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2202من عام  نك كريدي أجريكول مصر عن الربــع األولنتـــائـــج ب  

جيدة على تحقيق اإليراداتفاعلية األنشطة التجارية مع قدرة   

سنوي أساس على٪ 03 قدرها بنسبة زيادة  مصري جنيه مليون 486 الربح بلغ صافي  

 
  

 

 2022 من عام األولالربع   نتائج أبرز

 تاريخه حتى العام بداية عن الفترة من ٪3غت بل زيادةنسبة ب جنيه، مليار 32 القروض محفظة إجمالي بلغ. 

 تاريخه حتى العام بداية عن الفترة من ٪2قدرها  بزيادة جنيه مليار 49 العمالء ودائع سجلت محفظة. 

 65 الودائع إلى القروض نسبةحيث بلغت  سيولة،قوي لل مركز٪. 

 4.1 قدرها نسبة، حيث سجلت الديون غير منتظمة السداد جودة األصول ارتفاع٪. 

  22.66مرونة هيكل رأس المال، وبلغ معدل كفاية رأس المال٪. 

  على أساس سنوي. ٪30 ، بنسبة زيادة مقدارها مليون جنيه 486صافي الربح سجل 

 2.23 الملكية حقوق متوسط على عائدلوا ،٪1.3 األصول متوسط على لعائدا سجل٪. 
 

 

 صعوبة أكثر ظل مناخ اقتصادي في التجارية األنشطة نمو: مصر أجريكول كريدي

 ،2022 عام من األول الربع خالل قوي ا أداء   في تحقيق مصر أجريكول كريدينجح  ،ظل الظروف الحالية فيو

مازال و. سنوي أساس على٪ 7 نسبة نمو قدرهاب مصري، جنيه مليون 998 األعمال دخل صافي حقق حيث

٪ 3 بنسبة نمو بلغت جنيه، مليار 32 نحو قروضال محفظة إجمالي حيث بلغ قتصاد،الل هدعم يواصلالبنك 

مليار جنيه، بنسبة ارتفاع  49م وحتى تاريخه، كما سجلت ودائع العمالء مبلغ بمقدار العا بدايةعن الفترة من 

 تاريخه.م وحتى العا بدايةعن الفترة من  ٪2إلى  وصلت

صافي من العام ب األول الربع خالل للعمالء حجم القروض الممنوحة في زيادة الشركات محفظة كما شهدت

لبنك في انجح  كذلك. جنيه مليون 900 لحوالي المحفظةصافي نموحجم  ليصل بذلك ،مليارجنيه 3ه مقدار بلغم

ويستهدف قطاع الشركات . التوالي على٪ 17 و٪ 26 بلغت بنسبة والودائع القروض بمعدالت سنوي نمو تحقيق

 البيعدعم عمليات ، فضال  عن ئهلعمال المصرفية المنتجاتمن متنوع  مزيج طرح بكريدي أجريكول مصر
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قطاع  ربحيةإجمالي  ، والتي كان لها عظيم األثر في تعزيز أفضل بشكل العمالء احتياجاتبهدف تلبية  التبادلي

 .للشركات المصرفية لخدماتا

كل  التي شهدتها االقتصادية للتغيرات قوي ا انعكاس ايمثل  المال قطاع سوق أنشطة أداء اإلشارة إلى أن وتجدر

سالسل  التي تشهدها الحالية االضطرابات ظل فيكما أنه  .ية على حد سواءسواق المحلية والخارجمن األ

 تباطؤ   الشركاتقطاع  عمالء يواجه أن قعالمتو منف المختلفة، المواد الخام أسعار فيالحاد  واالرتفاع اإلمداد،

 المحلي. السوق داخل الرأسمالية النفقات خططو الجديدة االستثمارات في حركة

 حمالت خالل من المالي الشمول جهود تحقيق في بقوة البنك شارك فقد ،المصرفية التجزئة لقطاع بالنسبة ماأ

 لجامعةبا السنوي التوظيف "بملتقى المتميز حضورال إلىإضافة ذلك و، "لعالمياالمرأة  شهر" خالل تم تنظيمها

 داخل والخدمات المصرفية  ألنشطةالبنك في تقديم المزيد من ا فقد نجح ذلك، وعالوة على. بمصر" الفرنسية

 طويربت كذلك قام كريدي أجريكول مصر. المغلقة لمجتمعاتمع ا البنك شراكة ، وذلك في إطارالصيد نادي

الجديدة التي استهدفت جذب المزيد من العمالء  المزايا من العديد حيث تضمنت الرواتب،صرف  برامج

  النشطيين.

