تاريخ 3 أكتوبر 2018م.

شروط صفقة االندماج  �

تتضمن اتفاقية االندماج عدد من الشروط التي يجب استيفائها لغرض إتمام صفقة االندماج. لمزيد من التفاصيل حول هذه الشروط 
وحول أحكام اتفاقية االندماج، يرجى مراجعة القسم 8-1 »اتفاقية االندماج« من هذا التعميم.

رأي مجلس إدارة البنك األول بشأن االندماج – 3
ويرى أعضاء مجلس إدارة البنك األول )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االندماج( بأن صفقة االندماج عادلة ومعقولة، وذلك 
بعد بذل العناية الالزمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو 
المستقبلية للبنك الدامج والمنافع المتوقعة من صفقة االندماج والمشورة المستقلة المقدم من قبل شركة جي. بي. مورقان )بصفتها 
المستشار المالي للبنك األول فيما يتعلق بصفقة االندماج( بتاريخ 1440/1/23هـ )الموافق 2018/10/3م( إلى مجلس إدارة البنك 
األول )مرفق نسخة من المشورة المستقلة في الملحق رقم )3( من هذا التعميم( بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم المشورة المستقلة إلى 
مجلس إدارة بنك األول ووفقاً للعوامل واالفتراضات الموضحة في تلك المشورة المستقلة فإن شركة جي. بي. مورقان ترى أن معامل 

المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية المالية للبنك األول.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة البنك األول )من غير األعضاء ذوي المصلحة بصفقة االندماج( أن صفقة االندماج تصب في مصلحة 
األول ومساهميه، وبالتالي يوصون باإلجماع مساهمي البنك األول بالموافقة على قرارات االندماج والقرارات اإلضافية الخاصة بالبنك 
األول والموضحة في نموذج الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج. وعند تقديمهم لهذه 
التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة البنك األول في االعتبار المشورة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية 

والمحاسبية واالستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بالصفقة.

وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة البنك األول لم يأخذوا في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو 
الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، 
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي البنك األول بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار 
مالي مرخص له بخصوص صفقة االندماج ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة االندماج للتأكد من مدى مالئمة صفقة 

االندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع المالية الخاصة به.

يؤكد مجلس إدارة البنك األول أنه قد توصل إلى هذا الرأي دون أي مشاركة من أعضاء مجلس إدارة البنك األول ذوي المصلحة بصفقة 
االندماج.
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كما تجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة البنك األول )الذين يحق لهم التصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير 
العادية المتعلقة بصفقة االندماج( سيقومون بالتصويت بالموافقة على تلك القرارات.

يحتفظ مجلس إدارة البنك األول بحقه في سحب أو تعديل توصياته وفًقا للواجبات وااللتزامات القانونية لمجلس إدارة البنك األول. 

األول  بالبنك  الخاصة  اإلضافية  والقرارات  االندماج  قرارات  على  الموافقة  بخصوص  األول  البنك  إدارة  مجلس  توصية  تأخذ  ولم 
والموضحة في نموذج الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج باالعتبار مستويات وأنماط 

التداول وأسعار أسهم بنك ساب بعد تاريخ هذا التعميم.

رأي مجلس إدارة البنك األول بشأن خطط بنك ساب الخاصة بالبنك األول ومنافع – 4
صفقة االندماج

نبذة عامة  1–4
ستؤدي صفقة االندماج إلى خلق ثالث أكبر بنك في المملكة وأحد البنوك الرائدة في قطاعي مصرفية الشركات واألفراد. وسيتمكن 
البنك الدامج من الوصول لشبكة مصرفية عالمية من خالل زيادة التنوع في قاعدة مساهميه وعمالئه والذي بدوره سيسهم في زيادة 
االستثمارات في المملكة ونمو التجارة العالمية فيها. وسيكون البنك الدامج في وضع يسمح له بدعم االقتصاد في المملكة والمساهمة 

في تحقيق رؤية 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020. وفيما يلي تقييم البنك األول ألبرز الدوافع والمزايا لصفقة االندماج:

المنافع التي تعود على مساهمي بنك ساب ومساهمي البنك األول   2–4
خلق ثالث أكبر بنك في المملكة وأحد البنوك الرائدة في قطاعي مصرفية الشركات واألفراد �

سيكون البنك الدامج ثالث أكبر بنك في المملكة بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 259 مليار ريال سعودي كما في تاريخ 30 سبتمبر 
2018م. وتبلغ إجمالي القيمة السوقية للبنك الدامج مبلغ وقدره 80٫9 مليار ريال سعودي بناًء على القيمة السوقية للبنكين كما في 
تاريخ 24 أبريل 2019م . وسيتمتع البنك الدامج بمركز قوي مما سيمكنه من توفير خدمات متنوعة لعمالئه ابتداًء من الشركات 
الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة وانتهاء بالعمالء األفراد. كما سيكون لدى البنك الدامج عدد من كبار المساهمين الذين 
يتمتعون بخبرة واسعة في القطاع المصرفي مما سيساهم في استقرار البنك الدامج ونموه. وعند إتمام صفقة االندماج، سيكون 
كبار المساهمين في البنك الدامج كل من شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. )بنسبة ملكية تبلغ %29٫2( 
وشركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة )بنسبة ملكية تبلغ 18٫2%( وشركة نات ويست ماركتس ان. في. )بنسبة ملكية 
تبلغ 10٫8%( والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )بنسبة ملكية تبلغ 9٫9%(. وتجدر اإلشارة إلى أن شركة نات ويست ماركتس 
ان. في. تعتزم بعد إتمام صفقة االندماج تحويل ملكيتها في البنك الدامج لصالح كل من شركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. 
وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن بحيث يصبح كل منهم مساهم مباشر 

في البنك الدامج، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية والموافقات الداخلية الالزمة وغيرها من الموافقات الحكومية.

دعم االقتصاد السعودي �

سيكون للبنك الدامج دور فعال في دعم النمو االقتصادي في المملكة، حيث سيكون البنك الدامج في وضع أفضل لدعم جميع 
العمالء وذلك من خالل تقديم المنتجات التمويلية والمالية في قطاعات رئيسية ومتنوعة من السوق المحلية، ابتداًء من الشركات 
والمؤسسات الدولية التي قامت باالستثمار في المملكة وانتهاًء بالعمالء األفراد المقيمين في المملكة. وسيساهم البنك الدامج 
في تطوير القطاع المالي في المملكة من خالل دعم نمو القطاع الخاص وتقديم منتجات بنكية أفضل لعمالئه األفراد وذلك 

تماشياً مع أهداف رؤية 2030.

وكون البنك الدامج سيكون رائداً في قطاعي مصرفية الشركات واألفراد، فإنه سيكون أكثر قدرة على المشاركة في دعم برامج 
تمويل المساكن واالدخار طويل األجل والشركات المتوسطة والصغيرة. ونظراً ألن البنك الدامج سيتمتع برأس مال أقوى، فإنه 
سيكون أكثر قدرة على تحمل المخاطر واستيعاب المزيد من النشاطات، مما سيعزز من قدرته على دعم فرص النمو االقتصادي 

وتطوير السوق المالية في المملكة.

تنوع وزيادة الفرص االستثمارية  �

سيكون البنك الدامج ثاني أكبر بنك في المملكة في قطاع مصرفية الشركات بنسبة 15% من إجمالي الحصة السوقية )استناداً 
الغير متعثرة بما في ذلك السحب على المكشوف وباستثناء القروض الخاصة بشريحة العمالء  على أرصدة قروض الشركات 
الدوليين بناًء على القوائم المالية لبنكي ساب واألول كما في تاريخ 30 سبتمبر 2018م( وأحد البنوك الرائدة في المملكة في 
قطاع التمويل التجاري من خالل تقديم منتجات مميزة ومتخصصة للعمالء الحاليين والجدد. كما ستؤدي صفقة االندماج إلى 
تقوية وضع البنك الدامج في قطاع مصرفية األفراد وقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة مما سيوفر فرص أكبر للنمو في هذين 
القطاعين. كما سيستفيد البنك الدامج من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن العالقات الحالية لدى كل من بنك ساب والبنك األول. 
ويمكن تقوية هذه العالقات من خالل زيادة تسويق المنتجات البنكية من قبل مختلف اإلدارات وتحسين المنتجات المالية من خالل 
منصة أكثر فعالية لخدمة عمالء البنك الدامج. وسيتمكن البنك الدامج من الوصول لشبكة مصرفية عالمية من خالل زيادة التنوع 
في قاعدة مساهميه وعمالئه مما سيساهم في دعم أنشطته البنكية في المملكة واستغالل عالقاته الدولية لخدمة عمالئه في 

المملكة وغيرهم من الشركات والمؤسسات خارج المملكة.
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ارتفاع في ربحية السهم وقيمته �

من المتوقع أن يؤدي االندماج إلى ارتفاع في ربحية سهم البنك الدامج لمساهمي بنك ساب والبنك األول نتيجة لالنخفاض المتوقع 
في التكاليف السنوية للبنك الدامج بنسبة تتراوح ما بين 10-15% مقارنة بتكاليف السنة المالية لعام 2017م للبنكين مجتمعين، 
ومن المتوقع تحقيق هذا التخفيض خالل ثالث سنوات من إتمام صفقة االندماج، وذلك استناداً إلى ربحية السهم بالنسبة لبنك 
ساب والبنك األول كما في 31 ديسمبر 2018م بعد تحقيق الفوائد المرجوة من االندماج. ويجب أال تفّسر هذه العبارة على أنها 
تأكيد بأن ربحية السهم للبنك الدامج ستكون أكبر من ربحية سهم بنك ساب خالل الفترات المالية السابقة إلتمام صفقة االندماج. 

ومن المتوقع أن يوفر االندماج منصة أكثر فعالية ألعمال البنك الدامج، وتحسين البنى التحتية التي لدى البنكين حالياً، وكذلك 
تحسين القوة التفاوضية للبنك الدامج مع الموردين. ومن المتوقع أن يقوم البنك الدامج، كما هو الحال لجميع المنشآت الكبيرة، 
من رفع كفاءة القوى العاملة للبنك بشكل تدريجي. ومن المتوقع أن تزيد إيرادات البنك الدامج بشكل رئيسي من خالل زيادة تسويق 

المنتجات البنكية من قبل مختلف اإلدارات وزيادة قاعدة العمالء وإضافة تنوع أكبر لمصادر التمويل.

وبالرغم مما ذكر في هذا المستند، ينبغي على مساهمي البنك األول قراءة القسم ) 1( »عوامل المخاطرة« من مستند العرض بعناية 
قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت لصالح القرارات المقترحة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األول.

رأي مجلس إدارة البنك األول بشأن خطط بنك ساب تجاه موظفي البنك األول– 5
يرحب مجلس إدارة البنك األول بتأكيد بنك ساب بأنه ال يتوقع أن ينتج عن صفقة االندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة 
إجبارية وبأن البنك الدامج سيقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في 

منشأة أكبر. )لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم 2 »لمحة عامة عن صفقة االندماج« من مستند العرض(. 

األطراف ذوي العالقة– 6
تنطوي صفقة االندماج على وجود أطراف ذوي عالقة، حيث أن شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة هي من كبار المساهمين 
في البنك األول وبنك ساب وممثلة في مجلس إدارة كال البنكين، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي من كبار المساهمين 

في البنكين وممثلة في مجلس إدارة بنك ساب.

