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 صحفى بيـــان

 2020 عام من األول الربع عن مصر أجريكول كريدي بنك نتائج

 جنيه مليون 443.8 الربح صافي بلغ

 

 2020 عام من األول الربع  نتائج أبرز

 جنيه مليون 443.8 الربح صافي. 

 3.5 األصول على لعائدا٪. 

 30.5 الملكية حقوق على عائدلا٪. 

 18.25  قدرها بنسبة المال رأس كفاية قوة٪. 

 األصول إجمالي من ٪89 للدخل المدرة األصول. 

 األصول. إجمالي من %81 فائدةبال المحملة لتزاماتاإل 

 جنيه مليار 25.3 العمالء قروض محفظة سجلت. 

 2.71 قدرها نسبة السداد منتظمة غير الديون سجلت حيث ) األصول جودة استمرار.% 

 جنيه مليار 40.3 العمالء ودائع محفظة سجلت. 

 62.9 الودائع إلى القروض نسبة إجمالي٪. 

 جنيه مليار 6.3 الملكية حقوق إجمالي. 

 

 نـــظرة عــامة شــاملـــة

 جهةلموا مصر أجريكول كريدي بنك احتشد ،المجتمع تجاه كذلكو عمالئه،و العاملين تجاه هالتزام اطار في

 )COVID-19) كورونا وباء جائحة مع المتزامنة االقتصادية زمةاأل تداعيات

 لتفعي لخال من وذلك المصري، المركزي لبنكا وضعها التي الشاملة اإلستراتيجية بتنفيذ البنك وقام

 العمالء. أو بالموظفين يتعلق فيما سواء المطلوبة اإلجراءات

 ،طةوالمتوس الصغيرة مشروعاتوال ،الشركات عمالءب فائقة عناية مصر أجريكول كريدي بنك ويولي

 بهدف وذلك ،الضرورة عند الكيانات لهذه فردية حلول لتقديم  تماما   مجهز بالبنك لعملا فريق أن حيث

 عجمي في الفع بشكل يتواجد البنك فإن لمجتمع،با يتعلق وفيما الحالي. االقتصادي الوضع صعوبة تجاوز

 حمايةال سترات توفير أو المرضى، لعالج الالزمة الطبية المعدات توفير أجل من المتضررة القطاعات

 اليومية. للعمالة دعمال تقديم أو ،لألطباء

 بتكاراال على القائمة التنموية خططه العام من األول الربع خالل مصر أجريكول كريدي بنك وواصل

 ملياتالع و يةلرقما المصرفية بالعمليات يتعلق فيما للعمالء المناسبة الحلول تقديم بهدف وذلك ،واالستدامة

 تجديد هاأهم من نكا والتي اإلنجازات، من العديد تحقيق في الفترة تلك خالل البنك ونجح بعد. عن تتم لتيا

 لألو لبنكا طلقهاأ التي المبتكرة المبادرة نشر بهدف المصري الصيد نادي مع االستراتيجية الشراكة اتفاقية

 اقةبط 000002 بتحويل البنك سيقوم حيث نقدي، ال مجتمع نحو التحول خدمة أجل من مصر في  مرة

 .دفع بطاقات إلى عضوية

 الهاتف تطبيق من نسخة لتقديم " قطلبإ البنك قام ،الرقمية للخدمات المتكاملة قاعدته إلى إضافة وفي

 وعرفانا   تقديرا  و.ومريحة سهلة استخدام طريقة للعمالء يوفر الذيالكمبيوترو جهاز على تستخدم المحمول
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 أجريكول كريدي حصل فقد ، المتعددة وخدماته قنواته خالل من لعمالءل فريدة تجربة لخلق رالمستم لسعيه

 الربيطانية. لوك" اوت بيزنس "جلوبال مجلة بلق من ابتكارا " األكثر "البنك جائزة على مصر

 رعب فيذهاتن يتم تيال المعامالت عدد ازداد فقد الرقمية، الثقافة نشر تستهدف التي المستمرة لجهوده نتيجةو

