
 

 

 ساببنك اتفاقية اندماج ملزمة مع توقيع عن  األولالبنك يعلن 

آخر  بشأنم( 2018مايو  16هــ )الموافق 1/9/1439 على موقع تداول بتاريخ األولالبنك إلى إعالن إشارة 

غير ملزم  مبدئيتفاق ا إلى الطرفين وتوصلالمحتملة ما بين بنك ساب والبنك األول  االندماجتطورات صفقة 

 3بتاريخ  ساببنك أن يعلن عن توقيعه التفاقية اندماج ملزمة مع  األولالبنك يود  ،معامل مبادلة األسهم بخصوص

 امبينه الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج الخطوات اتخاذ بموجبها علىن االطرف"(، والتي اتفق االتفاقية)" م2018 أكتوبر

من الئحة  49( من الفقرة )أ( من المادة 1من نظام الشركات والفقرة الفرعية ) 193 – 191المواد  كحاامأل وفقا  

 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. االندماج واالستحواذ

جميع أصول البنك  ونقل بنك سابمع البنك األول دمج ستتم عن طريق  االندماجكحاام االتفاقية، فإن صفقة أ بوبموج

، أما البنك األول فسينقضي وعند إتمام صفقة االندماج، فسيستمر بنك ساب في الوجودبنك ساب.  األول والتزاماته إلى

" الدامجلبنك اإلشارة إلى "اوتعد  ، وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك األول.وستلغى جميع أسهمه

  إلى بنك ساب بعد اكتمال عملية االندماج. إشارة في هذا اإلعالن

سهم في بنك  0.48535396فإن مساهمي البنك األول سوف يحصلون على عدد وفي كحال إتمام صفقة االندماج، 

من خالل زيادة رأس مال بنك  . وستصدر هذه األسهم"(المبادلة معامل)" ل كل سهم يملاونه في البنك األولساب مقاب

زيادة عدد ولاير سعودي ( 20.547.945.220)( لاير سعودي إلى 15،000،000،000) من %37بنسبة  ساب

     سهم. ( 2.054.794.522)( سهم إلى 1،500،000،000 ) لبنك ساب مناألسهم المصدرة 

مايو 14لاير سعودي كما في تاريخ  33،51وبناء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم بنك ساب البالغ  

(، تم تقييم سعر على معامل المبادلة المبدئي المتعلق باتفاق الطرفين النم )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلع2018

رة أسهم البنك األول المصدقيمة لاير سعودي وتقييم إجمالي  16.26سهم البنك األول ألغراض صفقة االندماج بقيمة 

  ي.مليار لاير سعود 18.6بحوالي 

السوق  في مقارنة بسعر إغالق السهم %28.5سعر سهم البنك األول بنسبة  في زيادةمعامل مبادلة األسهم يمثل و

)وهو آخر يوم تداول سبق  م2018مايو 14في تاريخ  لاير سعودي كما 12.66والبالغ  "تداول" المالية السعودية

سعر سهم البنك األول بنسبة  في زيادة، و(على معامل المبادلةالمبدئي المتعلق باتفاق الطرفين  تاريخ اإلعالن

)وهو  م2018أكتوبر  3في تاريخ  لاير سعودي كما 14.20في تداول والبالغ  مقارنة بسعر إغالق السهم 14.5%

 مقارنة بعامل المبادلة %12.8. كما يمثل معامل مبادلة األسهم زيادة بنسبة اإلعالن(هذا آخر يوم تداول سبق تاريخ 

 volume weightedة )الامية المتداولالموزون بناء  على السعر على متوسط  مبنيوال 0.430البالغ و المفترض

average price)  م، وزيادة بنسبة 2018مايو  14تاريخ لفترة الستة أشهر التي سبقت ألسهم بنك ساب والبنك األول

بناء  على الامية والمبني على متوسط السعر الموزون  0.433والبالغ المفترض مقارنة بعامل المبادلة  12%

تاريخ لفترة الستة أشهر التي سبقت ( ألسهم بنك ساب والبنك األول volume weighted average priceالمتداولة )
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، وسيملك البنك الدامجمن رأس مال  %73وعند إتمام صفقة االندماج، سيملك مساهمي بنك ساب الحاليين ما نسبته 

 . البنك الدامجمن رأس مال  %27مساهمي البنك األول ما نسبته 

شركة  رأي من وقد تلقى البنك بنك ساب بأن شروط وأكحاام صفقة االندماج عادلة ومعقولةمجلس إدارة ويرى 

وقد  يفيد بذلك. المستشار المالي لبنك ساب فيما يتعلق بصفقة االندماج( ا)بصفته العربية السعودية سن ساكماجولد

لمجلس  التجاريةالتقديرات الرأي باألخذ في االعتبار  لهذا تقديمهاالعربية السعودية عند  سن ساكماجولدقامت شركة 

  إدارة بنك ساب في هذا الشأن.