واستثناًء من المادتين 3)س( و48 من الئحة االندماج واالستحواذ، يحق للمساهمين الذين يملكون أسهم في بنك ساب والبنك األول 
والذين لهم 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 او أي من اللجان. ولذلك، فإن المساهمين من األطراف ذوي العالقة 
وهم شركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سيكون لهم الحق في التصويت في الجمعية 
العامة إلحدى البنكين. وعليه فإنهم لن يخضعوا للقيود المشار إليها في إعالن البنك األول بخصوص توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع 

بنك ساب والمنشور على موقع تداول بتاريخ 1440/1/24هــ )الموافق 2018/10/4م(. 

كما يوجد لعدد من أعضاء مجلسي إدارة البنك األول وبنك ساب مصلحة في صفقة االندماج. وقد قامت السيدة/ لبنى سليمان العليان 
)بصفتها ممثلة لشركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة في مجلس إدارة البنك األول( وقام األستاذ/سليمان بن عبداهلل القاضي 
)حيث أنه عضو مجلس إدارة في البنك األول ويملك أسهم في بنك ساب( باإلفصاح عن مصلحتهم في صفقة االندماج لمجلس إدارة 
البنك األول وامتنعوا عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة البنك األول الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية االندماج. كما 
قام كل من األستاذ/خالد سليمان العليان )بصفته ممثل لشركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة في مجلس إدارة بنك ساب( 
واألستاذ/سعد عبدالمحسن الفضلي )بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة بنك ساب( باإلفصاح عن 
مصلحتهم في صفقة االندماج لمجلس إدارة بنك ساب وامتنعوا عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة بنك ساب الصادر 

بالموافقة على إبرام اتفاقية االندماج.

وبناًء على الفقرة )4( من المادة )191( من نظام الشركات، ال يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من البنك األول وبنك ساب 
التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى البنكين.
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ويوضح الجدول أدناه تفاصيل ملكية األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة والمصلحة بصفقة االندماج وذلك 
بتاريخ 1440/8/5هـ )الموافق 2019/4/10م(. 

الجدول 6-1: األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة والمصلحة بصفقة االندماج 

طبيعة المصلحةاالسم
الملكية المباشرة في البنك األولالملكية المباشرة في بنك ساب

النسبة )%(عدد األسهمالنسبة )%(عدد األسهم

شركة العليان 
السعودية االستثمارية 

المحدودة

من كبار المساهمين في كل من بنك 
ساب والبنك األول، ولديها ممثل في 

مجلس إدارة كال البنكين

254٫352٫582%1٦٫95248٫445٫723%21٫73

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

من كبار المساهمين في كل من بنك 
ساب والبنك األول، ولديها ممثل في 

مجلس إدارة بنك ساب 

14٦٫125٫438%9٫74120٫11٦٫91٦%10٫51

يمثل شركة العليان السعودية خالد سليمان العليان
االستثمارية المحدودة في مجلس 
إدارة بنك ساب ولديه ملكية غير 

مباشرة في البنك األول من خالل 
ملكيته في شركة العليان السعودية 

االستثمارية المحدودة 

7٫500%0٫000500

سعد عبدالمحسن 
الفضلي

يمثل المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في مجلس إدارة بنك 

ساب

0000

تمثل شركة العليان السعودية لبنى سليمان العليان
االستثمارية المحدودة في مجلس 

إدارة البنك األول ولديها ملكية غير 
مباشرة في بنك ساب من خالل 

ملكيتها في شركة العليان السعودية 
االستثمارية المحدودة 

00٦0٫912%0٫0053287

سليمان بن عبداهلل 
القاضي

عضو مجلس إدارة في البنك األول 
ويملك أسهم في بنك ساب

11٦٫580%0٫00777218٫910%0٫001٦543

المصدر: البنك األول وبنك ساب

فيما يتعلق بصفقة االندماج، أبرم البنك األول اتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة مع شركة نات ويست ماركتس إن. في. و/أو 
مساهميها غير المباشرين أو الجهات التابعة لها: مجموعة رويال بنك أوف سكوتالند بي. إل. سي. )وشركة نات ويست ماركتس بي. 
إل. سي.(، وشركة ستشتنغ أدمنستريتيكانتوربيهير فايناشل إنستلينجن وشركة بانكو سانتندير إس. إيه. )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء 
مراجعة القسم )8-2( )»اتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة المبرمة مع شركة نات ويست ماركتس إن. في.«( من هذا التعميم. 
ونظراً إلى أن شركة نات ويست ماركتس إن. في. يتم تمثيلها كما في تاريخ هذا التعميم من قبل أربعة )4( أعضاء في مجلس إدارة 
البنك األول وأن لها مصلحة في هذه االتفاقيات، فهي بالتالي تخضع لموافقة مساهمي البنك األول في الجمعية العامة غير العادية 
له. ووفًقا للمادة 71 من نظام الشركات، فلن يكون بإمكان شركة نات ويست ماركتس إن. في. التصويت على القرارات اإلضافية في 
الجمعية العامة غير العادية للبنك األول والمتعلقة باتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة. وال يمتلك أٌي من األعضاء األربعة )4( 
الذين يمثلون شركة نات ويست ماركتس إن. في. أية أسهم في البنك األول. ويجدر اإلشارة إلى أن شركة نات ويست ماركتس ان. في. 
تعتزم بعد إتمام صفقة االندماج تحويل ملكيتها في البنك الدامج لصالح كل من شركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. وشركة بانكو 
سانتندير اس. ايه. وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن بحيث يصبح كل منهم مساهم مباشر في البنك الدامج، 

وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية والموافقات الداخلية الالزمة وغيرها من الموافقات الحكومية.
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تملك األسهم والمعامالت – 7
يوضح الجدول التالي ملكية األسهم المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس إدارة البنك األول في البنك األول:

الجدول 7-1: مساهمات مجلس إدارة البنك األول في البنك األول 

عضو مجلس اإلدارة
ملكية غير مباشرةالملكية المباشرة

النسبة المئوية لرأس عدد األسهم
النسبة المئوية لرأس عدد األسهمالمال الُمصدر )%(

المال الُمصدر )%(

0%00%٦٫320مبارك عبداهلل الخفرة
21٫73% 0٫01248٫445٫723%٦0٫912لبنى سليمان العليان
0%00%3٫45٦أحمد فريد العولقي

0%00%18٫910سليمان عبداهلل القاضي
0%00%40٫000عبدالهادي علي شايف

0%00%0مارتن باول
0%00%0فرانك فيرمولين

0%00%0خافيير مالدونادو
0%00%0سورين نيكواليزن

المصدر: البنك األول وبنك ساب.

كما يوضح الجدول التالي الحصص المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس إدارة البنك األول في بنك ساب:

الجدول 7-2: ملكية أعضاء مجلس إدارة البنك األول في بنك ساب

عضو مجلس اإلدارة
الملكية غير مباشرةالملكية المباشرة

النسبة المئوية لرأس عدد األسهم
النسبة المئوية لرأس عدد األسهمالمال الُمصدر )%(

المال الُمصدر )%(

0%00%0مبارك عبداهلل الخفرة
1٦٫95% 0254٫3٦0٫082%0لبنى سليمان العليان
0%00%0أحمد فريد العولقي

0%0٫007720%11٦٫580سليمان عبداهلل القاضي
0%00%0عبدالهادي علي شايف

0%00%0مارتن باول
0%00%0فرانك فيرمولين

0%00%0خافيير مالدونادو
0%00%0سورين نيكواليزن

المصدر: البنك األول وبنك ساب.

يؤكد مجلس إدارة البنك األول:

أن البنك األول ال يملك أو يسيطر حالياً أو في أي وقت خالل االثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا التعميم على أي  �
أسهم في بنك ساب.

أن جميع أعضاءه لم يقوموا بالتعامل في أسهم البنك األول خالل االثني عشر شهراً السابقة لتاريخ التعميم. �
أن جميع أعضاء مجلس إدارة البنك األول الذين يحق لهم التصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية  �

للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج سيقومون بالتصويت بالموافقة على تلك القرارات.
بعدم وجود أي حصص ملكية في البنك األول وبنك ساب مملوكة أو مسيطر عليها من قبل: )1( شركة تابعة للبنك األول؛  �

)2( صندوق تقاعد تابع للبنك األول أو إحدى شركاته التابعة؛ )3( أحد مستشاري البنك األول؛ أو )4( أي شخص يتصرف 
باالتفاق مع البنك األول.

بعدم وجود أي حصص ملكية في البنك األول وبنك ساب مملوكة أو مسيطر عليها من قبل شخص أبرم اتفاق على أي ترتيب  �
تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم - سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي، وأًيا كانت طبيعته- والذي قد يكون 

حافًزا ألي شخص لالحتفاظ أو التعامل أو االمتناع عن التعامل في األوراق المالية للبنك األول.
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أن البنك األول لم يقم بشراء أو استرداد أي من أسهمه خالل االثني عشر شهًرا السابقة لنشر هذا التعميم. �
بعدم وجود أي حصص ملكية في البنك األول وبنك ساب تُدار على أساس السلطة التقديرية لمدير صندوق استثماري  �

مسيطًرا عليه، أو مسيطًرا، أو تحت ذات السيطرة مع البنك األول أو أي شخص يتصرف باالتفاق معه؛ أو مع أي »مستشار 
ذي صلة« بأي منهم وذلك باستثناء المساهمات التي تدار من قبل شركة األول لالستثمار )وهي شركة مرخصة من قبل الهيئة 
لممارسة نشاط األوراق المالية ومملوكة بالكامل من قبل البنك األول( والتي بلغ مجموعها كما في تاريخ 2019/4/1٦م 
99٫700 سهم في البنك األول و214٫88٦ سهم في بنك ساب. ويُقصد بمصطلح »المستشار ذي الصلة« جي. بي. مورقان، 
أو أي مستشار للبنك األول فيما يتعلق بعملية االندماج، أو شخص مرخص له يتصرف لمصلحة البنك األول أو أي مستشار 
يقدم المشورة لشخص يتصرف باالتفاق مع البنك األول بخصوص صفقة االندماج أو بخصوص الموضوع الذي يعتبر بسببه 

الشخص طرًفا في التصرف باالتفاق مع البنك األول.

االتفاقيات الجوهرية للبنك األول – 8
لم يقم البنك األول أو أي من الشركات التابعة له بإبرام أي عقود جوهرية خارج إطار النشاط العادي خالل السنتين السابقتين لبداية 
المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  المالية للسنة  لقوائمه  للبنك األول، وفقاً  فترة العرض تبلغ 10% أو أكثر من اإليرادات السنوية 

2018م.

وترد فيما يلي االتفاقيات الجوهرية التي أبرمها البنك األول والمتعلقة بصفقة االندماج:

اتفاقية االندماج  1–8
قام كل من بنك ساب والبنك األول بتاريخ 3 أكتوبر 2018م بتوقيع اتفاقية االندماج والتي تم االتفاق فيها بين األطراف على شروط 
وأحكام صفقة االندماج، والتزامات كاًل من بنك ساب والبنك األول فيما يتعلق بتنفيذ صفقة االندماج. وتتضمن اتفاقية االندماج عدد 
من الضمانات المقدمة من بنك ساب والبنك األول للطرف اآلخر وعدد من القيود المتعلقة بممارسة األعمال وقيود بخصوص الحصول 

على أي عروض منافسة من أي أطراف أخرى، وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه االتفاقيات.

وتخضع اتفاقية االندماج للحصول على موافقة مساهمي بنك ساب والبنك األول. وبناًء على الفقرة )4( من المادة )191( من نظام 
الشركات، ال يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من بنك ساب والبنك األول التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة 
غير العادية إلحدى البنكين. ولمزيد من المعلومات المتعلقة بتصويت المساهمين في الجمعية العامة غير العادية يرجى مراجعة القسم 

10-1 )»موافقة الجمعية العامة غير العادية«( من هذا التعميم.

