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   ضخم الندماج اال ▪
ومجموعة سامبا المالية )سامبا(، أعلن اثنان من أكبر البنوك في المملكة، البنك األهلي التجاري )األهلي( 

عبر تداول، عن توقيعهما التفاقية إطارية لبدء بدراسات العناية المهنية الالزمة   2020يونيو  25يوم 

االندماج الثاني  ذلك والتفاوض على األحكام النهائية للصفقة محتملة. في حال إتمام الصفقة، فسيكون

استجاب   .2019نكي ساب واألول خالل الربع الثاني من عام في القطاع المصرفي السعودي منذ اندماج ب

% في  5بنك األهلي بنسبة  ال% وسهم  10سوق األسهم بشكل إيجابي حيث ارتفع سهم بنك سامبا بنسبة  

   أول يوم تداول بعد اإلعالن.

لمندمج.  بموجب االتفاقية، سيكون البنك األهلي التجاري البنك الدامج، ومجموعة سامبا المالية البنك او

  267بحيث سيقوم البنك األهلي التجاري بامتالك جميع موجودات ومطلوبات سامبا في دفاترها )بقيمة 

( وذلك مقابل  2020مليار ريال، على التوالي، حسب البيانات المالية للربع األول من عام  222مليار ريال و 

لمساهمي المجموعة. نتوقع بأن يؤدي هذا االندماج إلى انخفاض التكاليف  إصدار البنك األهلي أسهما  

ا  .خالل السنوات القليلة المقبلة باإلضافة إلى خلق قاعدة عمالء أكثر تنوع 

ليصبح أكبر بنك في المملكة من حيث األصول، كما هو موضح في   المالي مركزهمن األهلي  نكبال سيعزز

 الشكل أدناه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا    سيعزز من قوة أن هذا االندماج  بنعتقد   ا على تمويل    ا  ضخمالقطاع المصرفي السعودي وسيخلق كيان  قادر 

كون  يس  باإلضافة إلى ذلك،  الطموحة.  اوأهدافه  2030من رؤية    المقبلةالصفقات الضخمة ومواكبة المرحلة  

هناك مخاوف حول المنافسة داخل  لكن  على المنافسة بشكل أفضل مع البنوك اإلقليمية والدولية. ا  قادر

ا في السوق خلقت المصرفي، ألنها  القطاع ا عمالق    العربي السعودي قد  مؤسسة النقد  رغم أن  ، العب 

ا أن   على تنظيم القطاع المصرفي بشكل فعال. لديها القدرة  أظهرت مرار 

     : البنود الرئيسية لقائمة المركز المالي )مليون ريال( 1جدول  

 الكيان الجديد  مجموعة سامبا المالية  البنك األهلي التجاري  

 45,740 - 44,720 20,000 30,000 رأس المال* 

 802,089 267,083 535,007 الموجودات 

 453,036 147,822 305,214 القروض 

 552,951 177,710 375,241 الودائع 

    
 2020المصدر: الرياض المالية ، النتائج المالية للشركات في الربع األول  

 ( 0.787  -   0.736طاق معامل المبادلة ) ن * بناءا  على  

   السعودي   المصارف   قطاع 
 المالية سامبا مجموعةو  التجاري  األهلي  البنك  بين  محتمل  اندماج

2020  يونيو   29  

 إجمالي موجودات البنوك بعد الدمج )مليون ريال( :  1شكل  

 

 تقارير الشركاتالمصدر: الرياض المالية، 
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   السعودي   المصارف   قطاع 
 المالية سامبا ومجموعة التجاري األهلي البنك بين  المحتمل االندماج

  

 

 بعد االندماج  ماذا سيحدث 

 محليا  

سيكون الكيان الجديد البنك األكبر في المملكة العربية السعودية من ناحية األصول والقروض والودائع  

 أدناه:   لاشكباألوكذلك من ناحية رأس المال، كما هو موضح 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ولمزيد من التفاصيل ُيرجى االطالع على الُملحق في نهاية التقرير

  

