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 ما الذي أعلنتم عنه؟ .1
رفع مجلسا إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك األول توصية إلى الدخول في إتفاقية إندماج بين المصرفين، وذلك من 
أجل إنشاء كيان يدعم العمالء ويقدم لهم لمزيد من الفرص ويساعد على تحقيق نمو يدعم الطموح الذي تشهده المملكة. وسيؤدي 

في المملكة، ومن أفضل  1 إلى إنشاء ثالث أكبر مصرف -اً بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية الذي ال يزال رهن –االندماج 

البنوك في مجال الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والذي سيتمتع بإمكانية وصول قوية إلى شبكة المصارف العالمية مما يؤدي 
  العربية السعودية، كما سيؤدي إلى نمو التجارة الدولية. إلى تسهيل التدفق النقدي االستثماري إلى داخل المملكة

  
 

 ماذا سيحدث بعد ذلك؟ .2
عادية ، كما سيتم ال غير العمومية الجمعية اجتماع في عليها للتصويت للمساهمين البنكين  بين باالندماج اإلدارة مجلس تقديم توصية  سيتم

ادرة والتعاميم الص بعد نشر إعالن يؤكد نية اإلندماج وإستكمال ونشر وثيقة العرض  العادية غير العمومية تحديد موعد إنعقاد الجمعية
 للمساهمين المطلوبة بموجب اللوائح السارية. وسيتم الحصول على الموافقات التنظيمية قبل إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية. 

 
 ولن يصبح. للدائنين لتقديم إعتراضاتهم قبل إكتمال اإلندماج قانونيا  يوماً  30ستتاح فترة   العادية، غير العمومية الجمعية قرار نشر بعد

  .البنكان  فعليا بنكا واحدا إال بعد إكتمال عملية  اإلندماج قانونيا
 

 نكوالب ساب كل من بنك  سيظل يتم ذلك  أن وإلى ،  2019 من عام  األول خالل النصف  تكتمل عملية الندماج قانونيا   أن ويتوقع

 .منفصلين كبنكين  يعمالن األول
 

 لماذا يندمج المصرفان؟ .3
هذا االندماج بين بنك ساب والبنك األول سينشئ كياناً مصرفياً قوياً جاهزاً لدفع عجلة النمو في المملكة، حيث سيصبح هذا المصرف 

المواهب والخبرات التي يتمتع بها  رائداً من أجل المستقبل، كما أنه سيرسي معايير جديدة بأن يجمع تحت سقف واحد ما بين
  مصرفان من أعرق المصارف في المملكة وأكثرها إبداعاً.

 
 ما هي توقعاتكم المستقبلية للمصرف المندمج وما هي استراتيجيته؟ .4

إنناااا نااادمر المصااارفين مااان أجااال إنشااااء مصااارف جدياااد لااادعم طموحاااات المملكاااة، مماااا يخلاااق مجموعاااة مااان الفااارص الرائعاااة 
 همينا والموظفين لدينا:لعمالئنا ومسا

 باعتبارنا كياناً أكبر، سنوفر فرصاً أكثر وندعم قاعدة عمالئنا المشتركة من أجل االستفادة من فرص النمو في المملكة.

سنصاابح قااوة دافعااة للنمااو حيااث سننشاائ مصاارفاً رائااداً بالمملكااة فااي تااوفير الخاادمات المصاارفية للشااركات وخاادمات الصااارف 
 والخدمات المالية التجارية. األجنبي وإدارة النقد

حيااث إن هااذا االنااادماج سيضاامن لعمالئناااا إمكانيااة انتهاااز الفااارص التااي تظهاار فاااي هااذا االقتصااااد  2030سااندعم قاادرات رؤياااة 

 الذي سيزداد تنوعاً وسهولة في الوصول إليه ومالءمة لالستثمار.