شروط اتفاقية االندماج �

كما تتضمن اتفاقية االندماج عدد من الشروط التي يجب استيفائها لغرض إتمام صفقة االندماج وهي على النحو التالي:

الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس المال )مع العلم بأنه قد تم - 1
استيفاء هذا الشرط(.

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض )مع العلم بأنه قد تم استيفاء - 2
هذا الشرط(.

الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض في تداول )مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط(.- 3
الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج )مع العلم بأنه قد تم - 4

استيفاء هذا الشرط(. 
الحصول على موافقة وزارة التجارة واالستثمار على التعديالت المقترحة على النظام األساسي لبنك ساب والموضحة في - 5

الجداول )1( و)2( من الملحق )1( من مستند العرض )مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط(.
عدم إجراء أي تعديالت على اتفاقية الخدمات الفنية المعدلة، باستثناء التعديالت التي يوافق عليها البنك األول كتابًيا.- ٦
عدم إجراء تعديالت على اتفاقية اإلنهاء أو أي من اتفاقيات التسوية الجديدة، باستثناء التعديالت التي يوافق عليها بنك - 7

ساب كتابًيا. 
صدور قرار من حملة صكوك البنك األول )في اجتماع لحملة الصكوك أو بموجب قرار بالتمرير( بالموافقة على انقضاء - 8

البنك األول بموجب صفقة االندماج وإعفاء البنك األول من أي حالة إخالل بأحكام وشروط الصكوك قد تنتج عن إتمام 
الصكوك  باسترداد  قام  قد  األول  البنك  بأن  العلم  مع  بالكامل،  الصكوك  باسترداد  األول  البنك  قيام  أو  االندماج  صفقة 

بالكامل.
موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي البنك األول على القرارات الواردة في نموذج الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير - 9

العادية للبنك األول )الوارد في الملحق رقم )1( من هذا التعميم(، والتي تشمل الموافقة على قرارات االندماج واتفاقية 
اإلنهاء والتسوية واتفاقيات التسوية الجديدة.

موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي بنك ساب على القرارات الواردة في نموذج الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير - 10
العادية لبنك ساب )الوارد في الملحق رقم )1( من مستند العرض(، والتي تشمل الموافقة على قرارات االندماج واتفاقية 

الخدمات الفنية المعدلة والتعديالت المقترحة على النظام األساسي لبنك ساب.
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عدم اإلخالل بأي من الضمانات التالية المقدمة من أي من البنكين كما في تاريخ اتفاقية االندماج )مالم يقم الطرف المخل - 11
بتصحيح الوضع بشكل مقبول للطرف اآلخر إذا كان ذلك اإلخالل قاباًل للتصحيح(:

صالحية كل بنك وقدرته على ابرام اتفاقية االندماج وتنفيذ التزاماته الناشئة عنها.أ- 
أن االلتزامات الناشئة عن اتفاقية االندماج هي التزامات ملزمة لكل بنك.ب- 
أن ابرام اتفاقية االندماج وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنها لن يؤدي إلى:ج- 

إخالل جوهري بأحكام النظام األساسي ألي من البنكين. �
اإلخالل بشكل جوهري أو يعد حالة اخالل أو يعطي أي طرف آخر في االتفاقية الحق في إنهاء أي اتفاقية  �

جوهرية أو ترتيب يعد أي من البنكين طرفاً فيه، مالم يتم اإلفصاح عنها للطرف اآلخر.

عدم حدوث أي حالة إخالل بأي من الضمانات التالية المقدمة من أي من البنكين كما في تاريخ اتفاقية االندماج، ويكون - 12
لذلك اإلخالل أثر جوهري سلبي على أي منهما )مالم يقم الطرف المخل بتصحيح الوضع بشكل مقبول للطرف اآلخر إذا 

كان ذلك اإلخالل قاباًل للتصحيح(:

تعد معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة  � للجهالة  النافي  الفحص  تقديمها خالل مرحلة  تم  التي  المعلومات  أن 
)بشكل جوهري( وذلك بحسب الوقت الذي تم تقديمها فيه.

باستثناء المعلومات التي تم حجبها خالل مرحلة الفحص النافي للجهالة، لم يتم عمداً إخفاء أي معلومات جوهرية  �
عن الطرف اآلخر.

عدم اإلخالل بأي من المتطلبات المتعلقة بممارسة األعمال )والموضحة أدناه( بشكل سلبي جوهري مؤثر على أي من - 13
البنكين )ما لم يقم الطرف المخل بتصحيح الوضع بشكل مقبول للطرف اآلخر إذا كان ذلك اإلخالل قاباًل للتصحيح(.

عدم حدوث أي تغييرات في الظروف تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات سلبية جوهرية على أعمال أو أصول أو - 14
التزامات أو المركز المالي أو األرباح أو التوقعات المتعلقة بأي من البنكين. ويعد فرض العقوبات االقتصادية أو المالية أو 

المقاطعات التجارية على أي من البنكين من قبل عدد من الدول تغيراً سلبياً جوهرياً. 
عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية يؤدي إلى أن يصبح إتمام - 15

صفقة االندماج - وفقاً ألحكام اتفاقية االندماج - غير نظامي أو قانوني.

وقد التزم كل من البنكين لآلخر بالسعي الستيفاء شروط االندماج الموضحة أعاله بقدر المستطاع وفي أقرب فرصة. وال يجوز تعديل 
أو التنازل عن أي من الشروط الموضحة أعاله. 

متطلبات ممارسة األعمال �

الفترة ما بين تاريخ توقيع  للبنكين في  الواردة في اتفاقية االندماج والملزمة  ونوضح أدناه ملخص لمتطلبات ممارسة األعمال 
اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج أو تاريخ انهاء اتفاقية االندماج وفقاً للشروط واألحكام الواردة فيها )أيهما يأتي 

أوالً(، والتي يعد االلتزام بها شرًطا من شروط اتفاقية االندماج كما هو موضح أعاله:

عدم ممارسة األعمال بشكل يخالف الطريقة المعتادة لممارسة األعمال بشكل جوهري. أ- 
عدم إجراء تعديالت جوهرية تتعلق بالميزانية. ب- 

عدم تغيير طبيعة العمل أو نطاق العمل بشكل جوهري أو ممارسة أي أعمال جديدة جوهرية. ج- 
د-  عدم تحمل أي نفقات رأسمالية جديدة مع أي طرف آخر لم ترد في الميزانية بمبلغ يتجاوز 10 مليون ريال لكل التزام أو 

تتجاوز بمجموعها مبلغ 100 مليون ريال.
هـ-  عدم اقتراض أي مبالغ جديدة لم ترد في الميزانية تتجاوز بمجموعها 500 مليون ريال لمدة تبلغ 5 سنوات أو أكثر.

و-  عدم اقتراض أي مبالغ جديدة لم ترد في الميزانية تتجاوز بمجموعها مليار ريال لمدة تزيد عن سنة وتقل عن 5 سنوات 
)على أال يمنع ذلك البنك ذي العالقة من استقبال الودائع من العمالء في سياق العمل االعتيادي للبنك(.

ز-  عدم تعديل أي مستندات تمويل أو دفع أي فوائد مالية أو القيام بالسداد المبكر ألي مبالغ قبل تاريخ استحقاقها.
ح-  عدم تملك أو الموافقة على تملك أي محافظ تمويلية تتجاوز قيمتها االجمالية 3% من اجمالي صافي قروض العمالء. 
باإلضافة إلى عدم التصرف في أو الموافقة على التصرف في أي محافظ تمويلية تتجاوز قيمتها االجمالية 2% من اجمالي 

صافي قروض العمالء.
ط-  مع مراعاة الفقرة )ح( أعاله، عدم تملك أو الموافقة على تملك، أو التصرف في أو الموافقة على التصرف في أصول 
جوهرية )في غير نطاق العمل المعتاد( في مقابل دفع او تحمل أي التزام بمبلغ يتجاوز 20 مليون ريال أو التزامات تتجاوز 

قيمتها االجمالية 100 مليون ريال.
ي-  عدم االخالل ببعض القيود الموافق عليها والمتعلقة بالتعامالت المالية، بما في ذلك القيود المتعلقة بمنح القروض بمبالغ 
العمالء ممن يحملون تصنيفاً  لبعض  الحدود  تلك  تغيير  أو  الصلة  البنك ذي  الموافق عليها لدى  المالية  الحدود  تتجاوز 
ائتمانياً معيناً، أو زيادة التعرض أو منح التمويالت ألنواع محددة من العمالء ممن ال يرى الطرفان مناسبة زيادة التعرض أو 

منح التمويل لهم. 
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ك-  عدم تملك أو الموافقة على تملك أي تمويل يؤدي إلى االخالل بالقيود المفروضة بموجب الفقرة )ي( أعاله.
ل-  عدم اإلعالن أو توزيع أي أرباح أو القيام بأي توزيعات أخرى باستثناء تلك التي تتم وفقاً لطريقة العمل المعتادة، مع مراعاة 

أنه ال يجوز للبنك األول اإلعالن أو توزيع أي أرباح للسنة المالية 2018م.
م-  عدم زيادة أعداد الموظفين عن العدد المحتسب والمخطط له ضمن الميزانية.

الرواتب والتعويضات ومع الممارسات السابقة ذي  الزيادة متفقة مع سياسة  ن-  عدم زيادة رواتب الموظفين مالم تكن تلك 
العالقة.

س-  عدم استحداث أي سياسات جديدة للحفاظ على الموظفين )أو تعديل أي سياسات قائمة(، بما في ذلك أي حوافز مالية 
متعلقة بصفقة االندماج. 

ع-  عدم تجديد أي عقود ايجار أو الدخول في أي عقود ايجار جديدة تتجاوز مدتها سنتين.
ف-  باستثناء ما يتم وفقاً لطريقة العمل المعتادة، عدم تعيين أي مستشار أو مكتب استشاري.

ص-  عدم تغيير رأس المال.
ق-  عدم تعديل النظام األساسي )مالم يكن ذلك التعديل ضرورياً أو مستحسناً لغرض االلتزام باألنظمة ذات العالقة(.

عدم مخالفة السياسات المتعلقة بالجرائم المالية بشكل يكون له أو يتوقع أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أي من  ر- 
البنكين.

عدم االتفاق على القيام بأي مما ورد أعاله. ش- 

حوكمة البنك الدامج �

كما تضمنت اتفاقية االندماج اتفاق كل من بنك ساب والبنك األول على التغييرات المقترحة على مجلس اإلدارة، والتي تتمثل في 
زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك الدامج من 10 أعضاء إلى 11 عضو اعتباراً من إتمام صفقة االندماج، وذلك بعد الحصول 
على موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة االندماج والموافقات النظامية الالزمة، بحيث 

يكون تشكيل مجلس اإلدارة على النحو التالي:

سبعة )7( أعضاء من بين األعضاء الحاليين لبنك ساب بما في ذلك ثالثة من األعضاء المعينين من قبل شركة هونج كونج  �
وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في.

أربعة )4( أعضاء سيتم تعينهم بناًء على ترشيح من مجلس اإلدارة الحالي للبنك األول. �

كما تم االتفاق على اتخاذ الخطوات الالزمة عند إتمام صفقة االندماج لتنفيذ ما يلي:

تعيين السيدة/ لبنى سليمان العليان، وهي أحد األعضاء الذين سيتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة البنك األول، في منصب  �
رئيس مجلس إدارة البنك الدامج. 