شركة  رأي من وقد تلقى البنك كما يرى مجلس إدارة البنك األول بأن شروط وأكحاام صفقة االندماج عادلة ومعقولة

وقد يفيد بذلك.  فيما يتعلق بصفقة االندماج(للبنك األول المستشار المالي  ا)بصفته جي. بي. مورقان العربية السعودية

التجارية لمجلس  التقديراتلهذا الرأي باألخذ في االعتبار تقديمها عند  شركة جي. بي. مورقان العربية السعوديةقامت 

   إدارة البنك األول في هذا الشأن.



 

 

هونج كونج وشنغهاي المصرفية كل من شركة  البنك الدامجكبار المساهمين في سياون د إتمام صفقة االندماج، وعن

وشركة العليان السعودية االستثمارية المحدودة )بنسبة ملاية تبلغ ( %29.2. )بنسبة ملاية تبلغ في .القابضة بي

 االجتماعيةوالمؤسسة العامة للتأمينات  (%10.8 تبلغ ملاية بنسبة. )في. ان ماركتس ويست نات وشركة( 18.2%

 أوف بنك رويال باسم سابقا   والمعروفة)شركة نات ويست ماركتس ان. في.  تمثلو(. %9.9)بنسبة ملاية تبلغ 

إل ند بي رويال بنك أوف ساوتالمجموعة يشمل كل من  المساهمين الدوليينعدد من بين ائتالف ( .في. ان ساوتالند

 بيهيروشركة ستشتنغ ادمنستريتياانتور( البنك الدامجمن رأس مال  %4.1ستملك بشال غير مباشر والتي سي )

( وشركة باناو سانتندير اس. البنك الدامجمن رأس مال  %3.7ستملك بشال غير مباشر والتي ) جننانستليشل فاينا

رويال بنك أوف كل من مجموعة  إلىويشار  .(البنك الدامجمن رأس مال  %3ستملك بشال غير مباشر والتي ايه. )

وشركة باناو سانتندير اس. ايه. بــ  جننانستليند بي. إل. سي وشركة ستشتنغ ادمنستريتياانتوربيهير فايناشل ساوتال

   "(.االئتالف أعضاء"

ل من لصالح كوتعتزم شركة نات ويست ماركتس ان. في. بعد إتمام صفقة االندماج تحويل ملايتها في البنك الدامج 

، كحيث ند بي إل سيرويال بنك أوف ساوتال)وهي شركة تابعة لمجموعة  شركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي.

بالتنازل عن ملايتها في البنك الدامج لصالح ند بي إل سي رويال بنك أوف ساوتالأنه من المتوقع أن تقوم مجموعة 

ك بعد الحصول على الموافقات الداخلية لاالندماج وذشركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. بعد إتمام صفقة 

بحيث وشركة باناو سانتندير اس. ايه. وشركة ستشتنغ ادمنستريتياانتوربيهير فايناشل انستلينجن  والنظامية الالزمة(

    في البنك الدامج، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.     يصبح كل منهم مساهم مباشر

هونج كونج شركة )وهي الشركة المالاة ل شركة إتش إس بي سي هولدنغ )بي.إل.سي( تجدر اإلشارة إلى أنكما 

تؤكد م 2018أكتوبر  3إرسال خطاب لمجلس إدارة بنك ساب بتاريخ قد قامت ب (في .وشنغهاي المصرفية القابضة بي

تحقق اكتمال و وذلك وفقا  لعدد من الشروط والتي تشمل في دعم صفقة االندماجالحالية نيتها بموجبه وبشال غير ملزم 

بإرسال خطاب  شركة نات ويست ماركتس ان. في. كما قامت الموضحة في هذا اإلعالن االندماج صفقة شروط

نيتها الحالية في دعم صفقة وبشال غير ملزم  تؤكد بموجبه م2018أكتوبر  3بتاريخ  البنك األول لمجلس إدارة

  الموافقات النظامية ذات الصلة.صدور و أعضاء االئتالفوذلك بشرط الحصول على الموافقة النهائية من  ،االندماج

مصرفية الشركات  يفي قطاعأكحد البنوك الرائدة و 1ثالث أكبر بنك في المملاة البنك الدامجسيصبح ونتيجة لالندماج، 

زيادة  سيسهلوالذي بدوره بشال فريد من الوصول لشباة مصرفية عالمية  الدامج البنك وسيتماناألفراد. و

   االستثمارات في المملاة ونمو التجارة العالمية فيها.

توفير فرص وظيفية العمل على وتطوير مهاراتهم الموظفين ولتدريب بوضع معايير جديدة  البنك الدامجسيقوم كما 

أن ينتج عن صفقة االندماج في كحال إتمامها تسريح الموظفين بصفة  األولوال يتوقع البنك . في منشأة أكبرمميزة 

  إجبارية.

