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 صحفي بيان  - بنك كريدي أجريكول مصر

 2019مارس  31في المالية المنتهية  فترةالنتائج أعمال 

 2019األول من عام  الربعخالل  مصري همليون جني701.6رباح أق صافي يحقتيعلن كريدي أجريكول مصر 
 

 2018% مقارنة بالربع الرابع لعام 33.7بإرتفاع قدرة 
 

 :2019األول لعام عن نتائج أعمال الربع نبذة  

  و    2018األول  بالربعمقارنة % 15.8بزيادة قدرها  مليون جنيه مصري 701.6 إلىالفترة رباح أصافي إرتفاع

 .2018% مقارنة بالربع الرابع لعام 33.7

   26.5الدخل لتصل الي  إلىإستمرار التحسن في معدالت التكلفة% 

  17.46 إلىمعدل قوي لكفاية رأس المال ليصل.% 

 3إلى معدالت القروض المتعثرة لتصل  إستمرار التحسن في جودة األصول وتحسن% 

  مليارجنيه مصري 23 إلىمحفظة القروض لتصل نمو  

  مليارجنيه مصري 42.1إلى تصل لودائع العمالء نمو محفظة 

 

 رؤية عامة:

بداية  جريكول مصرأكريدي  سجل،  2018عام  نكاختتم به البالذي  القوي لألعمال داءلالومواصلة المستدام لبنك النمو  استمرارا

ءة والكفا ةجاريالت نمو االنشطةأعلن هذا األسبوع نتائج الربع األول من العام والتي توضح استمرار  حيث،  2019عام قوية ل

قديم تجربة مصرفية تبغرض  واالستدامة البنك نحو االبتكارلتؤكد نجاح جهود  هامةأحداثًا  2019شهدت بداية عام  كما .التشغيلية

فية ات المصرالتميز الرقمي للمصارف العربية ألفضل تطبيق للخدمحصل كريدي أجريكول مصر على جائزة  فقدمميزة لعمالئه. 

ى يقوم علالذي  بتكرةالمنموذج الفروع  سلسلهبافتتاح أول فرع له غير نقدي في  ايضا احتفل كما . 2018لعام  عبر الهاتف المحمول

شهادة  حصل علىيعتبر كريدي أجريكول مصر أول بنك في مصر ي كما. االستشارات البنكيةين أحدث الخدمات الرقمية وب التوازن

ISO 37001  ن ممجتمعه  والتزامه نحولالقتصاد الوطني  دعمهفي مكافحة الفساد. ومرة أخرى ، أكد بنك كريدي أجريكول مصر

 المرأة.و تفعيل دور اعي لتمكين خالل توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن االجتم
 

 

 : تجاري مستمرمو ن
 

 مختلف قطاعاتاء ي ادفتوازن وعكست النتائج ال 2019مرضيًا خالل الربع األول من عام سجلت كافة االنشطة التجارية نمواً جيداً و

 .األعمال

     % 6.8نسبه ب رتفاعإة ، سجلت محفظة القروض لألنشطة التجاري زيادةع التوقعات االقتصادية اإليجابية وما يترتب على ذلك من م 

 رتفاعاالويرجع هذا  ودعم االقتصاد القومي. لتلبية طلبات العمالء (2018بنفس الفتره لعام ٪ بالمقارنه  25)+  2018عن ديسمبر 

 ٪. 2.4بنسبة  األفراد قروض٪ ، في حين زادت محفظة  8.9سبة الشركات التي نمت بن لقروضبشكل رئيسي إلى 
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 مليون جنية مرصي قروض للعمالء و البنوك  Dec. 2018 Mar-19 التغير %

 مؤسسات  15,999  14,694 8.9%

 قروض التجزئة  6,998  6,834 2.4%

 بنوك  61  62 0.7%-

 المجموع    23,059  21,589 6.8%

 

 

 مليون جنية مرصي ودائع العمالء Dec. 2018 Mar-19 التغير %

 ودائع ألجل و شهادات إدخار  23,141  23,891 3.1%-

 ودائع أخري  19,034  20,044 5.0%-

 المجموع    42,175  43,935 4.0%-
 

 

 :قوية ربحيةمعدالت 

 

ً إرتفاعا  حقق كريدي أجريكول مصر  لعام السابق، مما يؤكدنة بنفس الفترة المالية من اربالمقا  2019خالل الربع األول من عام  قويا

 2018ع لعام % عن الربع الراب397 ويالحظ ذلك جيدا فى انخفاض عبء االضمحالل بنسبه. المصرفية جودة و كفاءة االعمال على

 مما يعكس تطورا إيجابيا لجودة األصول.
 

اإلدارية فات المصروإنخفضت  ،بالرغم من التضخم  حول معدالتهاالمصروفات وكنتيجة للمجهودات المستمرة من أجل االبقاء علي 

 الربع% خالل 26.5 الدخل لتصبح إلىانعكس علي تطور معدالت التكلفة مما  ،2018بالربع الرابع لعام  مقارنة %8بنسبة  والعمومية

محتفظا  2018الربع األول من خالل % 26.6و 2018عام من  االخير الربع% خالل 28.9مقارنة  بنسبه بلغت  2019األول من 

 .ك المنافسه.بمركز مرموق بين البنو

 

 المالية. البياناتن جودة مما أدى إلى تحسي 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية من العام بنجاح الربع األول  كما اغلق البنك

 

صافي تكلفة بلغت مصري مقارنة به مليون جني 155.8محققاً إيراداً بلغ  2019األول من عام  الربعخالل كما إنخفض عبء االضمحالل 

 لي قيام بعضافه االضاب القدرة األئتمانية لبعض العمالء التحسن فيبسبب من العام السابق،  الربع االخيرمليون جنية مصري خالل  52.3

 العمالء بالسداد.

