
12/31/2020

PRESS RELEASES

Capital Bank and Bank Audi Sign Defini�ve Agreements for the
Sale of the Assets and Liabili�es of Bank Audi Branches in Jordan
and Iraq
Capital Bank Group and Bank Audi Group have announced the signing of the defini�ve agreements for the
acquisi�on by Capital Bank of the opera�ons of Bank Audi’s Jordan Branch Network, and the acquisi�on by the
Na�onal Bank of Iraq – a subsidiary of Capital Bank Group – of the opera�ons of Bank Audi’s Iraq Branch Network,
including the purchase of the assets and liabili�es of these branches. The comple�on of these transac�ons remains
subject to the receipt of the final approval of the related supervisory and regulatory authori�es.  

The agreements were signed by H.E. Mr. Bassem Khalil Al-Salem, Chairman of Capital Bank Group, and Mr. Samir
Hanna, Chairman and Group CEO of Bank Audi, who both confirmed that the acquisi�ons were achieved a�er an
in-depth due diligence exercise conducted in accordance with the applicable legisla�ons, and a�er obtaining the
preliminary approvals of the Central Bank of Jordan and the Central Bank of Iraq.  

Al-Salem stated on this occasion that “this agreement is in line with Capital Bank’s expansion strategies regionally
and locally, ul�mately strengthening its compe��ve posi�on. This acquisi�on is a first in the Iraqi banking sector,
and will only serve to support the Na�onal Bank of Iraq even further. The move will also enhance the steadfastness
of Capital Bank Group’s financial indicators, allowing it to con�nue providing innova�ve and efficient banking
services to corporate and individual customers, as well as the con�nued development of products and solu�ons
supported by the Bank’s bold digital transforma�on policy.”  

Commen�ng on the agreement, Hanna explained that “these transac�ons further reinforce our Bank’s role in
facing the considerable challenges Lebanon has been exposed to for over a year now.” He added: “The selec�on of
Capital Bank as exclusive bidder on this transac�on was made taking into account the business con�nuity of Bank
Audi’s en��es in Jordan and Iraq, and the interests of their stakeholders, employees and customers alike, in
addi�on to the beneficial impact which the transac�on is expected to have on their future business development.” 

In turn, Mr. Dawood Al Ghoul, Capital Bank’s Chief Execu�ve Officer, assured that all of Bank Audi client’s accounts
would be retained along with its staff. “We will honor all commitments towards clients that were contracted by
Bank Audi's units in Iraq and Jordan as they are”, he said.  

Both Messrs. Al Salem and Hanna seized this opportunity to thank the Central Bank of Jordan represented by its
Governor, H.E. Dr. Ziad Fariz Al Akram, the Central Bank of Iraq represented by its Governor, H.E. Mr. Mustafa
Ghaleb, as well as the Central Bank of Lebanon represented by H.E. Governor Riad Salameh, and their depu�es, for
their unwavering support of the opera�on.  

Pursuant to these agreement, Capital Bank Group acquires the opera�ons of Bank Audi – Jordan Branch Network
and Bank Audi Iraq Branch Network encompassing14 branches in Jordan and 5 branches in Iraq, which brings the
total number of Capital Bank’s branches to 28 in Jordan and the total number of Na�onal Bank of Iraq’s branches to
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At end-September 2020, Bank Audi’s assets in Jordan reached JD 506 million, while those of its Iraq branches
reached IQD 275 billion. Accordingly, these acquisi�ons will contribute to increasing the consolidated assets of
Capital Bank to JD 3.6 billion, while its shareholders’ equity will reach JD 400 million.  

The acquisi�on of Bank Audi’s opera�ons in Jordan and Iraq falls within Capital Bank Group’s development and
expansion strategy, as well as within its plans to develop its digital performance and transforma�on, which
guarantees the highest levels of speed, accuracy and customer sa�sfac�on.  

About Capital Bank Group 
Ever since its founding in Capital Bank Group has expanded its ac�vi�es to become one of today’s main ins�tu�ons
specialising in Investment Banking in Jordan and Iraq. Capital Bank Group has indeed implemented a full-fledged
plan to develop its products and services, and to keep up with the latest technological advances with a view to
strengthening its posi�on in both countries and offering a complete range of banking services to all sectors,
including Private Banking, as well as Investment advisory and opportuni�es to all Group clients. The latest financial
statements published by Capital Bank in September 2020 show JD 365.5 million of shareholders’ equity and total
assets up by 28% to reach JD 2.8 billion. Capital Bank is the only Jordanian financial ins�tu�on to own a bank in
Iraq, with a share of 61.85% of Na�onal Bank of Iraq’s capital which totals USD 210 million.  