 البنوك بعد الدمج )مليون ريال(   القروض إجمالي    : 2شكل 

 

 المصدر: الرياض المالية، تقارير الشركات
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2020الربع األول -القروض 

 البنوك بعد الدمج )مليون ريال(   الودائع إجمالي    : 3شكل  

 

 المصدر: الرياض المالية، تقارير الشركات
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2020الربع األول -الودائع  

 البنوك بعد الدمج )مليون ريال(  رأس المال إجمالي    : 4شكل  

 

 المصدر: الرياض المالية، تقارير الشركات
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   السعودي   المصارف   قطاع 
 المالية سامبا ومجموعة التجاري األهلي البنك بين  المحتمل االندماج

  

 

 خليجيا  

من ناحية األصول، كما هو مّوضح   مجلس التعاون الخليجيدول في  ثالث أكبر بنكسيكون الكيان الجديد 

 أدناه: بالشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 نطاق معامل المبادلة  

سهم جديد لكل سهم    0.787و    0.736بحسب اإلعالن، اتفق البنكان على نطاق معامل مبادلة يتراوح ما بين  

ا لسعر اإلغالق للبنك األهلي  المالية  من أسهم مجموعة سامبا   37.25يونيو البالغ    24التجاري في تاريخ  . ووفق 

ريال لكل سهم، أي ما يمثل زيادة  29.32 -ريال  27.42ريال لكل سهم، فإن السعر المعروض سيتراوح ما بين 

 يونيو. 24% عن سعر إغالق سهم المجموعة في  27.5 -% 19.2نسبتها 

إال اننا نجد أن سهم بنك ، يونيو 24تاريخ  بالرغم من أن الزيادة في السعر قد تبدو مرتفعة مقارنة بسعره في

مكرر القيمة الدفترية لسهم سامبا. حيث أن مكرر القيمة  أعلى بكثير من  األهلي يتداول عند مكرر قيمة دفترية  

،  مرة، على التوالي. لذلك 1.0و  1.6لسهمي األهلي وسامبا يتداوالن عند مستويات  2019الدفترية لعام 

مكرر القيمة من متوسط    مكرر القيمة الدفترية لسهم سامباألنها تقرب    % مبررة28  -%  19تبدو الزيادة بنسبة  

 . مرة 1.5 الدفترية للقطاع والبالغ

 ( : دليل أسعار أسهم البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية )ريال 2جدول  
       

 37.25 37.25 سعر سهم البنك األهلي

 0.787 0.736  معامل المبادلة

 29.32 27.42 سعر سهم بنك سامبا
       

 المصدر: الرياض المالية 

مستحق    العوض المحتملة، فإن إجمالي    في حال اكتمال الصفقةالمذكورة أعاله،    لنطاق معامل المبادلةنتيجة  

مليون سهم  1.540 -مليون  1.441بين ما الدفع من قبل البنك األهلي التجاري لمساهمي سامبا سيتراوح 

 بنك األهلي.  في جديد  

 

 
 

 ( مليار دوالر ) الموجودات  ترتيب البنوك من حيث    : 5شكل  

 

 أرقامالمصدر: الرياض المالية، 

 2019* بيانات السنة المالية *
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   السعودي   المصارف   قطاع 
 المالية سامبا ومجموعة التجاري األهلي البنك بين  المحتمل االندماج

  

 

 األداء األخير للبنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية  

 2020الربع األول    خالل األهلي  

% على أساس ربعي، أي بوتيرة أسرع مقارنة باألرباع الماضية، حيث  8التمويلية بنسبة  األهلي نمت محفظة

مليار ريال على  21.9مليار ريال، في حين واصلت الودائع اتجاهها الصاعد، لتنمو بمقدار  22.9زادت بمقدار 

بلغ صافي   %.81% في الربع السابق إلى 80بالتالي، ارتفع معدل القروض إلى الودائع من وأساس ربعي. 

