الوكالة اﻻسﻼمية الدولية للتصنيف تقوم بترقية تصنيفات المضارب لبنك البركة مصر
المنامة  9 ،يناير - 2020 ،أكدت الوكالة اﻹسﻼمية الدولية للتصنيف ) (IIRAالتصنيف الحالي الممنوح لبنك البركة مصر على
النطاق الدولي وذلك بدرجة " "B- / Bلتصنيف العملة اﻷجنبية ،وبدرجة " "B / Bلتصنيف العملة المحلية .كما تمت ترقية
) .‘A(egبينما تم تغيير النظرة المستقبلية
التصنيف على النطاق المحلي من درجة ) A-(eg)/ A-2(egلدرجة ’)A(eg) /A1 (eg
للتصنيفات الممنوحة من درجة "ايجابية" لتصبح بدرجة "مستقرة".
مع ازدياد الحصة السوقية البالغة  ٪1.4من مجموع قاعدة الودائع  ،يعمل بنك البركة مصر وفقًا للمبادئ اﻹسﻼمية وفقًا لما هو
منصوص عليه في القانون اﻻساسي .تمتلك مجموعة البركة المصرفية ) ،(ABGالمجموعة المصرفية اﻹسﻼمية الدولية الرائدة،
ضا
حصة غالبية من البنك والبالغة  .٪ 73.7استحوذت شركة مصر لتأمينات الحياة المملوكة للدولة وشركة مصر للتأمين أي ً
على حصتي  ٪5.3و  ٪4.5على التوالي في نهاية عام .2018
أظهرت مصر انتعا ً
عا في معدﻻت التضخم وأسعار الفائدة بعد حدوث تغيير في نظام سعر
شا متسارعا ً بعد أن شهدت ارتفا ً
صرف العمﻼت اﻷجنبية .منذ ذلك الحين ،حقق اﻻقتصاد انتعا ً
شا مع تحسن رصيد الحساب الجاري ،وتحسين في وضع
اﻻحتياطي .تم كبح التضخم ،مما يسمح بإجراء تخفيضات متعاقبة في سعر الفائدة .ومع ذلك ،ﻻ يزال العجز المالي مرتفعا
بشكل غير مستدام ،مما يؤدي إلى استمرار متطلبات تمويل العجز والحد اﻷدنى من نفقات التنمية .ونتيجة لذلك ،ﻻ يزال تراجع
ائتمان القطاع الخاص يتناقص مع متطلبات التمويل العام التي تستوعب سيولة السوق.

لقد تحسن معدل كفاي ة رأس الم ال لبن ك البرك ة مص ر بم رور الوق ت  ،ب دعم م ن تولي د رأس الم ال ال داخلي م ن خ ﻼل الربحي ة
القوية وبالتالي ارتفاع اﻷرباح المدورة .يتطلب القانون المصرفي الجديد الصادر عن البنك المركزي المصري والذي لم يصدر
بعد من البنوك في مصر زيادة رأس المال إلى  5مليارات جنيه على اﻷقل بحلول ع ام  .2022وق د أع د البن ك خط ة اس تراتيجية
لزي ادة رأس الم ال خ ﻼل الفت رة المطلوب ة باس تخدام إحتي اطي اﻷرب اح الم دورة ف ي الوق ت الح الي و اﻷرب اح الم دورة المتوق ع
توليدها على مدار السنوات الثﻼث المقبلة في تغطية متطلبات زي ادة رأس الم ال ،يظه ر البن ك م ن خ ﻼل اﻷرق ام المالي ة المعلن ة
مؤش رات قوي ة لج ودة اﻷص ول .إن تحس ين التص نيف عل ى الم دى القص ير عل ى المس توى ال وطني م دفوع جزئي ا ً باحتياطي ات
يولة الكبي
ك.
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تتراوح الدرجة اﻻئتمانية اﻹجمالية للبنك بين " ، "75 - 71مما يعك س حماي ة كافي ة لحق وق أص حاب المص لحة المختلف ين .يق وم
البن ك بتعزي ز إط ار حوكم ة الش ركات م ن خ ﻼل السياس ات واﻹج راءات المحدث ة ،وتوظي ف الم وظفين ف ي وظ ائف الحوكم ة
الحيوي ة ،وم ن خ ﻼل التط وير المس تمر للبني ة التحتي ة لتكنولوجي ا المعلوم ات .تبن ى البن ك ل وائح ُحوكم ة الش ريعة المحدث ة وفقً ا
لمتطلبات مجموعة البركة المصرفية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ،والتي هي قيد التنفي ذ وس يتم مراقبته ا ع ن كث ب.
لمزيد من المعلومات حول إعﻼن التصنيف هذا  ،يرجى اﻻتصال بنا علىiira@iirating.com.
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