
 

 

 خبر صحفي

 

لالستحواذ على  ل.م.شة مع بنك عوده ة نهائي  فاقي  ع ات  أبوظبي األول يوق   بنك
 (مصر) م.م.شعوده من رأسمال بنك  011%

 
 والجهات المركزي ة البنوك من الموافقات على الحصول عقب األشهر القليلة المقبلةالصفقة خالل  إتمام 

 ة المطلوبة.التنظيمي  

 وتطوير ةتنمي استراتيجي ة مع تماشيا   تأتي الدولي الصعيد على األول أبوظبي لبنك األولى االستحواذ عملي ة 
 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األعمال

 ستساهما كم ر،)لبنان( لجني ثمار استثماره الناجح في مص عوده لبنك استراتيجي ة فرصة العملي ة هذه تشك ل 
 .المالي ة ومرونتها عوده بنك مجموعة مالءة تعزيز في البيع عملي ة عائدات

 ة لمالي  سات اس  ؤالم أكبر أحد ليصبح مصر، في األول أبوظبي بنك عملي ات دعم في االستحواذ عملي ة ستساهم
 من حيث إجمالي األصول. البالدة في األجنبي  

 
 

ل وبنك واأل أبوظبي بنك أعلن: 0100 ينايركانون الثاني / 20. لبنانبيروت، وحدة ة المت  اإلمارات العربي   ،أبوظبي
 عوده بنك رأسمال من %011 على لواأل أبوظبي بنك استحواذ لعمليّة النهائيّة تّفاقيةاالاليوم عن توقيع  ل.م.ش هعود
 (.مصر) م.م.ش
 
لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك  معّمقة عمليّةاستكمال  عقب هذهاالستحواذ  فاقيّةاتّ  جاءتو

ً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّ  (مصربنك عوده ) أعمالل على واأل أبوظبي  ةوفقا
 استيفاء بعد ،شهر القليلة المقبلةة االستحواذ خالل األاستكمال عمليّ  عالمتوقّ  ومن. المصري المركزي البنك من المطلوبة

 الجهاتو المركزيَّين ينوالمصرف البنك من النهائيّةعلى الموافقات  الحصول منها العمليّة؛ هذه مثلل شائعة شروط عّدة
عن  ة. وسيتم اإلفصاحة مصر العربيّ حدة وجمهوريّ ة المتّ من دولة اإلمارات العربيّ  في كلّ  الالزمة والرقابيّة التنظيميّة

 ات األخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب. ة المستجدّ كافّ 
 

 ً ل تاريخ وألا أبوظبيبنك  لدى" األول: أبوظبيبنك  الرئيس التنفيذي لمجموعة ،صايغ أندريه، قال ذلك على وتعليقا
ً  54ل فرع له في مصر منذ أكثر من وحيث افتتح البنك أ ؛ةة مصر العربيّ طويل في جمهوريّ   ةهذه العمليّ  تُعدّ . وعاما

 تمتّعت في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تسهمشأنها أن  منو ،لواأل أبوظبياستحواذ دولي لبنك  لوأ
ً  واعدة، بإمكانات  واإليراداتنمو المسيرة  اندعمتة ة ماليّ وقوّ  واسعة خبرةاالستحواذ سيضيف  هذا وأنّ  خصوصا
ل من جانبه بدعم العمالء في مصر من خالل توفير مجموعة واسعة واأل أبوظبييلتزم بنك و. لمجموعتنا المستدامة

مار عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة واالستث ألفراد والشركات، فضالً اي احتياجات ة التي تلبّ من الخدمات المصرفيّ 
  ."العالمو فريقياأمنطقة الشرق األوسط وشمال و بين
 
 عمليّة ل: "تمثّ عوده بنك مجموعةل الرئيسي التنفيذي والمسؤولحن ا، رئيس مجلس إدارة  سمير قال جانبه، من

 وذلك مصر،ي ف فيناعمالئنا وموظّ  خاصّ  وبشكل   شركائنا، كافّة لصالح إليها توّصلنا التي النتائج أفضل هذه االستحواذ
 األعمال نموذج شهراً. ويعكس هذا االستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعاليّة 01التي يواجهها لبنان منذ  لتحّدياتا نتيجة