About Bank Audi 
Bank Audi is a Lebanese banking group with a footprint in the MENAT region and Europe. The Bank offers universal
financial products and services including Corporate Commercial, Retail and Personal, and Private Banking services,
in addi�on to capital market ac�vi�es and factoring. At end-September 2020, Bank Audi’s consolidated assets
reached USD 35.2 billion, principally driven by private customers’ deposits of USD 26.5 billion, with shareholders’
equity reaching USD 3 billion. Bank Audi’s shareholders’ base encompasses 1500 holders of common shares and/or
holders of Global Depositary Receipts (GDRs) represen�ng common shares and listed on the Beirut Stock Exchange.
Stay connected: 
h�p://www.bankaudigroup.com  
h�p://www.facebook.com/BankAudiLebanon  
h�p://www.youtube.com/BankAudiGroup  

كابيتال بنك وبنك عوده يوقّعان االتفاقيات النهائيّة لبيع أصول ومطلوبات
فروع بنك عَوده في األردن والعراق

أعلنت مجموعة كابيتال بنك ومجموعة بنك عوده اليوم عن توقيع االتّفاقيّات النهائيّة لعمليّة استحواذ كابيتال بنك على
أعمال فروع بنك عوده في األردن واستحواذ البنك األهلي العراقي، التابع لمجموعة كابيتال بنك، على أعمال فروع بنك
عوده في العراق، وشراء مطلوبات وأصول هذه الفروع. وسيتوقّف إتمام هذه العمليّات على الحصول على الموافقات

النهائيّة للجهات التنظيميّة والرقابيّة.  

ووقّع االتّفاقيّات كلّ من رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك معالي السيّد باسم خليل السالم، ورئيس مجلس
إدارة، والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده السيّد سمير حنّا اللذان أكّدا على أنّ عمليّة االستحواذ تمّت نتيجة

دراسة معمّقة ووفقًا للتشريعات السارية، وبعد الحصول على الموافقات المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي األردني
والبنك المركزي العراقي.  

وبهذه المناسبة، قال السيّد باسم خليل السالم: "هذا االتّفاق يأتي تلبيةً لخطط كابيتال بنك الرامية إلى تعزيز مركزه
التنافسي وتوسيع انتشاره اإلقليمي والمحلّي في األردن والعراق، بحيث تعتبر هذه الخطوة أوّل عمليّة استحواذ في

القطاع المصرفي العراقي وتدعم نشاط المصرف األهلي العراقي فيه، األمر الذي يعزّز من متانة مؤشّرات مجموعة
كابيتال بنك الماليّة، مع مواصلة تقديم الخدمات المصرفيّة المبتكرة وذات الكفاءة العالية للعمالء على مستوى



الشركات واألفراد، واالرتقاء الدائم بالمنتجات والحلول مدعومة بسياسة التحوّل الرقمي التي تنتهجها مجموعة كابيتال بنك 
منذ سنوات."  

وتعليقًا على هاتَين العمليّتَين قال السيّد سمير حنّا أنّه من شأنهما تقوية دور مجموعة بنك عوده في مواجهة التحدّيات 
الهامّة التي يواجهها لبنان منذ أكثر من عام. وقد ارتأت المجموعة اقتصار مناقشات عمليّات البيع هذه حصريًّا على

طرف واحد، هو مجموعة كابيتال بنك، آخذين بعين االعتبار األهميّة القسوة الستمراريّة العمل ومصالح األطراف كافّةً من عمالء 
وموظّفين لدى فروع بنك عوده في األردن والعراق، باإلضافة إلى األثر اإليجابي المتوقّع لهذه العمليّة على تطوير أعمال 

المصرفَين في المستقبل.  

بدوره أكّد الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول على أنّ كابيتال بنك سيحافظ على كافّة تعاقدات العمالء مع فروع بنك 
عوده في األردن والعراق كما هي، باإلضافة إلى االلتزام بالمحافظة على كافّة كوادر هذه الفروع تحت مظلّة مجموعة كابيتال 

بنك.  

