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 2020عام  كريدي أجريكول مصر خالل

 

 لدعم العمالء واالقتصاد والمجتمعبالكامل  يعملبنك 

 األنشطة التجاريةمؤشرات مالية قوية ونمو 
 

 

 :أهم النتـــائج المالـــية

  مليون جنيه مصري 1,365 بمبلغ ربحصافي. 

  2.6 نسبة مقدارها  العائد على األصولسجل٪. 

  23.2 نسبة مقدارها  العائد على حقوق الملكيةسجل٪. 

  20.33قوة معدل كفاية رأس المال بنسبة قدرها٪. 

  تغطية  نسبة ضمانمع % 3.06نسبة مقدارها  سجلت القروض غير منتظمة السدادجودة األصول، فقد

 .قوية

 مليار جنيه 26.9 مبلغاً بمقدار سجلت محفظة قروض العمالء. 

  مليار جنيه 41.3سجلت محفظة ودائع العمالء مبلغاً بمقدار. 

  65.1نسبة إجمالي القروض إلى الودائع.% 

 

 األعمــــال أهم نتـــائج أنشطــة

  19مواجهة تداعيات كوفيد  فيأولوياتنا  مقدمةالعمالء والمجتمع في 

  إجراءات الصحة والسالمة الصارمة لضمان حماية  اتخاذ من خالل االعمالالحفاظ على استمرارية

 .الموظفين والعمالء

 عن  فضالً  ،أشهر 6لمدة  تسهيل ائتمانيالف  75نحو سداد تأجيل و العمالءاحتياجات تلبية هتمام باال

 .التأجيل مدةنهاية  عندالسداد  علىالعمالء  تشجيعتستهدف فعالة خطة عمل  إعداد

  برامج وعروض معدة خصيصاً لهم.تقديم الدعم المستمر للفرق الطبية من خالل 

  من الجائحة المتضررين دعم عمال اليوميةالتبرع بالمعدات الطبية للمستشفيات العامة والمساهمة في. 

 

 لكترونية وإجراء معامالت العمالءتحول الرقمي لتيسير المدفوعات االاإلسراع في اإلنتهاء من خطط ال 

 .عدعن ب  

 ستخدام إلى ارتفاع معدل اال التوسع في منصة البنك الرقمية مع قوة حمالت التوعية بها، مما أدى

للمنصات الرقمية مرات تسجيل الدخول ارتفاع عدد  عالوة على% ، 30الرقمي للعمالء النشطين بنسبة 

 %.70بنسبة 

  رقمي لنشاط التمويل التجاري وخدمةرقمي جديد  مكافأت برنامجإطالق. 
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 .إطالق مجموعة كاملة من البطاقات الالتالمسية 

  ،تحويل  وذلك من خاللتجديد الشراكة مع نادي الصيد لدعم عملية التحول إلى مجتمع غير نقدي

حيث بلغ إجمالي عدد البطاقات المسبقة  ،بطاقات العضوية ألعضاء النادي إلى بطاقات مسبقة الدفع

 نادي سبورتنج.من قبله العضاء نادي الصيد و العضاءتم إصدارها الف بطاقة  300 إلىالدفع 

 

 تميز العالقة مع العمالء:، مدفوعة بجميع القطاعاتمستوى تجارية على نشطة نمواال 

 طبقاً لنموذج الفرع المبتكرجديدة رقمية افتتاح خمسة فروع الشبكة:  توسع( banki Store)  ، باإلضافة

 .وتحديثها أجهزة الصراف اآلليعدد مشروع زيادة إلى 

 في محفظة التجزئة  إجماليةزيادة  ساهم فيمما  لعمالء األفرادلالمقدمة عروض االئتمان  التوسع في

 مقارن. ٪على أساس سنوي23.5بنسبة 

   تقديم مستوى متميز من  واالستمرار في ،الصغيرة والمتوسطة مشروعاتالقطاع  أعمالزيادة حجم

 .لكافة قطاعات الشركات ومن بينها الشركات متعددة الجنسيات مدعومة بخبرات المجموعة الخدمات

 قطاع الطاقةبفي مشاريع البنية التحتية  فعالةالمشاركة ال. 

