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Press release to announce the full rebranding on November 5th. 

Arabic 
 

 التجاري "التجاري وفا بنك إيجيبت"  بالسوق المصرية باإلسمبدء التعامل  

 الخطوة تتزامن مع اإلنتهاء من وضع إستراتيجية البنك للفترة المقبلة 

الكتاني: إنطالق العمل بهوية التجاري وفابنك في مصر خطوة لتعزيز تواجدنا في المنطقة واالستفادة من نموذج 

 األعمال العالمي لمجموعة التجاري وفابنك  

طموحة تؤكد إيماننا في السوق المصري وتلبي االحتياجات المتنوعة والمتزايدة  إستراتيجيةصقر: "فيكم واثقون" 

 للعمالء والعاملين

بالكامل من  بنك باركليز مصرأسهم  على"التجاري وفابنك"  في إطارعملية إستحواذ مجموعة – 7102 نوفمبر 5 – القاهرة

باإلسم الجديد ، أعلنت اليوم مجموعة التجاري وفابنك بدء العمل 7102" في الثالث من مايو باركليز بي إل سيمجموعة "

على جميع معامالته  والعالمة التجارية وبذلك تم تغيير إسم البنك 7102نوفمبر  3"التجاري وفابنك إيجيبت" إعتباراً من يوم 

 .مصر العربية جمهوريةمعظم المدن والمحافظات الحيوية داخل التي تغطي  55وفروعه ال

ي في السوق المصرية بحسب الجدول الزمني الذ بإستراتيجيتها العمل ببدءالمتوقع أن تقوم المجموعة في الفترة المقبلة   ومن

وعدت باإلفصاح عنه بعد عملية االستحواذ. تمتد هذه الخطة الطموحة لخمس سنوات وتتضمن المحاور الداعمة واألطر المؤسسة 

بالسوق المصرفي المصري مدعوماً في ذلك بمجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية  متميزالتي تضمن للبنك إعتالء مركز 

 الفريدة وبخبرات وحرفية الموارد البشرية العاملة بالبنك في مصر.

"سعداء بوجودنا في سوق واعد مثل السوق المصري والذي نعتبره  -رئيس مجموعة التجاري وفابنك  -وقد صرح محمد الكتاني 

المنطقة، خاصة في ظل جهود الحكومة الحالية لتهيئة وتحسين مناخ االستثمار. كما شرفنا بالتعاون مع زمالئنا من أهم أسواق 

ً دعم التبادل التجارى والعالقات  في مصر للخروج باستراتيجية متكاملة من شأنها ليس فقط توسيع قاعدة العمالء ولكن أيضا

وباقى الدول التى تتواجد بها المجموعة بقوة من الجانب اآلخر إضافةً إلى  اإلقتصادية بين مصر والمغرب من جانب وبين مصر

 خطط المجموعة فيما يتعلق بالتوسع إقليمياً وعالمياً". إستكمال

أتوجه بخالص الشكر لكافة الزمالء بالبنك إلسهاماتهم المتميزة  -العضو المنتدب بالتجاري وفابنك إيجيبت  –هال صقر علقت 

عمل الدؤوب خالل الفترة الماضية. لقد نجحنا خالل األعوام الماضية في تحقيق نجاح  كبير، أسفر عن تكوين قاعدة والتزامهم بال

االندماج  لىع ساعدتناعريضة من العمالء المتميزين، إضافة إلى تفردنا بمجموعة من الموارد البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية 

، وهو األمر الذي ينعكس إيجابياً على مواصلة تقديم خدمات "التجاري وفابنك"السريع مع أطر العمل المتبعة داخل مجموعة 

 ."التجاري وفابنك"مصرفية متميزة لكافة العمالء تحت العالمة التجارية العريقة لـ 

ً  ببنائها حظينا والتي معهم المميزة لعملا عالقة نحو نؤكد إمتناننا لثقة عمالئنا ونجدد إلتزامنا "نحن  ونتمنى السنوات مر على معا

 تقديم في اإلستمرار على تساعدنا وأن المصرفي القطاع تقوية على والداعمة المساعدة العوامل إحدى الخطوة هذه تكون أن

 النحو لىع إيجيبت وفابنك التجاري يقدمها التي الفريدة والخدمات البرامج إضافة بعد تطوريها مع لعمالئنا المتميزة الخدمات

 " أضافت هال صقر..األمثل

. يقدم البنك مجموعة 0011هي مجموعة مالية رائدة في أفريقيا تم تأسيسها عام  "مجموعة التجاري وفابنك"جدير بالذكر أن 

 اإلضافةبلشركات واالستثمار البنكي المصرفية ل خدماتوالمتنوعة من األنشطة التي تتضمن خدمات التجزئة المصرفية الدولية 