 

 2018من عام  االخير بالربع% مقارنة 33.7قدرة  بزيادةمصري  همليون جني701.6ليصل الي  الدخل صافي عارتف، كنتيجة لما سبقو 

 .2018% مقارنه بالربع االول لعام 15.8و
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 التغير 

 اجماىل حت  
اجماىل 
 حت  

QoQ الرب  ع االول QoQ الرب  ع الرابع 
الرب  ع 
 االول

 بالمليون جنيه مصري

 2018مارس 
مارس 
2019 

Q1-19 Vs. 
Q1-18 

2018 
Q1-19 Vs. 

Q4-18 
2018 2019   

 صافي الدخل من العائد  805.3  815.8 1.3%-  720.4 11.8%  805.3  720.4 11.8%

 صافي الدخل من االتعاب والعموالت  154.0  165.9 7.2%-  163.3 5.7%-  154.0  163.3 5.7%-

 صافي دخل المتاجرة  75.4  54.4 38.5%  49.0 53.9%  75.4  49.0 53.9%

 ايرادات النشاط االخرى  10.9  5.8 87.6%  12.6 13.3%-  10.9  12.6 13.3%-

 صافي دخل االعمال  1,045.6  1,041.9 0.3%  945.3 10.6%  1,045.6  945.3 10.6%

 إجمالي المصروفات (276.9) (301.0) 8.0%- (251.2) 10.2% (276.9) (251.2) 10.2%

 إجمالي ايرادات النشاط  768.6  740.9 3.7%  694.0 10.7%  768.6  694.0 10.7%

 )مصروفات( ايرادات اخرى (49.1) (12.6) 288.4%  20.1 345.0%- (49.1)  20.1 345.0%-

 صافي الدخل قبل المخصصات و الضرائب  719.5  728.2 1.2%-  714.1 0.8%  719.5  714.1 0.8%

 عبء االضمحالل  155.8 (52.3) 397.9%-  45.2 244.6%  155.8  45.2 244.6%

 صافي الدخل قبل الضرائب  875.2  675.9 29.5%  759.3 15.3%  875.2  759.3 15.3%

 الضرائب (173.7) (151.3) 14.8% (153.6) 13.1% (173.7) (153.6) 13.1%

 صافي الدخل  701.6  524.7 33.7%  605.7 15.8%  701.6  605.7 15.8%

 التكلفة / معدل الدخل 26.5% 28.9% 0 26.6% 0 26.5% 26.6% 0

 

 

 س المال :أاية رأصول ذات جودة عالية  ومعدل قوي لكف

 

تغطية  تالمعدكما بلغت ، 2018% في نهاية ديسمبر 3.27مقارنة بـ  2019 مارسبنهاية % 3.01معدالت القروض المتعثرة بلغت 

 .2018% لنهايه مارس 270.3و  2018% لعام 182مقارنة  2019 مارسبنهاية % 169لتصل إلي  القروض المتعثرة

 

% 12.5الغة البو 2019% بهامش جيد فوق النسبة المطلوبة من البنك المركزي المصري لعام 17.46س المال أمعدل كفاية ر وسجل

  .2018شهور من عام  9والذي تتضمن ارباح  %20.31بلغت  2018مقارنة بمعدل كفاية رأس المال بنهاية و

 

% 182ة و% للعملة المحلي180  (NSFR)وكانت مؤشرات السيولة دليال علي جودتها حيث سجلت معدالت صافي التمويل المستقر

تغطية السيولة عدالت ، كما بلغت م% 100البالغة و 2019لعام  النسبة المطلوبة من البنك المركزي المصري أعلي منللعملة االجنبية 

(LCR) 756 % بالغة الو 2كذلك مقررات بازل و 2019لعام  النسبة المطلوبة من البنك المركزي المصري إيضا أعلي منوهى

100 %. 
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ات  المؤشر
 QoQ الرب  ع االول QoQ الرب  ع الرابع الرب  ع االول

2019 2018 Q1-19 Vs. Q4-18 2018 Q1-19 Vs. Q1-18 

           معدالت الربحية : 

 %1.8 %59.6 %15.6 %52.5 %60.7 العائد علي حقوق الملكية 

 %4.5 %5.1 %36.7 %3.9 %5.4 العائد علي األصول 

           عدالت التكلفة اىلي الدخل: كفاءة م

 %0.3- %26.6 %8.3- %28.9 %26.5 معدل التكلفة الي الدخل

           السيولة : 

 %13.4 %48.2 %11.3 %49.1 %54.7 معدل القروض الي الودائع

 %12.5 %672 %1.9- %771 %756  معدالت تغطية السيولة

ي التمويل المستقر 
 
 %10.8- %202 %4.6- %189 %180  )عملة محلية(صاف

ي التمويل المستقر 
 
 %16.1- %217 %0.9- %184 %182  )عملة أجنبية(صاف

           جودة االصول: 

 %8.1- %18.99 %14.0- %20.31 %17.46 معدل كفاية راس المال

ة إلي إجمالي المحفظة
 %11.8 %2.69 %8.1- %3.27 %3.01 معدل القروض المتعثر

ةمعدل تغطية القرو   %37.6- %270 %7.4- %182 %169 ض المتعثر

 

 

 

ة األصول. ويتم وكذلك جود لعمالئه المقدمة الخدمات لجودة األولوية إعطاء مع ومستدامة قوية ربحية مصر أجريكول كريدي حقق

 .س المال للبنكأمعدل كفاية رقوة بصورة مستمرة ، مما ينعكس على نموذج األعمال الخاص بالبنك  تعزيز
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