 

  المجتمع بالتنمية المستدامة وتطويرتأكيد التزامنا 

 إصدار أول تقرير متكامل عن اإلستدامة. 

  أجريكول مصر للتنمية في مشروعات تطوير وتنمية المجتمع.استمرار مؤسسة كريدي 
 

 
 

والتي اكدت ان العمالء والمجتمع يأتون على  2020أدائه لعام نتائج عن  بنك كريدي أجريكول مصر أعلن

 األزمة الصحيةفي ظل  على مدى صالبة نموذج أعماله ومالئمة استراتيجيتهرأس اولوليات البنك  كما اكدت 

 .العالميبحركة األقتصاد باطؤ تالغير مسبوقة وما صاحبها من 

ً  جيد إجمالي من تسجيل أداء 2020خالل عام البنك  ونجح ، مليون جنيه مصري 1,365بلغ  ربحصافي  محققا

نجح كما  .لاعموالتوازن بين مختلف أنشطة األ، تنوع المحفظة القائم علىاألنشطة التجارية  نموفضالً عن 

كفاية رأس قوية لنسبة و جودة األصولب مع االحتفاظ ،التنموية هالبنك في الحفاظ على مسار عملياته وخطط

 .في المخصصات هامةزيادة من خالل  كبيرةنسبة تغطية ووجود  المال

 

 19نظرة تفصيلية على إجراءات مواجهة تداعيات كوفيد 

ئه ومجتمعه، مع الحفاظ على عملياته في مواجهة الوباء لدعم عمالأعطى كريدي أجريكول مصر األولوية 

لبنك الشاملة لستراتيجية إلبا ة، وذلك في ظل األلتزام التاموأصحاب المصلحالموظفين والعمالء وضمان حماية 

واألتعاب ، فضالً اإلعفاء من الرسوم  التي تضمنتالتعليمات  كافةبتنفيذ قام البنك حيث ، المركزي المصري

ألف قرض وبطاقة للعمالء  75نحو لمدة ستة أشهر لاألقساط المستحقة للتسهيالت االئتمانية تأجيل سداد عن 

 بالجائحة.من األفراد والشركات الذين تأثروا 
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أستعدت حيث  ،الصغيرة والمتوسطةشروعات الشركات والمقطاعي للعمالء من  عناية خاصة منح البنككما 

 فعالةخطة عمل نفذ البنك  كما. لتجاوز األزمةعندما يتطلب األمر لتزويدهم بالحلول المناسبة  جميع فرق العمل

 .السداد في نهاية فترة التأجيل استئناف علىالعمالء  شجيعلت

حملة الجائحة، أطلق كريدي أجريكول مصر مبادرة متميزة لتقدير الدور البطولي لألطباء خالل  في إطارو

 فضالً عن ،لألطباء إعفاء كامل من الرسوم وعروض غير مسبوقةمنح "شكًرا " مع  شكر وتقدير تحت عنوان

داخل المستشفيات  في عالج فيروس كورونا تكريم أعضاء نادي الصيد من األطباء المتخصصينقيام البنك ب

 . العامة

 حيث قام فقد قام البنك بدمج بند مسؤوليته المجتمعية ضمن الحمالت الدعائية للعمالء، ، وبهدف دعم المجتمع

اد نقدي مع تخصيص جزء منه لحماية الفرق استخدام البطاقات من خالل عرض استرد بتحفيز العمالء على

 .الطبية، وكذلك تشجيع ومكافأة استخدام القنوات الرقمية من خالل التبرع عن كل معاملة لعمال اليومية

كما وقعت مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية بروتوكول تعاون مع مؤسسة "أهل مصر" لتمويل وحدة عناية 

حقن، وجهازاألشعة السينية لعدد من المستشفيات العامة في شراء أجهزة تنفس صناعي، ومضخات للمركزة، و

كورونا، كما شاركت فيروس ج مرضى جميع أنحاء البالد، وذلك بهدف مساعدة وزارة الصحة في عال

 من الجائحة. المتضررةاليومية  ةعمالالالمؤسسة في مبادرة "خير وبركة" لدعم 

 

