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سالمية الدولية للتصنيف تعيد تأكيد تصنيف بنك البركة مصر 
 
 

نك البركة مصر على النطاق بل ها الممنوح
تصنيف البنك على النطاق عادت الوكالة تأكيد 

 ."إيجابي"إلى 
 

 ته منحص بلغتوقد . بنكا ينص عليه النظام األساسي لل
تبلغ  مهيمنة بنك مملوك بنسبةالومن الجدير بالذكر أن 

تع بحضور جغرافي واسع مجموعة مصرفية إسالمية عالمية رائدة تتم
كما . ، بما في ذلك أسواق التمويل اإلسالمية الرئيسية في البحرين وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية

 .2017٪ على التوالي في نهاية عام 
 

الحساب عجوزات  تراجع، مع ارتفاع النمو وتوقعات 
، بينما ال بمرور الوقت التضخم معدالت

يتميز البنك بامتالكه ، تجاهات القطاع المصرفي
مؤشرات جودة األصول سليمة مع انخفاض 

 
رأس من  الثانية للشريحة أعلى نسبةومع ربحية قوية 
د األدنى من المتطلبات مقابل الحفي نسبيًا 

عامل  يشكلعلى الرغم من أن التوليد الداخلي الثابت لرأس المال 
 .طر سليممخاسوف يساعد في الحفاظ على ملف 

 
، مما يعكس الحماية الكافية لحقوق مختلف 

. يمية الجاريةفي ظل اإلصالحات التنظ
في مهام التدقيق والمراجعة  اإلدارة وتعزيز الموارد البشرية
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سالمية الدولية للتصنيف تعيد تأكيد تصنيف بنك البركة مصر الوكالة اإل

ها الممنوحتصنيف  (IIRA)سالمية الدولية للتصنيفإلالوكالة اأكدت 
 "B- / B" المحلية بدرجة وللعملةB / B" " . عادت الوكالة تأكيد أكما

.‘A-(eg)/A2(eg)’   إلى  "مستقر"من للتصنيفات نظرة المستقبلية ال ترقيةتم

ا ينص عليه النظام األساسي للمبحسب بنك البركة مصر وفقا لمبادئ المصرفية اإلسالمية 
ومن الجدير بالذكر أن . 2017٪ في نهاية عام 1.3 من حيث حجم الودائع

مجموعة مصرفية إسالمية عالمية رائدة تتم هيو .(ABG) من قبل مجموعة البركة المصرفية
، بما في ذلك أسواق التمويل اإلسالمية الرئيسية في البحرين وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية

٪ على التوالي في نهاية عام 4.5٪ و 5.3شركة مصر للتأمين على الحياة وشركة مصر للتأمين 

، مع ارتفاع النمو وتوقعات حدوث تحسن نسبي إلى بشكل عام القتصاد في البالد
معدالتفقد تراجعت  ،عالوة على ذلك. 2018/2019لمالية جاري للسنة ا
ً ساعكان .استقرار األسعار مستقبالً مستوى كبيرة على  تجاهات القطاع المصرفيال ا
مؤشرات جودة األصول سليمة مع انخفاض ويُذكر أن . عالية السيولة ته، مما يجعل ميزانينسبة عالية من األصول السائلة

مع ربحية قوية  2017بشكل ملحوظ في عام رأسمالية البنك 
نسبيًا  الدعائم انخفاض إلىتشير رأس المال من  األولى الشريحة

على الرغم من أن التوليد الداخلي الثابت لرأس المال و. 2019في عام  اتتطلبزيادة هذه الم
سوف يساعد في الحفاظ على ملف  في الوقت الحاضر المال، فإن تعزيز رأس 

، مما يعكس الحماية الكافية لحقوق مختلف " 75 -  71"إلى نطاق  للبنك درجة االئتمانية اإلجماليةال
في ظل اإلصالحات التنظ مؤسسيةحوكمة الالالمراجعة التصاعدية تعزيز إطار  وقد عكست

اإلدارة وتعزيز الموارد البشرية ، يظل رفع مستوى التمثيل المستقل في مجلس
 .الرئيسية الحوكمية

البريد االلكتروني التالي على معنا التواصل، يرجى التصنيف هذا
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 الوكالة اإل

أكدت  -  2019يناير  28المنامة ، 
 "B /بدرجةعملة األجنبية لل الدولي
 ’A2(eg)/(eg)بدرجة  المحلي

بنك البركة مصر وفقا لمبادئ المصرفية اإلسالمية يعمل و
من حيث حجم الودائع المحلية سوقال

من قبل مجموعة البركة المصرفية 73.7٪
، بما في ذلك أسواق التمويل اإلسالمية الرئيسية في البحرين وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعوديةدولة 17 ممتد في

شركة مصر للتأمين على الحياة وشركة مصر للتأمين  بلغت ملكية كل من

القتصاد في البالدا مؤشراتتشير 
جاري للسنة االحساب المالي وال

كبيرة على  اً ضغوطتزال تعكس 
نسبة عالية من األصول السائلة

 .صافي القيمة

رأسمالية البنك  تحسنتعالوة على ذلك، فقد 
الشريحة نسبةغير أن . المال

زيادة هذه المباعتبار ، التنظيمية
، فإن تعزيز رأس مخفف للمخاطر

ال زيادةتم ذلك، فقد جانب إلى 
وقد عكست. لحاأصحاب المص

، يظل رفع مستوى التمثيل المستقل في مجلسوعلى الرغم من ذلك
الحوكمية الشرعية من األولويات

هذالمزيد من المعلومات حول 


