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 صحفي بيان  - بنك كريدي أجريكول مصر

 2017 سبتمبر 30في المالية المنتهية  الفترةنتائج أعمال 

  2017 الربع الثالث لعاممصري خالل  همليون جني 554,5رباح أكريدي أجريكول مصر يحقق صافي 

 2017من عام  المنتهية تسعة أشهرالمليون جنيه مصري خالل   1,503.6و

 

عن تثمر  تنااويلوأس أالعميل علي ر تضعالتي  تيجية البنكاستراستمرار ا: "  العضو المنتدب بيير فيناسالسيد/ 

خالل التسعة أشهر المنتهية من عام  %50رباح بنسبة األصافي  ارتفاعايجابي في كافة قطاعات األعمال وداء ا

 "ومتنوع  متوازن أعمال من خالل نموذجوذلك  2017
 

 :2016لعام ربع الثالث مقارنة بال 2017 لثالث لعامنتائج أعمال الربع انبذة 

 بزيادة قدرها  مليون جنيه مصري 554,5صافي أرباح محققا   2017الربع الثالث لعام رباح أصافي قوي ل ارتفاع

 .2017مقارنة بالربع الثاني لعام  %17.0، و بنسبة  2016مقارنة بالربع الثالث لعام  61.5%

   جنيه مصري.ارملي 39,3لتصل الي  %29.3 ةبنسبودائع العمالء  فيزيادة 

 جنيه مصري.ارملي 18,7 لتصل الي %21.9قدرها  ةبنسبالقروض  محفظة ملحوظ في حجم إرتفاع 

 

 : مستمرتجاري مو ن

سبة بن ارتفاعا   ودائع العمالء سجلتوقد  .لكافة القطاعات بالبنك متوازنداء المدفوعا باألبنك كريدي أجريكول مصر النمو  واصل

محفظة  إرتفعتفي حين  ،بعد استبعاد أثر تخفيض العملة المحلية(مستقرة  ) وهي تعتبر نسبة 2016 بنهاية سبتمبرمقارنة   29.3%

معززة باألداء الجيد في قروض العملة المحلية والتي ساهمت في بعد استبعاد أثر تخفيض العملة المحلية(  %2.3-) %21.9القروض 

 توجهاتوذلك تماشيا مع ، %46في حين إنخفضت القروض بالعملة األجنبية بنسبة ،  %27.5عام بنسبة قدرها بشكل  ةارتفاع المحفظ

 ألن.حتى او 2016من بداية عام القروض بالعملة األجنبية حجم  نحو تخفيض البنك

 

 نسبة التغير 2016 سبتمبر 2017 سبتمبر )بالمليون جنيه مصري(ودائع العمالء 

 %21.8  18,442.4  22,459.4 لعمالءشهادات اودائع و

 %40.9  11,924.9  16,801.0 ودائع أخري

 %29.3 30,367.3 39,260.4  اإلجمالي 
 

 نسبة التغير 2016 سبتمبر 2017 سبتمبر )بالمليون جنيه مصري(البنوك وقروض للعمالء 

 %25.7  9,695.6  12,184.8 مؤسسات

 %15.2  5,269.1  6,071.1 قروض التجزئة

 %16.2  269.4  313.1 بنوك

 %21.9 15,234.1 18,569.1  اإلجمالي 

 

 استمرار النمو في معدالت الربحية:

بنك كريدي أجريكول مصر إرتفاعا مرة أخري ، حقق 2016عام  ذات الفترة منبمقارنة وبال 2017ية من عام خالل التسعة أشهر المنته

مليون جنيه مصري  2,840.0 عمالصافي دخل األ بلغحيث  ادات كافة األنشطة التجارية.نتيجة لنمو اير ملحوظا  في معدالت الربحية

ومن جهة  .نتيجة لزيادة هامش الفائدة وكذلك أرصدة العمالء %41صافي الدخل من العائد بنسبة  ارتفعو. %47بارتفاع بلغت نسبته 

عمليات  باالضافة إلي فضل النمو في كافة قطاعات االعمالوذلك ب %48.6العموالت بنسبة تعاب واألصافي الدخل من  رتفعأخري، ا
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 %92.1بنسبة  متميزا   نموا  قد حقق صافي دخل المتاجرة  ويجدر االشارة إلى أن .ارتفاع عموالت التجزئة المصرفيةوالتجارة الخارجية 

