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یوسع نطاق حضوره في السوق المصریة بإغالق صفقة استحواذه   ABCبنك 
 على بنك بلوم مصر 

ــاریخ  • ــن ت ــاراً م ــك  11اعتب ــل بن ــد  ABCأغســطس، یكم ــوم مصــر بع ــك بل ــى بن االســتحواذ عل
 استكمال عرض الشراء اإلجباري والحصول على موافقة جمیع الجھات الرقابیة المعنیة

بــأكثر مــن ثالثــة أضــعاف فــي  ABCاالســتحواذ یســاھم فــي زیــادة الحصــة الســوقیة لبنــك  •
ــد مــن  ــق المزی ــك وتحقی ــال البن القطــاع المصــرفي المصــري ممــا یعــزز مــن حجــم وزخــم أعم

 و في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاالنم
فــي مصــر بــأكثر مــن الضــعف، فضــالً عــن تنویــع  ABCســوف تــزداد عــدد فــروع بنــك  •

ــي  ــتثنائیة ف ــة اس ــوفیر تجرب ــراد والشــركات، وت ــي مجــال الخــدمات المصــرفیة لألف عروضــھ ف
 مجال الخدمات المصرفیة الرقمیة

 
البحرین،   المصرفیة (ش.م.ب.) ("بنك    :2021أغسطس    11المنامة،  العربیة  المؤسسة  ")  ABCأعلنت 

% في بنك بلوم مصر ش.م.م. ("بنك بلوم مصر") لتوسیع نطاق 99.5الیوم عن استكمال استحواذھا على  
ھذا   ویأتي  المصریة.  السوق  في  جذورھا  وترسیخ  إفریقیا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  حضورھا 

واالنتھاء من تحویل ملكیة األسھم، وتحویل سعر الشراء    ،اء اإلجباريعرض الشراستكمال    اإلعالن بعد 
لبنك بلوم لبنان والمساھمین األقلیة الذین طرحوا أسھمھم في عرض الشراء    ملیون دوالر  425الذي یعادل  

 . 2021لبنك بلوم مصر اعتباراً من مارس من القیمة الدفتریة  1.37xویمثل ھذا االستحواذ   اإلجباري.

لبنك   الواسعة  المصرفیة  الخبرة  بین  أكثر من    ABCتجمع صفقة االستحواذ ھذه  في    20على مدار  عاماً 
بلوم مصر المرموقة في السوق المصریة. ویسعى بنك   بذلك إلى   ABCمصر، باإلضافة إلى سمعة بنك 

وا والشركات  الجملة  المتاحة في مجال صیرفة  االستراتیجي وزیادة عروضھ  نموه  لتجزئة. توسیع فرص 
مصر وبنك بلوم مصر أعمالھما بشكل مستقل حتى اكتمال عملیة االندماج القانوني    –  ABCوسیواصل بنك  

 بعد الحصول على موافقة الجھات الرقابیة المعنیة.   2022المتوقع استكمالھا في الربع األول من عام 

ث  ABCسیساھم االستحواذ في زیادة حصة بنك   الثة أضعاف كما سیعزز  في السوق المصریة بأكثر من 
بتجربة مصرفیة   ABCملیار جنیھ مصري. وسیحظى عمالء بنك    60قاعدة أصول المجموعة إلى ما یقارب  

في    ABCفرعاً إضافیاً (وھذا أكثر من ضعف عدد الفروع الحالیة لبنك    41موسعة مع إمكانیة الوصول إلى  
مصر)، باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفیة الرقمیة، فضالً عن االستفادة من إمكانات 

الرقمیة المبتكرة مثل بنك "إلى" الرقمي المخصص للعملیات المصرفیة عبر الھاتف المحمول،    ABCبنك  
 .ABCوإمكانات الدفع الرائدة لشركة الخدمات المالیة العربیة التابعة لبنك 

میزانیة عمومیة قویة    ABCسوقاً عبر خمس قارات، یمتلك بنك    15ومع سجلھ الحافل باألداء المتمیز في  
ستتیح للكیان الموّحد في مصر الدعم ونطاق األعمال المطلوبین لبلوغ قاعدة أوسع من العمالء، وتعزیز جودة  
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حاء منطقة الشرق األوسط وشمال  األصول، وتنفیذ معامالت دولیة أكثر نتیجة حضوره القوي في جمیع أن
بنك   تعزیز قدرة  المنطقة، وفتح    ABCإفریقیا. وتساھم صفقة االستحواذ ھذه في  الخدمات في  تقدیم  على 

 السوق المصریة أمام عمالء المجموعة. 

