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 التوصل إلى اتفاقية اندماج ملزمة
 

ساب واألول عن توقيع  افقة االندماج المحتملة، أعلن بنكمبدئي بشأن ص تفاهمبعد مرور أربعة أشهر ونصف من التوصل إلى 
، أي سيتم تحويل كل سهم من أسهم البنك 0.485عامل المبادلة عند م. تم الحفاظ على في الرابع من أكتوبراتفاقية اندماج ملزمة 

مايو )اتفاق مبدئي(  14األول يوم % في سعر سهم 28.5سهم من بنك ساب. يشير ذلك إلى زيادة بنسبة  0.485األول إلى 
. كما قد فصلنا سابقاً، سينقضي البنك األول وستلغى جميع أسهمه، في الثالث من أكتوبر% عن سعر السهم 14.5وبنسبة 

 .2019في النصف األول من عام عملية االندماج  من المتوقع أن يتم االنتهاء من حيث في الوجودبنك ساب  وسيستمر

 
وإتش أس بي سي مع االستمرار في كونه بنكاً  الجديد الروابط الدولية ما بين بنك ساب ىستقو ،عملية االندماج ه بعدنعتقد أن

ً سعودياً، حيث أن كيان ً مشترك ا اتفاقية الخدمات الفنية  وتمديدأكبر سيعزز من هذه الميزة. يعد الدعم العام من إتش أس بي سي  ا

ً إيجابياً. على ال 2027حتى عام   قطاع األفرادرغم من أن كال البنكين يركزان بشكل أساسي على الشركات، إال أن حصة أمرا
أكثر  هذا االندماجأن  نرىفي موقع أفضل في السوق.  استضعه ذكر في االجتماع الهاتفي، ، حسبما%9-8البالغة والمجتمعة 

  .في البنك الدامج والتشغيلية الرئيسية لهماأنه سيحسن المقاييس المالية  نظراً إلى األول بالنسبة لمساهمي إيجابية

 

 النقاط أهم
 عملية االندماج:متعلقة بأبرز النقاط الالتالي يوضح 

% من 27 % من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمي البنك األول73سيملك مساهمي بنك ساب الحاليين  .1

 .رأس مال البنك الدامج
إل.سي )أكبر شركة مالكة في البنك الدامج( نيتها الحالية في دعم صفقة بي.هولدنغ سي أكدت شركة إتش إس بي  .2

 .تمديد اتفاقية الخدمات الفنيةمع  االندماج

 .سيصبح البنك الدامج ثالث أكبر بنك في المملكة العربية السعودية .3
وتجدر  القادمة. ثالث سنواتالنتيجة لالنخفاض المتوقع في التكاليف خالل  األرباحيؤدي االندماج إلى ارتفاع س .4

ً للمعيار رقم  الدولية إلعداد من المعايير  3اإلشارة إلى أن صفقة االندماج سوف تخضع لتعديالت محاسبية وفقا

 .من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض نسبة الشريحة األولى لرأس مال البنك الدامج التي التقارير المالية
من المتوقع أن  إال انهلموظفين بصفة إجبارية، لإتمامها تسريح االندماج في حال  ينتج عن صفقة لنفي حين أنه  .5

 .يقوم البنك الدامج برفع كفاءة الفريق مع الوقت ولن يكون هناك فائض عن الحاجة

إال أن البنك األول لن يقوم بتوزيع أرباح نقدية هذا العام.  ،2018نهائية لعام أرباح توزيعات سيقوم بنك ساب بدفع  .6
 .نصف سنويبشكل البنك الجديد توزيعات سيدفع 

 البنك األول.إدارة من مجلس  4من مدراء بنك ساب الحاليين و  7عضواً،  11يتألف مجلس اإلدارة الجديد من س .7

السيد  سيعينبينما )أول سيدة ترأس مجلس إدارة بنك سعودي( لمجلس اإلدارة  ةً ستكون السيدة لبنى العليان رئيس .8
 العضو المنتدب.في منصب ديفيد ديو 

س بي أإتش أس بي سي وستتاح له إمكانية الوصول إلى الشبكة الدولية وخبرات  إتششعار  الدامجسيستخدم البنك  .9

 الجديدة. الخدمات الفنيةسي في نطاق اتفاقية 
 تهاتسويتم تالبنك األول س لدىمليار لاير  عنقيمتها تزيد  التي نات ويست ماركتس على شركة المستحقات القديمة .10