 :التحول الرقمي تنفيذ خططاإلسراع في 

بُعد  عن ماتلخدلمزيد من اولتلبية حاجة العمالء ل ،لتعامل مع المعايير الجديدة التي فرضها الوباءوبهدف ا

بميزات خططه الرقمية لتزويد العمالء  تنفيذ فيباإلسراع  كريدي أجريكول مصر، قام والمدفوعات اإللكترونية

 .وحلول رقمية إضافية بهدف توفير تعامالت مصرفية أكثر سهولة وأمانًا مع بنكهم

 banki by Credit" للخدمات الرقمية المتكاملةمنصته  بتدعيموبالنسبة للعمالء األفراد، قام البنك 

Agricole" ،على مفهوم قنوات البيع المتعددة من خالل إطالق فضالً عن تأكيده banki Lite  الذي يوفر ،

 المكافأت، كما أطلق البنك برنامج تف المحمول على أجهزة الكمبيوترتجربة الخدمات المصرفية عبر الها

"Happy Pointsمج ويوفر هذا البرنا .لبطاقات ومعظم المعامالت الرقمية" لمكافأة العمالء على مدفوعات ا

 لنقاط.استرداد التجربة رقمية كاملة 

  " التمويل التجاري الرقمي" كجزء من خدمة دعم قطاع الشركات في أنشطته التجارية، أطلق البنك أيًضا لو

بنسبة فقد سجل البنك زيادة غير مسبوقة  ،ونتيجة لذلك ." banki Businessنترنت البنكي للشركات "خدمة اال

صل عدد تسجيالت دخول ، حيث وللقنوات الرقمية النشطين استخدام العمالءفي معدالت % 30وصلت إلى 

 .2020مليون معاملة خالل عام  1.2مليون مرة و  7إلى أكثر من العمالء عليها 

التحول نحو مجتمع غير نقدي، فقد نجح البنك في تجديد شراكته االستراتيجية مع نادي دعم عملية  من أجلو

، حيث قام البنك بتحويل بطاقات العضوية التي تم إطالقها ألول مرة في مصر المبتكرةالصيد لتعزيز مبادرته 

في إطالق هذه المبادرة بالتعاون مع  ألعضاء النادي إلى بطاقات مسبقة الدفع. وجديًرا بالذكر أن البنك قد بدأ

ليصل بذلك إجمالي عدد البطاقات المسبقة الدفع التي قام البنك ، 2018مع نادي سبورتنج الرياضي نهاية عام 

 بطاقة لكال الناديين معاً.  300,000بتوزيعها إلى 
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 مدفوعة بتقديم تجربة مصرفية متميزة للعمالءتجارية النشطة نمو األ

الذى  (banki Store) جديدة طبقاً لنموذج الفرع المبتكررقمية فروع  5افتتح بنك كريدي أجريكول مصر 

كما يعمل البنك . أفضل الخدمات الرقمية واالستشارات المصرفيةتقديم التوازن األمثل بين  يقوم على تحقيق

ضمن  ، وذلكفي جميع أنحاء مصروتحديثها زيادة شبكة أجهزة الصراف اآللي ستهدف حالياً على مشروع ي

 إطار خطة البنك المركزي المصري للشمول المالي.

عروضه نطاق قام البنك بتوسيع ، التمويل الشخصي من خالل منتجات الشرائية للعمالء وةتحسين القوبهدف 

تمويل المع صندوق تعاون بروتوكول كريدي أجريكول مصر  توقيع فضالً عن ،القروض والبطاقات من

 .مختلفةالشرائح تغطي الض قروض اإلسكان لونطاق عربهدف توسيع العقاري 

لدى الشركات متعددة  واحداً من أفضل البنوكفقد رٌسخ البنك مكانته باعتباره ، بدعم من خبرة المجموعةو

وشارك  كريدي أجريكول القوية مع مجموعة التعاوناستفاد البنك من أوجه  كماالكبرى،  والشركاتالجنسيات 

عماله حجم أ فيكريدي أجريكول مصر  وتوسع .لصالح تطوير قطاع الطاقة في مصر هامة عملياتفي  فاعليةب

٪ على أساس 44 بنسبةالصغيرة والمتوسطة من خالل زيادة حجم عمله مع هذا القطاع  المشروعاتبقطاع 

 سنوي مقارن، مع الحفاظ على جودة اإلطار العام للمخاطر. 

