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  بيـــــــان صـــــحــــــفــــــي – نتـــأئج أعمال النصف األول من عام 2019

2019النصف األول من في مليار جنيه مصري  1ر3صافي ارباح حقق ي مصر كريدى اجريكول  

% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق20 بإرتفاع  

 

 2019أهم نتـــائج أعمال النصف األول من عام 

 2018ن عام مالنصف األول مقارنه ب٪  20قدرها  بزيادة جنيه مليون 1ر310 أرباح الفتره الي  صافي رتفاع إ 

 28 التي سجلتالتكلفة إلى الدخل  معدالت حسن ترار إستم ٪ 

 17.72 مسجلة نسبة مقدارها المال رأس كفايةلنسبة   معدل قوي٪. 

 2.96 استمرار جودة األصول مع تحسن في القروض غير المنتظمة السداد  مسجلة نسبة قدرها٪. 

  مصري مليار جنيه 24  ليلتصل ا محفظة القروضنمو 

  مصري مليار جنيه 42 لتصل الي محفظة الودائع نمو. 

 نـــظرة عـــامة 

 تضعلتي ا تيجيتهالجاري، وذلك إنطالقاً من استرا النصف األول من العامأعماله عن أعلن بنك كريدي أجريكول مصر نتائج 

أظهرت قد ف. لى االبتكارعاالستدامة القائمة مجال  لريادة فيلإلى الوصول أيضاً تهدف  لتيوا، أولوياتهقائمة  على رضا العمالء

، وهو األمر 2018من عام  بنفس الفترة٪ مقارنة 20 نسبة ارتفاع بنحو نتائج بنك كريدى اجريكول فى النصف االول من العام

 .يالتجار مووالنالكفاءة التشغيلية استمرار و للبنك المطرد التقدم يعكسالذي 

دعم ثقافة عن  ، فضالً تقديم تجربة مصرفية مميزة لعمالئهمن أجل جهود البنك تكثيف  2019شهد النصف األول من عام قد و

الذي   "banki Store"  وذج الفرع المبتكر، يواصل البنك نشر نمالسياق في هذاو. الجمهوريةالتحول الرقمي في جميع أنحاء 

طنطا واهرة القفي  يةلجمهوراثالثة فروع عبر  عبرتقديم المشورة المصرفية األحترافية، بين الخدمات الرقمية ويحقق التناغم 

 .وبنها

ر" محمول في مص"أفضل تطبيق للهاتف ال جائزةالحائز على والهاتف المحمول  تطبيقات إصدارلبنك أيًضا أحدث أطلق اكما 

 بابتكارلبنك اقام فقد   ،تلعمالء الشركاوبالنسبة . بين البنوك األخرىالرقمية السمات و األفراد أحدث المميزات لعمالئهمقدماً 

 . اليومية تيسيرمعامالتهمالدارة حساباتهم وعمالء التمكين ل "banki Business" الحل المصرفي الرقمي

فضلون إلى ية الذين عدد مستخدمي الخدمات الرقمي ، وكذلكارتفع عدد العمالء النشطينفقد ، ونتيجة لهذه الجهود المتواصلة 

 .سهولةفي غاية العن بُعد ولمعامالت إتمام ا حد كبير
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الل من خ مجتمعللو قوميلالقتصاد ال دعمالتزامه لعلى أكد بنك كريدي أجريكول مصر فقد ، المجتمعية المسؤوليةوفي إطار

ؤسسة البنك أطلقت م وعالوة على ذلك، فقدالبنك المركزي المصري.  التي أطلقهاالمالي  لشمولالمشاركة الفعالة في مبادرة ا

 .الشباب المصريالموهوبين من لدعم " "إبهارتحت اسم  للعام الثاني على التوالي تهاة مبادرللتنمي

 :نمو تجاري مستمر

على القائم ول مصر النموذج المتوازن لبنك كريدي أجريك 2019عام  األنشطة التجارية خالل الربع الثاني منكافة نمو  يعكس

ً  أسهمتالتي  األعمال قطاعاتتوازن بين مختلف والمحفظة يعتمد على تنوع النهج   .تائج البنكنفي  بنفس الدرجة تقريبا

مرحلة االتي الهذه  طارافي اتهم في مشاريعهم واستثمارودعمهم عمالئه  التزام البنك بتلبية احتياجاتإلى  زيادة الربحية رجعتو

 .األنشطة التجاريةمعدل  نمومن  أسفر عنهاوما  تشهد نمو اقتصادي

نة بشهر مارس ٪ مقار 3.9 بنسبة٪ و 14.2سجلت محفظة القروض زيادة بنسبة فقد ، نفس الفترة من العام الماضيب ةومقارن