  .هاقبل من

شركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن ووف سكوتالند وشركة بانكو سانتندير أوافق رويال بنك  .11
رويال  التزمعالوة على ذلك، . عملية الدمج حتى إتمام خضوعهم لفترة حظرالبنك األول( على األجانب في  المالك)

 إتمام صفقة االندماج.  من تاريخلمدة ستة أشهر خضوعهم لفترة حظر بسانتندير وف سكوتالند وشركة بانكو أبنك 

 
 الملكيةالقوائم المالية األولية و
 200لودائع اقاعدة . بلغ إجمالي 2018يو، نيو 30اعتباراً من لبنك الدامج لالمبدئية  قائمة المركز المالييوضح الجدول التالي 

ً مليار لاير  ً بالمنافسين. يمنحه أفضليةمليار لاير، مما  46 تجاوزت المساهمينحقوق وتقريبا  مقارنة

 

 
 المصدر: الرياض المالية وتقارير الشركات 

 
 
 

 

جدول 1: قائمة المركز المالي كما في 30 يونيو 2018 )مليار لاير(

البيانات األولية األول ساب

48.9 16.6 32.3

172.5 59.1 113.4

268.0 84.9 183.0

199.1 66.2 132.9

221.5 71.4 150.0

20.5 11.4 15.0

46.4 13.5 33.0

رأس المال المدفوع
ن حقوق المساهمي 

إجمالي المطلوبات

البند

االستثمارات

القروض

إجمالي الموجودات

الودائع

 السعودي المصارف قطاع
  البنك األولوالبنك السعودي البريطاني اندماج  
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لمساهمي البنك األول مليون سهم إضافي  550 أن يصدريحتاج  ساببنك ن أإلى  0.485مبادلة األسهم البالغ يشير معامل 

 مليار لاير وفقاً لألسعار الحالية. 65قيمته السوقية  تقاربمن المتوقع أن مليار لاير. و 20.55لكيان الجديد اليصبح رأس مال 

 

 
  المصدر: الرياض المالية وتقارير الشركات 

 
شركة  تليها% 29.2المساهم األكبر في الكيان الجديد بنسبة  كون شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في.تس

 %.9.9لتأمينات االجتماعية بنسبة المؤسسة العامة ل% ثم تأتي 18.2العليان بنسبة 
 

 
 الشركات إعالنالمصدر:  

 
 سعر السهمدليل 

عالوة بنسبة مايو، و 14 سعر السهم في% لمساهمي البنك األول على 28.5 يشير معدل مبادلة األسهم إلى عالوة بنسبة
 حسبالبنكين في تداول  لكالاالفتراضي . يوضح الجدول أدناه سعر السهم سعر السهم في الثالث من أكتوبر لىع 14.5%
 عن ذلك.االنحراف توقعات المستثمرين إلى قد تؤدي تحركات السوق وتكاليف المعامالت و .األسهم مبادلة معامل

 

 
 المصدر: الرياض المالية 

 
 بنكسيكون ثالث أكبر البنك الدامج 

ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث الودائع والقروض، كما هو موضح في االندماج عملية بعد  الجديد بنك سابسيكون 

 .يونيو 30على القوائم المالية في بناءً  الجدول التالي
 

 
  المصدر: الرياض المالية وتقارير الشركات 

 

 
 
 

جدول 2: بيانات مالية أولية أخرى 

البيانات األولية األول ساب

2,055 1,143 1,500

64.6 16.2 48.4

%86.6 %86.1 %82.4

القيمة السوقية )مليار ريال(

معدل القروض إل الودائع

ا ااااااا ااااااا ااااااا اااااا: ااااا

البند

األسهم المصدرة )مليون سهم(

نسبة الملكية المالك

%29.2 . ي
ن
. ف ي كة هونج كونج وشنغهاي المرصفية القابضة ب  شر

%18.2 كة العليان السعودية االستثمارية المحدودة شر

%9.9 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%4.1 ) ي إل سي كة نات ويست ماركتس )رويال بنك أوف سكوتالند ب  شر

%3.7 يتيكانتوربيهت  فايناشل انستلينجن
كة ستشتنغ ادمنستر شر

%3.0 كة بانكو سانتندير شر

جدول 3: المالك الرئيسيين للبنك الدامج

ااا: ااااا ااااااا ااا

36.00 35.00 33.51 32.00 31.00 سعر سهم بنك ساب

0.485 0.485 0.485 0.485 0.485 معامل المبادلة

17.47 16.99 16.26 15.53 15.05 سعر سهم البنك األول

جدول 4: دليل أسعار أسهم بنك ساب-األول )لاير(

بنوك في 30 يونيو، 2018 )مليار لاير( تمويل في قطاع ال قروض/ال ودائع وال جدول 5: ال