اإلنفاق السنوي في معدل ٪ 29 بنسبةو ،لعدد البطاقات الجديدة بالنسبة٪ 15 بنسبة نموا   االئتمان بطاقات وشهدت

التي  حمالتال من العديد إلى جانب القوية لجذب العمالء، حمالتوتجدراإلشارة إلى أن كل من ال. لبطاقاتل

 مزايا بشأنمع العمالء  المستمر التواصلفضال  عن  ،التسوق مواسم أكبر في االستخداماستهدفت زيادة معدل 

"هابي بوينتس لكريدي أجريكول مصر" كان لهم عظيم األثر في دعم نمو  برنامج التي تضمنت البطاقات

 ن.بطاقات االئتما

 بلغت زيادة 2022 عام من األول الربع خاللالعمالء األفراد لكريدي أجريكول مصر  قروض محفظة سجلتو

 من واسعة مجموعةتقديم إلى جانب  ،الموسمية التسويق لحمالت مباشرة كنتيجة جنيه، وذلك مليار 0.36

 والمهن الصغيرة المشروعات لدعم المصري المركزي البنك سياسةب وفي إطار األلتزام. المنتجات عروض

  ،الربع هذا خاللو. المستقلين ألطباءقطاع ال جديدة يةتمويل حلولبإطالق  فقد قام كريدي أجريكول مصر ،الحرة

 توجيهاتل طبقا   والمتوسطة الصغيرة مشروعاتلبقطاع ا حجم توظيفاته زيادة كريدي أجريكول مصر واصل

، فضال  ٪ 3 بنسبة العمالء محفظةب إجمالي نجح البنك في إحراز نمو فقد ،وبوجه عام. المصري المركزي البنك

 .2022 عام من األول الربع خالل من العمالء الجدد ألف 21 جذب في عن نجاحه
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 الرقمي التطور

 من األول الربع خاللكريدي أجريكول مصر  تاريخ فيالمصرفية  المعامالت من عدد أكبر مارس شهر شهد

 مليون 2.8 من أكثر الرقميةحيث بلغ عدد مرات تسجيل دخول العمالء على مختلف قنوات البنك   ،2022 عام

 .(2021 عام من األول الربع في دخول تسجيل مليون 2.2 مقابل) مرة

البنك  خدمات في قاموا بالتسجيل مصر أجريكول كريدي بنك عمالء من٪ 58 من أكثروجدير بالذكر أن 

هذه النسبة بمعدل  ارتفاع يستمرو  من هؤالء العمالء،٪ 28 من أكثرشهريا   القنواتويستخدم هذه  الرقمية،

 من تتم التي الرقمية لمعامالتل بالنسبة، وذلك 2021  ع من عامالراب الربعب رنةمقا٪ 9+  يصل إلى متطرد

 الربع خالل المعامالت عدد إجمالي ليصل بذلك الشركات، عمالء قبل من٪ 6+  بنسبة و ،األفرادالعمالء  قبل

 رقمية. معاملة ألف 526 إلى 2022 عام من األول

 

 منهم بالتسجيل٪  95 من أكثر فقد قام والمتوسطة، الصغيرة المشروعاتو الشركات قطاعي عمالءب وفيما يتعلق

 سجلكما . المنصة على رقمي ا نشطونهؤالء العمالء من ٪ 45 ونحو"،  Banki Business"على منصة 

 األول الربع خالل مرة ألف 347 من أكثر كريدي أجريكول مصر منصة إلى الدخول الشركاتقطاع  مستخدمو

 متوسط ليصل بذلك سابق،ال العام من األول الربع خالل دخول تسجيل ألف 236 مقارنة بنحو 2022 عام من

 .سابقال العام من األول الربع خالل مرة 28 مقابل الشهر في مرة 47 إلى العميل دخول تسجيل

السداد  خدماتاإللكترونية " المدفوعات الحكومية بوابة نجاح إطالق الربع هذا شهدعالوة على ما تقدم، فقد و

-Eاإلدارة المالية للخدمات الرقمية  )التي تعمل من خالل البوابة تيح"، حيث تCPSاأللكتروني للشركات 

Finance )المستحقة  مدفوعاتهم سداد والمتوسطة الصغيرة المشروعاتو الشركاتقطاعي  عمالءكل من ل

 الخدمةهذه  تشهدو ،مكان أي منو األسبوع أيام طوال الساعة مدار علىويسر  بسهولة الحكوميةللجهات 

 .إلطالقها األول اليوم منذ كبيرا   إقباال   الجديدة

 حيث  ،اآللي الصراف أجهزة معامالت أحجام في عظيما   تطورا   2022 عام من األول الربع شهد أيضا   كذلك 

 الزيادة تلك أرتكزت وقد .2021 عام من الرابع الربعب رنةمقا ٪9 بمقدار نسبة االستخدام معدل في زيادةال بلغت