نجمع تحت سقف واحد ما بين المواهب والخبرات التي يتمتع سنصبح مصرفاً رائداً للمستقبل حيث سنرسي معايير جديدة، وذلك بأن 
 بها مصرفان من أعرق المصارف في المملكة وأكثرها إبداعاً.
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 ؟2030كيف يتوافق هذا االندماج مع أهداف رؤية  .5
إمكانياااة إلاااى إحاااداث تحاااول فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية، فاااإن هاااذا االنااادماج سيضااامن لعمالئناااا  2030مثلماااا ساااتؤدي رؤياااة 

 انتهاز الفرص التي تظهر في هذا االقتصاد الذي سيزداد تنوعاً وسهولة في الوصول إليه ومالءمة لالستثمار.
 

وسااااتكون لاااادينا إمكانيااااات قويااااة فااااي الوصااااول إلااااى شاااابكة الخاااادمات المصاااارفية العالميااااة، ممااااا يساااااعد علااااى دعاااام تاااادفق 
لتجااااارة الدوليااااة. كمااااا ساااانقدم ألصااااحاب المشااااروعات الجدياااادة االسااااتثمارات إلااااى داخاااال المملكااااة العربيااااة السااااعودية ودعاااام ا

األدوات المالياااة التاااي يحتااااجون إليهاااا مااان أجااال النماااو وخلاااق وظاااائف، كماااا سااانوفر الااادعم الماااادي للمعاااامالت الكبيااارة الحجااام، 
  بما في ذلك البنية التحتية التحويلية ومشروعات الخصخصة.

 
المالي للمملكة، بدءاً من أسواق رأس المال وتمويل الشركات وحتى المدخرات إننا سنصبح مصرفاً رائداً في تطوير القطاع 

 الشخصية وتملك المنازل.
 
 

  ما هي نسب توزيع ملكية المصرف المندمج؟ .6
 

 نسبة الملكية المساهم .7
 %29.2  إتش إس بي سي القابضة

 18.2 % العليان السعودية لالستثمار

 *نات ويست ماركتس إن في
 (%)المصرف الملكي األسكتلندي 

 (%" NLFI)إن إل إف آي "
 )مصرف سانتاندر إس أيه %(

 

%10.8 

 9.9% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 
 

" ومصرف سانتاندر إس إيه حصة في  * تمتلك مجموعة المصرف الملكي األسكتلندي بي إل سي ومصرف "إن إل إف آي
( إن في اإلسكتلنديصرف الملكي ممجموعة نات ويست ماركتس إن في )كانت ُتعرف فيما سبق بالالمصرف المندمر من خالل 

 من المصرف المندمر. ويتوقع أن ينفصل المصرف الملكي اإلسكتلندي إن في بعد االندماج بفترة قصيرة. %10.8والتي تمتلك 
 

 هل تتوقعون إغالق بعض الفروع وتقليص عدد الوظائف؟ .8
التجاااااري الكبياااار المتوقااااع ماااان االناااادماج يعنااااي عاااادم توقااااع وجااااود تسااااريح إجباااااري للمااااوظفين فااااي المصاااارف إن التضااااافر 

 المندمر.
 وهذا سيمثل جزءاً أساسياً من أعمالنا، حيث نهدف إلى إرساء معايير جديدة للعمالء وخلق نمو جديد.

اماتنا بخدمة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء وكجزء من عملية االندماج، سنسعى إلى تحسين أعمالنا مع المحافظة على التز
  المملكة بفضل شبكة من الفروع تعد من أوسع الشبكات في المملكة. وفي حالة إجراء أي تغييرات، سيتم دراستها بعناية.
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  ماذا يعني ذلك بالنسبة لحسابي/رهني/قروضي وغيرها من الخدمات والمنتجات، هل ستتغير؟ .9
يوجاااد أي تغييااار، فالمصااارفان سيواصاااالن العمااال كجهتاااين منفصااالتين وسااايظالن يقااادمان أعمالهماااا المعتاااادة إلاااى إلاااى االن ال 

 أن يتم اندماجهما قانونياً.
 