 ."المنطقة في عوده بنك مجموعة أّسستها التي والحوكمة
 
 



 

 
 
 كبرأ أحد منه وستجعل كبير، بشكل مصر في لواأل أبوظبياالستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك  يساهمس

مليار  8.0) مصريمليار جنيه  021 قيمتها تتجاوز حيثمن حيث األصول،  الجمهوريّة في العاملة األجنبيّة البنوك
 . ةمجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّ  مالءةدوالر( بعد التجميع. وستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز 

 
مليار دوالر أميركي( بحلول نهاية  4.8يعادل مليار جنيه مصري )ما  88.2)مصر(  عوده بنك أصول إجمالي بلغ

 دوالر مليون 574 يعادل)ما  مصري جنيه مليار 7.1المساهمين  حقوق إجمالي، في حين بلغ 2121سبتمبر 
بنك عوده )مصر( لألفراد والشركات، إلى جانب شبكة  مهاالتي يقدّ  المتميّزة الخدمات المصرفيّة شأن منو(. أميركي

 روعهف خالل من مصر في لواأل أبوظبي لبنك التشغيليّة العمليّاتتكّمل  أنفرعاً،  48عددها  والبالغفروعه المنتشرة 
ً  07 عددها البالغ  .0474 عاممنذ  المصرّية السوق في المتميّز وحضوره فرعا

 
 ينماليّ ين كاستشاريّ  ،(، فرع لندنUBS AGبي إس. أيه جي" ) يول وشركة "واأل أبوظبيمن بنك  عمل كلّ  وقد

 Freshfieldsإل. إل بي" ) بروكهاوسدراينجر زمن "فريش فيلد في حين عملت كلّ  االستحواذ، لعمليّة
Bruckhaus Deringer LLP ،) ّل في وألا أبوظبيلبنك  ينين قانونيّ وشركة "معتوق بسيوني وحناوي" كاستشاري

  هذه الصفقة.
 

 عمليّةبنك عوده في لالوحيد  ماليّ ال ستشاريّ الكا)( EFG Hermes" )هيرمس" الماليّة المجموعة عملت كما
"ذو الفقار وشركائهم"  وشركة( Dechert LLPبي" ) إلإل  ديكرتمن شركة " كلّ  عملتحين  في ،هذه االستحواذ

ً رأي( JPMorganمورغين ) ب وقد قّدم ج .العمليّةفي هذه  عوده لبنك قانونّيين كاستشارّيين حول عدالة سعر هذه  ا
خدمات ( (Broadgate Advisors .م.ل"ش أدفايسرز"برودعايت  شركةفي حين قدمت  العملية لبنك عوده

 . استشارية متصلة لهذه العملية

 -انتهى-

 
 لواأل أبوظبيعن بنك  لمحة
ّإلىالبنكّّويسعى.ّأمانا ّّوأكثرهاّالعالمّفيّالمالي ةّالمؤس ساتّأكبرّوأحدّالمت حدةّالعربي ةّاإلماراتّدولةّفيّبنكّأكبرّلواألّأبوظبيّبنكّيُعد ّ

 .واالبتكارّوالمرونةّالتمي زّخاللّمنّضمنها،ّيعملّالتيّوالمجتمعاتّومساهميهّوعمالئهّتحقيقّأفضلّقيمةّلموظ فيه
عّ،أبوظبيّفيّللبنكّالرئيسيّالمقرّ ّيقع ات،ّخمسّفيّفروعهّشبكةّوتتوز  تهّعةالواسّوخبراتهّالدولي ة،ّعالقاتهّخاللهاّمنّيقدمّقار  ّالمالي ةّوقو 

ّإقليمي ا ّّوشريكا ّّا ّموثوقّمستشارا ّّلواألّأبوظبيّبنكّويعتبرّ.وعالمي ا ّّمحلي ا ّّأعمالهاّإلدارةّتسعىّالتيّوالدولي ةّواإلقليمي ةّالمحلي ةّالشركاتّلدعم

ّألوسطاّالشرقّومنطقةّالمت حدةّالعربي ةّاإلماراتّدولةّفيّأعمالهمّلمزاولةّيتطل عونّالذينّواألفرادّالناشئة،ّوالشركاتّالمؤس سات،ّلكبرى