تعيين األستاذ/ ديفيد ديو في منصب العضو المنتدب للبنك الدامج. �

وبناًء على إعالن كل من البنك األول وبنك ساب على موقع تداول بتاريخ 4 أكتوبر 2018م، فقد تم االتفاق بين البنكين على أن يتم 
تعيين نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج من ضمن أعضاء مجلس إدارة بنك ساب الحاليين. 

ويبدأ عمل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية المشار إليهم أعاله بعد إتمام صفقة االندماج. وسيستمر حالياً كل 
من األستاذ/ ديفيد ديو )بصفته العضو المنتدب لبنك ساب( واألستاذ/سورن نيكواليزن )بصفته العضو المنتدب للبنك األول( في 

إدارة كل بنك بشكل مستقل إلى حين إتمام صفقة االندماج.

أحكام إنهاء اتفاقية االندماج �

وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية االندماج ستنقضي بأثر فوري )وبالتالي تنقضي جميع حقوق والتزامات األطراف بموجب االتفاقية( 
في أي من الحاالت التالية: 

قيام بنك ساب أو البنك األول باإلعالن على موقع تداول بصدور قرار من مجلس إدارة أي من البنكين بعدم تقديم توصيتهم - 1
لمساهميهم بخصوص الموافقة على صفقة االندماج والقرارات المتعلقة بها أو سحب التوصية أو التوصية بعدم الموافقة 

على صفقة االندماج.
قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار إنهاء إلى الطرف اآلخر في حال إخالل أحد األطراف بأي من أحكام وبنود اتفاقية - 2

االندماج وكان لذلك اإلخالل تأثير سلبي جوهري على الطرف اآلخر أو على تنفيذ صفقة االندماج.
قيام بنك ساب بتقديم إشعار إنهاء إلى البنك األول في حال قيام البنك األول بتوزيع أرباح أو أي توزيعات أخرى أو اإلعالن - 3

عن ذلك فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 2018م.
عدم نفاذ قرار االندماج في تاريخ 3 أكتوبر 2019م أو قبل ذلك )ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر(.- 4
اتفاق الطرفين خطًيا على إنهاء االتفاقية.- 5
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اتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة المبرمة مع شركة نات ويست ماركتس إن.   2–8
في.

قام البنك األول بتاريخ 3 أكتوبر 2018م بإبرام اتفاقيات التسوية الجديدة المبرمة بين البنك األول وشركة نات ويست ماركتس ان. 
في. وكل عضو من أعضاء االئتالف، وذلك لتحل محل اتفاقية التسوية الحالية والمبرمة بين البنك األول ونات ويست ماركتس ان. في. 
بتاريخ 22 يوليو 201٦م بشأن المطالبات الخاضعة للتسوية، وذلك لغرض تسوية أي مطالبات نشأت أو قد تنشأ بين البنك األول ونات 
ويست ماركتس ان. في. أو بين أعضاء االئتالف أو أي من الجهات التابعة لهم أو أي من مدرائهم أو موظفيهم. وقد صدرت موافقة 
المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ 2 مايو 201٦م بالموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك األول 

بإبرام اتفاقية التسوية الحالية.

وبموجب اتفاقية التسوية الحالية )واتفاقيات التسوية الجديدة التي ستحل محلها(، ستقوم شركة نات ويست ماركتس ان. في. بدفع 
مبلغ وقدره ٦5٦٫250٫000 ريال سعودي ومبلغ 11٦٫920٫195 دوالر أمريكي باإلضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المبالغ للبنك 

األول أو البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج. 

وبموجب أحكام اتفاقيات التسوية الجديدة )والتي ستسري االلتزامات الرئيسية فيها في تاريخ نفاذ قرار االندماج(، فقد التزم كل عضو 
من أعضاء االئتالف بشكل منفرد للبنك الدامج بدفع حصته من إجمالي مبلغ التسوية وفقاً لما يلي:

في حال تصرف شركة نات ويست ماركتس ان. في. في أي من األسهم المملوكة لها في البنك الدامج أو في حال تصرف  �
عضو االئتالف في أي من أسهمه في البنك الدامج )في حال تملك أحد أعضاء االئتالف بشكل مباشر ألسهم في البنك 
الدامج(. تكون كل من شركة نات ويست ماركتس ان. في. أو عضو االئتالف )بحسب الحال( ملتزماً للبنك الدامج بسداد 
حصة عضو االئتالف ذي الصلة من إجمالي مبلغ التسوية القائم أو سداد قيمة العوض فيما يتعلق باألسهم التي تم التصرف 

فيها )أيهما أقل(. 
في حال عدم سداد عضو االئتالف لكامل حصته من إجمالي مبلغ التسوية خالل ثالث سنوات من تاريخ نفاذ قرار االندماج  �

فسيكون المبلغ المتبقي واجب السداد للبنك الدامج بحلول تاريخ إيقاف اتفاقيات التسوية الجديدة.
يحق للبنك الدامج االحتفاظ بأي أرباح أو توزيعات مستحقة لشركة نات ويست ماركتس ان. في. أو لعضو االئتالف ذي  �

العالقة )بحسب الحال( لسداد كامل مبلغ التسوية )في حال أن شركة نات ويست ماركتس ان. في. استمرت بكونها مساهم 
مباشر في البنك الدامج( أو حصة عضو االئتالف ذي العالقة )في حال أصبح أعضاء االئتالف مساهمين مباشرين في 

البنك الدامج( من إجمالي مبلغ التسوية القائم وذلك إلى حين حلول تاريخ إيقاف اتفاقيات التسوية الجديدة. 
يحظر على شركة نات ويست ماركتس ان. في. وأعضاء االئتالف التصرف في ملكياتهم في البنك الدامج إال في الحاالت  �

اآلتية )وفي كل حالة، وفقاً لشروط اتفاقيات التسوية الجديدة واتفاقية الحظر(:
بيع أسهمهم مقابل عوض نقدي )على أن يكون هذا البيع خاضعاً التفاقية الحظر والتي ال تنطبق على شركة ستشتنغ  �

ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن بعد اتمام صفقة االندماج(.
نقل أي من حصصهم إلى شركة تابعة، أو إلى شركتهم األم، أو أي شركة تابعة للشركة األم. ويقصد بالشركة التابعة  �

في سياق هذه االتفاقية الشركة التي تمتلك شركة أخرى فيها غالبية حقوق التصويت )بشكل مباشر أو غير مباشر(، 
أو تمتلك حق تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو تسيطر عليها أو تكون قادرة على السيطرة عليها )بموجب 

النظام األساسي لتلك الشركة أو بموجب أي عالقة تعاقدية(.
فيما يخص شركة نات ويست ماركتس ان. في.، نقل أسهمها في البنك الدامج إلى أعضاء االئتالف. �

وكما في تاريخ نشر هذا المستند، يعد كل من مجموعة رويال بنك أوف سكوتالند بي. إل. سي وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير 
فايناشل انستلينجن وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. مالكين غير مباشرين في شركة نات ويست ماركتس ان. في. وبالتالي فهم مالكين 
غير مباشرين ألسهم البنك األول، حيث تمثل نسبة مصلحة مجموعة رويال بنك أوف سكوتالند بي. إل. سي في البنك األول %15٫31 

وستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن 13٫52% وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. %11٫1٦.

وتعتزم شركة نات ويست ماركتس ان. في. بعد إتمام صفقة االندماج تحويل ملكيتها في البنك الدامج لصالح كل من شركة نات ويست 
ماركتس بي. إل. سي. )وهي شركة تابعة لمجموعة رويال بنك أوف سكوتالند بي إل سي، حيث أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة رويال 
بنك أوف سكوتالند بي إل سي بنقل ملكيتها في البنك الدامج لشركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. بعد إتمام صفقة االندماج وذلك 
بعد الحصول على الموافقات الداخلية والنظامية الالزمة( وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير 
فايناشل انستلينجن بحيث يصبح كل منهم مساهم مباشر في البنك الدامج، وذلك بعد الحصول على الموافقات الداخلية والنظامية 

الالزمة وغيرها من الموافقات الحكومية.

كما قام البنك األول بتاريخ 3 أكتوبر 2018م بإبرام اتفاقية االنهاء والتي اتفق كل من البنك األول وشركة نات ويست ماركتس ان. في. 
بموجبها على األمور التالية:

إنهاء اتفاقية التسوية الحالية واستبدالها باتفاقيات التسوية الجديدة �
إنهاء وتسوية جميع المطالبات الخاضعة للتسوية والواردة في اتفاقية التسوية الحالية سواء تلك المطالب بها من قبل البنك  �

األول أو من قبل شركة نات ويست ماركتس ان. في. تجاه بعضهما أو تجاه أعضاء االئتالف أو أي من شركاتهم التابعة أو 
أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو الموظفين أو الممثلين التابعين ألي من األطراف المشار إليها.
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وتجدر االشارة الى أن سريان االلتزامات الرئيسية في اتفاقيات التسوية الجديدة واتفاقية اإلنهاء مشروطة بموافقة الجمعية العامة 
للبنك األول على االتفاقيات وإتمام صفقة االندماج.

ولن يحق لشركة نات ويست ماركتس ان. في. التصويت في الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج على 
القرارات المتعلقة باتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة، حيث أن لديها مصلحة في هذه االتفاقيات ولديها ممثلين في مجلس 

إدارة البنك األول. وستنقضي اتفاقيات التسوية الجديدة واتفاقية اإلنهاء بأثر فوري وفي حال وقوع أي من األحداث التالية:

إنهاء اتفاقية االندماج قبل نفاذ قرار االندماج. �
في حال عدم موافقة مساهمي البنك األول على صفقة االندماج أو على اتفاقية االنهاء أو اتفاقيات التسوية الجديدة في  �

الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج.
الجتماع  � الدعوة  نموذج  في  الواردة  األخرى  والقرارات  االندماج  على صفقة  ساب  بنك  مساهمي  موافقة  عدم  حال  في 

الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب )الوارد في الملحق رقم )1( من مستند العرض(.
في حال عدم نفاذ قراراالندماج: �

مع مراعاة الفقرة )ب( أدناه، بعد مضي سنة على توقيع اتفاقية االندماج، أو أ- 
بعد ثالثة أشهر من مضي سنة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج في حال اتفق بنك ساب والبنك األول على ذلك وفقاً  ب- 
لشروط اتفاقية االندماج وبشرط قيام البنك األول بشرح سبب هذا التمديد ألعضاء االئتالف وتأكيده على أن صفقة 

االندماج ستتم خالل فترة التمديد هذه، أو
في أي تاريخ الحق لذلك يتم االتفاق عليه بين شركة نات ويست ماركتس ان. في. والبنك األول وكل عضو من أعضاء  ج- 

االئتالف.

وفي هذه الحالة فستبقى اتفاقية التسوية الحالية سارية.