وكجاااازء ماااان عمليااااة االناااادماج، ساااانقوم بااااإجراء عمليااااة مراجعااااة دقيقااااة ومفصاااالة لتحسااااين المنتجااااات والخاااادمات مااااع وضااااع 
أس أولوياتناااا تقليااال أي تعطيااال لعمالئناااا. وفاااي حالاااة وجاااود أي تغييااارات علاااى مصااالحة العماااالء فاااي االعتباااار. ويعتبااار علاااى ر

 عالقتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتكم، سيتم إخباركم بها مسبقاً.
  

 
 لدي قروض/منتجات لدى كال المصرفين. ماذا يعني االندماج المقترح بالنسبة لي؟ .10

كجهتاااين منفصااالتين وسااايظالن يقااادمان أعمالهماااا المعتاااادة إلاااى  إلاااى االن ال يوجاااد أي تغييااار، فالمصااارفان سيواصاااالن العمااال
 أن يتم اندماجهما قانونياً.

 
وكجاااازء ماااان عمليااااة االناااادماج، ساااانقوم بااااإجراء عمليااااة مراجعااااة دقيقااااة ومفصاااالة لتحسااااين المنتجااااات والخاااادمات مااااع وضااااع 

فاااي حالاااة وجاااود أي تغييااارات علاااى مصااالحة العماااالء فاااي االعتباااار. ويعتبااار علاااى رأس أولوياتناااا تقليااال أي تعطيااال لعمالئناااا. و
 عالقتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتكم، سيتم إخباركم بها مسبقاً.

  
 

  لقد تقدمت بطلب لفتح حساب لدى بنك ساب/البنك األول، ماذا سيعني ذلك بالنسبة لطلبي؟ .11
أعمالهماااا المعتاااادة إلاااى  إلاااى االن ال يوجاااد أي تغييااار، فالمصااارفان سيواصاااالن العمااال كجهتاااين منفصااالتين وسااايظالن يقااادمان

 أن يتم اندماجهما قانونياً.
 

يعد تقليل أي تعطيل لعمالئنا على رأس أولوياتنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتكم، سيتم 
  إخباركم بها مسبقاً.

 
  هل سيكون هناك إغالق لفروع؟ .12

تحسين أعمالنا مع المحافظة على التزاماتنا بخدمة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء كجزء من عملية االندماج، سنسعى إلى 
المملكة بفضل شبكة من األفرع تعد من أوسع الشبكات في المملكة. وفي حالة إجراء أي تغييرات، ستتم دراستها بعناية وسيتم 

  إخباركم بها مسبقاً.
 

   تغيير؟هل سيظل مدير العالقات الخاص بي كما هو دون  .13
إلاااى االن ال يوجاااد أي تغييااار. وينبغاااي علاااى العماااالء اساااتمرار التواصااال ماااع مااادير العالقاااات الحاااالي الخااااص بهااام. وسيواصااال 

 المصرفان العمل كجهتين منفصلتين وسيظالن يقومان بأعمالهما كالمعتاد إلى أن يتم االندماج القانوني بينهما.
 

لوياتنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتكم، سيتم ويعد تقليل أي تعطيل لعمالئنا على رأس أو
  إخباركم بها مسبقاً.

 

 كيف تعتبر هذه األخبار أخباراً جيدة للعمالء؟ .14
إننااا نوحاااد قواناااا ماان أجااال تاااوفير أفضااال مكااان للخااادمات المصااارفية فااي المملكاااة. ونحااان سااانحقق نمااواً جدياااداً بضااامان إمكانياااة 

  قاعدة عمالئنا المشتركة إلى جميع المنتجات والخدمات التي يوفرها المصرفان. وصول
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كما أننا سنصبح مصرفاً رائداً للمستقبل. وسنرسي معايير جديدة للعمالء بأن نجمع تحت سقف واحد بين المواهب والخبرات 

 المتوفرة في مصرفين من أعرق المصارف في المملكة.

 
 سأراها؟ ما هي التغييرات التي .15

إننااااا سنصاااابح مصاااارفاً رائااااداً للمسااااتقبل. وسنرسااااي معااااايير جدياااادة للعمااااالء بااااأن نجمااااع تحاااات سااااقف واحااااد بااااين المواهااااب 

 والخبرات المتوفرة في مصرفين من أعرق المصارف في المملكة.