 

مليون جنيه  24,424محفظة القروض  سجلت، العميلاالهتمام بتلبية احتياجات القائم على نهج البفضل و

 سجلتكما  .الفترة من العام الماضينفس ٪ مقارنة ب10بنسبة  إجماليةبزيادة  ،2020مصري في نهاية عام 

عالقة جودة ال يؤكدوهو األمر الذي ، ٪4قدرها  ارتفاعنسبة ، بيون جنيه مصريمل 41,254محفظة الودائع 

 .تنافسيةالشديدة في ظل سوق  بين كريدي أجريكول مصر وعمالئه

 

 لمجتمعا استمرار دعم

ألستراتيجيتها القائمة على ثالث ركائز رئيسية تتمثل وفقاً " خططها  واصلت "مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية

  .وتمكين المرأة ،في التعليم، والرعاية الصحية، وريادة األعمال

. في صعيد مصر مجتمعيةمدرسة  150أكثر من واصلت المؤسسة تقديم الدعم لنحو وعلى صعيد التعليم، فقد 

 الشبابمن لرعاية الموهوبين  "إبهار مصر"أطلقت المؤسسة برنامجها فقد ، وللعام الثالث على التوالي

باإلشتراك مع "مؤسسة التعليم أوالً"، كما نظمت المعرض الفني األول "لخريجي إبهار". وبهدف نقل برنامج 

ة "إبهار" إلى مرحلة جديدة، فقد وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون لتحديد الخطوات األولى إلطالق مبادرة جديد

 لتعزيز االبتكار المجتمعي. 

وعلى صعيد الصحة، فقد واصلت المؤسسة تعاونها مع "مؤسسة مجدي يعقوب" لدعم إطالق المجمع الجديد 

ومن أجل تقديم الدعم الالزم لدور األيتام في جميع أنحاء مصر، تتكفل المؤسسة  .لجراحات القلب في أسوان

"إبراهيم بدران". وعلى جانب ريادة  بتوفيرالمستلزمات الطبية واحتياجات األطفال بالتعاون مع مؤسسة

سنوات مع وزارة التضامن  ثالثاألعمال والتمكين، فقد واصلت المؤسسة بروتوكول التعاون الموقع لمدة 

 .االجتماعي لتمكين المرأة
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 لتــــزام باإلستـــــدامة:اال

التقرير ويغطى ،  2019-2017أصدر بنك كريدي أجريكول مصر تقريره المتكامل األول لالستدامة عن الفترة 

ً استراتيجية البنك وأهدافه  يستعرضكما ، جهود البنك خالل فترة جائحة كورونا واألهداف  ،بيئته الخارجيةل طبقا

ما يقدمه البنك من قيمة مضافة  ية يوضح التقرير، وفي النهاوأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة قومية،ال

 البيئة.مجتمع والو األقتصادوموظفيه و ئهماللع

سية تعتمد على فكرة إعادة وعالوة على ما تقدم وألول مرة في مصر، فقد أصدر البنك أول بطاقة ال تالم

يواصل البنك عملية قياس البصمة  تمويل إلصدار بطاقة صديقة للبيئة، كما اتفاقية أبرم أول كما ، التدوير

 تأتي إنطالقًاالكربونية في مختلف األنشطة التي يقوم بها. وجدير بالذكر أن كافة هذه الجهود التي يقوم بها البنك 

 من إيمانه بأهمية الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون.