سيستمر كل لهذا اإلعالن، ونتيجة بالعمالء أعمال البناين فيما يتعلق وتجدر اإلشارة إلى أنه لن ياون هناك تغيير في 

دعم جميع أفضل لفي وضع  البنك الدامجوسياون  إلى كحين إتمام صفقة االندماج. واعتياديبنك بالعمل بشال مستقل 

المالية و التمويلية وذلك من خالل تقديم المنتجات، 2030العمالء الراغبين في االستفادة من األهداف الطموكحة لرؤية 

ستثمار في االوالمؤسسات الدولية التي قامت بابتداء  من الشركات من السوق المحلية،  متنوعةرئيسية وفي قطاعات 

 طويلة األجل.إدخار انتهاء بالعمالء السعوديين األفراد الراغبين في شراء منزل أو الدخول في برامج و المملاة

 للبنك نسبة القروض إلى الودائع تاون، فإنه من المتوقع أن الدامجللبنك المالية االفتراضية المعلومات وبناء  على 

مليار دوالر أمرياي( كما في تاريخ  71مليار لاير سعودي )ما يعادل  268إجمالي أصول البنك  يبلغوأن  86.6%

االندماج كحيث  إتمام صفقة بعد الدامج محفظة القروض الخاصة بالبنكمن المتوقع استمرار تنوع وم. 2018 يونيو 30

                                                           
 2018يونيو  30األصول كما في استناداً إلى مجموع 1 



 

 

ألفراد وستمثل قروض ا الدامج من إجمالي محفظة القروض الخاصة بالبنك %77ستمثل قروض الشركات ما نسبته 

 . 2م2018 يونيو 30كما في تاريخ  تلك المحفظة من إجمالي %23ما نسبته 

مليار لاير سعودي )ما يعادل  64.6بنك تبلغ إجمالي قيمته السوقية كحوالي  إيجادالبناين إلى  اندماجوسيؤدي 

كما أنه من المتوقع . 3السوقيةمن كحيث القيمة ي سيصبح ثالث أكبر بنك في المملاة الوبالت دوالر أمرياي(مليار 17.2

 في التااليف لالنخفاض المتوقعنتيجة  ربحية السهم لمساهمي بنك ساب والبنك األول في أن يؤدي االندماج إلى ارتفاع

ومن  ،مجتمعين للبناين م2017 الماليةتااليف السنة مقارنة ب %15-10تتراوح ما بين  بنسبة للبنك الدامج السنوية

ويجب أال تفّسر هذه العبارة على أنها  4إتمام صفقة االندماج.من  المتوقع تحقيق هذا التخفيض خالل ثالث سنوات

تأكيد بأن ربحية السهم للبنك بعد االندماج ستاون أكبر من ربحية السهم خالل الفترات المالية السابقة إلتمام صفقة 

  االندماج.

 ،كحاليا   لبناينالتي لدى االتحتية  البنىتحسين و ،منصة أكثر فعالية ألعمال البنك الدامج يوفر االندماجأن  من المتوقعو

، كما البنك الدامجكما يتوقع بناي ساب واألول من أن يقوم . وردينممع الالقوة التفاوضية للبنك الدامج  تحسينوكذلك 

إيرادات  تزيدومن المتوقع أن  .بشال تدريجيالقوى العاملة للبنك من رفع كفاءة هو الحال لجميع المنشآت الابيرة، 

وزيادة قاعدة العمالء مختلف اإلدارات من قبل المنتجات البناية  تسويقبشال رئيسي من خالل زيادة  البنك الدامج

 .لمصادر التمويلوإضافة تنوع أكبر 

وفقا   في الصفقات المماثلة متعارف عليها تخضع لتعديالت محاسبية سوف وتجدر اإلشارة إلى أن صفقة االندماج

. ويتم كحاليا  إجراء تقييم للتعديالت 5األعمال دمجب والمتعلق ير الماليةالدولية إلعداد التقارمن المعايير  3للمعيار رقم 

شهر من تاريخ إتمام صفقة االندماج لإلنتهاء من إجراء  12فترة تمتد لمدة  الدامج وسيتاح للبنك المطلوبة. المحاسبية

 إلىالتعديالت المحاسبية. وبناء  على المعلومات المتوفرة كحاليا ، فإنه من المتوقع أن تؤدي التعديالت المحاسبية 

في هذه النسبة  تبقىوعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن  الدامج. مال البنك لرأس األولى الشريحة نسبة انخفاض

من مستقبال  هاسيتم تعزيزالتي واالكحتياطيات الابيرة لرأس المال لدى البناين مع األخذ في االعتبار مرتفعة  مستويات

 . المالية الدامج رأس مال إضافي من عوائد البنك توليدخالل 

في  بتوزيع أرباح بشال نصف سنوي بعد إتمام صفقة االندماج. وسيقوم بنك ساب ومن المتوقع أن يقوم البنك الدامج

قبل إتمام صفقة االندماج، وذلك بعد  م2018بالنسبة لعام  على مساهميه سنوية بتوزيع أرباح سياق أعماله اإلعتيادية

جب أكحاام اتفاقية وبموالحصول على موافقة مجلس اإلدارة والموافقات النظامية الالزمة في هذا الخصوص. 