 آلي صراف أجهزة إلضافة المصري المركزي البنك مبادرة تنفيذ من االنتهاء :أوال   ،رئيسيين عاملين على
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 جهاز 56 نشر عن فضال   ،مصرفي تواجد أي وأ آلي صراف أجهزة دوجو من تخلو التي المناطق في جديدة

 من اإلنتهاء :ثاني او  ،مروريا   ازدحاما   تشهد التي والمناطق المختلفة السياحية المناطق في جديد آلي صراف

 الصراف أجهزة استبدال بهدف 2021 سبتمبر في به العمل بدأ والذي اآللي، الصراف أجهزة استبدال مشروع

 .تطورا   أكثر وقدرات أكبر سعة ذات جديدة بأجهزة القديمة اآللي

 

 الجـــوائز الممنـــوحة لكــريدي أجريكـــول مصـــر

 حصل مبتكرة، ومنتجات خدمات تقديم خالل من عمالئه رضا من المزيد لتحقيق المتواصلة لجهوده تقديرا  

 "مجلة من 2022 عام خالل "األداء حيث من مصري بنك أفضل" جائزة علىمصر أجريكول كريدي

 تقديم في مصر أجريكول كريدي بنك يتبناها التي الرؤية الجائزة هذه تعكسو . العالمية بيزنس" أنترناشيونال

 .مميزة يلعم تجربة

 

 وأنشطة مؤسسة كريدي اجريكول للتنمية المسئوليـــة اإلجتـــماعية للشــركات

 مختلفة أنشطة في للتنمية مصر أجريكول كريدي مؤسسة شاركت المجتمع، نحو والتزامها استراتيجيتهاإطار في

 لقاء   المؤسسة إدارة أقامت حيث ،األعمال وريادة والتمكين والصحة التعليم في المتمثلة األساسية ركائزها تدعم

 تقديم عن اإلعالن تم ،اللقاء هذا خاللو .جديدة يةتوسع خطة لوضع "مصر إبهار برنامج" خريجي مع سنوي ا

 المتحدة بالواليات بنسلفانيا واليةب الفاييت كليةب لإللتحاق المؤهلين البرنامج خريجي ألحد جديدة دراسية منحة

 برعاية المؤسسة يامق عن فضال   .الحيوية الكيمياء دراسة في البكالوريوس درجة على لحصولل األمريكية

 "سامو لمؤسسة التبرعات جمع أجل من أقيم عشاء وحفل سنوي فني معرض وهو " الفنانين ربيع" معرض

 هؤالء يواجهها التي والمخاطر المصاعب تقليل أجل من الشوارع طفالأل الرعاية قدمت التي اإلجتماعية"

 .يوم كل طفالاأل
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 فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

 األول الربع خالل األعمال خطوط جميع عبر بالقوة واألستقرار لكريدي أجريكول مصر التجاري النشاطاتسم 

 زيادة فضال  عن ،مناسبة مالية حلوال   واألفراد الشركات عمالءلكل من  وهو األمر الذي أتاح ،2022 عام من

( للبنوكاألرصدة المستحقة  متضمنة) القروض محفظة إجمالي وتجدر اإلشارة إلى نمو. يينالنشط العمالء قاعدة

 ودائعسجلت  في حين مصري، جنيه مليار 32 إلى لتصلعن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، ٪ 3 بنسبة

 .مصري جنيه مليار 49 إلى لتصل تاريخه حتىعن الفترة من بداية العام ٪ 2 بنسبة ارتفاعا   العمالء

 

 

 أداء الربحية:

 مصري جنيه مليون 998 بمقدار مبلغ ا إلى ليصل ،سنوي أساس على ٪7 بنسبة نموا   األعمال دخل صافي سجل

وهو األمر الذي ٪ على أساس سنوي ، 9بنسبة   العائد من دخلال صافي ارتفع حيث ،2022 مارس نهاية في

 نتيجةتراجعا  العموالت  شهدتوالنمو التجاري للبنك، إلى جانب التحكم الفعال في تكلفة التمويل.  يعكس قوة

 مبالغ ضريبية،باسترداد  لتي تتعلقوا، 2021الربع األول من العام  خاللالمعامالت الخاصة لمرة واحدة بعض 

(Clients and Banks) Mar-22 Dec-21 QtD Mar-21 YoY

Gross Loans Portfolio EGP billion EGP billion
Mar-22 vs 

Dec-21
EGP billion

Mar-22 vs 

Mar-21

Corporate Loans 21.8 20.9 4% 17.3 26%

Retail Loans 9.9 9.6 4% 9.5 5%

Loans to Banks 0.3 0.4 -39% 0.0 n.m.