اتفاقية الحظر  3–8
تابعة لمجموعة  إل. سي. )وهي شركة  بي.  نات ويست ماركتس  ان. في. وشركة  نات ويست ماركتس  االتفاق مع كل من شركة  تم 
رويال بنك أوف سكوتالند بي إل سي، حيث أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة رويال بنك أوف سكوتالند بي إل سي بنقل ملكيتها في 
البنك الدامج لصالح شركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. بعد إتمام صفقة االندماج وذلك بعد الحصول على الموافقات الداخلية 
والنظامية الالزمة( وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتور بيهير فايناشل انستلينجن على خضوعهم لفترة 
حظر. وبموجب هذا االتفاق، تلتزم شركة نات ويست ماركتس ان. في. وشركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. وشركة بانكو سانتندير 
اس. ايه. وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتور بيهير فايناشل انستلينجن بعدم نقل أي من أسهمهم في البنك األول خالل فترة تنفيذ صفقة 
االندماج )مع وجود بعض االستثناءات الموضحة أدناه(. كما التزمت كل من شركة نات ويست ماركتس ان. في. وشركة بانكو سانتندير 
اس. ايه. وشركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي بعدم نقل أي من أسهمهم في البنك الدامج لمدة ستة أشهر من تاريخ إتمام صفقة 
االندماج )مع وجود بعض االستثناءات الموضحة أدناه(، مع العلم بأن شركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتور بيهير فايناشل انستلينجن غير 

خاضعة ألي حظر على نقل أسهمها بعد إتمام صفقة االندماج. 

يخضع التزام عدم التصرف في األسهم بموجب اتفاقية الحظر لعدد من االستثناءات والتي تشمل ما يلي:

التصرف في األسهم بعد الحصول على الموافقة الكتابية من البنك األول )في حال التصرف في األسهم قبل إتمام صفقة  أ- 
االندماج( أو البنك الدامج )في حال التصرف في األسهم بعد إتمام صفقة االندماج(.

ب-  التصرف في األسهم عن طريق نقلها لشركة تابعة بشرط أن تلتزم تلك الشركة باتفاقية الحظر وأن تستمر تلك الشركة 
بكونها تابعة، وفي حال لم تعد تلك الشركة تابعة فتلتزم تلك الشركة بإعادة األسهم للشركة التي تصرفت في األسهم أو إلى 

إحدى شركاتها التابعة التي التزمت باتفاقية الحظر.
التصرف في األسهم نتيجة لقبول عرض عام مقدم لكل المساهمين في البنك ذي الصلة. ج- 

د-  التصرف في األسهم بسبب قبول عرض مقدم من البنك األول )في حال التصرف في األسهم قبل إتمام صفقة االندماج( أو 
البنك الدامج )في حال التصرف بعد إتمام صفقة االندماج( لمساهميه بشراء جميع األسهم المملوكة لهم بشروط مماثلة.

هـ-  التصرف في أي حقوق ممنوحة بموجب أي إصدار حقوق أولوية.
و-  التصرف في األسهم بموجب أمر قضائي.

ز-  التصرف في األسهم بسبب عملية اندماج أو إجراءات تصفية ناتجة عن إعادة هيكلة ألسباب ال تتعلق بعجز في السيولة 
المادية شريطة أن يكون ذلك بموافقة البنك األول )في حال التصرف في األسهم قبل إتمام صفقة االندماج( أو البنك 

الدامج )في حال التصرف بعد إتمام صفقة االندماج( على أال تحجب أو تؤخر تلك الموافقة دون سبب معقول.
ح-  التصرف في األسهم بسبب تغير أو تحويل فئة تلك األسهم.

ط-  التصرف في األسهم بموجب متطلب نظامي.
ي-  التصرف في األسهم بموجب صفقة االندماج.

أو  مباشر  بشكل  الدامج  البنك  في  ملكيتها  بنقل  االندماج(  صفقة  إتمام  )بعد  في.  ان.  ماركتس  ويست  نات  تصرف  ك- 
ايه. وشركة ستشتنغ  اس.  بانكو سانتندير  إل. سي. وشركة  بي.  ماركتس  ويست  نات  كل من شركة  لصالح  مباشر  غير 

ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن وفقاً للشروط الواردة في اتفاقيات التسوية الجديدة.
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التعهد الضريبي  4–8
حصل بنك ساب بتاريخ 3 أكتوبر 2018م على تعهد من شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. بسداد كافة المبالغ 
الضريبية المستحقة والمتعلقة باألرباح الرأسمالية في المملكة عندما تحدد بشكل نهائي والتي قد تنتج عن أي تصرف في األسهم 
المملوكة لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. في بنك ساب، مع العلم بأن التعهد يخضع لعدد من القيود والحدود 

المالية.

كما حصل كل من بنك ساب والبنك األول بتاريخ 3 أكتوبر 2018م على تعهد من كل من شركة نات ويست ماركتس ان. في. وشركة نات 
ويست ماركتس بي. إل. سي. وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتور بيهير فايناشل انستلينجن بسداد كافة 
المبالغ الضريبية المستحقة والمتعلقة باألرباح الرأسمالية في المملكة عندما تحدد بشكل نهائي والتي قد تنتج عن أي تصرف في 

األسهم المملوكة لهم في البنك األول أو البنك الدامج، مع العلم بأن التعهد يخضع لعدد من القيود والحدود المالية. 

باستثناء االتفاقيات المذكورة أعاله، يؤكد مجلس إدارة البنك األول عدم إبرام البنك األول أو أي من شركاته التابعة أي عقد خارج إطار 
النشاط العادي خالل السنتين السابقتين لقيام بنك ساب باإلعالن عن نيته المؤكدة باالستمرار في صفقة االندماج بقيمة قدرها %10 

أو أكثر من اإليرادات السنوية للبنك األول وفًقا ألحدث قوائم مالية مفحوصة.

الزكاة والضرائب – 9
تعتبر المالحظات التالية مالحظات عامة وتستند إلى أنظمة الضرائب واللوائح ذات العالقة والتفسيرات والممارسات المتبعة بتاريخ 
وتؤثر على  المستقبل  تتغير في  أن  الممكن  والتي من  السعودية  العربية  المملكة  والدخل في  للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  التعميم  هذا 
المعلومات الواردة في هذا القسم. وال يقدم هذا القسم تحلياًل شاماًل لكافة العواقب الضريبية التي قد تقع على المساهمين وال تعد 
بدياًل عن المشورة المتخصصة من مستشار ضريبي، وعليه فإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بالوضع الضريبي الخاص بك، فمن 

المستحسن أن تطلب مشورة مهنية مستقلة من مستشار ضريبي متخصص.

بشكل عام، تخضع الشركات السعودية المملوكة بالكامل لمساهمين من دول مجلس التعاون للزكاة بنسبة 2٫5% من صافي أرباحها 
المعدلة أو صافي قيمة األصول المعدلة )أيهما أعلى( ويتم حساب مبلغ الزكاة المستحق على أساس قواعد محددة منصوص عليها في 
أنظمة الزكاة والضوابط ذات العالقة. أما إذا كانت الشركة السعودية مملوكة بالكامل لمساهمين من غير دول مجلس التعاون فستخضع 
الشركة لضريبة دخل بنسبة 20%. وتخضع الشركات السعودية المختلطة )المملوكة من خليجيين وغير خليجيين( إلى الزكاة وضريبة 

الدخل بالتناسب )بحسب كيفية امتالك المساهمين الخليجيين وغير الخليجيين لحصصهم في الشركة(.

ووفقا للقرار الوزاري رقم 1727 بتاريخ 1439/5/25هـ )الموافق 11 فبراير 2018م(، ال يدخل  ضمن حصص الشركاء غير السعوديين 
في شركات األموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خالل التداول في أسهم الشركات 

المساهمة في السوق المالية السعودية لغرض تحديد المسؤولية الضريبية )زكاة أو ضريبة( لشركات المساهمة المدرجة.

ويمكن ترحيل الخسائر الضريبية إلى السنوات التي تلي سنة الخسارة دون التقيد بمدة محددة على أال يتجاوز الحد المسموح بحسمه 
في كل سنة ضريبية نسبة 25% من الربح السنوي. ومن غير المتوقع أن تؤثر صفقة االندماج أو أي تغيير الحق في الملكية في بنك 

ساب على قدرة البنك على ترحيل الخسائر بشرط أال يكون هناك تغيير في أوجه النشاط في البنك الدامج.

يتم تطبيق ضريبة الدخل على األموال التي يدفعها الخاضعين للضرائب في المملكة العربية السعودية إلى أشخاص أو شركات خارج 
إذا كان  المدفوعة وما  المبالغ  إلى 20% وذلك بحسب طبيعة  العربية السعودية. وتتراوح نسبة الضريبة المستحقة من %5  المملكة 
النشاط المنتج للدخل قد تم تقديمه كلًيا أو جزئًيا في المملكة العربية السعودية. وتخضع أرباح األسهم والفوائد إلى ضريبة مقتطعة 
بنسبة 5% )ما لم يتم تفاديها بشكل جزئي أو كلي بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف تبرم مع حكومة المملكة العربية السعودية 

بشرط تحقيق الشروط ذات الصلة(.

تخضع األرباح الناتجة عن بيع األسهم في الشركات السعودية من قبل مساهم غير مقيم لضريبة بنسبة 20%، غير أن األرباح التي 
تتحقق من بيع األسهم في الشركات السعودية المدرجة في تداول هي أرباح معفاة من الضرائب )في حال تحقق الشروط ذات العالقة(. 
وقد تم توسيع هذا اإلعفاء من الضرائب مؤخراً ليشمل األسهم في الشركات السعودية المتداولة في البورصات خارج المملكة العربية 
السعودية، شريطة أن تكون أسهم تلك الشركات متداولة في تداول أيضاً وأن تكون األسهم قد تم تملكها بعد صدور نظام ضريبة الدخل 

في شهر يوليو من عام 2004م.

ويمكن تفادي هذه الضرائب بشكل جزئي أو كلي بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف تبرم مع حكومة المملكة العربية السعودية 
بشرط تحقيق الشروط ذات الصلة. وتنص أنظمة الضرائب في المملكة العربية السعودية على أنه في حال بيع أسهم في شركة سعودية 
فإن الشركة والمشتري يكونون مسؤولين بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي مستحقات ضريبية نتيجة لذلك قد تخضع األموال 
الناتجة عن نقل األصول وااللتزامات في شركة سعودية )بخالف أسهم الشركات السعودية( لضريبة بنسبة 20% أو لزكاة بنسبة %2٫5 
وذلك بحسب جنسية المساهم في الشركة )خليجي أو غير خليجي(. وبشكل عام، ال يتم تحويل الضريبة غير المسددة الناشئة عن 
تحويل األصول وااللتزامات بين شركات سعودية مع تلك األصول وااللتزامات المحولة وفقاً لألنظمة الضريبية السعودية )بغض النظر 

عن األنظمة األخرى غير الضريبية والتي قد تتطلب من الجهة المحول إليها أن تتحمل هذه الضرائب غير المدفوعة(.

البيع  أو  المشاركة في عمليات االستحواذ على  التي تنطبق على  الرسوم  أو غيرها من  ال توجد ضرائب طوابع أو ضرائب تسجيل 
لحصص في الشركات في المملكة العربية السعودية.
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اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االندماج– 10
مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية االندماج، تتمثل اإلجراءات الرئيسية الالزمة إلتمام صفقة االندماج 

فيما يلي:

موافقة الجمعية العامة غير العادية  1–10
تتمثل أحد شروط إتمام صفقة االندماج في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك األول وبنك ساب على صفقة 

االندماج وذلك على النحو التالي: 

موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي البنك األول على القرارات الواردة في نموذج الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير - 1
العادية للبنك األول )الوارد في الملحق رقم )1( من هذا التعميم(. 

موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي بنك ساب على القرارات الواردة في نموذج الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير - 2
العادية لبنك ساب )الوارد في الملحق رقم )1( من مستند العرض(.

وقد قام البنك األول وبنك ساب بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية لكال البنكين. وبعد الحصول على 
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية، قام كل من بنك ساب والبنك األول بنشر الدعوة الجتماع الجمعية 

العامة غير العادية لكال البنكين والتي ستنعقد في يوم األربعاء الموافق 1440/9/10هـ )الموافق 2019/5/15م(. 