م عرض توصية مجلس إدارة البنك األول بعدم تم. وسي2018لعام توزيع أرباح البنك األول بعدم  االندماج، فقد التزم

    على الجمعية العامة للبنك األول في وقت الكحق للتصويت عليها. توزيع أرباح 

 من الدامج البنكإدارة  مجلس زيادة عدد أعضاءل اتخاذ الخطوات الالزمة وقد تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج على

على موافقة المساهمين والموافقات بعد الحصول ، وذلك صفقة االندماجإتمام اعتبارا من  عضو 11إلى أعضاء  10

 بحيث ياون تشايل مجلس اإلدارة على النحو التالي: النظامية الالزمة،

 7  شركة هونج عضاء المعينين من قبل األ ثالثة منأعضاء من بين األعضاء الحاليين لبنك ساب بما في ذلك

 .كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في

 4  مجلس اإلدارة الحالي للبنك األول.من  ترشيحسيتم تعينهم بناء  على أعضاء 

 :لتنفيذ ما يلي من اتمام صفقة االندماج اعتبارا  تم االتفاق على اتخاذ الخطوات الالزمة كما 

                                                           
 غير المتعثرة. القروض أرصدة إلى استنادا2 

 م2018اكتوبر 3وبنك ساب كما في استناداً إلى القيمة السوقية ألسهم كل من البنك األول 3 
  .من االندماجبعد تحقيق الفوائد المرجوة  م2017ديسمبر 31 في اكم ساب وبنك األول للبنك بالنسبة السهم ربحية إلى استناداً 4
قيام المستحوذ خالل عملية دمج األعمال بتحديد  كيفيةب المتعلقةالمبادئ والمتطلبات  (3) رقم المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتحدد 5 

  اإلفصاحات الالزمة.وتحديد  والشهرةوتقييم األصول وااللتزامات 



 

 

 من قبل مجلس إدارة البنك  الذين سيتم ترشيحهم، وهي أكحد األعضاء لبنى سليمان العليان /السيدة تعيين

   صب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج.في من األول،

  ليين.  من ضمن أعضاء مجلس إدارة بنك ساب الحا البنك الدامجتعيين نائب رئيس مجلس إدارة 

 /الدامجللبنك في منصب العضو المنتدب  ديفيد ديو تعيين األستاذ. 

وسيستمر إتمام صفقة االندماج. بعد أعاله المشار إليهم ويبدأ عمل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية 

العضو )بصفته  نياواليزنسورن /لبنك ساب( واألستاذ العضو المنتدبكحاليا  كل من األستاذ/ ديفيد ديو )بصفته 

 صفقة االندماج.إتمام للبنك األول( في إدارة كل بنك بشال مستقل إلى كحين  المنتدب

استغالل الخبرات الواسعة لدى إدارة البناين لغرض التأكد من كحصول المساهمين وسيعمل البنك بعد االندماج على 

  والعمالء على أكبر قدر من المنفعة نتيجة لصفقة االندماج.

وسيتم إجراء مراجعة  التجارية خالل فترة تنفيذ صفقة االندماج. وعالماتهم وسيستمر كال البناين باستخدام أسمائهم

وفقا  لهوية البنك من قبل شركة متخصصة في هذا المجال واإلعالن عن أي تطورات في هذا الخصوص في كحينه. و

سيحتفظ البنك الدامج بالحقوق المتعلقة  ،)بي.إل.سي( هولدنغ شركة إتش إس بي سيلإلتفاق الحالي ما بين بنك ساب و

  )بي.إل.سي(. هولدنغ باستخدام العالمة التجارية لشركة إتش إس بي سي

كل من شركة العليان أن صفقة االندماج تنطوي على وجود أطراف ذات عالقة، كحيث أن وتجدر اإلشارة إلى 

كل من بنك ساب هم من كبار المساهمين في  االجتماعيةعامة للتأمينات السعودية االستثمارية المحدودة والمؤسسة ال

 في مجلس إدارة كال البناين. ممثل ، كما أن لال منهما والبنك األول

لشركة العليان السعودية االستثمارية  ةممثل ابصفته)لبنى سليمان العليان  /السيدةكما تجدر اإلشارة إلى قيام كل من 

مؤسسة العامة للتأمينات ل)بصفته ممثل ل ياد عبدالركحمن الحسينإاألستاذ/ ( والبنك األولالمحدودة في مجلس إدارة 

بنك كحيث أنه عضو مجلس إدارة في ال) سليمان بن عبدهللا القاضيواألستاذ/(البنك األول في مجلس إدارة االجتماعية