 .% على أساس ربعي16% على أساس سنوي وبانخفاض بنسبة 2مليار ريال، بارتفاع نسبته  2.8الدخل 

 2020الربع األول   خالل سامبا  

مليار ريال. بينما   6.2استمر صافي التمويل على اتجاهه الصاعد للربع الثالث على التوالي، حيث ارتفع بمقدار 

% في الربع  78أخرى بعد ربع واحد من التحسن. ارتفع معدل التمويل إلى الودائع من تراجعت الودائع مرة 

%، ليصبح واحد من أقل نسب التمويل إلى الودائع بين أقرانه، مما يوفر مساحة واسعة لنمو  83السابق إلى  

% على  20  هتالقروض وإن كان ذلك في بيئة صعبة. جاء صافي الدخل بأثر إيجابي فاق التوقعات بارتفاع نسب

 .  % على أساس ربعي67أساس سنوي وبنسبة 

وأقوى، وخصوصا  في هذا  ِكال البنكين في وضع جيد اآلن، ولكن هذا االندماج سيخلق كيانا  ُمشتركا  أكبر 

  الدخول للمملكة.من  التوقيت حيث تسعى بنوك أجنبية

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة  ، بينما تبرز األفراد األهلي بحضور أكبر في قطاع  بنكال أعاله، يتمتع الشكلكما هو موضح في 

 .للمساهمين إضافية وقيمة  تكامل فسوف يخلق ندماج، اال  تم. إذا الشركاتسامبا أكثر في قطاع 

و/أو انخفاض    سامبازيادة في سعر سهم    خاللسعر سهم البنكين نحو معامل المبادلة، أي من  تقارب  نتوقع  

 .معامل المبادلةنطاق بافتراض  األسعارمن فرق   أرباحللتخلص من أي فرص تحقيق ، سهم األهلي  سعر

 المساهمون المشتركون 

البنك األهلي التجاري و مجموعة سامبا المالية: صندوق   بينُمشتركين ال مساهمينمن كبار الهناك ثالثة 

االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. الجدول التالي 

 :يونيو 25يوضح نسب الُملكية كما في يوم 

 موعة سامبا بين البنك األهلي ومج   المشتركون   : المساهمون الرئيسيون 3جدول  
       

 مجموعة سامبا  بنك األهلي  اسم المالك 

 %22.91 %44.29  صندوق االستثمارات العامه

 %11.54 %5.36  المؤسسة العامة للتقاعد

 %7.09 %5.18 المؤسسه العامه للتامينات االجتماعيه
       

 المصدر: الرياض المالية ، تداول 

 تحليل الموجودات حسب القطاعات التشغيلية    : 6  شكل 

 

 2019لسنة المالية تقارير الشركات لالمصدر: الرياض المالية، 
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   السعودي   المصارف   قطاع 
 المالية سامبا ومجموعة التجاري األهلي البنك بين  المحتمل االندماج

  

 

 المالحق ▪
 

 

 

 

  

بنك  بنك الموجوداتال بنكالموجوداتال بنكرأس المالال رأس المالال

كيان الجديد )األهلي+سامبا(       535,007األهلي كيان الجديد )األهلي+سامبا(           30,000األهلي    802,089ال 45,740 - 44,720ال

                       30,000الرياض           30,000الرياض     391,901الراجحي      391,901الراجحي

                       25,000الراجحي           25,000الراجحي     279,697الرياض      279,697الرياض

                       20,548ساب           20,548ساب      265,472ساب       265,472ساب

                       20,000اإلنماء           20,000سامبا     184,871العربي       267,083سامبا

                       15,000العربي           20,000اإلنماء     178,149الفرنسي       184,871العربي

                       12,054الفرنسي           15,000العربي     138,021اإلنماء      178,149الفرنسي

                         8,200الجزيرة           12,054الفرنسي      100,805االستثمار       138,021اإلنماء

                         7,500االستثمار             8,200الجزيرة        89,734الجزيرة       100,805االستثمار