القروض الودائع البنك رقم القروض الودائع البنك رقم

266.0 317.7 األهلي 1 266.0 317.7 األهلي 1

228.9 280.4 الراجحي 2 228.9 280.4 الراجحي 2

172.5 199.1 ساب-األول 3 116.6 168.6 سامبا 3

116.6 168.6 سامبا 4 144.3 153.4 4 الرياض

144.3 153.4 الرياض 5 122.8 146.7 الفرنسي 5

122.8 146.7 الفرنسي 6 113.4 132.9 ساب 6

117.5 129.2 ي العرب  7 117.5 129.2 ي العرب  7

81.9 88.9 اإلنماء 8 81.9 88.9 اإلنماء 8

59.3 71.3 االستثمار 9 59.3 71.3 االستثمار 9

47.3 52.2 البالد 10 59.1 66.2 األول 10

39.8 47.8 الجزيرة 11 47.3 52.2 البالد 11

1,397.2 1,655.3 اإلجمالي 39.8 47.8 الجزيرة 12

1,397.2 1,655.3 اإلجمالي

بعد عملية االندماج قبل عملية االندماج
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 ومستقبل الكيان محتمل تكاليفض اخفان

ً لإلعالن، يتوقع الفريق انخفاض التكاليف السنوية للبنك الدامج بنسبة تتراوح ما بين  ثالث سنوات ال% خالل 15-10وفقا
-10 بنسبة. قمنا بدمج المصاريف التشغيلية وصافي الدخل للنصف األول من العام وقمنا بخفض المصاريف التشغيلية القادمة

ثبوت جميع  مليون لنصف السنة، بافتراض 360و مليون لاير  240في قدره إلى تحقيق صافي دخل إضا يشير%، مما 15

ً العوامل األخرى. يمثل ذلك  ً دالليا ً  36-12 لمدةفي التكاليف فقط  انخفاضا  انخفاض التكاليفعتمد ي، حيث بعد االندماجشهرا
 .بما فيها المصاريف المتعلقة باالندماج على العديد من العوامل الفعلي

 

 
  المصدر: الرياض المالية وتقارير الشركات 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

جدول 6: قائمة الدخل كما في 30 يونيو 2018 )مليون لاير(

المصاريف 

التشغيلية )-%15(

المصاريف 

التشغيلية )-%10(
البيانات األولية األول ساب

- - 4,051.6 1,338.5 2,713.1

- - 1,338.4 398.5 939.9

2,041.9 2,162.0 2,402.2 1,203.4 1,198.8

3,371.3 3,251.2 3,011.0 539.6 2,471.3

البند

ي دخل العموالت الخاصة 
ن
صاف

الدخل غت  األساسي

المصاريف التشغيلية

ي الدخل
ن
صاف
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 السهم تصنيف

 مُصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائدإجمالي 

 %15أكبر من +

% و      15المتوقعة بين + العوائد إجمالي

- 15% 

 المتوقعة اقل من العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

 أيضاً  تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى*تعتبر نسب العوائد 

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

، وعلى وجه دقة البيانات والمعلومات المقدمةن الرياض المالية ال تضمن هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأ

د به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي دم االعتماد على دقة، و/أو عدالةمالية. وبناء عليه، فإنه يجب عتقديم عرض لشراء أية أوراق 

منسوبي الرياض المالية من  يكون أي منلن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن دام لهذا التقرير أو محتوياته، ومسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخ

حد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم أ. الرياض المالية أو موظفيها أو موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقريرمدراء، ومسؤولين، و

 .في هذا التقريراستثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها 

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه لتوقعات واردة في هذا التقرير، ولتنبؤات او اأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او ا

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

ؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن ي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مالقيمة أل

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافت هذا التقرير يقدم معلومات ذا

ص االستثمار يجب على القارئ الحصول قبل اتخاذ أي قرار بخصو و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئيأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة 

يكون  ا النوع من االوراق المالية قد العلى المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذ

  األشخاص.مالئما لجميع 

 .اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرليا أو جزئيا، وجميع المعلومات وثي، كال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البح
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