وامتنعوا عن  لمجلس إدارة البنك األول باإلفصاح عن مصلحتهم في صفقة االندماج أسهم في بنك ساب( األول ويملك

 . بالموافقة على إبرام اتفاقية االندماجالصادر  إدارة البنك األولالتصويت على قرار مجلس  المشاركة في

 الجمعية انعقاد تاريخ تحديد وسيتمم. 2019األول من عام النصف ومن المتوقع أن يتم إتمام صفقة االندماج خالل 

نتهاء من إجراءات االو لتقديم عرض المؤكدةبنك ساب عن نيته  إعالن بعد لبنك ساب والبنك األول العادية غير العامة

المستندات  وستتضمن هذه .المطلوبة بموجب اللوائح ذات الصلة ميم المساهميناإعداد ونشر مستند العرض وتع

صدور وبعد  وعملية إصدار األسهم الجديدة لبنك ساب والمخاطر المتعلقة بذلك. االندماج بصفقةالمعلومات المتعلقة 

 مضي مدة، فإنه يجب ونشر هذه القرارات على صفقة االندماجبالموافقة  للبناين الجمعية العامة غير العادية قرارات

 لى االندماجألي من دائني البنك األول بتقديم أي اعتراض قد ياون لديهم ع ةالمدبحيث يسمح خالل هذه ثالثين يوم 

إال عند إتمام صفقة االندماج بشال  واكحدا   يصبحا بناا  . علما  بأن البناين لن إتمام صفقة االندماج بشال نهائي وذلك قبل

 .نهائي

والهيئة العامة  وهيئة السوق المالية العربي السعودي مؤسسة النقدكما تتطلب صفقة االندماج الحصول على موافقة 

تحقيق كافة المتطلبات الالزمة للحصول  تمانهما منويتوقع البناان  .(تداولشركة السوق المالية السعودية )و للمنافسة

المستفيدين كما ستاون صفقة االندماج خاضعة لموافقة المساهمين المستقلين وغير  .على الموافقات النظامية لالندماج

 من األسهم الممثلة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب والبنك األول. %75الذين يمثلون 

 صفقة االندماج لعدد من الشروط التعاقدية الواردة في اتفاقية االندماج، والتي تشمل اآلتي: وتخضع

  بنك ساب والبنك األول.المالية لال من األوضاع عدم كحدوث أي تغيير سلبي جوهري في 

 التزام كل من بنك ساب والبنك األول بعدد من المتطلبات المتعلقة بممارسة األعمال. 

  الحصول على موافقة الجمعية العامة لبنك ساب على إبرام اتفاقية الخدمات الفنية المعدلة )بحسب ما هو

 العامة الخاصة بصفقة االندماج.ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها في نفس الجمعية موضح أدناه(. 



 

 

  الحصول على موافقة الجمعية العامة للبنك األول على إبرام اتفاقيات التسوية الجديدة واتفاقية اإلنهاء

ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها في نفس الجمعية العامة الخاصة بصفقة )بحسب ما هو موضح أدناه(. 

 االندماج. 

 هولدنغ مع شركة إتش إس بي سيقام بنك ساب بإبرام اتفاقية م 2018أكتوبر  3تاريخ في تجدر اإلشارة إلى أنه و

وشركة إتش  وذلك لغرض تعديل عدد من أكحاام اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة كحاليا  ما بين بنك ساب)بي.إل.سي( 

  . "(المعدلة الفنية الخدمات اتفاقية)" )بي.إل.سي( هولدنغ إس بي سي

 :التاليةبإبرام االتفاقيات  م2018أكتوبر  3تاريخ البنك األول بوكذلك قام 

 "( مع كل اتفاقيات التسوية الجديدةثالثة اتفاقيات تسوية مشروطة )" والمتعلقة  االئتالفعضاء أعضو من

بمبلغ إجمالي يبلغ  مستحقة الدفع من قبل شركة نات ويست ماركتس ان. في. قديمة بمبالغ

المستحقة الفوائد باإلضافة إلى ( دوالر أمرياي 116،920،195بلغ )( لاير سعودي وم656،250،000)

وستحل هذه االتفاقيات محل اتفاقية التسوية الحالية والتي تم  ."(المستحقات القديمة)" على تلك المبالغ

تم إبرامها التي م و2016 مايو 2للبنك األول بتاريخ  غير العادية من قبل الجمعية العامة عليهاالموافقة 

 "(.اتفاقية التسوية الحاليةم )"2016يوليو  22 بتاريخ

  إبرام اتفاقية مشروطة مع شركة نات ويست ماركتس ان. في. والتي يتم بموجبها إنهاء اتفاقية التسوية

 "(.اتفاقية اإلنهاءدالها باتفاقيات التسوية الجديدة )"الحالية واستب

موافقة مشروطة باتفاقيات التسوية الجديدة واتفاقية اإلنهاء  االلتزامات الرئيسية في أن سريانوتجدر االشارة الى 

كحقوق والتزامات  ستنتقلمساهمي البنك األول على االتفاقيات وإتمام صفقة االندماج. وعند إتمام صفقة االندماج، 

 .البنك الدامج بموجب هذه االتفاقيات إلىالبنك األول 

 وبموجب أكحاام اتفاقية اإلنهاء فقد اتفق كل من البنك األول وشركة نات ويست ماركتس ان. في. على األمور التالية:

 إنهاء اتفاقية التسوية الحالية. 

