
       

  

 

Crédit Agricole – Egypt 

5th Settlement - New Cairo  - Egypt 

www.ca-egypt.com 

Reuters Code CIEB.CA 

 

1 | P a g e  
 

 

2021 األول من عام النصف عننتائج بنك كريدي أجريكول مصر   

 أحتفظ البنك بقوة أنشطة األعمال وسجل نتائج جيدة

 بلغ صافي الربح 764 مليون جنيه
 

 
 
 

  2021 من عام األول نصفال  نتائج أبرز

  مليون جنيه 764صافي الربح. 

 21.6 عائد على حقوق الملكيةلا٪. 

 2.8لعائد على األصول ا٪. 

 21.7  بنسبة قدرها كفاية رأس المالمعدل قوي ل٪. 

 من إجمالي األصول89.3 المدرة للدخل األصول ٪. 

  مليار جنيه 28.6سجلت محفظة قروض العمالء. 

 3.7 قدرها نسبة، حيث سجلت الديون غير منتظمة السداد استمرار جودة األصول%. 

  مليار جنيه 44.1محفظة ودائع العمالء سجلت. 

  65ئع نسبة القروض إلى الوداإجمالي٪. 

  مليار جنيه 7.1حقوق الملكية إجمالي. 

 

 نـــظرة عــامة شــاملـــة

 أجريكول كريدي واصل  التحديات االستثنائية للجائحة،في تحمل  ةملحوظبمرونة  اتسم الذي  المصري قتصاداإل ظل ظروف في

 ،سنوي أساس على٪  4.2حقق صافي دخل األعمال نسبة نمو بمقدار  ، حيثمن العام الثاني الربع خاللإيراداته  استعادة مصر

م وحتى العا بداية عن الفترة من٪ 6.6 نمو بمقدار نسبة قروضال محفظة حققت فقد، وعالوة على ذلك وبمواصلة دعمه للعمالء

 تاريخه.

، فضالً 2021 عام نمًوا خالل  واإلقراض اإليداع تيفظمح حققت كذلك ،جودة أنشطة أعماله على مصر أجريكول كريدي وحافظ

كان البنك قادراً على الحفاظ على نهجه الحذر  كما، عن التقدم الذي أحرزته خطط التطوير بمجال ميكنة الخدمات والتحول الرقمي

 ونشاط موظفيه مشاركة خالل من للمجتمع دعمه إلى فضالً عن جودة األصول والكفاءة بوجه عام، باإلضافة في إدارة المخاطر،

 مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية.
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التحول  على التركيز مع ،اإلتجاهات متعددة التطوير خطط تنفيذ البنك واصلفقد  على تميز عالقته بعمالئه، حرصهومن منطلق 

" "banki by Crédit Agricole بالكامل الرقميةته منصخدمات  نجح في تعزيز حيث ،الشاملة الجودة وتجربة خدماتلل الرقمي

الماضي. للشركات مقارنة بنفس الفترة من العام  ٪107وبنسبة  ٪38مما أدى إلى ارتفاع عدد معامالت العمالء األفراد بنسبة 

 محفظته وزيادة لعمالئه، خدمات الدفع حلول أفضل وعالوة على ذلك، فقد قام البنك بتجديد شراكته مع شركة "فيزا"  بهدف تقديم

  ظل التقدم المستمر الذي يشهده مجال خدمات الدفع األلكترونية. في السوقية وحصته

 ،والمتوسطة الصغيرة شروعاتوالم الشركات عمالء قطاعيتطوير وتنمية  لتمويل قدراته مصر أجريكول كريدي كما عزز

 بالتعاون مع الشركة المصرية للتمويل العقاري. وعالوة على لعمالئهالتمويلي  التأجير حلول تقديم على قادًرا اآلن البنك أصبحو

كريدي شارك  الربع، هذا خاللو. المؤسسات تمويل تنمية التي تستهدف روعاتالمش من العديد فييشارك  البنك فإن ذلك،