 من األول بعالر خالل ٪20 قدرها إجمالية بنسبةو ،للشركات ٪40 عن تزيد بنسبة للبنك الرقمية القنوات

 علبالف مسجل لعمي عمالء ثالثة كل بين من أن العلم مع الماضي، العام من الفترة بنفس مقارنة 2020 عام

 .للبنك الرقمية الخدمات في

 قام قدف ، رقميةال توالخدما البنكية االستشارات بين ماتهخد فقي التكامل بتحقيق البنك الستراتيجية وتطبيقا

 توسيع أجل من ،الكوم شبين مدينة في فروعه أحدث افتتاح خالل من الدلتا منطقة في تواجده بتعزيز البنك

 .هناك جديدة قطاعات تستهدف التي خدماته نطاق

 

 :مستدامــة تجــارية تنـــمية

 2020 معا من األول الربع خالل التجارية األنشطة جميع في ا  مرضي نموا   مصر أجريكول كريدي حقق

 محفظة لتسج حيث انكماش، من التجارية األنشطة تعانيه وما االقتصادية اآلفاق سلبية من الرغم على

 قائم نهج اللخ من وذلك ، ٪1.7 بنسبة نموا   العمالء ودائع محفظة شهدت كما ،٪3.8 بنسبة نموا   القروض

 العمالء. وشرائح األعمال أنشطة مختلف بين وعةمتن محفظة على

 بنسبة تفاعا  ار محققة ، ٪3.8 بنسبة نموا   تاريخه حتى العام بداية من الفترة عن القروض محفظة وشهدت

 النمو لىع عالوة ،٪3.4 بنسبة الشركات قطاع بنمو ةمدفوعو ،2019 عام من األول بالربع مقارنة 9.9٪

 .٪.84 بنسبة األفراد محفظة في

 العملة ضقرو من كل في النمو تاريخه، وحتى العام بداية من الفترة عن القروض محفظة نمو في وساهم

 مقارن، يسنو أساس على ٪10.4 بنسبةو  ،تاريخه حتى العام بداية من الفترة عن ٪3.4 بنسبة المحلية

 على ٪8.1 نسبةبو  ،تاريخه حتى العام بداية من الفترة عن ٪5.1 بنسبة األجنبية العملة قروض نمو وكذلك

 مقارن. سنوي أساس

 بنسبة نخفاضاا و تاريخه وحتى العام بداية من الفترة عن ٪1.7 بنسبة نمو من الودائع محفظة شهدته وما

 العام بداية نم الفترة عن ٪3.5 بنسبة المحلية العملة ودائع نمو نتيجة كان مقارن سنوي أساس على 4.4٪

- بنسبة انخفاضا   األجنبية العملة ودائع سجلت حين في ،مقارن سنوي أساس على ٪8.9 و تاريخه وحتى

 جزئي ا ترتأث حيث ،مقارن سنوي أساس على ٪28- بنسبةو ،تاريخه حتى العام بداية من الفترة عن 2.8٪

 األجنبية. العمالت مقابل المصري الجنيه بارتفاع

∆ Mar-20 ∆ YTD Dec-19 Mar-20 
 جنية مليون  البنوك و للعمالء قروض

 مصري
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 شركات  17,468  16,901 3.4%  15,999 9.2%

 افراد  7,878  7,519 4.8%  6,998 12.6%

 بنوك  2  4 56.0%-  61 97.1%-

  المجموع   25,348  24,424 3.8%  23,059 9.9%

 
      

∆ Mar-20 ∆ YTD Dec-19 Mar-20 مصري جنية مليون العمالء ودائع 

 إدخار شهادات و ألجل ودائع  22,427  22,691 1.2%-  23,141 3.1%-

 أخري ودائع  17,892  16,946 5.6%  19,034 6.0%-

  المجموع   40,318  39,637 1.7%  42,175 4.4%-

 