  سواء تلك المطالب بها من قبل البنك األول إنهاء وتسوية جميع المطالبات الواردة في اتفاقية التسوية الحالية

أي من شركاتهم أو  أعضاء االئتالفتجاه أو تجاه بعضهما  شركة نات ويست ماركتس ان. في.من قبل و أ

التابعين ألي من الممثلين أو الموظفين التابعة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو 

 . األطراف المشار إليها

بشال منفرد بدفع كحصته من إجمالي ئتالف اال من أعضاء عضوكل  وبوجب أكحاام اتفاقيات التسوية الجديدة، فقد تعهد

كحاالت معينة أو بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ إتمام صفقة  عند كحدوثوذلك  للبنك الدامج مبلغ المستحقات القديمة

 االندماج.

 ، علما  ال يجوز تعديل أو التنازل عن أي من الشروط الواردة في اتفاقية االندماج في جميع األكحوالالجدير بالذكر أنه و

 استيفاء جميع شروط اتفاقية االندماج وبالتالي إتمام الصفقة. ما يضمنال يوجد بأنه 

 :بأثر فوري في أي من الحاالت التالية ستنقضي االندماج اتفاقية أن إلى اإلشارة وتجدر

  جلس إدارة أي من البناين مقيام بنك ساب أو البنك األول باإلعالن على موقع تداول بصدور قرار من

 م بشأن الصفقة.توصيته تغيير بسحب موافقتهم على صفقة االندماج أو

  في كحالقيام أي من الطرفين بتقديم إشعار إنهاء إلى الطرف اآلخر: 
االتفاقية وكان لذلك اإلخالل تأثير سلبي جوهري على أكحاام وبنود  إخالل أكحد األطراف بأي من .1

 .الطرف اآلخر أو على تنفيذ صفقة االندماج
 عدم إتمام صفقة االندماج خالل سنة من تاريخ توقيع االتفاقية. .2

 على إنهاء االتفاقية. خطيا   اتفاق الطرفين .3



 

 

)وهي شركة ماركتس بي. إل. سي.  مع كل من شركة نات ويست ماركتس ان. في. وشركة نات ويستكما تم االتفاق 

رويال بنك أوف ند بي إل سي، كحيث أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة رويال بنك أوف ساوتالتابعة لمجموعة 

ند بي إل سي بالتنازل عن ملايتها في البنك الدامج لصالح شركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. بعد إتمام ساوتال

وشركة باناو سانتندير اس. ايه.  ل على الموافقات الداخلية والنظامية الالزمة( ك بعد الحصولصفقة االندماج وذ

 تلتزماالتفاق،  اخضوعهم لفترة كحظر. وبموجب هذعلى وشركة ستشتنغ ادمنستريتياانتور بيهير فايناشل انستلينجن 

شركة نات ويست ماركتس ان. في. وشركة نات ويست ماركتس بي. إل. سي. وشركة باناو سانتندير اس. ايه. 

فترة تنفيذ بعدم نقل أي من أسهمهم في البنك األول خالل وشركة ستشتنغ ادمنستريتياانتور بيهير فايناشل انستلينجن 

شركة نات  كل من تالتزمكما  (.مثل هذه الحاالت مع وجود بعض االستثناءات المتعارف عليها فيصفقة االندماج )

بعدم نقل أي من  بي. إل. سيشركة نات ويست ماركتس ووشركة باناو سانتندير اس. ايه. ويست ماركتس ان. في. 

مع وجود بعض االستثناءات المتعارف عليها لمدة ستة أشهر من تاريخ إتمام صفقة االندماج ) البنك الدامجأسهمهم في 

ر كحظألي  جن غير خاضعةنفايناشل انستلي بيهير، مع العلم بأن شركة ستشتنغ ادمنستريتياانتور (هذه الحاالتفي مثل 

 بعد إتمام صفقة االندماج.على نقل أسهمها 

 سياون عميم المساهمين والذيت ونشر وبعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة، سيقوم بنك ساب بإصدار

ن هذا التعميم جميع موسيتض .االندماج لغرض المال رأس زيادة على الموافقة لغرض ساب بنك لمساهمي ا  موجه

لمساهمي  ا  سياون موجه والذي مستند العرض ونشربإصدار التفاصيل المتعلقة بصفقة االندماج. كما سيقوم بنك ساب 

وسيقوم البنك األول بإصدار البنك األول والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من بنك ساب لمساهمي البنك األول. 

