
  هھتارريیخ في مررةة ألوولل

االمليیارر حاجزز يیحططمم إإيیجيیبتت بنكك ووفا االتجارريي  

 تتحح تجاووززارربأأصافي  إإيیجيیبتتاالتجارريي ووفا بنكك  حققق ٬،ألوولل مررةة في تارريیخهھاالمليیاررجنيیهھ حاجزز  محططما
بنسبة نموو بلغتت  2016لعامم  اً يیررمص اً نيیهھليیوونن جم ٬663، مقاررنة بمبلغ  اً يیررمص اً جنيیهھمليیارر  1.1
% 28بنسبة  اً نيیهھمليیوونن ج 450صافى االعائدد منن االددخلل بمبلغ  إإررتفاععووتررجع هھھھذذهه االززيیاددةة إإلى %. 68

جانبب ززيیاددةة  إإلى ستثماررمعددالتت االفائددةة على محفظظة ااإلررتفاعع إإ منن االناتج  نتيیجة إإلى ززيیاددةة هھھھامشش االرربحيیة
ززيیاددةة حجمم وودداائع  يیضاً أأ% وو32مليیاررجنيیهھا مصرريیا بنسبة  2.7حجمم محفظظة قررووضض االعمالء بمبلغ 

صافي االددخلل منن  إإررتفع%. هھھھذذاا ووقدد 18بنسبة ززيیاددةة بلغتت  اً يیمصرر اً مليیاررجنيیهھ 3.2االعمالء بمبلغ 
. قططاعع االمؤؤسساتت% بقيیاددةة 14ررتقاء إإبنسبة  اً يیررمص اً جنيیهھمليیوونن  44وواالعمووالتت بمبلغ تعابب ااأل  

  

ستررااتيیجيیة إإنجح االبنكك في تططبيیقق  لتجارريي ووفا بنكك إإيیجيیبتت "االعضوو االمنتددبب ل  صقرر هھھھال ةةاالسيیدد تتعلق
ستططاعع قططاعع ااوواالتنميیة في جميیع االقططاعاتت حيیثث تمكنن فرريیقق االعملل منن االنهھووضض بحجمم ااألعمالل 

حجمم محفظظة قررووضض االعمالء بمبلغ  ةةتباعع سيیاسة االنموو ااالستررااتيیجي مما أأددىى إإلى ززيیاددإإاالمؤؤسساتت منن 
ووذذلكك منن خاللل االبددء في تكثيیفف االمشارركة االفعالة في االقررووضض االمشترركة مع  اً يی مصرر اً هھمليیارر جنيی 2.6

يیاساتت االددوولة مع س اً يیاالمشررووعاتت االتنموويیة تماشكذذاا االنموو في االبنووكك االرراائددةة في هھھھذذاا االنووعع منن االقررووضض. وو
% مقاررنة 100جنبيیة بززيیاددةة قددررهھھھا ااأل تت ررددهه منن االعمالستططاعع قططاعع االخززاانة منن ززيیاددةة مووااإإكذذلكك وو

 لمضاعفة ددىى أأبررووتكوولل تعاوونن مع سبعة شرركاتت صرراافة مصرريیة. مما   بالعامم االماضي عنن ططرريیقق تووقيیع
. ااألجنبيیة تت عمليیاتت االبيیع وواالمتاجررةة للعمال  

جتذذاابب شرراائح إإ منناالمصررفيیة  قططاعع االتجززئة  يیضاً أأستططاعع إإووعلى نفسس نهھج االتحوولل ااالستررااتيیجي للنموو 
ددىى إإلى ززيیاددةة حجمم محفظظة وودداائع االعمالء بمبلغ أأعميیلل جدديیدد مما  أألفف15جدديیددةة منن االعمالء ووصلتت إإلى  

% ووذذلكك منن خاللل تقدديیمم وودداائع بعائدد تنافسي مقاررنة بأسعارر االسووقق 28بنسبة  اً يی مصرر اً مليیارر جنيیهھ 2.6
   ."االمصرريي