 .مصري همليون جني 234.6لي إلتصل 

 

مستويات التضخم،  زيادةن م حول معدالتها رغما   مصروفات اإلدارية والعموميةالبقاء علي وكنتيجة للمجهودات المستمرة من أجل اإل

 %47عمال والبالغ نسبة نمو صافي دخل األب محدودة بالمقارنةهي نسبة و %21.1بنسبة  اإلدارية والعموميةالمصروفات  ارتفعت

استثمارات البنك في تكنولوجيا  الستمرارعاملين وكذلك ارتفاع تكلفة النتيجة  . وتأتي هذه الزيادة 2016مقارنة بالفترة نفسها لعام 

 عمالئنا.راحة جل أالمزيد من الخدمات المصرفية من  من أجل تقديم المعلومات

 

 %26.8 لي الدخل لتصبحإانعكس ذلك علي تطور معدالت التكلفة مصر في تحسين إدارة المصروفات و قد استمر كريدي أجريكولو

كريدي أجريكول مصر في مركزا بذلك ليأتي ، 2016ام من عتسعة أشهر خالل ال %32.6مقارنة بـ  2017 من عامالتسعة أشهر خالل 

 متقدما في ادارة المصروفات على مستوي القطاع المصرفي. 

 

 عام من األولى التسعة األشهر خالل جنيه مليون 1,503.6 ليبلغ ٪54.1 بنسبة الدخل صافي ارتفاع إلىذلك  أدى، سبق اكنتيجة لمو

مقارنة  ملحوظ بشكل ارتفعت 2017 من عام الثالث الربع نتائج أن إلى اإلشارة تجدر كما. 2016 عام من الفترة بنفس مقارنة 2017

 ..٪17.0  بنسبة الربح صافي ارتفاع مع ،من نفس العام  الثاني الربعب

 

 بالمليون جنيه مصري - قائمة الدخل

الربع 

 الثالث

2017 

الربع 

 الثاني

2017 

 التغير

الربع 

 الثالث

2016 

  التغير
أشهر 9  

2017 

أشهر 9  

2016 
  التغير

 %41.0 1,455.7 2,052.2 %37.2 537.1 %11.4 661.4 736.7 صافي الدخل من العائد

 %48.6 339.9 505.3 %65.6 103.9 %9.5 157.2 172.1 صافي الدخل من االتعاب والعموالت

 %92.1 122.1 234.6 %196.5 27.5 %48.2 55.0 81.6 صافي دخل المتاجرة

 %228.1 14.6 47.9 %221.5 4.6 %259.4 4.1 14.7 خرىايرادات النشاط األ

 %47.0 1,932.4 2,840.0 %49.3 673.1 %14.5 877.7 1,005.2 عمالصافي دخل األ

 %21.1 (629.1) (762.1) %15.7 (214.3) %4.0- (258.4) (248.0) إجمالي المصروفات

 %59.4 1,303.3 2,077.8 %65.0 458.8 %22.3 619.3 757.2 دات النشاطإجمالي ايرا

 %192.7 48.3 (44.8) %197.3 44.0 %398.7 (8.6) (42.8) خرىأايرادات )مصروفات( 

 %50.4 1,351.6 2,033.1 %42.1 502.8 %17.0 610.7 714.4 الضرائب المخصصات و صافي الدخل قبل

 %24.5- (89.5) (67.6) %124.0 (65.3) %214.6 5.0 15.6 ضمحاللعبء اال

 %55.7 1,262.1 1,965.5 %66.8 437.6 %18.6 615.7 730.0 صافي الدخل قبل الضرائب

 %61.3 (286.4) (461.9) %86.4 (94.1) %23.9 (141.7) (175.5) الضرائب

 %54.1 975.7 1,503.6 %61.5 343.4 %17.0 474.0 554.5 صافي الدخل

  %32.6 %26.8  %31.8  %29.4 %24.7 لدخلمعدل التكلفة / ا

 

 

 س المال :أمعدل قوي لكفاية روأصول ذات جودة عالية  ربحية مرتفعة و

وقد  .2016في نهاية عام  %4.16رنة بـ مقا 2017خالل عام  %4.63 ليإبنسبة بسيطة لتصل معدالت القروض المتعثرة  إرتفعت