ّإدارةّعبرّالزدهارواّالنموّتحقيقّفيّللعمالءّالدعمّويقد مّالمنطقة،ّفيّالتنموي ةّالمسيرةّفيّملموسا ّّدورا ّّالبنكّويلعب.ّوالعالمّأفريقياّوشمال

رةّاألسواقّفيّجاري ةالتّالتدف قاتّوتسهيلّالمال،ّرأسّوتعزيزّالمخاطر،   .سواءّحد ّ ّعلىّوالناشئةّالمتطو 
ّمجموعةّتزويدّعبرّالعمالءّمتطل باتّمعّتتماشىّمبتكرةّحلولّتطويرّعلىّويعملّالقطاع،ّمتغي راتّمواكبةّلواألّأبوظبيّبنكّويواصل

مةّالمنتجاتّمنّواسعة ّالخدماتّومجموعةّواالستثمارّللشركاتّالمصرفي ةّالخدماتّمجموعةّمنّكلّ ّخاللّمنّاحتياجاتهمّلتلبيةّالمصمَّ

 ّ.لألفرادّالمصرفي ة
ّمعّيتماشىّبماّوذلكّاستدامة ،ّأكثرّمستقبلّبناءّإلىّالهادفةّوالتطويرّالتغييرّعملي اتّإدارةّحيثّمنّرائدةّبمكانةّلواألّأبوظبيّبنكّيتمت ع

ّالبنكّأعمالّىوتتخطّ .ّوالموظ فينّوالعمالءّالمساهمينّتطل عاتّويلب يّالدولي ةّالمعاييرّمعّذاتهّالوقتّفيّويتوافقّاالقتصادي ةّأبوظبيّرؤية

ّراسخةّأسسّلوضعّواإلنساني ةّاالجتماعي ةّالتنميةّجهودّدعمّفيّالمساهمةّإلىّالبنكّويتطل ع.ّالتحد ياتّوتواجهّالتقليدي ةّالمصرفي ةّالخدمات

 .والتسامحّبالشمولي ةّيت سمّفاعلّلمجتمع
 
 
ّالبنكّويتمت ع.0202ّّسبتمبر⁄أيلولّشهرّنهايةّحت ى(ّأميركيّدوالرّمليار260ّ)ّدرهمّمليار955ّّلواألّأبوظبيّبنكّأصولّاليإجمّبلغ

عّتصنيفّبأقوىّيحظىّيجعلهّماّالتوالي،ّعلىّوفيتشّبورز،ّآندّوستاندردّموديز،ّوكاالتّمنّ-AAوّ-AAوAa3ّّبتصنيف ّبنوكللّمجم 

ّالمت حدةّي ةالعربّاإلماراتّدولةّفيّأمانا ّّاألكثرّالبنكّتصنيفّعلىّلواألّأبوظبيحصلّبنكّّقدو.ّأفريقياّوشمالّاألوسطّالشرقّمنطقةّفي

ّلواألّأبوظبيّبنكّوُصن ف.ّفاينانسّغلوبالّمجل ةّتصنيفّبحسبّبنكّكأفضلّعالمي ا 20ّّّالمركزّعلىّوحصلّ،األوسطّالشرقّومنطقة

ة58ّالثانيّفيّالشرقّاألوسطّوالمركزّّالمركزّفيوّالمت حدةّالعربي ةّاإلماراتّدولةّفيّبنكّكأكبر ّ–ّالمالّرأس"ّفيّالعالمّمنّحيثّقو 



 

ّاحتاللهّإلىّباإلضافةّالعالم،ّفيّبنك0222ّّبأقوىّوالخاصّ 0202ّّلعامّبانكرّذاّمجل ةّتصنيفّضمن"األولّالشقّ 

ّإلقليمي،اّالصعيدّعلىّاالستدامةّمجالّفيّرائدةّبمكانةّكذلكّلواألّأبوظبيّبنكّيتمت عّكما.ّذاتهاّالقائمةّفيّاألصولّحيثّمن021ّّالمركز

 .FTSE4Good EMوّ،MSCI ESG Leadersّمؤش رّمنّجزءّوهو
ّ 

،www.growstronger.comّأوّالموقعّاإللكترونيّلمسيرةّ"ننموّمعا "www.bankfab.comّّّزيارةّيرجىّالمعلومات،ّمنّلمزيد