                         7,500البالد             7,500االستثمار        88,498البالد         89,734الجزيرة

                    191,542المجموع             7,500البالد  2,519,237المجموع         88,498البالد

        195,802المجموع   2,519,237المجموع

بنك قروضال بنكال قروضال بنكال عال ودائ بنكال عال ودائ ال

كيان الجديد )األهلي+سامبا(       305,214األهلي كيان الجديد )األهلي+سامبا(        375,241األهلي   453,036ال                 552,951ال

                    315,661الراجحي        315,661الراجحي     261,385الراجحي       261,385الراجحي

                    192,902الرياض        192,902الرياض      182,784الرياض       182,784الرياض

                    188,275ساب        188,275ساب     157,839ساب      157,839ساب

                    146,772الفرنسي        177,710سامبا      134,882الفرنسي       147,822سامبا

                    135,984العربي        146,772الفرنسي     119,938العربي       134,882الفرنسي

                    103,874اإلنماء        135,984العربي        97,784اإلنماء      119,938العربي

                      68,377البالد        103,874اإلنماء        62,579البالد         97,784اإلنماء

                      67,642االستثمار          68,377البالد        59,877االستثمار         62,579البالد

                      62,669الجزيرة           67,642االستثمار        51,979الجزيرة         59,877االستثمار

                1,835,107المجموع          62,669الجزيرة  1,582,083المجموع         51,979الجزيرة

     1,835,107المجموع   1,582,083المجموع

ال( بنوك )مليون ري ال(ملحق 1: موجودات قطاع ال بنوك )مليون ري ملحق 2: رأس المال قطاع ال

دماج دماجقبل عملية اإلن دماجبعد عملية اإلن دماجقبل عملية اإلن بعد عملية اإلن

المصدر: الرياض المالية، نتائج الربع األول 2020المصدر: الرياض المالية، نتائج الربع األول 2020

* بناءًا على نطاق معامل المبادلة )0.736 - 0.787(

ال( بنوك )مليون ري ال(ملحق 3: قروض قطاع ال بنوك )مليون ري ملحق 4: قروض قطاع ال

دماج دماجقبل عملية اإلن دماجبعد عملية اإلن دماجقبل عملية اإلن بعد عملية اإلن

المصدر: الرياض المالية، نتائج الربع األول 2020المصدر: الرياض المالية، نتائج الربع األول 2020
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 السهم تصنيف  

 

 

 تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى أيضا  

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

 

 

 بيان إخالء المسؤولية
 

( وسجل  07070-37مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ) 200الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. رأس المال المدفوع 

، المملكة العربية السعودية. الهاتف: 7279-13241 الرياض 69حي الشهداء، الوحدة رقم  2414. اإلدارة العامة: واحة غرناطة 1010239234تجاري رقم 

920012299  . 

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

مالية ال تضمن دقة  الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فإن الرياض ال

في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير  البيانات والمعلومات المقدمة، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة

ة، و/أو عدالة، و/أو  ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء  عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دق 

المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض 

ن األحوال عن  محتوياته، ولن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء، ومسؤولين، وموظفين مسؤولين في أي حال م

المالية أو موظفيها أو أحد أو أكثر من الشركات التابعة أو عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى محتويات هذا التقرير. الرياض 

ذا التقرير فقط وبالتالي ي تاريخ هالمشار إليها في هذا التقرير. اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما ف 

ت واردة في هذا فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعا

ضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم  التقرير، وما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخ

ا في هذا التقرير قد التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي. القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليه

را  لألداء المستقبلي. وفقا  لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر تتقلب و/أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤش

بهذا التقرير في األصل. هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهداف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد 

مار وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ. قبل اتخاذ أي  تقديم مشورة في مجال االستث 

سب آخرين ح قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين

، وجميع الضرورة نظرا  ألن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص. ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير   البحثي، كليا  أو جزئيا 

 المعلومات واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر.

 

 

 

 شراء  حياد  بيع  غير مصّنف 

 تحت المراجعة/ مقيد
إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

-15% 

إجمالي العوائد المتوقعة بين 

 %15-% و 15+

إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من 

+15% 