 مصري جنية مليون    الودائع و القروض Mar-19 ∆ YTD Dec-19 Mar-20 % التغير

 محليه عمله - القروض 20,050 19,383 3.4% 18,158 10.4%

 اجنبيه عمله- القروض 5,298 5,041 5.1% 4,901 8.1%

 المجموع 25,348 24,424 3.8% 23,059 9.9%

 محليه عمله - الودائع 29,358 28,359 3.5% 26,952 8.9%

 اجنبيه عمله- الودائع 10,960 11,277 2.8%- 15,223 28.0%-

 وعالمجم 40,318 39,637 1.7% 42,175 4.4%-

 الودائع/ قروض      محليه عمله  68% 68%  67% 

 الودائع/ قروض      اجنبيه عمله 48% 45%  32% 

 قروض/الودائع       اجمالى 63% 62%  55% 

 

 

 

 

 الربحيـــة مؤشـــرات

 من الرابع بالربع مقارنة ٪2.2 بنسبة  ا  انخفاض 2020 من األول الربع عن العائد من الدخل صافي شهد

 العام. نفس من األول بالربع مقارنة ٪7.2 بنسبةو 2019 عام

ا 2020 من األول الربع عن االعمال دخل صافي أيضا   سجل كما  الرابع الربعب مقارنة ٪2.4 بنسبة انخفاض 

 العام. نفس من األول بالربع مقارنة ٪9.1 بنسبةو 2019

 .9201 عام من األول بالربع مقارنة ٪4.3 بنسبة نموا   األجنبية العمالت صرف إيرادات وحققت

 .2019 عام من الرابع بالربع مقارنة ٪12 مقدارها بنسبة المتاجرة دخل صافي انخفضو

 تكلفة يصاف سجل وكذلك ، جنيه مليون 74.8  2020 عام من األول للربع المخاطر تكلفة إجمالي سجلو

 حيث لسابق،ا العام من الرابع ربعال خالل جنيه مليون 75.8- بمبلغ مقارنة جنيه مليون 30.6- المخاطر

 .2019 عام من األول الربع في جنيه مليون 156 بمقدار مبلغا   المخصص من الرد صافي بلغ

 قارنةم ٪13.8 بنسبة 2020 عام من األول للربع والضرائب االضمحالل قبل الدخل صافي انخفض كذلك

 العام. نفس من ولاأل بالربع مقارنة ٪12.8 بنسبةو 2019 عام من الرابع بالربع
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 نيهج مليون 443.8 قدره دخل صافي 2020 عام من األول الربع خالل مصر أجريكول كريدي بنك وحقق

 األول بعبالر مقارنة ٪36.7 بنسبةو 2019 عام من الرابع بالربع مقارنة ٪10 بنسبة بانخفاض ، مصري

 .2019 عام من

 

QoQ االول الربع QoQ مصري جنيه بالمليون - الدخـــل ائمــةق االول الربع الرابع الربع 
Q1-20 Vs. Q1-

19 
2019 

Q1-20 Vs. Q4-

19 
2019 2020   

 العائد من الدخل صافي 746.9 763.6 2.2%- 805.3 7.2%-

 والعموالت االتعاب من الدخل صافي 132.2 139.9 5.5%- 154 14.2%-

 المتاجرة دخل صافي 57.6 65.4 12.0%- 75.4 23.6%-

 االخرى النشاط ايرادات 13.7 5.1 167.9% 10.9 25.3%

 االعمال دخل صافي 950.3 974.1 2.4%- 1,045.60 9.1%-

 المصروفات إجمالي 328.3- 322.9- 1.7% 276.9- 18.5%

 النشاط ايرادات إجمالي 622 651.1 4.5%- 768.6 19.1%-

 اخرى ايرادات )مصروفات( 5.4 76.3 92.9%- 49.1- 111.0%-

 الضرائب و المخصصات قبل الدخل صافي 627.4 727.5 13.8%- 719.5 12.8%-

 االضمحالل عبء 30.6- 75.8- 59.6%- 155.8 119.7%-

 الضرائب قبل الربح صافي 596.8 651.7 8.4%- 875.2 31.8%-

 الضرائب 153- 158.8- 3.6%- 173.7- 11.9%-

 الربح صافي 443.8 492.9 10.0%- 701.6 36.7%-

 الدخل الى التكلفة نسبه 34.50% 33.20%  26.50% 

 