: "یشكل االستحواذ على  ABCالدكتور خالد كعوان، الرئیس التنفیذي لمجموعة بنك  وبھذه المناسبة، قال  
، فقد كنا نبحث طوال سنوات عدة عن الفرصة المناسبة  ABCم مصر محطة مھمة في مسیرة بنك  بنك بلو

البعد   ھذا  تحقق  وقد  إفریقیا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  رائد  دولي  كمصرف  مكانتنا  لتعزیز 
ة،  االستراتیجي بصفقة االستحواذ ھذه والتي تجمع بین الحضور القوي لبنك بلوم مصر في السوق من جھ

بنك   االستحواذ    ABCوسجل  ھذه  یفتح  أن  ونتوقع  أخرى.  جھة  من  باالبتكار  لتكامل آالحافل  أوسع  فاقاً 
وأتوجھ بجزیل الشكر إلى مستشارینا    األعمال، وتحقیق النمو، ومضاعفة القیمة لجمیع أصحاب المصلحة

HSBC    الشرق األوسط وشركتيFreshfields Bruckhaus Deringer   وZulficar & Partners  
 ". على جھودھم المتواصلة إلتمام الصفقة

: "لطالما حقق بنك سعد أزھري، رئیس مجلس اإلدارة والمدیر العام لبنك بلوم لبنان  السید من جانبھ قال  
بلوم مصر عائدات قویة لمجموعتنا، ونحن واثقون من أنھ سیواصل مسیرة النجاح بانضمامھ إلى مجموعة  

وم مصر كل النجاح والتوفیق. ونود أن نعرب عن تقدیرنا للجھود التي بذلتھا  . نتمنى لفریق بنك بلABCبنك  
، مستشارنا القانوني، طوال  Baker McKenzie، مستشارنا المالي الحصري، وشركة  CI Capitalشركة  

 ھذه فترة االستحواذ". 

، في ABCالشرق األوسط یعمل بصفتھ المستشار المالي الوحید لبنك    HSBCتجدر اإلشارة إلى أن بنك  
شركتي   تعمل  كمستشارین    Zulficar & Partnersو  Freshfields Bruckhaus Deringerحین 

شركة   وتعمل  وشركة    CI Capitalقانونیین.  لبنان،  بلوم  لبنك  حصري  مالي   Bakerكمستشار 
McKenzie  .كمستشار قانوني للبنك 

 – انتھى   -

 
 ABC نبذة عن بنك 

من أبرز المؤسسات المصرفیة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وھو یتخذ من العاصمة  ABC یعتبر بنك 
دولة متوزعة في منطقة الشرق   15البحرینیة المنامة مقراً لھ. ویمتلك البنك شبكة عملیات عالمیة واسعة وقویة تمتد عبر 

 -وآسیا وأمریكا الشمالیة والالتینیة. ویقدم البنك خدمات صیرفة الجملة (التي تشمل خدمات اإلقراض األوسط وأوروبا 
التقلیدیة واإلسالمیة، وخدمات العملیات المصرفیة، والتمویل المتخصص، والتمویل العقاري) وخدمات صیرفة التجزئة،  

حیث یقدم خدمات صیرفة التجزئة والجملة، وأنشطة   حالیاً في مصر  ABC وأنشطة الخزینة وأسواق المال. وینشط بنك
 فرعاً على امتداد البالد.   27الخزینة وأسواق المال، والخدمات المصرفیة االستثماریة عبر شبكتھ المؤلفة من 
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 نبذة عن بنك بلوم مصر 
فرعاً   41التي یبلغ عددھا . ویقدم البنك من خالل شبكة فروعھ 1977ھو بنك مصري تأسس في العام  –بنك بلوم مصر 

للشركات والمشاریع الصغیرة والمتوسطة،   مجموعة واسعة من الخدمات المصرفیة التجاریة التي تشمل الخدمات المصرفیة
 وصیرفة التجزئة، وخدمات الخزینة والوساطة واالستثمارات من خالل الشركات التابعة لھ. 

 

 

 لألسئلة او االستفسارات الرجاء التواصل مع

  مة یوسففاط
  رئیس عالقات المؤسسة وشؤون اإلعالم للمجموعة

 ABC  بنك
ABC.COM-Fatema.Yusuf@BANK 

 

 ورأحمد جب
Director   

Finsbury Glover Hering  
 ahmed.jebur@fgh.com 
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