 

 مـلخص النتـــائــج

 تنمية اعمال مستدامة

نسبه 

 التغير

 QoQ  اجمالى حتى اجمالى حتى
 QoQ  الربع الرابع

 الربع الرابع الربع الثالث
 مصري همليون جني

 2020 2020  2019  2020ديسمبر  2019ديسمبر 

 اجمالى االصول  51,736  52,251 1.0%-   50,427 2.6%   51,736  50,427 2.6%

 حقوق الملكيه  5,893  5,846 0.8%   4,849 21.5%   5,893  4,849 21.5%

 اجمالى القروض  26,863  27,708 3.1%-   24,424 10.0%   26,863  24,424 10.0%

 اجمالى الودائع  41,254  41,003 0.6%   39,637 4.1%   41,254  39,637 4.1%

 على نموذج عمل متوازن قائماً على نهج تنوع المحفظة  2020عام خالل للبنك األنشطة التجارية كافة نمو  أستند

 .والتوازن بين مختلف أنشطة األعمال

نسبه 

 التغير

  اجمالى حتى اجمالى حتى
QoQ 

  الربع الرابع
QoQ 

 اجمالى الودائع   الربع الرابع الثالثالربع 
مليون جنية 

 2020 2020  2019  2020ديسمبر  2019ديسمبر  مصري

 شركات  19,507  18,967 2.8%   18,783 3.9%   19,507  18,783 3.9%

 افراد  21,747  22,036 1.3%-   20,854 4.3%   21,747  20,854 4.3%

 اجمالى   41,254  41,003 0.6%   39,637 4.1%   41,254  39,637 4.1%

 

 
نسبه 

 التغير

  اجمالى حتى اجمالى حتى
QoQ 

  الربع الرابع
QoQ 

اجمالى   الربع الرابع الربع الثالث

 القروض 
 همليون جني

 2020 2020  2019  2020ديسمبر  2019ديسمبر  مصري

 شركات  17,578  18,336 4.1%-   16,901 4.0%   17,578  16,901 4.0%

 افراد  9,282  9,353 0.8%-   7,519 23.5%   9,282  7,519 23.5%

http://www.ca-egypt.com/


 

  Credit Agricole – Egypt 

5th Setllments - New Cairo  - Egypt 

www.ca-egypt.com 

Reuters Code CIEB.CA 

 

6 | P a g e  
 

-
13.5% 4  3   -13.5% 4   -81.5% 19  3  

 بنوك

 اجمالى   26,863  27,708 3.1%-   24,424 10.0%   26,863  24,424 10.0%

 

زيادة إجمالي قاعدة عمالئه  2020في نهاية عام عالقة مع العمالء، شهد البنك مع إيالء العناية القصوى للو

 .2019٪ مقارنة بعام 1النشطين بنسبة 

 

 :مؤشـــرات الربحيةأهم 

  مليون جنيه مصري 365,1  صافي ربح بلغ 2020سجل بنك كريدي أجريكول مصر خالل عام. 

  مدفوًعا مليون جنيه مصري،  3,640مسجالً  2020٪ في عام  10-انخفض صافي دخل األعمال بنسبة

البنك المركزي المصري في أسعار الفائدة خالل العام، فضالً عن األزمة االقتصادية  المقرر منباالنخفاض 

 المتزامنة مع جائحة كورونا.

  بالتباطؤ في حركة األنشطة التجاريةاألتعاب والعموالت تأثر صافي. 

  36.6 مقدارها ليقترب من نسبة 2019ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام.٪ 

 مليون جنيه  588االحترازية بمقدار  مخصصاتال حجم، تم تعزيز التغطية وزيادة  فيما يتعلق بتكلفة المخاطر

 .2019مقارنة بعام  2020مصري في عام 

 

نسبه 

 التغير

YTD 
Dec-
2019 

YTD 
Dec-
2020 

 

QoQ Q42019 

 

QoQ Q32020 Q42020 بالمليون جنيه مصري   

 صافي الدخل من العائد 716  717 0.2%-   764 6.3%-   2,851  3,111 8.3%-

 صافي دخل االعمال 924  903 2.3%   974 5.2%-   3,640  4,054 10.2%-

 إجمالي المصروفات (341) (337) 1.1%  (323) 5.6%  (1,333) (1,181) 12.9%

 إجمالي ايرادات النشاط  583  566 3.0%   651 10.5%-   2,306  2,874 19.7%-

-18.1% 2,812  2,302   -17.2% 727   8.5% 555  602  
صافي الدخل قبل المخصصات و 

 الضرائب

-
262.8% 

 عبء االضمحالل (126) (54) 135.7%  (76) 66.6%  (364)  224

 صافي الربح قبل الضرائب  476  502 5.1%-   652 26.9%-   1,938  3,036 36.2%-

 الضرائب (142) (172) 17.4%-  (159) 10.6%-  (573) (675) 15.2%-

 صافي الربح 334 330 1.3%  493 32.2%-  1,365 2,361 42.2%-

 نسبه التكلفة الى الدخل 37% 37%    33%    37% 29%  
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 جودة األصول وقوة المالءة الماليةوارتفاع الربحية 