 .والغاز النفط قطاع في أمريكي دوالر مليون 200 بقيمة مشترك قرض في أجريكول مصر

 صدرالم   المال رأس زيادة على العامة الجمعية وافقت المالي، حيث في تعزيز مركزه كريدي أجريكول مصر نجحفقد  وأخيراً،

 جنيه 3,756,332,000 قدرها بزيادة أي ،مصري جنيه 5,000,000,000 إلى مصري جنيه 1,243,668,000 من والمدفوع

  توزيع عملية من االنتهاء المتوقع منو ، سهم 1,250,000,000 إلى 310,917,000 من األسهم عدد زيادة سيتمكما  ،مصري

  .المطلوبة الموافقاتكافة  على الحصول بعد 2021 ديسمبر قبل ةالمجانياألسهم 

 أجريكول مصر:الجوائز الممنوحة لكريدي 

حصل كريدي أجريكول  المبتكرة، الخدمات تقديم التوسع فيو العمالءب هعالقات في التميز تعزيزمن أجل  المستمرةلجهوده  وتقديراً 

" Global Business Outlookمجلة " منحتحيث  الدولية المرموقة، المجالتاثنين من  من تميزةم جوائز أربععلى  مصر

 نقدي غير مجتمع في دعم البنك لمبادرة تقديراً " ابتكاًرا األكثر المصرفي المنتج"جائزة   مصر أجريكول كريدي البريطانية

 مصر حصل كريدي أجريكول كما ،المصري" مجموعة فروع نادي "الصيدو "سبورتينج" نادي في تحديداً و المغلقة، المجتمعاتب

 لخدمة الرقمية للخدمات المتكاملة"  "banki by Crédit Agricoleعن منصة  " ابتكاًرا األكثر الرقمي البنك" على جائزة

 بنك أفضل" هي األولى إضافيتين، جائزتين على مصر كريدي أجريكول حصل كما سواء، حد   على والشركات األفرادالعمالء 

 Happy" الوالء برنامجعن   "Global Banking and Finance Review" من في مصر تحقيقاً لرضا وسعادة العمالء"

Points "المحلية بأطر الحوكمة البنك وذلك إشادة بالتزام،  " فضل بنك في مصر لحوكمة الشركاتأ"  ، والجائزة الثانية هي 

 .والدولية
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 للتنمية: مصر أجريكول كريدي مؤسسة

 النساء " برنامج برعاية شركائها مع للتنمية مصر أجريكول كريدي مؤسسة قامت المرأة، القتصاديات المستمر دعمها إطار وفي

 لمؤسسة الدعم المؤسسة قدمت الطبية، الخدمات صعيد وعلى .العمل سوق في ودمجهن اقتصاديًا الشابات تمكين بهدف " الرائدات

 .التوالي على الثالث للعام أسوان في للقلب" العالمية يعقوب "مجدي

 التنمية التجـــارية:

 مشروعات عمالئه بدعم االلتزام مع ،عام بشكل جيدًا تجاريًا أداءً  2021 عام من األول النصف خالل مصر أجريكول كريدي شهد

 لذلك، ونتيجة. المناسبة المالية بالحلول واألفراد الشركات من عمالئه تزويد مصر أجريكول كريدي كما واصل. احتياجاتهمو

 بنسبة نمو بمقدار ، جنيه مليار 28.6 إلى لتصل 2020 عام من األول بالنصف مقارنة ارتفاًعا والودائع القروض فظتيمح حققت

 أساس على٪ 14 بنسبة نالنشطي العمالء على التوالي، فضالً عن ارتفاع معدل٪ 8.3 بنسبة نمو ، جنيه مليار 44.1 و٪ 5.4

 مقارن. سنوي

 مليار جنية مصري         
 ∆YoY Q2 - 2020  ∆YTD Dec-20  ∆QoQ Q1 - 2021 Q2 - 2021        قروض للعمالء و البنوك 

 شركات 19.1 17.3 10.4% 17.6 8.9% 18.7 2.5%
 افراد 9.5 9.5 0.2%- 9.3 1.9% 8.5 11.7%
 المجموع   28.6 26.8 6.7% 26.9 6.6% 27.2 5.4%