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي البنك األول وبنك ساب )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 بواسطة التصويت االلكتروني أو عن طريق الوكالة(. 

ووفقاً لمتطلبات الفقرة )4( من المادة )191( من نظام الشركات، فإنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهم في البنك األول وبنك ساب 
ان. في.  نات ويست ماركتس  لن يحق لشركة  أنه  إلى  الشركتين. كما تجدر اإلشارة  إال في إحدى  االندماج  التصويت على قرارات 
التصويت في الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج على القرارات المتعلقة باتفاقية اإلنهاء واتفاقيات 

التسوية الجديدة، حيث أن لديها مصلحة في هذه االتفاقيات ولديها ممثلين في مجلس إدارة البنك األول. 

كما لن يحق لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. التصويت في الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة 
بصفقة االندماج على القرار المتعلق بتعديل اتفاقية الخدمات الفنية، حيث أن هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. )وهي 
شركة تابعة لشركة إتش إس بي سي هولدنغ )بي.إل.سي(( لديها مصلحة في اتفاقية الخدمات الفنية ولديها ممثلين في مجلس إدارة 

بنك ساب. 

وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على األقل )باستثناء أألسهم المملوكة 
من المساهمين الذين ال يحق لهم التصويت على قرارات االندماج(- من مساهمي البنك األول على صفقة االندماج في الجمعية العامة 
غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج وتحقق جميع شروط االندماج األخرى، فإن جميع مساهمي البنك األول )بما في 
ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت( لن يصبحوا مالكين ألي أسهم في البنك األول )حيث أن البنك 
األول سينقضي( وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في البنك الدامج وفقاً لشروط وأحكام االندماج وذلك عند إتمام صفقة 

االندماج.

موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك األول 1–1–10
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك األول على األقل سواء 
باألصالة أو الوكالة أو من خالل خدمة التصويت عن بعد )الكترونياً(. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة 
إلى اجتماع ثان يعقد خالل ثالثين )30( يوما أو بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، شريطة أن تجيز 
دعوة االجتماع ذلك صراحًة. ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل. وفي حال لم 
يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، فسيقوم البنك األول بالتقدم إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها على انعقاد 
اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية. وعند الحصول على موافقتها، سيقوم البنك األول بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة 
غير العادية وسيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد مدة ال تقل عن واحد وعشرون )21( يوماً من تاريخ نشر الدعوة. وسيكون 

االجتماع الثالث صحيحاً أي كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

يلزم أن تحصل قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج على موافقة مساهمي البنك 
األول الذين يمثلون ما ال يقل عن 75% من رأس مال أسهم البنك األول الحاضرين سواء باألصالة أو الوكالة أو من خالل خدمة التصويت 
تين في االجتماع. يلزم أن تحصل القرارات اإلضافية في الجمعية العامة غير العادية للبنك األول ذات  عن بعد )الكترونياً(. والمصوِّ
الصلة باتفاقية اإلنهاء واتفاقيات التسوية الجديدة على موافقة مساهمي البنك األول الذين يمثلون ما ال يقل عن 50% من رأس مال 

تين في االجتماع. أسهم البنك األول الحاضرين سواء باألصالة أو الوكالة أو من خالل خدمة التصويت عن بعد )الكترونياً( والمصوِّ
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التصويت 2–1–10

حضور الجمعية العامة غير العادية للبنك األول باألصالة أو الوكالة  1–2–1–10

سيكون بإمكان المساهم الحضور بنفسه والتصويت على جدول األعمال، أو أن يوكل عنه شخصاً آخر في حضور الجمعية والتصويت 
على جدول األعمال نيابة عنه )وفقاً لإلجراءات ذات العالقة( سواء كان ذلك الشخص مساهماً في البنك األول أو غير ذلك )على أال 
يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس إدارة البنك األول أو من موظفي البنك(.ويجب أن يكون التوكيل خطياً )وفًقا للنموذج الوارد في 
الملحق رقم 2( وموقعاً عليه من قبل المساهم المفوض ومصادقاً عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو األشخاص المرخص 
لهم من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل المصادق 

عليه يوم اجتماع الجمعية باإلضافة إلى صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر أو هوية المقيم للوكيل.

خدمة التصويت عن ُبعد أو التصويت اإللكتروني 2–2–1–10

خدمة  طريق  عن  )الكترونياً(  بعد  عن  العادية  غير  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  بنود  على  التصويت  المساهمين  بمقدور  سيكون 
»تداوالتي« المقدمة من تداول، على أن يكون المساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة »تداوالتي« علماً بأن التسجيل والتصويت في 
خدمات »تداوالتي« متاح مجاناً لجميع المساهمين. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط: https://login.tadawulaty.com.sa سيكون 
التصويت االلكتروني متاحاً قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثالثة أيام على األقل، وسيتم تحديد التواريخ التي سيتاح فيها 

التصويت االلكتروني في دعوة الجمعية العامة غير العادية. 

تحسب األصوات في الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وسيخسر المساهم الذي يعتذر عن حضور 
الجمعية العامة غير العادية )سواء بنفسه أو بواسطة التصويت االلكتروني أو عن طريق الوكالة( حقه في التصويت في الجمعية العامة 
غير العادية ولن تؤخذ األصوات المرتبطة بأسهمه في عين االعتبار. ترد دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة 

االندماج ونموذج التوكيل في الملحقين )1 و2( من هذا التعميم على التوالي. 

فترة اعتراض الدائنين  2–10
بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، سيقوم بنك ساب والبنك األول بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية. 
وسيشير اإلعالن إلى حق أي دائن للبنك األول في االعتراض على صفقة االندماج من خالل إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي 

للبنك األول وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر نتائج الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج. 

وبموجب نظام الشركات، يكون قرار االندماج نافذاً بعد انقضاء ثالثين يوماً من اإلعالن عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض 
قائم من دائني البنك األول 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 يقوم البنك األول بالوفاء بالدين إن كان حاالً، أو قيام البنك األول أو بنك ساب 

بتقديم ضمان كاٍف للوفاء به إن كان آجاًل. 

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 �
يقوم البنك األول بدفع مستحقات الدائنين المعترضين إذا كان الدين حاالً قبل تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو أن  �

يقوم البنك األول أو بنك ساب بتقديم ضمان كاٍف للوفاء بالدين في حال كان الدين سيحل بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين، 
على أن يكون الضمان مشروطاً بإتمام االندماج، أو

تقوم المحكمة المختصة برفض طلب الدائن بإيقاف االندماج. �

وسيقوم البنك األول بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين باإلعالن على موقع السوق المالية السعودية )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 أن أ- 
المحكمة المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف االندماج، أو

توضيح تفاصيل االعتراضات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم االتفاق عليه مع بنك ساب ب- 
في ذلك الحين. وفي هذه الحالة، سيقوم البنك األول كذلك بعد االنتهاء من تسوية جميع االعتراضات المستلمة باإلعالن 

عن ذلك على موقع تداول. 

إتمام صفقة االندماج  3–10
بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً(، 
سيكون قرار االندماج نافًذا وستنتقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب وسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك 
األول  البنك  لمساهمي  العوض  أسهم  بإصدار  االندماج  لصفقة  نتيجة  بنك ساب  وسيقوم  أسهمه،  وستلغى جميع  فسينقضي  األول 
المقيدين في سجل مساهمي البنك األول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج. وسيقوم بنك ساب باإلعالن عن نفاذ قرار 

االندماج في حينه.
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معلومات إضافية– 11
يتضمن مستند العرض في القسم )1( »عوامل المخاطرة« عدد من عوامل المخاطرة المرتبطة بعملية االندماج وبأسهم البنك الدامج 
األوسط  الشرق  وبمنطقة  التنظيمية  وبيئتها  السعودية  العربية  بالمملكة  المرتبطة  للمخاطر  باإلضافة  االندماج،  اكتمال صفقة  بعد 
وشمال أفريقيا. وعليه، ينبغي قراءة هذا القسم من مستند العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت لصالح القرارات المعروضة 

في الجمعية العامة غير العادية للبنك األول الخاصة بصفقة االندماج. 

وال يجب تفسير هذه اإلشارة على أن أعضاء مجلس إدارة البنك األول يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي 
البنك األول فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناء على ذلك، ال يقدم أعضاء مجلس إدارة البنك األول، مجتمعين أو 

منفردين، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو ضمًنا، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض. 

اإلعفاءات– 12
تم الحصول على اإلعفاءات التالية من الهيئة:

أو - 1 عليها  المعروض  الشركة  أو  العارض  بمنع  )والمتعلقة   )3( المادة  من  )هـ(  الفقرة  متطلبات  من  األول  البنك  استثناء 
مستشاريهما خالل فترة العرض أو أثناء دراسته تقديم معلومات إلى بعض المساهمين دون إتاحتها لجميع المساهمين 
اآلخرين( والفقرة )أ( من المادة 35 )والمتعلقة بالمساواة في توفير المعلومات للمساهمين( من الئحة االندماج واالستحواذ 
عند قيام البنك األول بتزويد شركة نات ويست ماركتس ان. في. وأعضاء االئتالف بمعلومات تتعلق بنتائج عمليات الفحص 
المالية والقانونية والتجارية النافية للجهالة التي أجراها البنك األول على بنك ساب ورأيه حولها باإلضافة إلى معلومات 
تتعلق بالشروط الرئيسية لالندماج المحتمل بين البنك األول و بنك ساب على أال يترتب على ذلك إخالالً باألنظمة واللوائح 
ذات العالقة، السيما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وأنظمة مؤسسة النقد، وعلى أن تسري كافة القيود المطبقة 
على األشخاص المطلعين الواردة في الئحة سلوكيات السوق )الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
1-11-2004 الموافق 2004/10/4م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2018 وتاريخ  2018/1/18م( 

على شركة نات ويست ماركتس ان. في. وأعضاء االئتالف.
استثناء المساهمين الذين يملكون أسهم في بنك ساب والبنك األول والذين لهم ممثلين في مجلسي إدارة البنكين أو أحدهما - 2

من تطبيق أحكام الفقرة )س( من المادة 3 والمادة 48 من الئحة االندماج واالستحواذ بحيث يكون لهؤالء المساهمين الحق 
في التصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية إلحدى البنكين مع مراعاة القيود الخاصة بعدم تصويت 
ممثليهم في اجتماع مجلس اإلدارة أو أي من اللجان. ولذلك، فإن المساهمين من األطراف ذوي العالقة وهم شركة العليان 
السعودية االستثمارية المحدودة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سيكون لهم الحق في التصويت في الجمعية العامة 
إلحدى البنكين. وعليه، فإنهم لم يخضعوا للقيود المشار إليها في إعالن البنك األول بخصوص توقيع اتفاقية اندماج ملزمة 

مع بنك ساب والمنشور على موقع تداول بتاريخ 1440/1/24هـ )الموافق 2018/10/4م(
االندماج - 3 الئحة  من   )40( المادة  من  )أ(  الفقرة  من   )3( الفرعية  الفقرة  متطلبات  من  األول  والبنك  ساب  بنك  استثناء 

واالستحواذ )والمتعلقة بإتاحة المستندات للمعاينة( فيما يتعلق بـ 1( اتفاقية اإلنهاء و 2( اتفاقيات التسوية الجديدة و 3( 
اتفاقية الحظر و 4( التعهد الضريبي )بحسب التعريف الوارد لكل منها في هذا التعميم(.

