الوكالة اﻹسﻼمية الدولية للتصنيف تعيد تأكيد تصنيف بنك البركة مصر
المنامة  28 ،يناير  - 2019أكدت الوكالة اﻹسﻼمية الدولية للتصنيف ) (IIRAتصنيفها الممنوح لبنك البركة مصر على النطاق
الدولي للعملة اﻷجنبية بدرجة " "B- / Bوللعملة المحلية بدرجة " ."B / Bكما أعادت الوكالة تأكيد تصنيف البنك على النطاق
المحلي بدرجة ’)(eg)/A2(eg
’) .‘A-(eg)/A2(egتم ترقية النظرة المستقبلية للتصنيفات من "مستقر" إلى "إيجابي".
ويعمل بنك البركة مصر وفقا لمبادئ المصرفية اﻹسﻼمية بحسب ما ينص عليه النظام اﻷساسي للبنك .وقد بلغت حصته من
السوق المحلية من حيث حجم الودائع  ٪1.3في نهاية عام  .2017ومن الجدير بالذكر أن البنك مملوك بنسبة مهيمنة تبلغ
 ٪73.7من قبل مجموعة البركة المصرفية ) .(ABGوهي مجموعة مصرفية إسﻼمية عالمية رائدة تتمتع بحضور جغرافي واسع
ممتد في  17دولة ،بما في ذلك أسواق التمويل اﻹسﻼمية الرئيسية في البحرين وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية .كما
بلغت ملكية كل من شركة مصر للتأمين على الحياة وشركة مصر للتأمين  ٪5.3و  ٪4.5على التوالي في نهاية عام .2017
تشير مؤشرات اﻻقتصاد في البﻼد بشكل عام إلى حدوث تحسن نسبي ،مع ارتفاع النمو وتوقعات تراجع عجوزات الحساب
المالي والحساب الجاري للسنة المالية  .2019/2018عﻼوة على ذلك ،فقد تراجعت معدﻻت التضخم بمرور الوقت ،بينما ﻻ
تزال تعكس ضغوطا ً كبيرة على مستوى استقرار اﻷسعار مستقبﻼً .انعكاسا ً ﻻتجاهات القطاع المصرفي ،يتميز البنك بامتﻼكه
نسبة عالية من اﻷصول السائلة ،مما يجعل ميزانيته عالية السيولة .ويُذكر أن مؤشرات جودة اﻷصول سليمة مع انخفاض
صافي القيمة.
عﻼوة على ذلك ،فقد تحسنت رأسمالية البنك بشكل ملحوظ في عام  2017مع ربحية قوية ونسبة أعلى للشريحة الثانية من رأس
المال .غير أن نسبة الشريحة اﻷولى من رأس المال تشير إلى انخفاض الدعائم نسبيًا في مقابل الحد اﻷدنى من المتطلبات
التنظيمية ،باعتبار زيادة هذه المتطلبات في عام  .2019وعلى الرغم من أن التوليد الداخلي الثابت لرأس المال يشكل عامل
مخفف للمخاطر ،فإن تعزيز رأس المال في الوقت الحاضر سوف يساعد في الحفاظ على ملف مخاطر سليم.
إلى جانب ذلك ،فقد تم زيادة الدرجة اﻻئتمانية اﻹجمالية للبنك إلى نطاق " ، "75 - 71مما يعكس الحماية الكافية لحقوق مختلف
أصحاب المصالح .وقد عكست المراجعة التصاعدية تعزيز إطار الحوكمة المؤسسية في ظل اﻹصﻼحات التنظيمية الجارية.
وعلى الرغم من ذلك ،يظل رفع مستوى التمثيل المستقل في مجلس اﻹدارة وتعزيز الموارد البشرية في مهام التدقيق والمراجعة
الشرعية من اﻷولويات الحوكمية الرئيسية.
لمزيد من المعلومات حول هذا التصنيف ،يرجى التواصل معنا على البريد اﻻلكتروني التالي. iira@iirating.com :
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