        

        

 ∆YoY Q2 - 2020  ∆YTD Dec-20  ∆QoQ Q1 - 2021 Q2 - 2021                    ودائع العمالء 
 ودائع ألجل و شهادات إدخار 20.9 20.5 1.9% 18.1 15.8% 18.9 10.7%
 ودائع أخري 23.2 23.1 0.4% 23.2 0.1%- 21.8 6.1%
 المجموع   44.1 43.6 1.1% 41.3 6.9% 40.7 8.3%

        

        

 ∆YoY Q2 - 2020  ∆YTD Dec-20  ∆QoQ Q1 - 2021 Q2 - 2021 
 القروض و الودائع          

  

 عمله محليه -القروض  24.8 23.2 6.9% 23.3 6.7% 22.6 10.0%
 عمله اجنبيه-القروض  3.8 3.6 5.2% 3.6 6.1% 4.6 17.1%-

 المجموع 28.6 26.8 6.7% 26.9 6.6% 27.2 5.4%

 عمله محليه -الودائع  33.8 33.6 0.6% 31.4 7.6% 30.3 11.4%
 عمله اجنبيه-الودائع  10.3 10.0 2.7% 9.8 4.6% 10.4 0.8%-

 المجموع 44.1 43.6 1.1% 41.3 6.9% 40.7 8.3%

 الودائع/ قروض-عمله محليه   73.5% 69.2%   74.1%   74.5%  

 الودائع/ قروض-عمله اجنبيه  36.9% 36.0%   36.4%   44.1%  
 قروض/الودائع- المجموع 65.0% 61.6%   65.1%   66.7%  
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 الربحيـــة مؤشـــرات

نسبة ب جنيه، مليون 949 لليسج 2021عام  من الثاني الربع في األعمال دخل صافي في ارتفاًعا مصرحقق كريدي أجريكول 

 هذا اإلنجازوساهم في . 2020 عام من الثاني بالربع مقارنة٪ 4.2+  و، 2021 عام من األول بالربع مقارنة٪ 1.7+  قدرها زيادة

 إدارة في مصر كريدي أجريكول كفاءة يعكس مما،  2021 عام من األول بالربع مقارنة٪ 5.6 بنسبة صافي الدخل من العائد نمو

 قدرها ارتفاعنسبة ب جنيه، مليون 392 الجاري العام من الثاني الربع في الدخل صافي سجلكما . التمويل وتكلفة ماحجاأل نمو

 ببيع رئيسي بشكل والمتعلق األول الربع في المتكرر غير الدخل من الرغم على ، وذلك2021 عام من األول الربعب مقارنة٪ 5.1

 بالنصف مقارنة تاريخه حتى العام بداية عن الفترة من٪9 بنسبة الدخل صافي ارتفعو(. معامالت غير متكررة) الثابتة األصول

، 2021عام  من األول بالربع مقارنة انخفاًضا 2021عام  من الثاني للربع المخاطر تكلفة صافي وشهد. 2020 عام من األول

 .التجزئة قطاع مخصصات انخفاضويرجع ذلك إلى 

 منذ سنوية ربع نتيجة أفضل ومحققاً  2021عام  من الثاني الربع خالل قويًا أداءً  مصركريدي أجريكول  فقد شهد عام، بشكلو