المعتاااادة إلاااى وإلاااى االن ال يوجاااد أي تغييااار، فالمصااارفان سيواصاااالن العمااال كجهتاااين منفصااالتين وسااايظالن يقااادمان أعمالهماااا 
  أن يتم اندماجهما قانونياً.

 
وكجزء من عملية االندماج، سنقوم بإجراء عملية مراجعة دقيقة ومفصلة لتحسين المنتجات والخدمات وضع مصلحة العمالء في 

لمصرف أو با االعتبار. ويعتبر على رأس أولوياتنا تقليل أي تعطيل لعمالئنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحالية

 منتجاتكم، سيتم إخباركم بها مسبقاً.

 

 إننا نقوم بدمر المصرفين من أجل إنشاء أفضل مكان للخدمة المصرفية في المملكة.

 
 هل يعني ذلك أن العمالء سيفقدون الخدمات الحالية أو أنه يجب عليهم دفع المزيد من أجل الحصول عليها؟ .16

أفضل مكان للخدمة المصرفية في المملكة. وكجزء من عملية االندماج، سنقوم بإجراء  إننا نقوم بدمر المصرفين من أجل إنشاء
عملية مراجعة دقيقة ومفصلة لتحسين المنتجات والخدمات مع الوضع في االعتبار مصلحة العمالء. ويعتبر على رأس أولوياتنا 

  ية بالمصرف أو منتجاتكم، سيتم إخباركم بها مسبقاً.تقليل أي تعطيل لعمالئنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحال
 

 
 ما هو البنك اآلخر، وماذا سيقدم للبنك األول/بنك ساب؟ .17

عاماً، وخالل تلك الفترة كان شريكاً نشطاً يدعم النمو االقتصادي  70تعود أصول بنك ساب في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 

وباعتباره شركة تابعة لمجموعة هيليوس، فإن رؤية بنك ساب هي أن يصبح المصرف الدولي الرائد في المملكة والتطور االجتماعي. 

في المملكة، مدعوماً بشركة رائدة واقتراحات مصرفية مؤسسية، وأن يصبح المصرف الرائد في إدارة الثروات في المملكة وأن يوفر 

  .خدمات مصرفية من الفئة األولى لألفراد

 

 من العديد في رائداً  كان عاماً من االبتكار في المجال المصرفي، ولقد 92على مدى األول بأن لديه تاريخاً طويالً ويفتخر البنك 

للنفط  صديرت وتسهيل عملية الدفع مقابل سعودية، عملة أول إصدار في المملكة، وساهم في المصرفية الخدمات في اإليجابية التغييرات

ويركز البنك األول، الذي يتمتع بقرن تقريباً من النجاح في  .المصرفية للصناعة الرقمي التحول في يعد رائد االن وهو ألول مرة،

يخدم االحتياجات المتباينة لكٍل من المؤسسات الكبرى والشركات  و العمل مع العديد من الشركات التجارية الرائدة واألسر في المملكة

 ،العمالء األفراد في المملكة العربية السعوديةمتوسطة الحجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و
 

 ألن يؤدي كبر حجم المصرف إلى سوء جودة الخدمات وأن تصبح أقل شخصية؟ .18
إننا نوحد قوانا من أجل إنشاء أفضل مكان للخدمات المصرفية في المملكة. وسنحقق نمواً جديداً بضمان إمكانية وصول قاعدة 

  ات والخدمات التي يوفرها المصرفان.عمالئنا المشتركة إلى جميع المنتج
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إننا سنصبح مصرفاً رائداً للمستقبل. وسنرسي معايير جديدة للعمالء بأن نجمع تحت سقف واحد بين المواهب والخبرات المتوفرة في 

  مصرفين من أعرق المصارف في المملكة.

