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سيساهم االستحواذ على بنك بلوم مصر في:

بنك ABC... ريادة الخدمات المصرفية الرقمية 
يعد بنك “إلى” الرقمي، المتوفر على الهواتف الذكية فقط، المبادرة األحدث في سلسلة من 

المبادرات الرقمية التي أطلقها البنك، وقد حقق نموًا ملحوظًا من حيث قاعدة العمالء والودائع تحت 
اإلدارة في البحرين. وسيتم إطالق خدمات بنك “إلى” عبر جميع فروع بنك ABC مع التركيز على تقديم 

المنتجات المبتكرة، بما في ذلك المدفوعات الرقمية ومنتجات األصول واإلدارة المالية. وتعد 
.)AFS( المجموعة مركزًا لمزود المدفوعات الرقمية الرائد، شركة الخدمات المالية العربية

استحواذ بنك ABC على
بنك بلوم مصر: 

توافق استراتيجي

ABCBLOMEGYPT.COM

أبرز المقتطفات 

إجمالي األصول 

30.9 مليار دوالر
القروض والّسلف

15.9 مليار دوالر
حقوق المساهمين 

3.9 مليار دوالر

الخطوة األولى

 استحواذ بنك         على%99.5 من بنك
 بلوم مصر. يواصل بنك         مصر وبنك

بلوم مصر العمل ككيانين مستقلين

الخطوة الثانية

 اندماج بنك         مصر مع
 بنك بلوم مصر قانونيًا، شريطة الحصول
 على موافقة الجهات الرقابية لتأسيس

الكيان المالي الجديد

الخطوة الثالثة

 تكامل أعمال البنكين بشكل كامل تحت راية
بنك         مصر

نحــــــــــــــن هــــــــــــــنا

بنك بلوم مصربنك         مصر

 مســــــــار عمليــــــــة
االستحـــــــــــــواذ

تحديد مسار النمو في

سوق نشطة وجاذبة
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ABC
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زيادة

فرعا لشبكة فروع41
بنك ABC في مصر

تعزيز الخدمات المصرفية وتزويد العمالء بمنتجات مطورة بما في ذلك

الخدمات المصرفية الرقمية

 ABC زيادة الحصة السوقية لبنك

 بأكثر من ثالث أضعاف في
االقتصاد المصري

توفير إرتباط دولي أوسع

لعمالء بنك في مصر وخارجها

 ABC بنــــــــــــك
بنك ABC هو أحد أكبر المجموعات المصرفية وأكثرها تأثيرًا في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. تتواجد المجموعة المصرفية في 5 قارات و15 دولة. 
تأسست في عام 1980، ويقع مقرها الرئيسي في المنامة، البحرين، ويعمل 

لديها أكثر من 4 آالف موظف حول العالم. يقدم بنك ABC مجموعة من 
الخدمات المصرفية على المستوى الدولي بما في ذلك الخدمات المصرفية 

لألفراد والشركات وخدمات الخزينة المالية. 

لمحة عن االستحواذ على بنك بلوم مصر
بحث بنك ABC بال كلل عن الفرصة المناسبة 

لتعزيز مكانته كمصرف دولي رائد في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتحقق األمر من 
خالل هذا االستحواذ االستراتيجي الذي يجمع بين 

باريس

الجزائر العاصمة
24 فرع

دبي

تونس
17فرع

مواقع المكاتب حول العالم

الحضور القوي لبنك بلوم مصر في السوق من 
جهة، وسجل بنك ABC الحافل باالبتكار على 

المستوى العالمي من جهة أخرى لتعزيز العالمة 
.ABC التجارية لبنك

سنغافورة

ساو باولو طرابلس

المنامة
المقر الرئيسي للمجموعة

فرانكفورتميالنو

لندن

القاهرة  
68 فرع

نيويورك

عمان
24 فرع

اسطنبول