المستندات المتاحة للمعاينة– 13
سيقوم البنك األول بتوفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في مقره الرئيسي )شارع الضباب، ص. ب. 14٦7، الرياض - 11431 

المملكة العربية السعودية( خالل ساعات العمل االعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا المستند وحتى نهاية فترة العرض:

النظام األساسي للبنك األول وبنك ساب. �
القوائم المالية المراجعة للبنك األول وبنك ساب للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 201٦م و31 ديسمبر 2017م  �

و31 ديسمبر 2018م.
خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند. �
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الملحق )1(: دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك األول

غير العاديةنوع اجتماع الجمعية العامة*

عدد مرات الدعوة الجتماع الجمعية 
العامة*

االجتماع األول

يدعو البنك األول مساهميه الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية )اإلجتماع األول(عنوان اإلعالن *

يسر مجلس إدارة البنك األول )»البنك«( دعوة مساهمي البنك )»المساهمين«( لحضـــور اجتماع مقدمة
الجمعيـــة العامـــة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم األربعاء 

1440/9/10هـ )حسب تقويم أم القرى( الموافق 2019/5/15م

في مقر البنك األول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياضمكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة *

(https://goo.gl/maps/h2pB6JKScixرابط بمقر االجتماع *

1440/09/10هـ - 2019/05/15متاريخ انعقاد الجمعية العامة *

9:30 مساًءوقت انعقاد الجمعية العامة *

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة حق الحضور *
التداول التي تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب 

األنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية 
وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات. 

كما نود التنويه بأنه بناًء على الفقرة )4( من المادة )191( من نظام الشركات، ال يحق للمساهم الذي 
يملك أسهماً في كل من بنك ساب والبنك األول التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة االندماج 

إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى البنكين. وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على 
القرارات المتعلقة بصفقة االندماج في الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب والبنك األول فسيتم 

احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.

وعماًل بأحكام المادة )39( من النظام األساسي للبنك، فإن هذا االجتماع يكون صحيحاً إذا حضره النصاب الالزم النعقاد الجمعية *
مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على األقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا االجتماع، 
سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويعتبر االجتماع 

الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل.

التصويت على قيام البنك بإبرام االتفاقيات التالية والذي يعد إبرامها شرًطا لصفقة االندماج:- 1جدول أعمال الجمعية *
اتفاقية اإلنهاء والتسوية بين البنك وشركة نات ويست ماركتس ان. في.  أ- 

ثالثة اتفاقيات تسوية مشروطة بين البنك وشركة نات ويست ماركتس ان.في. ومجموعة   ب- 
رويال بنك أوف سكوتالند بي. إل. سي وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل 

انستلينجن وشركة بانكو سانتندير اس. ايه.
وذلك بحسب ما هو موضح في التعميم الذي يعتزم مجلس إدارة البنك األول إصداره الحقاً وفق 

المتطلبات النظامية.
التصويت على العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني )»ساب«( لدمج البنك في بنك - 2

ساب وفقاً ألحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي 
رقم )م3( بتاريخ 1437/1/28 هـ )الموافق 2015/11/10 م( )»النظام«(، من خالل إصدار 

0٫4853539٦ سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك 
وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين بنك ساب 
والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018م )»اتفاقية االندماج«(، بما في ذلك الموافقة على األمور التالية 

المتعلقة بصفقة االندماج:
الموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين البنك وبنك ساب بتاريخ 3 أكتوبر  )أ ( 

2018م.
تفويض مجلس إدارة البنك، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة، بإصدار أي قرار  )ب ( 

أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعاله.

مرفقنموذج التوكيل

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية التصويت االلكتروني *
العامة ابتداًء من الساعة العاشرة صباحاً من يوم األحد تاريخ 7 رمضان 1440هـ الموافق 12 مايو 

2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم األربعاء تاريخ 10 رمضان 
1440هـ الموافق 15 مايو 2019م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً 

www.tadawulaty.com.sa :لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
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وتجدر اإلشارة إلى أن البنود الواردة أعاله تعد من شروط صفقة االندماج، مع العلم بأن صفقة  �معلومات اضافية
االندماج تخضع لشروط أخرى. وسيكون االندماج نافذاً بعد استيفاء كافة شروط االندماج. 

وستكون األحقية في األسهم الجديدة لمساهمي البنك األول المقيدين بسجل مساهمي البنك 
األول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ االندماج.

ولمزيد من التفاصيل عن صفقة االندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في 
ذلك األطراف ذوي العالقة وإجراءات إتمام صفقة االندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند 

العرض الصادر عن بنك ساب وتعميم مجلس إدارة البنك األول الصادر عن مجلس إدارة البنك والذي 
يعتزمون إصداره الحقاً حسب المتطلبات النظامية. ويؤكد مجلس إدارة البنك األول على أهمية قراءة 
المساهمين لمستد العرض وتعميم مجلس اإلدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات 

المتعلقة بصفقة االندماج.

يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية  �
بموجب توكيل خطي )المرفق صيغته بالدعوة( على أال يكون عضواً في مجلس اإلدارة أو موظفاً 

في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً 
ألحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة، أو األشخاص 
المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له 

الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم 
أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى 

الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار 
الهوية. 

على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 0114031104 أو ترسل للمركز الرئيسي للبنك 
الكائن بطريق األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، صندوق بريد 14٦7 الريــاض 

11431 االدارة العامة.

يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر االجتماع قبل موعد االجتماع بوقت كاف إلنهاء  �
إجراءات التسجيل، 

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع وحدة شئون المساهمين بالبنك خالل أوقات الدوام  �
الرسمي على الهاتف رقم 40٦7888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 - 13٦1. 

واهلل ولي التوفيق
رئيس مجلس اإلدارة
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الملحق )2(: نموذج وكالة بخصوص الجمعية العامة غير العادية للبنك األول

نموذج التوكيل

من  صادر  اإلقامة(  رقم  الشخصية/  الهوية   / السفر  جواز  )رقم  بموجب  الجنسية   )●( الرباعي(،  الموكل  )اسم  المساهم،  أنا 
شركة(  إدارة  مجلس  عن/مدير/رئيس  بالتوقيع  )مفوض  أو  )الشخصية(  بصفتي   ،_______________
بموجب  المسجلة  األول، وهي شركة مساهمة سعودية  البنك  أسهم  ومالك ألسهم عددها __________سهم من 
السجل التجاري رقم 10100٦4925 بتاريخ 1407/٦/٦هـــ )الموافق 1987/2/٦م( واستناًدا لنص المادة 32 من النظام األساس للشركة 
فإنني بهذا أوكل )اسم الوكيل الرباعي( وهوية رقم _________ لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية غير العادية 
والذي سيعقد في مقر البنك األول مبنى الواحة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:30 مساًء من يوم 
األربعاء 1440/09/10هـ )حسب تقويم أم القرى( الموافق 2019/05/15م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة 
على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات 

والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل: 

صفة موقع التوكيل:

رقم )السجل المدني/رقم اإلقامة/الجواز( لموقع التوكيل:

توقيع الموِكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصياً معنوياً(:

ُحّرر هذا التوكيل بتاريخ: / /1440هـ، )الموافق / /2019م(.

…………………………………….……………………………………… االسم: 

…………………………………….……………………………………… التوقيع: 
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الملحق )3(: المشورة المستقلة المقدمة من المستشار المايل

3 أكتوبر 2018م

السادة/ مجلس اإلدارة
البنك األول

مبنى البنك األول، شارع الضباب
حي المربع، صندوق بريد 14٦7

الرياض، 11431، المملكة العربية السعودية

السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة:
لقد طلبتم رأينا كمستشاٍر ماليٍّ مستقل، من وجهة نظر مالية، بشأن مدى عدالة معامل المبادلة )كما تمَّ تعريفه أدناه(، بالنسبة لحاملي 
األسهم فئة عشرة رياالت لكل سهم من )»أسهم البنك«( في رأسمال البنك األول )»البنك«(، في عملية االندماج المقترحة )»عملية 

االندماج«(، فيما بين البنك والبنك السعودي البريطاني )»المستحوذ«(.

وفًقا التفاقية االندماج المبرمة بتاريخ 3 أكتوبر 2018م )»االتفاقية«( بين البنك األول والمستحوذ بخصوص عملية االندماج، فسوف 
يندمج البنك مع المستحوذ، وسوف تنتقل جميع أصول البنك وحقوقه والتزاماته وديونه إلى المستحوذ وفًقا ألحكام النظام، وسيتم 
إصدار أسهم جديدة من فئة عشرة رياالت سعودية لكل سهم في رأسمال المستحوذ )»أسهم المستحوذ«( لحاملي أسهم البنك بنسبة 

0٫4853539٦ من أسهم المستحوذ لكل سهم من أسهم البنك )»معامل المبادلة«(.

ويرجى االنتباه إلى أنه في حين أنه قد تم تلخيص أحكام معينة لعملية االندماج أعاله، فإن أحكام عملية االندماج موصوفة بشكٍل أكثر 
تفصياًل في االتفاقية. ونتيجًة لذلك، فإن شرح عملية االندماج ومعلومات معينة تم ذكرها هنا ستكون مقّيدة بكاملها لإلحالة للمعلومات 

األكثر تفصياًل الواردة أو المشمولة باإلحالة في االتفاقية.

ووصوالً إلى رأينا، فقد قمنا بـ: )1( مراجعة االتفاقية، و)2( مراجعة معلومات تجارية ومالية معينة متاحة ومتوفرة للعموم بخصوص 
المستحوذ والبنك )بما في ذلك -وبوجٍه خاص- القوائم المالية المرحلية المختصرة والموحدة لكلٍّ من المستحوذ والبنك عن األشهر 
الستة )٦( المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2018م(، والقطاعات التي يعملون فيها وشركات معينة أخرى تعمل في أعماٍل شبيهة ألعمالهم، 
و)3( مقارنة األحكام المالية المقترحة مع أحكام مالية أخرى متاحة للعموم بخصوص شركات معينة أخرى اعتبرناها مماثلة والعوض 
المدفوع لتلك الشركات، و)4( مقارنة األداء المالي والتشغيلي للمستحوذ وللبنك بالمعلومات المتاحة للعموم بخصوص شركات معينة 
أخرى، ومراجعة أسعار السوق الجارية والتاريخية ألسهم المستحوذ وأسهم البنك وأوراق مالية معينة تخص شركات أخرى اعتبرناها 
مماثلة، و)5( مراجعة تحليالت وتوقعات وافتراضات وتقديرات داخلية ومالية غير مدققة معينة أعدتها فرق اإلدارة لدى المستحوذ 
والبنك بخصوص أعمال كلٍّ منهما، وكذلك المبلغ التقديري والتوقيت لجوانب توفير التكلفة والنفقات ذات الصلة والعمليات التوافقية 
المتوقع أن تنتج عن عملية االندماج )»العمليات التوافقية«(، و)٦( إجراء الدراسات والتحليالت المالية األخرى والنظر في المعلومات 

األخرى التي اعتبرناها مناسبة ألجل تكوين هذا الرأي. 

وإضافّة إلى ذلك، فقد أجرينا مناقشاٍت مع أعضاٍء محددين في إدارة كلٍّ من البنك والمستحوذ بخصوص جوانب معينة من عملية 
االندماج، والعمليات التجارية السابقة والقائمة لكل من البنك والمستحوذ، والحالة المالية والتوقعات المستقبلية والعمليات الخاصة 
بكل من المستحوذ والبنك، وآثار عملية االندماج على الوضع المالي والتوقعات المستقبلية لكل من البنك والمستحوذ، وأمور أخرى 

اعتقدنا أنها ضرورية أو مناسبًة للمعلومات التي نستفسر عنها.