 
 هل ستتغير أسعار المنتجات أو الخدمات أو الرسوم؟ .19

بهذا االندماج من أجل إنشاء أفضل مكان للخدمات المصرفية في المملكة. وكجزء من عملية االندماج، سنقوم بإجراء عملية إننا نقوم 
مراجعة دقيقة ومفصلة لتحسين المنتجات والخدمات مع الوضع في االعتبار مصلحة العمالء. ويعتبر على رأس أولوياتنا تقليل أي 

 ي تغييرات على عالقتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتكم، سيتم إخباركم بها مسبقاً.تعطيل لعمالئنا. وفي حالة وجود أ
 

 
 كيف ومتى سيتم نقل حساباتي إلى المصرف الجديد؟ .20

ويقااادمان  ال يوجاااد تغييااار إلاااى االن، يمكناااك اساااتخدام حسااااباتك كالمعتااااد. وسااايظل المصااارفان يعماااالن كجهتاااين منفصااالتين
 ندماج بينهما قانونياً.خدماتهما المعتادة إلى أن يتم اال

 
ويعتبر تقليل أي تعطيل لعمالئنا على رأس أولوياتنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتكم، 

  سيتم إخباركم بها مسبقاً.
 

 هل ستتغير ساعات العمل عند اكتمال االندماج؟ .21
 لعملية االندماج. كال، لن يكون هناك تغيير على ساعات العمل نتيجة

 
 مع شركة األول لالستثمار؟ عالقتيهل من المحتمل إنهاء  .22

إلاااى االن لااام يطااارأ تغييااار علاااى عالقتاااك ماااع شاااركة األول لالساااتثمار، وهاااي شاااركة تابعاااة للبناااك األول والتاااي ساااتعمل بشاااكل 
 بضعة أشهر(. مستقل وتواصل تقديم خدماتها كالمعتاد حتى يتم الدمر مع بنك ساب )األمر الذي قد يستغرق

 
وكجزء من عملية االندماج، سنقوم بإجراء عملية مراجعة دقيقة ومفصلة لتحسين المنتجات والخدمات مع الوضع في االعتبار 

مصلحة العمالء. ويعتبر على رأس أولوياتنا تقليل أي تعطيل لعمالئنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحالية بالمصرف 
  يتم إخباركم بها مسبقاً.أو منتجاتكم، س

 
 أين يمكن أن أجد المزيد من المعلومات؟ .23

   يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للبنك للحصول على مزيد من المعلومات أو على أي تحديثات بشأن االندماج.
 

 كيف سيتم إخطاري بأي تغييرات تؤثر علّي؟ .24
ادة، إماااا بالبريااد أو البرياااد اإللكتروناااي أو مباشاارًة مااان خاااالل ممثلاااي ساايتم االتصاااال باااالعمالء ماان خاااالل قناااوات االتصااال المعتااا

 الفرع أو مديري العالقات. ولتطمأن أكثر، سيتم إخطارك بأي تغييرات تؤثر عليك مسبقاً.
 

 وسويفت؟ IBANما الذي سيحدث ألرقام ورموز  .25
ظالن يقااادمان أعمالهماااا المعتاااادة إلاااى إلاااى االن ال يوجاااد أي تغييااار، فالمصااارفان سيواصاااالن العمااال كجهتاااين منفصااالتين وساااي

 أن يتم اندماجهما قانونياً.
 

ويعتبر تقليل أي تعطيل لعمالئنا على رأس أولوياتنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتكم، 
 سيتم إخباركم بها مسبقاً.
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 المنتظمة/الحواالت التي ال تزال قيد النظر؟ما الذي سيحدث لألوامر/المعامالت  .26
إلاااى االن ال يوجاااد أي تغييااار، فالمصااارفان سيواصاااالن العمااال كجهتاااين منفصااالتين وسااايظالن يقااادمان أعمالهماااا المعتاااادة إلاااى 

 أن يتم اندماجهما قانونياً.
 

كم، قتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتويعتبر تقليل أي تعطيل لعمالئنا على رأس أولوياتنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عال
 سيتم إخباركم بها مسبقاً.