 قروض حفظةمسجلت ، في حين ٪ 4.6بنسبة حقق نمواً لشركات الذي ا بنشاطوكان هذا التطور مدفوًعا بشكل رئيسي  ،2019

ً  األفراد  ،2019ول من عام الء في االنتعاش بعد انخفاض طفيف خالل الربع األبدأت ودائع العم ، كما٪2.7بنسبة  ارتفاعا

  .٪30.6بشكل ملحوظ بنسبة المتاجرة نشاط صافي ع اارتف فضالً عن

2019مارس  التغير % 2019يونيو    مليون جنية مرصي قروض للعمالء و البنوك  

كات  16,737  15,999 4.6%  شر

 أفراد  7,185  6,998 2.7%

 بنوك  34  61 44.8%-

 المجموع    23,956  23,059 3.9%

 

2019مارس  التغير % 2019يونيو    مليون جنية مرصي ودائع العمالء 

 ودائع ألجل و شهادات إدخار  22,881  23,141 1.1%-

 ودائع أخري  19,052  19,034 0.1%

 المجموع    41,933  42,175 0.6%-
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 ه:قوي ربحيةمعدالت 

ً  ة البنكة استراتيجيئممدى مال 2019 أظهر ارتفاع النتائج خالل النصف األول من عام  ، االصولجودة  بحيث يولي اهتماما

 .لنمو المستمر لربحيتهامحركات  بوصفهم ودعم كفاءة التشغيل تطور معدالت التكلفة عالوة على

، ج المحققةالنتائفي ارتفاع  هامأثر مليون جنيه مصري 236 بمبلغاضمحالل  مخصصرد ل كانفقد ، األصولفيما يتعلق بو

ً وهو ما يمثل  جودة في إليجابي ر التطوبشكل ملحوظ في هذا اساهم و 2018٪ مقارنةً بالنصف األول من عام 246بنسبة  فارقا

 .األصول

، وذلك 2019 النصف األول من عام فى٪  28تكلفة إلى الدخل النسبة  بلغت، حيث أدائهتحسين  واصل كريدي أجريكول مصر

 .فسةالمنااالبنوك بين  محتفظا بمركز مرموق ، 2018عام النصف األول من  فى٪  27.6مقابل 

 وابط وتوجيهاتبض مع كامل االلتزام ( IFRS9)لتقارير المالية رقم إلعداد االمعيار الدولي  ويطبق كريدي أجريكول مصر

 بقاً طلمستقل اات مراقب الحسابالحسابات الخارجيين للبنك باإلضافة إلى  التي اعتمدها مراقبوالبنك المركزي المصري 

 .البنك المركزي لتعليمات

 يبشكل رئيسو المتاجرةارتفع صافي دخل فقد ، في أنشطة العملة المحلية ونظراً لالرتفاع في كل من األحجام والهوامش

 .2018 النصف األول من عامقارنة بم 2019٪ في النصف األول من عام  30.6بنسبة  عموالت صرف العمالت األجنبية

٪  24.7درها وبزيادة ق 2018عام األول من  بالنصف٪ مقارنة  20مليون جنيه ، بزيادة قدرها  1ر310 الربحصافي  بلغو

 .2018قارنة بالربع الثاني من عام م
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نسبه 
 %التغير 

  QoQ اجماىل حت   اجماىل حت  
 
 QoQ الرب  ع الثان

الرب  ع 
 االول

الرب  ع 
 
 
 الثان

 بالمليون جنيه مصري

 2019يونيو  2018يونيو 
Q2-19 Vs. 

Q2-18 
2018 

Q2-19 Vs. 
Q1-19 

2019 2019   

 صافي الدخل من العائد  770.9  805.3 4.3%-  686.1 12.4%  1,576.2  1,406.5 12.1%

 صافي الدخل من االتعاب والعموالت  145.4  154.0 5.6%-  160.7 9.5%-  299.4  323.9 7.6%-

 صافي دخل المتاجرة  53.1  75.4 29.5%-  49.5 7.5%  128.5  98.4 30.6%

 ايرادات النشاط االخرى  7.7  10.9 29.7%-  6.1 25.3%  18.6  18.7 0.7%-

 صافي دخل االعمال  977.2  1,045.6 6.5%-  902.3 8.3%  2,022.7  1,847.6 9.5%

 إجمالي المصروفات (289.4) (276.9) 4.5% (258.2) 12.1% (566.3) (509.4) 11.2%

 إجمالي ايرادات النشاط  687.8  768.6 10.5%-  644.1 6.8%  1,456.4  1,338.1 8.8%

 )مصروفات( ايرادات اخرى (8.0) (49.1) 83.8%- (41.2) 80.6%- (57.1) (21.1) 170.3%

6.2% 1,317.0  1,399.3  12.8% 602.9  -5.5% 719.5  679.8  
صافي الدخل قبل المخصصات و 