Gross Loans 32.0 30.9 3% 26.8 19%

Loans LCY 27.5 25.3 9% 23.2 18%

Loans FCY 4.5 5.7 -21% 3.6 24%

Mar-22 Dec-21 QtD Mar-21 YoY

EGP billion EGP billion
Mar-22 vs 

Dec-21
EGP billion

Mar-22 vs 

Mar-21

Corporate Deposits 25.2 24.9 1% 21.6 17%

Retail Deposits 23.7 23.3 2% 22.0 8%

Customer Deposits 48.9 48.2 2% 43.6 12%

Deposits LCY 36.0 37.0 -3% 33.6 7%

Deposits FCY 12.9 11.2 16% 10.0 29%

LCY L/D Ratio 76% 68% 8% 69% 7%

FCY L/D Ratio 35% 51% -16% 36% -1%

Global L/D Ratio 65% 64% 1% 62% 4%

Customer Deposits
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 خالل الربع األول من عام جودة أدائه كريدي أجريكول مصر واصلويالتجزئة.  أتعابباإلضافة إلى انخفاض 

الربح صافي  على نموالنفقات وتكلفة المخاطر  التحكم الفعال فينب االربحية إلى ج نعكس تحسنحيث أ ،2022

 .مليون جنيه مصري 486صل إلى يل٪ على أساس سنوي، 30 بنسبة 

فقد حقق كريدي أجريكول مصر ٪ على أساس سنوي، 8 بلغت ن الدخل التشغيلي بنسبة نموتحسعالوة على و

وتجدر . عمليات استرداد الديونبعض و اإلدارة الحكيمة للمخاطر نتيجة تكلفة المخاطرمن انخفاض  استفادة

على عكس الربع األول  ،أي معامالت خاصة علىهذا الربع ال يشتمل لاإليرادات األخرى بند اإلشارة إلى أن 

 .ثابتة صولأبيع عمليات  تضمن ذيال 2021عام من 

 

 

 

 :والسيولة وقوة المالءة المالية األصول ارتفاع جودة

 ،2021 ديسمبر بشهر مقارنة اطفيف  ارتفاعا   مصر أجريكول بكريدي السداد منتظمة غير القروض نسبة شهدت

، والتي للبنك الجودة عالية االئتمانية المكانة إلى يشير مما ،دعامة تحوطية جيدةفي حين غطى هذا االرتفاع 

 .المخاطر إدارةأحترازي حذر في  تبني نهج في ظل جيد، بشكل اإلقراض محفظة نمو من مواصلة تمكنه

والتي  وكذلك الدعامة التحوطية لرأس المال بالبنك، السيولة إلى قوة موقف تجدر اإلشارة ،وفضال  عما تقدم

 البنك تمكنالتي الالزمة  حمايةال يوفر مما المصري، المركزي البنك الحدود المقررة من تتجاوز إلى حد كبير

بدوره  يضمنباإلستقرار الذي  الودائع إلى القروض نسبةكما اتسمت . وجدت إن الصدمات، امتصاص من

 كريدي أجريكول مصر.ب وجود دعامة تحوطية لدعم موقف السيولة

1Q22 4Q21 QoQ 1Q21 YoY

EGP million EGP million
1Q22 vs 

4Q21
EGP million

1Q22 vs 

1Q21

Net Interest Income 750 750 0% 688 9%

Fees and Commission 128 148 -14% 161 -20%

Other Operating Income 120 97 23% 85 41%

Net Banking Income 998 995 0% 933 7%

Overhead Expenses -345 -340 1% -328 5%

Gross Operating Profit 653 655 0% 605 8%

Other Income/Expense -9 1 n.m. 46 n.m.

Impairment Charges 23 -82 -128% -112 -120%

Net Profit before Tax 666 574 16% 540 23%

Income Tax -180 -149 20% -167 7%

Net Profit 486 425 14% 373 30%

Income Statement

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


 

Crédit Agricole – Egypt 
5th Settlement - New Cairo  - Egypt 

www.ca-egypt.com 
Reuters Code CIEB.CA 

 

7 | P a g e  
 

 

 

 نهــائي ملخــص

ميزانيته قوة و ،وخبراته المتنوعة ،بنيته التحتية الرقمية علىإعتماده بنك كريدي أجريكول مصر  يواصل

دعم األعمال من خالل خدمة عمالئه وأنشطة المخاطر لضمان نمو في تكلفة  التحكمعالوة على  ،العمومية

 .على حد سواء المصري االقتصاد

 

 

Key Idicators Mar-22 Dec-21
Ytd

Change

Liquidity

Loans-to-Deposits Ratio 65% 64% 1%

Liquidity Coverage Ratio 477% 581% -104%

Net Stable Funding Ratio LCY 171% 180% -9%

Net Stable Funding Ratio FCY 214% 185% 29%

Assets Quality

Capital Adequacy Ratio 22.66% 20.87% 1.8%

Leverage Ratio 10.58% 10.95% -0.4%

Non-performing Loans Ratio 4.13% 3.33% 0.8%

Coverage Ratio 131.39% 164.42% -33.0%

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