التسعة أشهر مصري خالل  همليون جني 67.6زيادة مخصصات القروض لتصل الي ل استمر البنك في سياساته الحذرة وذلك من خال

 .%185لي إلتصل  تغطية القروض المتعثرة تمعدال ، وقد انعكس ذلك علي2017 عامالمنتهية من 

  

البالغة و 2017لبنك المركزي المصري لعام فوق النسبة المطلوبة من اجيد  بهامش %19.27س المال أبلغ معدل كفاية ركما 

القرض يضا بفضل أو ،2017عام  من الثانيو ولرباح الربع األألي إباالضافة  2016 عامالمحتجزة لرباح األوذلك بفضل  ،11.25%

العادية غير لقرار الجمعية العامة  المعتمد طبقا  ومن كريدي أجريكول فرنسا  دعما   مليون دوالر امريكي 30البالغ قدره والمساند 
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وسع ، و بالتالي استمرار استراتيجية التس المالأمعيار كفاية رفي دعم هم القرض المساند اس قدو .2016ديسمبر 22المؤرخة في 

 .زيادة حجم االعمالو

 

 %201للعملة المحلية و  202%  (NSFR)حيث سجلت معدالت صافي التمويل المستقرعلي جودتها  وكانت مؤشرات السيولة دليال  

 .3ك أعلي من متطبات البنك المركزي المصري و مقررات بازل ويعد ذل .للعملة االجنبية

 

البنك المركزي المصري متطلبات من أعلي وذلك ليظال كالهما  %66 بالعملة االجنبية و %45 السيولة بالعملة المحلية ةنسبسجلت وقد 

 بالترتيب. %25و %20 والبالغة

 
 

 

 المؤشرات
الربع 

 الثالث

2017 

الربع 

 الثاني

2017 

يرالتغ  
الربع 

 الثالث

2016 

 التغير
أشهر 9  

2017 

أشهر 9  

2016 
  التغير

 معدالت الربحية :

 %13.8 %51.0 %58.0 %27.0 %50.6 %13.6 %56.5 %64.2 العائد علي حقوق الملكية 

 %43.2 %3.0 %4.2 %24.4 %3.8 %19.0 %3.9 %4.7 العائد علي األصول 

 لي الدخل:إكفاءة معدالت التكلفة 

 %13.3- %30.9 %26.8 %22.5- %31.8 %16.2- %29.4 %24.7 لي الدخلإتكلفة معدل ال

 السيولة :

 %3.6- %49.0 %47.3 %5.7- %50.2 %2.0 %46.4 %47.3 لي الودائعإمعدل القروض 

 صول:جودة األ

 %64.22 %11.57 %19.27 %28.12 %14.83 %0.80 %18.85 %19.27 س المالأمعدل كفاية ر

جمالي إي إلمتعثرة معدل القروض ال

 المحفظة
4.63% 4.74% -2.37% 3.50% 32.50% 4.63% 4.16% 11.33% 

 %0 %186 %185 %3- %191 %3.11 %180 %185 معدل تغطية القروض المتعثرة

 

 المجتمع هلتزام تجاإلإستمرار ا

 الكهرباء وزير حضورفي و الماضي يوليو في مصر أجريكول كريدي افتتح البيئة، حماية في المجتمع تجاه البنك التزام مع وتماشيا

 المحطة وتولد. كيلوواط 201.135 بسعة مصر في بنك يملكها الشمسية للطاقة محطة أكبر شاكر، محمد السيد المتجددة، والطاقة

 ستهالكا لتغطية يكفي ما وهو ساعة، /كيلوواطالف  295 انتاج سنوي متوسطب الجديدة بالقاهرة الرئيسيالمركز سطح على الواقعة

 سنويا . أسرة 110

 

 قوية ربحية 2017 عام من أشهر 9 خالل مصر أجريكول كريدي حقق األعمال، مجال في والزخم القوي األداء خالل وأخيرا، ومن

 مستوى وجود مع س المال للبنك،أمعدل كفاية ر تعزيز تم وقد. لعمالئها المقدمة الخدمات لجودة األولوية إعطاء مع ومستدامة

 .يجابياإل التطورو تتسم بالمرونة سوق في المخاطر من مقبول
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