 الضرائب

 عبء االضمحالل  81.1  155.8 48.0%-  23.2 248.7%  236.8  68.4 246.0%

 قبل الضرائب الربحصافي   760.9  875.2 13.1%-  626.2 21.5%  1,636.1  1,385.5 18.1%

 الضرائب (152.4) (173.7) 12.3%- (138.4) 10.1% (326.1) (291.9) 11.7%

 الربحصافي   608.5  701.6 13.3%-  487.8 24.7%  1,310.1  1,093.5 19.8%

 

27.6% 28.0% 

 

28.6% 

 

 نسبه التكلفه الى الدخل 29.6% 26.5%

 

 تتسم بالقوةنسب 

في نهاية يونيو  ةاألرصدة القائم٪ من إجمالي  2.96 صل إلى نسبة قدرهامرة أخرى لتالسداد  غير المنتظمةانخفضت القروض 

ي نهاية يونيو ٪ كما ف 156 بمقدار المتعثرةنسبة تغطية القروض  مع، 2018٪ في نهاية ديسمبر  3.27 بنسبةمقارنة  2019

 .2018٪ في نهاية يونيو 278و  2018٪ في نهاية ديسمبر 182 نسبةمقارنة بـ 2019

 ٪ اعتباًرا من12.5 وهو وهي تفوق كثيراً الحد الرقابي المقرر، 2019و ٪ في نهاية يوني17.72بلغت نسبة كفاية رأس المال و

 .2018٪ في نهاية النصف األول من عام 19.57 بنسبة مقدارهامقارنةً ، وذلك  2019 عام

من ي مصر ف تميزهوير في تط بمتابعة استراتيجيته المتمثلة وجديراً بالذكر أن تلك النسبة القوية لمالءة البنك المالية ستسمح له

 .الخدمات المصرفية لألفراد والشركات حيث كل من

المحلية ٪ للعملة  175 نسبة قدرها صافي التمويل المستقرجلت معدالت سحيث   ت السيوله  دليال علي جودتها مؤشرا وكانت

 التي سجلتتغطية السيولة  نسبةوكذلك ، 2019٪ في عام 90 بنسبة وهي تفوق الحد الرقابي المقرر، ٪ للعملة األجنبية171و 

األرشادية مبادئ الأيًضا متطلبات البنك المركزي ويفوق وهو ما  ،جميع العمالت(تتضمن ) الُمجمع٪ على المستوى 744

 ٪(.100) 2بازل لمقررات 
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ات  المؤشر
 
 
  QoQ الرب  ع االول الرب  ع الثان

 
 QoQ الرب  ع الثان

2019 2019 
Q2-19 Vs. 

Q1-19 
2018 

Q2-19 Vs. 
Q2-18 

           معدالت الربحية : 
 %7.4 %48.8 %13.5- %60.7 %52.5 العائد علي حقوق الملكية 

 %15.7 %4.0 %12.9- %5.4 %4.7 العائد علي األصول 

           كفاءة معدالت التكلفة اىلي الدخل: 
 %3.5 %28.6 %11.8 %26.5 %29.6 معدل التكلفة الي الدخل

           السيولة : 
 %7.8 %53.0 %4.5 %54.7 %57.1 دل القروض الي الودائعمع

 %1.0- %751 %1.6- %756 %744  معدالت تغطية السيولة

ي التمويل المستقر 
 
 %12.8- %201 %2.8- %180 %175  )عملة محلية(صاف

ي التمويل المستقر 
 
 %5.6- %181 %6.0- %182 %171  )عملة أجنبية(صاف

           جودة االصول: 
 %9.5- %19.57 %1.5 %17.46 %17.72 ل كفاية راس المالمعد

ة إلي إجمالي المحفظة
 %32.5 %2.23 %1.5- %3.01 %2.96 معدل القروض المتعثر

 %43.8- %278 %7.4- %169 %156 معدل تغطية 

 

 المحــصلة النــهائيــة

قائمة  قويةربحية ا حققه من مومستدام، فضالً عن  متميزنمو مستوى ببنك كريدي أجريكول مصر تفظ يح

ام بشكل البنك المستد عملنموذج  وينعكس ،جودة الخدمات المقدمة لعمالئه وجودة أصوله أساس من على

 مالية تتسم بالقوة والصالبة.مستمر من خالل نسبة مالءة 
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