لمساهمي البنك األول والذي سيتضمن بشال رئيسي رأي  ا  موجهوالذي سياون  تعميم مجلس إدارة البنك األول ونشر

وستتضمن هذه المستندات جميع المعلومات المتعلقة بصفقة  مجلس إدارة البنك األول بخصوص صفقة االندماج.

وتجدر اإلشارة إلى أنه االندماج وسيتم نشرها في وقت الكحق بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات العالقة. 

أعاله البنك األول االعتماد فقط على المعلومات الواردة في المستندات المشار إليها و بنك ساب يجب على مساهمي

 .في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عند اتخاذ قرارهم بشأن صفقة االندماج

 

كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلعالن ال يمثل إعالن عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل بنك ساب ألغراض الئحة 

اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم عرض في وقت  وسيتمهيئة السوق المالية.  مجلس الصادرة عن واالستحواذاالندماج 

ين مالكحق وذلك بعد استيفاء عدد من الشروط الواردة في اتفاقية االندماج وفي جميع األكحوال قبل نشر تعميم المساه

 ومستند العرض وتعميم مجلس اإلدارة المشار إليهم أعاله. 
 

شركة جي. فيما قام البنك األول بتعيين  السعودية كمستشار ماليس العربية ن ساكماجولدتعيين شركة ب وقام بنك ساب

محامون  شركة أبو كحيمد وآل الشيخ والحقبانيوقام بنك ساب بتعيين  كمستشار مالي. بي. مورقان العربية السعودية

دالعزيز بن عب شركةفيما قام البنك األول بتعيين  بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني ومستشارون قانونيون

 .كمستشار قانوني إبراهيم العجالن وشركاه بالتعاون مع بيار ماكنزي ليمتد

 

لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين على  اوامتنانهم اتقديم شارهمإدارة بنك ساب والبنك األول  يويود مجلس

 دعمهم وجهودهم المستمرة لتطوير القطاع المالي في المملاة العربية السعودية.

 

لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة المالية ووزارة التجارة  يقدم المجلسين شارهماكما  

 .االندماج صفقةسعودية على دعمهم المستمر وتعاونهم مع كافة أطراف واالستثمار وشركة السوق المالية ال

 

الموقع كل من ولمزيد من التفاصيل كحول صفقة االندماج الرجاء مراجعة عرض المستثمرين والمنشور على 

 األول. الموقع االلاتروني للبنكااللاتروني لبنك ساب و

 

 إشعار مهم

 



 

 

بنك ساب أسهم بما في ذلك  ورهمألي أسهم على الجطرح هذا اإلعالن بمثابة  اعتبارتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز 

نشرة  تعميم مساهمين أو وال يجوز اعتبار هذا اإلعالن على أنه. االندماجصفقة الجديدة التي سيتم إصدارها لغرض 

  .إصدار

 التوقعات المتعلقة باألرباح

تتعلق باألرباح، كما أنه ال يجب عالن على أنها توقعات مستقبلية ال يجوز اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا اإل

ستاون مساوية أو ستزيد عن  لال من بنك ساب والبنك األول السهماعتبار هذا اإلعالن على أنه تأكيد بأن ربحية 

  ربحية السهم في الفترات المالية السابقة. 

 

 

 واإلفادات المستقبليةالتوقعات 

المتعلقة بصفقة االندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من أو التصريحات  والمعلومات الواردة فيهإن هذا اإلعالن 

وباستثناء اإلفادات التي تاون مبنية على كحقائق "إفادات مستقبلية".  عدت   تاون أوقد  قبل بنك ساب أو البنك األول

مبنية وغير  وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، ،إفادات مستقبليةقد تعتبر  األخرى اإلفاداتجميع فإن تاريخية، 

 أو البنك األول ساب بنك من وتنبؤات وتقديرات وأهداف وتقييمات وتوقعات افتراضات بل على على كحقائق تاريخية

األكحداث  أو األداء أو النتائجمما قد يؤدي إلى اختالف  ،عرضة للمخاطر والتقلبات فهيوعليه،  مستقبلية، أكحداث بشأن

صراكحة أو ضمنا  في مثل هذه اإلفادات المستقبلية. وتتعلق اإلفادات المستقبلية بشال كبير عما كان متوقعا  الفعلية 

األثر المتوقع لصفقة االندماج على بنك ساب أو البنك األول أو البنك الواردة في هذا اإلعالن بعدة أمور من ضمنها 

 وقائع تاريخية.ال تتعلق بفضال عن إفادات أخرى ، لنطاق الخاص بصفقة االندماجواالمتوقع والجدول الزمني  الدامج،