كما انتهز كلّ من السيّدَين السالم وحنّا هذه المناسبة لشكر البنك المركزي األردني المتمثّل بمعالي محافظ البنك المركزي 
الدكتور زياد فريز األكرم، والبنك المركزي العراقي المتمثّل بمعالي محافظ البنك المركزي األستاذ مصطفى غالب، والبنك 

المركزي اللبناني المتمثّل بمعالي محافظ البنك المركزي السيّد رياض سالمة ونوّاب هذه البنوك المركزَية الكرام، على الدعم 
الذي قدّموه لهذه العمليّة.  

وبموجب االتّفاق، تستحوذ مجموعة كابيتال بنك على عمليّات بنك عوده في األردن والتي تضمّ 14 فرعًا، وفروعه في
العراق التي تضمّ 5 فروع. وبذلك يرتفع إجمالي عدد فروع كابيتال بنك في األردن إلى 28 فرعًا، وفروع المصرف األهلي العراقي 

إلى 18 فرعًا.  

وفي نهاية أيلول 2020 كانت قد بلغت أصول بنك عوده في األردن ما مجموعه 506 مليون دينار أردني فيما وازَت أصول بنك 
عوده العراق 275 مليار دينار عراقي. وعليه، سيعمل هذا االستحواذ على زيادة قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك لتبلغ 3.6 مليار 

دينار أردني ورفع القيمة الماليّة لمساهمي المجموعة ألكثر من 400 مليون دينار أردني.  

وتأتي خطوة االستحواذ على عمليّات بنك عوده في األردن والعراق ضمن استراتيجيّة مجموعة كابيتال بنك للتوسّع
والتطّوّر، بالتوازي مع خططه في تطوير األداء والتحوّل الرقمي، بما يكفل السرعة والدقّة وأعلى درجات الرضى لدى

العمالء.  

لمحة عن مجموعة كابيتال بنك 
منذ تأسيسها في عام 1995، نمت أعمال مجموعة كابيتال بنك لتصبح اليوم من أبرز المؤسّسات المتخصّصة في تقديم 

الخدمات المصرفيّة واالستثماريّة في السوقَين األردني والعراقي. حيث نفّذت مجموعة كابيتال بنك خطّة متكاملة لتطوير 
منتجاتها وخدماتها ومواكبة أحدث التطوّرات التكنولوجيّة لتعزّز من موقعها في السوقَين، وتوفير مجموعة متكاملة من 

الخدمات البنكيّة لكافّة القطاعات والخدمات المصرفيّة الخاصّة، باإلضافة إلى تقديم االستشارات الماليّة والفرص االستثماريّة 
لعمالء المجموعة. ووفق آخر البيانات الماليّة الصادرة عن مجموعة كابيتال بنك في أيلول/سبتمبر

2020، فقد وصلت حقوق الملكيّة إلى 365.5 مليون دينار أردني، كما ارتفعت أصول المجموعة بنسبة 28% لتصل الى 2.8 مليار دينار 
أردني. وتعدّ مجموعة كابيتال بنك المؤسّسة المصرفيّة األردنيّة الوحيدة التي تمتلك مصرفًا في العراق بحيث تحوز على %61.85 

من رأسمال المصرف األهلي العراقي البالغ 210 ماليين دوالر.  

لمحة عن مجموعة بنك عوده 
أمّا بنك عوده، فهو مجموعة مصرفيّة لبنانيّة لديها تواجد راسخ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيّا

وأوروبا. يقدّم المصرف خدمات ومنتجات ماليّة شاملة منها خدمات تمويل الشركات، ونشاطات المصرف التجاري،والعمليّات 
المصرفيّة بالتجزئة، والخدمات المصرفيّة الخاصّة، باإلضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال والتحصيل

)factoring(. وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2020، بلغ إجمالي موجودات بنك عوده 35.2 مليار دوالر أميركي، وهو ناجمٌ بشكلٍ خاصّ عن 
الودائع البالغة 26.5 مليار دوالر أميركي، فيما ارتفعت أمواله الخاصّة إلى 3 مليار دوالر أميركي. تضمّ قاعدة مساهمي المصرف 

أكثر من 1500 حامل أسهم شائعة و/أو شهادات إيداع تمثّل أسهمًا شائعة، مُدرجة في بورصة بيروت. 