 .19كوفيد جائحة بداية

نسبه 

 التغير
QoQ 

Q2 - 2020 
نسبه 

 التغير
YoY 

YTD 
June-
2020 

YTD 
June-
2021 

نسبه 

 التغير
QoQ 

Q1 - 2021 Q2 - 2021  بالمليون جنيه مصري -قائمة الدخل 

 صافي الدخل من العائد 726.2 687.8 5.6% 1,414.0 1,395.7 1.3% 661.1 9.8%

 صافي الدخل من االتعاب والعموالت 133.7 160.7 16.8%- 294.4 234.7 25.5% 112.2 19.2%

 صافي دخل المتاجرة 71.2 75.3 5.4%- 146.5 135.2 8.4% 75.8 6.0%-

 ايرادات النشاط االخرى 17.4 9.2 87.9% 26.6 41.0 35.1%- 21.8 20.4%-

 صافي دخل االعمال 948.5 933.1 1.7% 1,881.6 1,806.5 4.2% 870.9 8.9%

 إجمالي المصروفات 329.5- 327.6- 0.6% 657.1- 622.8- 5.5% 310.6- 6.1%

 إجمالي ايرادات النشاط 619.0 605.5 2.2% 1,224.5 1,183.7 3.4% 560.3 10.5%

 )مصروفات( ايرادات اخرى 0.1- 46.2 100.3%- 46.0 0.1- -- 0.1- 16.5%

10.5% 560.2 7.3% 1,183.6 1,270.5 -5.0% 651.6 618.8 
صافي الدخل قبل المخصصات و 

 الضرائب

 عبء االضمحالل 68.8- 111.8- 38.4%- 180.6- 223.2- 19.1%- 196.6- 65.0%-

 صافي الربح قبل الضرائب 550.0 539.9 1.9% 1,089.9 960.4 13.5% 363.6 51.3%

 الضرائب 158.4- 167.2- 5.3%- 325.5- 259.2- 25.6% 106.2- 49.1%

 صافي الربح 391.6 372.7 5.1% 764.4 701.2 9.0% 257.4 52.2%

 نسبه التكلفة الى الدخل 34.7% 35.1%   34.9% 34.5%   35.7%  

 تصوير فائمة الدخل بناء علي تبويب التقارير الداخلية للبنك* 
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 :والسيولة وقوة المالءة المالية األصول جودة

 الربع خالل السداد منتظمة غير القروض نسبة ارتفاع إلى أدى مما العام، من الثاني الربع خالل السداد في صعوبات العمالء بعض واجه

 الوقت وفي .التجزئة بقطاع أساسي بشكل مدفوعةو ،التوظيفات إجمالي من ٪3.7 سجلت حيث األول، بالربع مقارنة العام من الثاني

 .2021 مارس في ٪169.4 مقابل 2021 يونيو في ٪147.9 اضمحالل القروض تغطية سجلت نسبة نفسه،

 

 نسبه التغي  
Q2 - 2020 

 نسبه التغي  
Q1 - 2021 Q2 - 2021 

 المؤشرات

YoY QoQ   

 : السيولة           

 معدل القروض الي الودائع 65.0% 61.6% 5.5% 66.7% 2.5%-

  معدالت تغطية السيولة 612.9% 575.0% 6.6% 604.0% 1.5%

  (عملة محلية)صافي التمويل المستقر  171.4% 180.0% 4.8%- 171.0% 0.2%

  (عملة أجنبية)صافي التمويل المستقر  168.9% 183.0% 7.7%- 164.0% 3.0%

 : جودة االصول        

 معدل كفاية راس المال 21.7% 22.0% 1.4%- 19.5% 11.3%

 معدل القروض المتعثرة إلي إجمالي المحفظة 3.7% 3.5% 5.7% 2.5% 48.0%

 معدل تغطية القروض المتعثرة 147.9% 169.4% 12.7%- 199.3% 25.8%-

 

 المحصلة النهائية:

 الجيد المستوى ، وذلك في ظل تحقيق2021عام  من الثاني الربع في معدل الدخل في مرضيًا نمًوا مصر أجريكول كريدي حقق

التحول  وتيرة تسريع: الرئيسية مثل األهداف بعض على تركيزهالبنك ، ويواصل  . المالية المالءة وقوة وصالبة نسبة للربحية

التركيز على مواصلة مع  ، والمتوسطة الصغيرة المشروعات  قطاع ذلك في بماوتنمية قاعدة عمالئه  ،الرقمي، وتحسين شبكته

 .للمخاطر السليمة واإلدارة ،الحفاظ على جودة العالقة مع العمالء

 

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