 المؤشرات
 الربع الثالث الربع الرابع

QoQ 
 الربع الرابع 

QoQ 
 

ديسمبر 

2020 
ديسمبر 

2019 2020 2020  2019  

                 : معدالت الربحية 

 %49 %23  %44.2- %41  %0.5 %23 %23 العائد علي حقوق الملكية 

 %5 %3  %33.9- %4  %2.3 %3 %3 العائد علي األصول 

                 : كفاءة معدالت التكلفة الي الدخل

 %29 %37  %11.4 %33  %1.2- %37 %37 معدل التكلفة الي الدخل

                 : السيولة 

 %62 %65  %5.7 %62  %3.6- %68 %65 معدل القروض الي الودائع

 %711 %636  %10.6- %711  %9.7 %580 %636  معدالت تغطية السيولة

 %178 %169  %5.0- %178  %1.2 %167 %169  )عملة محلية(صافي التمويل المستقر 

 %164 %169  %2.8 %164  %3.7 %163 %169  )عملة أجنبية(صافي التمويل المستقر 

                 : جودة االصول

 %18 %20  %11.4 %18  %6.9 %19 %20 معدل كفاية راس المال

معدل القروض المتعثرة إلي إجمالي 

 المحفظة
3% 3% 21.3%  3% 3.8%  3% 3% 

 %154 %179  %16.9 %154  %11.1- %202 %179 معدل تغطية القروض المتعثرة

 

 المباشرة فقط.تتعلق القروض المتعثرة والمخصصات بالقروض والتسهيالت *
، يرجى الرجوع إلى الميزانية العمومية على  المزيد عن النتائج المالية لبنك كريدي أجريكول مص  لمعرفة

 egypt.com-www.ca.الرابط التالي 

 

 2021نظـــرة مستقبلية إيجابية على 

مجموعة  خططمع  لتي تتوافقاستراتيجية البنك امالئمة االقتصاد المصري وكذلك  على صالبة 2020أكد عام 

لدعم مكانته وتعزيز ربحيته مع  2021خالل عام يتطلع كريدي أجريكول مصر  وعليهكريدي أجريكول، 

 . تجاه المخاطر السوقية كفائته ونهجه اليقظعلى الحفاظ 

، مشروعات التحول الرقمي، وتحسين شبكتهتنفيذ  سرعة، حيث يعمل األعمال نميةيتابع البنك بالفعل خططه لتو

 كما سيعمل البنك جودة الخدمات المقدمة وتجربة العمالء المصرفية. مية قاعدة عمالئه مع التركيز على وتن

 نشاط التمويل ، وتعزيز التمويلي مثل تطوير منتج التأجير التوسع في عروضهعلى  قادمةالفترة ال خالل

تمويل الصندوق كل من وقع البنك بالفعل بروتوكوالت تعاون مع  لمشروعات، حيثتمويل ا دعمو ،العقاري

 . مذكورينال لمنتجينبشأن االعقاري وشركة ضمان االئتمان 
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سيزيد رأس ماله وفقًا لقانون  ، كمامع توجيهات الجهات الرقابيةتوافق ، سيستمر البنك في ال2021وخالل عام 

 .البنوك الجديد

 على مستوى التي تحتل المركز العاشر ريدي أجريكول الفرنسيةك نظًرا لكونه جزًءا من مجموعة و وأخيًرا

، متواصلمما تقدمه المجموعة من دعم باستمرار ، فإن البنك يستفيد الشريحة األولى لرأس المالالعالم من حيث 

قتصاد المصري إلخدمة ودعم ال مضافةقيمة  تقديم خدمات ذاتاالستمرار ا من أجل توجهاته كافةب كما يلتزم

 .والمجتمع عمالء البنكو

 

.......................................... 
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