 
 ما مدى تأثير ذلك على الخدمات المصرفية على اإلنترنت وبيانات تسجيل الدخول؟ .27

إلى االن ال يوجد أي تغيير، فالمصرفان سيواصالن العمل كجهتين منفصلتين وسيظالن يقدمان أعمالهما المعتادة إلى أن يتم 
 قانونياً.اندماجهما 

 
ويعتبااار تقليااال أي تعطيااال لعمالئناااا علاااى رأس أولوياتناااا. وفاااي حالاااة وجاااود أي تغييااارات علاااى عالقاااتكم الحالياااة بالمصااارف أو 

 منتجاتكم، سيتم إخباركم بها مسبقاً.
 

 هل سيتم توفير نفس منتجات كال المصرفين لجميع عمالء المصرف المندمج؟ .28
لخدمات المصرفية في المملكة. وكجزء من عملية االندماج، سنقوم بإجراء عملية مراجعة يهدف هذا االندماج إلى خلق أفضل مكان ل

دقيقة ومفصلة لتحسين المنتجات والخدمات مع الوضع في االعتبار مصلحة العمالء. ويعتبر على رأس أولوياتنا تقليل أي تعطيل 
 لعمالئنا.

 أو منتجاتكم، سيتم إخباركم بها مسبقاً.وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحالية بالمصرف 
 

 هل ستستغرق عمليات المصرف الجديد وقتاً طويالً؟ .29
يهدف هذا االندماج إلى خلق أفضل مكان للخدمات المصرفية في المملكة. وكجزء من عملية االندماج، سنقوم بإجراء عملية مراجعة 

االعتبار مصلحة العمالء. ويعتبر على رأس أولوياتنا تقليل أي تعطيل دقيقة ومفصلة لتحسين المنتجات والخدمات مع الوضع في 
 لعمالئنا.

 
 هل ستتغير األرقام المجانية الخاصة بنا؟ .30

إلى االن ال يوجد أي تغيير، فالمصرفان سيواصالن العمل كجهتين منفصلتين وسيظالن يقدمان أعمالهما المعتادة إلى أن يتم 
 اندماجهما قانونياً.

 
ليل أي تعطيل لعمالئنا على رأس أولوياتنا. وفي حالة وجود أي تغييرات على عالقتكم الحالية بالمصرف أو منتجاتكم، ويعتبر تق

 سيتم إخباركم بها مسبقاً.
 

 أنا موّرد، كيف سيؤثر ذلك على عالقتي مع المصرف؟ .31
 ن شأنها أن تؤثر على عالقتك مع المصرف.إلى االن، ال يوجد تغيير بالنسبة للموّردين. وسيتم إخطارك مسبقاً بأي تغييرات م

 
 هل سيواصل المصرف المندمج تشغيل فروع للنساء فقط؟ .32

 إننا ملتزمون بضمان تمتع عمالئنا من النساء بإمكانية الوصول إلى خدمات فروعنا. 
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 تغيير؟ دون هو كما بي الخاص العالقات مدير سيظل هل .33

 لعملا المصاارفان وساايواصاال. بهم الخاص الحالي العالقات مدير مع التواصاال اسااتمرار العمالء على وينبغي. تغيير أي يوجد ال االن إلى

 .بينهما القانوني االندماج يتم أن إلى كالمعتاد بأعمالهما يقومان وسيظالن منفصلتين كجهتين

 سااااااايتم م،منتجاتك أو بالمصااااااارف الحالية عالقتكم على تغييرات أي وجود حالة وفي. أولوياتنا رأس على لعمالئنا تعطيل أي تقليل ويعد

 .مسبقاً  بها إخباركم

 الرسوم؟ أو الخدمات أو المنتجات أسعار ستتغير هل .34

 عملية بإجراء ساااانقوم االندماج، عملية من وكجزء. المملكة في المصاااارفية للخدمات مكان أفضاااال إنشاااااء أجل من االندماج بهذا نقوم إننا

 تعطيل أي لتقلي أولوياتنا رأس على ويعتبر. العمالء مصلحة االعتبار في الوضع مع والخدمات المنتجات لتحسين ومفصلة دقيقة مراجعة

 .مسبقاً  بها إخباركم سيتم منتجاتكم، أو بالمصرف الحالية عالقتكم على تغييرات أي وجود حالة وفي. لعمالئنا