مؤؤشرر كفايیة ررأأسس بلغ حيیثث مؤؤشررااتت االرربحيیة٬، وولكنن أأيیضا مؤؤشررااتت االكفاءةة٬،  يیكنن االتميیزز فقطط في لمم 
مما يیؤؤكدد على صالبة االقاعددةة  2016دديیسمبرر  31% في  16مقابلل  2017عامم نهھايیة ب% 22االمالل 

االررأأسماليیة ووقددررةة االبنكك على االنموو في قططاعاتت ااألعمالل االمختلفة ووااستعددااددهه لتططبيیقق معيیارر االمحاسبة 
.IFRS-9االماليیة االددووليیة   

 
متووسطط االرربح على  حيیثث ااررتفعللقيیمة االمضافة للمساهھھھميینن عظظيیمم  تأثيیرركانن لهھ  هھھھذذاا ااألددااءووأأضافتت صقرر "

. كما تززاايیدد 2016% عنن نفسس االفتررةة منن عامم 20مقابلل  2017% بنهھايیة عامم 28 ليیسجللحقووقق االملكيیة 
نفسس االفتررةة منن % عنن 3مقابلل  2017% بنهھايیة عامم 4.3جمالى ااألصوولل ليیصلل إإ متووسطط االرربح على

وونتططلع في ااألعوواامم االقاددمة أأنن  ببيیئة ررقابيیة صاررمة.وو بإددااررةة ررشيیددةة للمخاططرر مع ااإلحتفاظظ 2016عامم 
."هھھھذذاا ااألددااء كما هھھھوو مخطططط لهھ في إإستررااتيیجيیة االعملل االجدديیددةة للبنكك ٬،بلل نتخططى ٬،نحافظظ على  

 

-محمدد شرريیفف االسيیدد  علققكما  االمالي وواالتحوولل ووررئيیسس االقططاعع االتنفيیذذىى  مجلسس ااإلددااررةة  عضوو 
 27.9إإلى  2017 عامم حجمم االميیززاانيیة  بنهھايیةجمالي إإووصلل " إإيیجيیبتت بنكك ووفا لتجاررييبا  ااالستررااتيیجي
بنسبة  عمالءللقررووضض ووتسهھيیالتت  اً نيیهھمليیاررج 11.1تشملل 18بنسبة نموو بلغتت % اً يیمصرر  اً هھمليیارر جنيی



كما بلغ حجمم  ٬،%18بنسبة نموو بلغتت  جنيیهھا بوودداائع االعمالءمليیارر  21.6وومبلغ  %32نموو بلغتت 
. "متاحة للبيیعستثماررااتت إإفي  اً نيیهھجمليیارر 3.2  جانببلى إإ اً هھيیمليیارر جن 4.9في أأذذوونن االخززاانة ستثمارر ااإل  

 

ستررااتيیجي فى االبنيیة االتحتيیة لنقلل االبنكك لططمووحاتت االمستقبلل وواالتى يیستمرر االبنكك فى ااإلستثمارر ااإل" أأضاففوو
 اً مليیوونن جنيیهھ 984% لتصلل إإلى 33اارريیة وومصررووفاتت االتشغيیلل بمقدداارر أأددتت إإلى ززيیاددةة االمصررووفاتت ااإلدد

 اً مليیوونن جنيیهھ 739مقاررنة بمصررووفاتت إإدداارريیة وومصررووفاتت تشغيیلل بلغتت  2017عامم بنهھايیة  اً مصرريی
 معددلل االتضخممعتبارر ااإلووتعدد هھھھذذهه االززيیاددةة ضئيیلة مع ااألخذذ فى  ".2016عنن نفسس االفتررةة منن عامم  اً مصرريی

إإلى ززيیاددةة ددىى أأ% مما 14إإلى جانبب تططبيیقق ضرريیبة االقيیمة االمضافة بنسبة  االعملة االمحليیة قيیمة ووإإنخفاضض
ووعلى االررغمم منن هھھھذذهه ااإلستثماررااتت فقدد إإنخفضض  .تكاليیفف االحصوولل على االمنتجاتت وواالخددماتت منن االموورردديینن

. 2016عنن نفسس االفتررةة منن % 46 % بنهھايیة االعامم مقاررنة بب39بلغ ليیمعددلل االتكلفة للعائدد   

 