 

 :والسيولة المالية المالءةو ألصولا جودة قـــوة

 في لقائمةا التسهيالت إجمالي من ٪2.71 سجللت أخرى، مرة انخفاضا   السداد منتظمة غير القروض شهدت

 روضالق اللاضمح تغطية نسبة سجلت كما ،2019 ديسمبر في ٪2.94 نسبةب مقارنة وذلك ،2020 مارس

 .2019 مارس في ٪169 و 2019 ديسمبر في ٪154 مقدارها نسبةبـ مقارنة 2020 مارس في 168٪

 تفوق لتيوا ،٪18.25 عند 2019 ديسمبر في سجلته الذي المستوى بنفس المال رأس كفاية نسبة واحتفظت

ا ٪12.5) المقرر الرقابي الحد كثيرا    من األول الربع نهاية في ٪17.46  نسبةبـ مقارنةو ، (2019 من بدء 

 .2019 عام

 كلل بالنسبة مصر داخل المتميز نشاطه تطوير في استراتيجيته مواصلةب للبنك القوية المالءة هذه تسمحو

 .والشركات لألفراد المصرفية الخدمات  من

 ستقرالم لالتموي نسبة صافي سجل حيث السيولة، من جيد مستوىب يحتفظ البنك فإن سبق، ما على وعالوة

  غوالبالالمقرر قابيالر الحد كثيرا   يفوق ما وهو االجنبية، للعملة ٪160 بمقدار نسبةو ٪185 المحلية للعملة

 وهو ،(العمالت جميع متضمنا  ) اإلجمالي المستوى على ٪531 السيولة تغطية نسبة سجلت كما . 100٪

ا أعلى  مقدارها سبةن تبلغ والتي  2 بازل اتلمقرر التوجيهية مبادئالو المركزي البنك متطلبات من أيض 

100٪. 

 

 المؤشرات
 QoQ االول الربع QoQ الرابع الربع االول الربع

2020 2019 
Q1-20 Vs. Q4-

19 
2019 

Q1-20 Vs. Q1-

19 
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           :  الربحية معدالت

 %49.7- %60.7 %25.0- %40.7 %30.5  الملكية حقوق علي العائد

 %34.9- %5.4 %10.8- %3.9 %3.5  األصول علي العائد

           : الدخل الي التكلفة معدالت كفاءة

 %30.4 %26.5 %4.2 %33.2 %34.5 الدخل الي التكلفة معدل

           :  السيولة

 %15.0 %54.7 %2.0 %61.6 %62.9 الودائع الي القروض معدل

 %29.8- %756 %25.4- %711 %531  السيولة تغطية معدالت

 %2.8 %180 %4.0 %178 %185  محلية( )عملة المستقر مويلالت صافي

 %12.2- %182 %2.8- %164 %160  أجنبية( )عملة المستقر التمويل صافي

           : االصول جودة

 %4.6 %17.46 %0.0 %18.25 %18.25 المال راس كفاية معدل

 %9.8- %3.01 %7.9- %2.94 %2.71 المحفظة إجمالي إلي المتعثرة القروض معدل

 %0.2- %169 %9.6 %154 %168 المتعثرة القروض تغطية معدل

 :نهائي ملخص

 خدمات من يقدمه ما جودة على القائمة ربحيته عن فضال   مستدام، نموب مصر أجريكول كريدي بنك تفظيح

 سبةن البةوص قوة على باستمرار المستدام البنك أعمال نموذج ينعكس حيث ،أصوله جودة كذلكو لعمالئه

 المالية. مالئته
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