 البنك سععععيتخذه الذي النهج هو وما سععععيحدث؟ ماذاف. المشععععتركين العمالء لبعض مختلفة البنك األولو سععععاب تكون أسعععععار بنك قد .35

 ؟ المندمج

 عملية بإجراء ساااانقوم االندماج، عملية من وكجزء. المملكة في المصاااارفية للخدمات مكان أفضاااال إنشاااااء أجل من االندماج بهذا نقوم إننا

 أولوياتنا سرأ على ويعتبر. العمالء مصلحة االعتبار في الوضع مع لكال المصرفين والخدمات المنتجات لتحسين ومفصلة دقيقة مراجعة

 .بقاً مس بها إخباركم سيتم منتجاتكم، أو بالمصرف الحالية عالقتكم على تغييرات أي وجود حالة وفي. لعمالئنا تعطيل أي تقليل

 في لزيادةا مع ياً تماش في البنك المندمج االئتمانية المخاطر تقبل ستوىم سيرتفع هلف ،أكبر مال رأس المشترك البنك لدى سيكون .36

 زيادة التسهيالت الخاصة بي؟هل من الممكن  المال؟ رأس

 المخاطر تقبل مستوىو المال، رأس هيكل تنسيق سيتم ،حسبما هو مقرر 2019 عام من األول النصف في الجديد المصرف تشكيل بمجرد

 مالؤنا،ع ينمو وعندما النمو، حول تدور الجديد المصاارف اسااتراتيجيةوأود أن أؤكد بأن . الجديد البنك اسااتراتيجية مع االئتمان وسااياسااات

 سنتمكن من النمو.

 جديدة. أخبار أي على حصولنا بمجردسيتم إخطاركم مسبقا بوقت كاٍف 

 أعمالي؟ إدارةكي أتمكن من لموحد  علوماتم نظام إلىسيتم نقل البنكين  متى .37

تم ساااي لكن كن مطمئناً، ،لذلكنحدد موعداً  أن نساااتطيع ال أننا من الرغم علىو. فوراً  الجديد المصااارف إنشااااءعلى ذلك بعد  العمل سااايبدأ

 .المتاعب من وخالًيا سلًسا تغيير لجعل أيسنبذل مافي وسعنا لمساعدك و تغييرات بأي إخطارك

 تطويروسععععتحتاج إلى ( HSBCnet أي) من سععععاب شععععكل جزًء ال يتجزات الشععععركات من عمالئنا ببعض الخاصالحالية األنظمة نإ .38

 ؟المندمج للمصرفالموحد  لنظامبا سيكون العمالء من الشركات على علم متى. وقًتا يتطلب الذي األمر وتعديل،

 تمساااي مطمئناً، كن لكن لذلك، موعداً  نحدد أن نساااتطيع ال أننا من الرغم وعلى. فوراً  الجديد المصااارف إنشااااء بعد ذلك على العمل سااايبدأ

 .المتاعب من وخالًيا سلًسا تغيير أي لجعل لمساعدك وسعنا مافي وسنبذل تغييرات بأي إخطارك
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 ؟المندمج لبنكلدعمه  سي بي إس إتش مصرفسيواصل  هل .39

 .لألسهم حامل أكبر يظل وأن المندمر المصرف من %29.2 نسبة حوالي سي بي إس إتش مصرف يمتلك أن االندماج اكتمال عند نتوقع

 اريةسااا وساااتظل مؤخراً  تجديدها تم قد ساااي بي إس إتش مصااارف وبين سااااب بنك بين المبرمة الفنية الخدمات اتفاقية أن مالحظة وينبغي

 .يةالعاد غير العمومية جمعياتهم في بنك ساب والبنك األول مساهمي من اعتمادها شريطة نافذة االتفاقية تلك وستظل. 2027 عام حتى

. العالم في بالنسبة له أسواق ثمانية أهم كأحد السعودية العربية المملكة يتصنيف سي بي إس إتش مصرف قام ذلك، على وعالوة

and-relations/events-https://www.hsbc.com/investor- الرابطموجودة على  الكاملة التفاصيل)

2018-update-presentations/strategy 
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