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 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

في السوق المصرية بحسب الجدول الزمني الذي  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 

بالسوق المصرفي المصري مدعوماً في ذلك بمجموعة متنوعة من الخدمات  متميزالمؤسسة التي تضمن للبنك إعتالء مركز 

 المصرفية الفريدة وبخبرات وحرفية الموارد البشرية العاملة بالبنك في مصر.

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

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

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

وباقى الدول التى تتواجد بها المجموعة بقوة من الجانب  والعالقات اإلقتصادية بين مصر والمغرب من جانب وبين مصر

 خطط المجموعة فيما يتعلق بالتوسع إقليمياً وعالمياً". إستكمالاآلخر إضافةً إلى 

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 والتزامهم بال

 على ساعدتناقاعدة عريضة من العمالء المتميزين، إضافة إلى تفردنا بمجموعة من الموارد البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية 

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

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

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

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

 على إيجيبت وفابنك التجاري يقدمها التي الفريدة والخدمات البرامج إضافة بعد تطوريها مع لعمالئنا المتميزة الخدمات تقديم

 " أضافت هال صقر..األمثل النحو

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

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

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

 مليون عميل. 8.8من  ألف موظفاً يخدمون أكثر 000111ويعمل بالبنك أكثر من 

 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
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