ويمان بشال عام تحديد تلك اإلفادات المستقبلية من خالل ما يستخدم فيها من كلمات دالة على المستقبل مثل "تخطط" 

 و"من المحتمل" ""قد" و"سوف" و"ينبغي" و"من المتوقعو "تنوي" " و"ترى" و"تتنبأ" و"تتوقعو"ت قدر" و

وعلى الرغم من . و"ستاون" أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى

 بأن اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا اإلعالن معقولة، إال أنهم ال يستطيعون أن بنك ساب والبنك األول يعتقدون

بأن هذه التوقعات ستتحقق بشال الوراد في هذا اإلعالن، كحيث أن طبيعة التوقعات المستقبلية عادة ما  اتتقديم ضمان

نظرا  لوجود عوامل كثيرة ( غير المتوقعةأو المتوقعة أو )المعلومة أو غير المعلومة  تاون عرضة للتقلبات والمخاطر

  قد تؤثر على تحقق أي من اإلفادات أو التوقعات المستقبلية.

والتي  الدامجلبنك ساب والبنك األول أو البنك  العمليات المستقبليةكما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على 

في هذه  ضمنا  صراكحة أو  متوقعا  بشال كبير عما كان  ةالفعلي النتائج والتطوراتقد يؤدي إلى اختالف  ابدوره

، كحيثما عنها )أو التنازل البناين على استيفاء شروط اتفاقية االندماج. وتتمثل هذه العوامل في قدرة اإلفادات المستقبلية

، العالمي والمحلي على الصعيدين الوضع االقتصادي ياون ذلك مسموكحا(، باإلضافة إلى عوامل أخرى ومنها:

اهات ، واتجأسعار صرف العمالت و في أسعار الفائدةمثل التقلبات بالسوق  المرتبطةوالمخاطر  وأسعار األصول،

الجهات  أو/  و الحاومات وإجراءات سياسات والتغيرات فيالقوانين والتغيير في األنظمة و ،و المنافسة السوق،

 السياسي االستقرارالمتعلقة ب والتغيرات(، والضرائب المال رأسمتطلبات ب المتعلقة التغييرات ذلك في بما) التنظيمية

 وتقلبات، واالناماش، والتضخم، الفائدة ومعدل، التنظيم أنشطة إعادة بسبب التجارية العمليات وتعطل، واالقتصادي

 وعدم، المخطط لها أو المستقبلية العروض أو البيع أو االستحواذ عمليات في اليقين عدم أوجه من ذلك وغير، العملة

 في التغييرات ذلك في بما) االندماج عملية عند تنفيذ من منافع التآزر المتوقعة االستفادة فعليا   على الدامج البنك قدرة

األول  البنك وبرامج عمليات دمج على بنك ساب قدرة وعدم(، الدامج للبنك الموظفين أو/  و اإلدارة تشايل مجلس

 ذلك في بما) بشال غير متوقع تأخيرل تعرضه أو/ و تابد البنك بعد االندماج لتااليفو ،االندماج تنفيذ عند بنجاح

 عملية تحقق عند باالندماج المتعلقة الصعوبات أو(، واالكحتيال السيبرانية والجريمة المعلومات تقنية أنظمة تعطل

 في قد تتسبب أو/  و المستقبلية العمليات على بها التنبؤ يمان ال أو معروفة غير أخرى عوامل تؤثر كما قد .االندماج



 

 

 اإلفادات هذه تفسير بالتالي و وينبغيفي اإلفادات المستقبلية.  متوقعا  عما كان  كبير بشال الفعلية النتائج اختالف

  .العوامل هذه ضوء في المستقبلية

كما ال يقدم بنك ساب أو البنك األول أو أي كما أن جميع اإلفادات المستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ هذا اإلعالن. 

وقعات تبشأن كحدوث أي من ال أو ضمان أو تأكيد أو تعهدإقرار أو مستشاريهم أي  أو موظفيهم مدراءهممن تابعيهم أو 

وقد  .بهاتتعلق  ومخاطر على شاوك المستقبلية كحيث تنطوي اإلفادات، في اإلفادات المستقبلية أو ضمنيا   فعليا  الواردة 

 أو الواردة التحذيرية جميع اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا اإلعالن بتحفظ ، كحسبما هو مبين في البيانات تم تقديم

 بنك وال ي عتبركبير على اإلفادات المستقبلية.  بشالعدم االعتماد القارئين ويجب على  .هذه الفقرة في إليها المشار

من  أي مراجعة أو بتحديث التزام أو نية أي ويخلي كل منهما نفسه من التزامات، ألية األول خاضعا   البنك أو ساب

ذلك، ما لم يلزم ذلك التحديث أو تلك  غير أو مستقبلية أكحداث أو جديدة معلومات نتيجة سواء اإلفادات المستقبلية،

 المراجعة بناء على موجباتهما القانونية أو التنظيمية.

 

  

 

  

       

 

 