فرعاً ويعمل  1101دولة حيث يمتلك  72في  "التجاري وفابنك"مجموعة متخصصة من الخدمات المالية والتأمين. يتواجد  إلى

 مليون عميل. 8.8من  ألف موظفاً يخدمون أكثر 000111بالبنك أكثر من 
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 1.0مليار دوالر باإلضافة إلى حقوق المساهمين التي قدرت بحوالي   18.5وقد حققت المجموعة إجمالي أصول وصلت إلى 

مليار دوالر وصافي دخل قدر بـ   0.0. كما سجلت المجموعة دخالً بنكياً صافياً وصل إلى 7102يونيو  31مليار دوالر في 

مليار دوالر في  0.3تصل إلى  يةرأسمالبقيمة  الدار البيضاء" مقيد ببورصة "التجاري وفابنكمليون دوالر لنفس الفترة.  330

 . 7102يونيو  31

 -انتهي  -

 لمزيد من المعلومات

  10111120055برجاء اإلتصال على رقم 

English 

 

 Attijariwafa bank Egypt trade name inaugurated in the 

Egyptian market  

This step is occurring along with finalizing the bank forthcoming strategy 

El Kettani: launching Attijariwafa bank identity in Egypt is a step to further 

enhance the Group presence in the region and is key to making use of it’s 

international business model   

Sakr: “Believe in you” is an ambitious strategy affirming our belief in the 

Egyptian market and addressing the diversified and growing needs of our 

customers and employees  

 

Cairo- November 5th 2017 Following the acquisition of 100% of “Barclays Bank Egypt“ 

shares by “Attijariwafa bank” on May 3rd 2017, we are pleased to announce operating 

under the new identity "Attijariwafa bank Egypt" starting November 3rd 2017. 

Accordingly, the bank name and trade mark will be changed on all transactions 

conducted in the bank 55 branches and ATM machines nationwide. 

The Group is starting soon the implementation of its five-year strategy in the 

Egyptian market according to the timeline promised after the acquisition. The 

ambitious five-year programme which includes supporting pillars and a framework 

that guarantees seeing the bank taking a stronger position in the Egyptian banking 

landscape through the introduction of various unique banking services supported 

by the exceptional expertise and professionalism of the bank employees in Egypt.  

“We are pleased to operate in the promising Egyptian market being a key market 

in the region, especially in light of the government recent efforts to improve the 

investment climate.” Said Mohamed El Kettani- Chairman and CEO Attijariwafa 

bank Group.  

“I was honoured to cooperate with my colleagues in Egypt to come out with an 

integrated strategy that will not only widen our customer base but also further 
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enhance the trade exchange and the economic bilateral relations between Egypt 

and Morocco on one hand, and Egypt and the rest of the countries the group 

operates in on the other hand. Moreover, the forthcoming strategy represents a 

continuation to the group’s plans on the regional and international expansion 

platforms.” Added El Kettani.  

 

Meanwhile, Halla Sakr - Managing Director of Attijariwafa bank Egypt- 

commented, “I would like to thank all the Bank colleagues for their outstanding 

contributions and commitment during the past period. Over the past few years, we 

have managed to score huge achievements which resulted in creating a unique 

and wide customer-base. Furthermore, our highly qualified and skilled team 

allowed us to quickly integrate into Attijariwafa bank group framework. This team 

will be the driving force guaranteeing the continuation of our unique banking 

services to all our customers under the deep-rooted flagship of “Attijariwafa bank”.  

“We are also extending appreciation to our customers for their trust in us, and 

renewing our commitment to the existing strong business relationships that we 

have built with them over the years. We believe that this step would contribute in 

empowering and developing the banking sector and would help Attijariwafa bank 

Egypt to continue providing the customers with the latest developed products and 

services.” Added Sakr. 

Attijariwafa bank is a leading banking and financial Group in Africa established in 

1904. The bank provides a diversity of services, which includes global retail 

service, corporate banking, and investment banking, in addition to providing 

specialized financial and insurance services. The group operates in 26 countries 

with 4090 branches, in addition to having more than 19,400 employees managing 

a portfolio of nearly 8.8 million customers. 

As of 30 June 2017, Attijariwafa Bank achieved total assets of US $ 48.5 billion 

and shareholder equity of US $ 4.9 billion. Additionally, the group achieved a net 

banking income of US $ 1.1 billion and net income of US $ 339 million for the 

same period. “Attijariwafa bank" is listed on the Casablanca Stock Exchange with 

a market capitalization of 9.3 billion USD as of 30 June 2017. 

 

-The End- 

For further information contact 10111120055 