 ".01ّ-كوفيد"ّبوباءّالمتعل قةّلالطالعّعلىّأحدثّالمستجد ات ae/updates-https://www.bankfab.com/enكماّيمكنّزيارةّ

 
 
 

 عوده بنك مجموعة عن لمحة
 قّدمي. وأوروبا وتركيّا أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في راسخ تواجد لديها رائدة لبنانيّة مصرفيّة مجموعة هوف ،عوده بنك أّما

 بالتجزئة، المصرفيّة والعمليّات التجاري، المصرف ونشاطات الشركات، تمويل خدمات منها شاملة ماليّة ومنتجات خدمات المصرف
 (.factoring) والتحصيل المال رأس أسواق أنشطة إلى باإلضافة الخاّصة، المصرفيّة والخدمات

 البالغة الودائع عن خاصّ  بشكل   ناجم   وهو أميركي، دوالر مليار 8452 عوده بنك موجودات إجمالي بلغ، 2121/سبتمبر أيلول نهاية وفي
 0411مليار دوالر أميركي. تضّم قاعدة مساهمي المصرف أكثر من  8مليار دوالر أميركي، فيما ارتفعت أمواله الخاّصة إلى  2154

 .بيروت بورصة في كلها ُمدرجةحامل أسهم شائعة و/أو شهادات إيداع تمثّل أسهماً شائعة، 
 :تواصل على للبقاء

http://www.bankaudigroup.com 
http://www.facebook.com/BankAudiLebanon 

http://www.youtube.com/BankAudiGroup 
 

 هيرميس لمحة عن المجموعة المالي ة
 على وتوّسعت المصري السوق في الشركة نشأت حيث قارات، أربع عبر دولة 08 في مباشر بتواجد هيرميس المالية المجموعة تحظى
 بفريق ركةالش وتنفرد. والمبتدئة الناشئة األسواق في الرائدة واالستثمارية المالية المؤسسة لتصبح المتواصل اإلنجاز من عاًما 84 مدار
ص الشممممركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالسممممتثمارية، تتنوّ  4411أكثر من  يضمممممّ  محترف عمل  بين عموظف. وتتخصممممّ

  طاألوسمم الشممرق أسممواق بجميع المباشممر واالسممتثمار والبحوث المالية األوراق في والوسمماطة األصممول وإدارة االكتتاب وتغطية الترويج
 .أفريقيا وشمال
 دارةإ تتولّى والتي فاينانس، هيرميس المالية المجموعة مظلّة تحت المصمرفي غير التمويل قطاع بإطالق الشمركة قامت 2104 عام وفي

 مويلللت تنمية وشممركة التمويلية للحلول المالية المجموعة شممركة أعمال ذلك في بما المصممرفي، غير التمويل مجال في الشممركة أنشممطة
. والتأمين اريالعق والتمويل المدفوعات حلول مجاالت في الشركة أعمال باإلضافةإلى بالتقسيط، البيع ڤاليولخدمات وشركة الصغر متناهي
  في باشرةم بصورة التوّسع عن أثمر ما وهو – للشركة الجغرافي التواجد وتنمية والخدمات المنتجات باقة تنويع استراتيجية ذلك ويعكس
 والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. iوفيتنام ونيجريا وبنجالدش وكينيا باكستان

 لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:  
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ
 

 :لاألو   أبوظبيلدى بنك 
 افميرا عس  

 ةويبرّشاندويكّللعالقاتّالعامّ 
 

 971503123518+ك:ّالمتحرّ /النق الالهاتفّ

 massaf@webershandwick.comالبريدّاإللكتروني:ّ
 

 طالل نطفجي 

 ةويبرّشاندويكّللعالقاتّالعامّ 

 971509010077+ك:ّالمتحرّ /النق الالهاتفّ

 Tnatafji@webershandwick.comالبريدّاإللكتروني:ّ
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 لدى بنك عوده 
 جان طرابلسي

 صاالتالتسويق واالت   قسمرئيس 
 247 992 76 961+/350 977 1 961 +هاتف: 

 jean.traboulsi@bankaudi.com.lb  اإللكتروني : البريد

ّ

                                                           