ولتقديم رأينا افترضنا واعتمدنا على دقة وكمال جميع المعلومات التي كانت متاحًة للعموم أو التي تم تقديمها إلينا أو مناقشتها معنا 
من جانب المستحوذ والبنك، أو التي قمنا بمراجعتها أو جرت مراجعتها بالنيابة عنا. ولم نقم بشكل مستقل بالتثبت من أيٍّ من تلك 
المعلومات أو مدى دقتها أو كمالها، وطبقاً ألحكام عقد االستشارات الذي جرى بيننا وبين البنك، فإننا لم نضطلع بأي التزام ولم نتعهد 
بإجراء أيٍّ من عمليات التحقق المستقلة تلك. ولم نقم بإجراء أو تم تزويدنا بأي تقييٍم أو تقديٍر ألية أصوٍل أو التزامات، كما ولم نقم 
بتقييم مدى المالءة المالية للمستحوذ أو البنك بموجب أية أنظمة تتصل باإلفالس أو اإلعسار أو أية أموٍر مشابهة. ولدى اعتمادنا 
العمليات  ذلك  في  بما  ذكره،  تقدم  مما  المستخلصة  أو  إلينا  المقدمة  المالية  والتقديرات  واالفتراضات  والتوقعات  التحليالت  على 
التوافقية، فقد افترضنا أنه قد تم إعدادها بشكٍل معقول استناداً إلى افتراضاٍت تعكس أفضل التقديرات واألحكام المتاحة في الوقت 
الراهن لدى اإلدارة بشأن النتائج المستقبلية المتوقعة للعمليات والوضع المالي للمستحوذ والبنك والتي تتصل بها تلك التحليالت أو 
التوقعات أو االفتراضات أو التقديرات. وإننا ال نقدم أي رأي بشأن تلك التحليالت أو التوقعات أو التقديرات -بما في ذلك العمليات 
التوافقية- أو االفتراضات التي بنيت عليها، وقد أكد البنك مالءمة اعتمادنا على تلك التحليالت والتوقعات واالفتراضات والتقديرات 
-بما في ذلك العمليات التوافقية- لدى تقديمنا لرأينا هذا. وقد افترضنا أيًضا أن عملية االندماج والمعامالت األخرى التي تنطوي 
عليها االتفاقية ستترتب عليها عواقب ضريبية جرى وصفها في مناقشاتنا مع ممثلي ومستشاري البنك والمواد المقدمة لنا من جانبهم، 
وسيتم إتمام األمر كما تم وصفه في االتفاقية. وقد افترضنا أيضاً أن التعهدات والضمانات المقدمة من البنك والمستحوذ في االتفاقية 
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وفي االتفاقيات ذات الصلة صحيحة وسليمة في الوقت الراهن وسوف تكون كذلك في المستقبل، من جميع الجوانب الجوهرية بشأن 
عملية التحليل التي نقوم بها. إننا لسنا خبراء قانونيين أو نظاميين أو محاسبّيين أو مختصين بالضرائب، وقد اعتمدنا على التقديرات 
المقدمة من مستشاري البنك بخصوص تلك األمور. وافترضنا أيًضا أن جميع الموافقات واالعتمادات الجوهرية الحكومية أو النظامية 
أو غيرها من الموافقات واالعتمادات الضرورية إلتمام عملية االندماج سيتم الحصول عليها دون أي أثٍر سلبي على المستحوذ أو 
البنك، أو على المصالح التي تنطوي عليها عملية االندماج. ولدى تقديمنا لرأينا، فقد اعتمدنا على التقديرات التجارية التي قدمها 

البنك بشأن عملية االندماج.

إن مسألة فيما إذا كان للبنك أن يدخل في عملية االندماج أم لم يكن للبنك ذلك )واألحكام التي استناداً إليها يمكنه القيام بذلك( هي 
مسألٌة ليس ألحٍد سوى البنك البت فيها.

إن رأينا قائٌم بالضرورة على الظروف االقتصادية والسوقية وغير ذلك من الظروف السارية في تاريخ هذا الرأي، وكذلك المعلومات 
المتاحة لنا في ذلك التاريخ. وينبغي إدراك أن التطورات الالحقة قد تؤثر على هذا الرأي، وإننا ال نتحمل أي التزام بتحديث هذا الرأي 

أو تعديله أو إعادة تأكيده.

ويقتصر رأينا على بيان مدى عدالة معامل المبادلة من وجهة النظر المالية تجاه حاملي أسهم البنك في عملية االندماج المقترحة، 
وإننا ال نبدي أي رأيٍّ بشأن عدالة عملية االندماج تجاه حاملي أية فئة أخرى من األوراق المالية، أو الدائنين، أو أية أطراف مفّوضة 
للبنك أو أي عوٍض يلزم سداده لهم، أو بشأن قرار البنك بالدخول في عملية االندماج. وفضاًل عن ذلك، فإننا ال نقدم أي رأي بخصوص 
مبلغ أو طبيعة أي عوٍض لمسؤولي أو مديري أو موظفي أّي طرف في عملية االندماج، أو أية فئة من أولئك األشخاص فيما يتصل 
بمعامل المبادلة المطبق حيال حاملي أسهم البنك في عملية االندماج، أو بخصوص مدى عدالة أي عوٍض يسدد على ذلك النحو. وإننا 
ال نعرب كذلك عن أي رأي في هذا الخطاب بشأن السعر الذي ستتم به المتاجرة في أسهم البنك أو أسهم المستحوذ في أي وقت في 
المستقبل. ونتيجة لذلك، فإن هناك عوامل أخرى، بعد تاريخ هذا الرأي، يمكن أن تؤثر على قيمة األعمال المدمجة للبنك والمستحوذ 
)»البنك الدامج«( بعد إتمام عملية االندماج، ويشمل ذلك، دون حصر، )1( التصرف الكامل أو الجزئي برأسمال البنك الدامج من جانب 
مساهمي البنك الدامج خالل فترٍة زمنية قصيرة بعد تاريخ نفاذ عملية االندماج، و)2( التغيرات في أسعار الفائدة السائدة والعوامل 
األخرى التي تؤثر بشكٍل عام على سعر األوراق المالية، و)3( التغيرات السلبية في أسواق المال الجارية، و)4( حدوث أية تغيرات سلبية 
في الوضع المالي أو أعمال أو أصول أو نتائج العمليات أو التوقعات المستقبلية للبنك الدامج، و)5( أية إجراءاٍت ضرورية من جانب 
وكاالت حكومية أو سلطات تنظيمية أو قيود صادرة عنها و)٦( التنفيذ في الوقت الصحيح لجميع االتفاقيات الضرورية إلتمام عملية 
االندماج حسب أحكاٍم وشروٍط مقبولة لجميع األطراف ذوي المصلحة. وإننا ال نقدم أي رأي بخصوص فيما إذا كانت أية عملية بديلة 

أكثر نفعاً للبنك.

لقد قمنا بالتصرف كمستشار مالي للبنك، بخصوص عملية االندماج المقترحة، وسوف نتقاضى أتعاباً من البنك لقاء خدماتنا، ولن 
يصبح الجزء األكبر من تلك األتعاب واجب الدفع إال إذا جرى إتمام عملية االندماج المقترحة. وإضافًة إلى ذلك، فقد وافق البنك على 
تعويضنا عن التزاماٍت معينة ناشئة عن ارتباطنا في هذا الشأن. ونود إبالغكم أنه أثناء السنتين السابقتين لتاريخ هذا الخطاب، لم تكن 
لنا، وال للكيانات التابعة لنا، أية عالقات مالية استشارية جوهرية أخرى أو أية عالقات تجارية أو استثمارية مصرفية بارزة مع البنك أو 
المستحوذ. وفي إطار السير العادي ألعمالنا، فقد نقوم نحن والكيانات التابعة لنا وبشكٍل فعال بالمتاجرة في األوراق المالية الخاصة 
بالديون وأسهم رأس المال للبنك أو المستحوذ لحسابنا الخاص أو لحساب عمالئنا، وبناًء عليه، فقد تكون لنا في أي وقٍت صفقات 

طويلة األجل أو قصيرة األجل في تلك األوراق المالية.

ومع مراعاة ما تقدم ذكره واستنادا عليه، فإن رأينا كما في تاريخ هذا الخطاب، هو أن سعر الصرف في عملية االندماج المقترحة هو 
سعٌر عادل، من وجهة النظر المالية، تجاه حاملي أسهم البنك. 

إن هذا الخطاب قدم فقط لمصلحة مجلس إدارة البنك، فيما يتصل بقيامه بتقييم عملية االندماج ولألغراض المتعلقة بها. وال يجوز 
الكشف عن هذا الرأي، أو إحالته أو نقله )كلياً أو جزئياً( ألي طرٍف ثالث، ألي غرٍض مهما كان، باستثناء أن يكون ذلك بموافقٍة كتابية 
مسبقة من قبلنا. وقد أعطينا موافقتنا على تضمين هذا الرأي في تعميم مجلس إدارة البنك الذي سيقوم البنك بنشره فيما يتصل 
بعملية االندماج ولم نقم بسحبها، مع مراعاة قيامنا مسبقاً بمراجعة واعتماد أحكامه، على أنه ال يجوز القيام بالكشف عن هذا الرأي 
للعموم، بأي شكل من األشكال، دون موافقة كتابية مسبقة من قبلنا. وال يشكل هذا الرأي توصية ألي مساهم في البنك بخصوص كيفية 

تصويت ذلك المساهم بشأن عملية االندماج أو أي أمٍر آخر.

ولكم منا وافر االحترام 

شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية



البنك األول
(السجل التجاري: ١٠١٠٠٦٤٩٢٥)

تعميم مجلس إدارة البنك األول
املوجه إلى مساهمي البنك األول بشأن العرض املقدم ملساهمي البنك األول لغرض دمج البنك األول يف بنك ساب 
مقابل إصدار أسهم جديدة لهم يف بنك ساب وفقاً ألحكام املواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام 

الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من املادة (٤٩) من الئحة االندماج واالستحواذ ("التعميم").
ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة البنك األول بشأن العرض املقدم ملساهمي البنك األول لغرض دمج البنك 
األول يف بنك ساب وخطط بنك ساب اخلاصة بالبنك األول وموظفيه، كما يتضمن املشورة املستقلة التي قدمت 
ملجلس إدارة البنك األول من قبل شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية والتي مت تعيينها كمستشار مالي فيما 
قراءة هذا  ينبغي  بالتالي،  واالستحواذ.  االندماج  من الئحة   (٣٩) املادة  ملتطلبات  وفقا  االندماج  يتعلق بصفقة 
التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية. ويف حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي 
اتخاذه يف اجلمعية العامة غير العادية اخلاصة بصفقة االندماج، فإننا نوصي بأن يحصل املساهم املعني على 

استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية.

ال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، 
وال تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي 

خسارة تنتج عما ورد يف هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه. 
مت إصدار هذا التعميم يف: ١٤٤٠/٨/٢٠هـ (املوافق ٢٠١٩/٤/٢٥م)، وقد مت إعداده باللغتني العربية واالجنليزية، 
فسيؤخذ  واإلجنليزي  العربي  النص  بني  اختالف  وجود  حال  يف  وبالتالي  املعتمدة  هي  العربية  اللغة  وتعتبر 

بالنص العربي.  

الـمستشار الـمالي




