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 تونسلبنك البركة " يجابيإ"تمنح نظرة مستقبلية للتصنيف الوطني بدرجة 

 

على النطاق  الممنوح لبنك البركة تونس
كما حافظت على .  لعملة المحليةلتصنيف ا

 "مستقر"من ي المحلّ لتصنيف لتعديل النظرة المستقبلية 

 
الجمهورية التونسية ثاني أكبر  تعدّ و. ٪

 راً مؤشّ عتبر بنية المساهمين القوية تُ و. 

 
 هذا لم يكن ،ذلك على الرغم منو .سبق

 تحسن بسيط في الحساب مع وجود، 2018
 ، حيث2019في النصف األول من عام 

أظهر كل و .2019 نقطة أساس في فبراير
بعد االنخفاض الحاد  تحسنهذا األخير بعض ال

، بالنظر إلى الحصة المنخفضة نسبيًا من الخدمات المصرفية اإلسالمية في البالد، يظل 
.  

اإلدارة ى تركيز ، حيث أدّ في تونس متجاوزة نمو القطاع المصرفي
 2019استمر زخم النمو في النصف األول من عام 

، وتوجيه يدة، مع توليد سيولة جدشكل كبير نمو الميزانية العمومية
، كبير واحدحساب  تسجيله في تمّ  اإلضافي الذي

مدعوم بحساب إيداع باإلضافة إلى ضمانات 
بقيت نسبة صافي  لمساعي تعديل مستوى الخطر لهذا الحساب المذكور،

 ؛ ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة

أيًضا في ودائع  قويّ  ، لوحظ نموّ ؛ ومع ذلك
العام على الرغم من النمو القوي في عدد حسابات 

حافظت مقاييس السيولة لدى كما . 2018
تم توجيه من ناحية أخرى، و. الدفاتر المصرفية

ومع  .ب في زيادة احتياطيات السيولةا تسبّ 
أن تكون أكثر ، والتي من المرجح بالجملة قصيرة األجل

 هامش الربحارتفاع و، األعمالحجم الكبير في 
كما ساهمت ضوابط . صات بشكل ملحوظ

ن ملحوظ في مقاييس الربحية في النصف األول 
 ، على٪0.2 مقارنة بمعدل العام السابق الذي بلغ
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تمنح نظرة مستقبلية للتصنيف الوطني بدرجة الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف 

الممنوح لبنك البركة تونسالتصنيف  (IIRA) أكدت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف
 "BBبدرجةو، ةعملة األجنبيلتصنيف ال "BB / B" لتصنيف ا

تعديل النظرة المستقبلية  تمّ وقد .  ’BBB+ (tn) /A2 (tn)‘التصنيف على النطاق الوطني بدرجة 

٪78.4تبلغ  غالبيةأكبر مساهم في البنك بحصة  (ABG) تعد مجموعة البركة المصرفية
. ٪ من خالل المساهمة المباشرة وغير المباشرة20مساهم في البنك بحصة إجمالية تبلغ 

 .الحاجةعند دعم الراعي  ارتفاع امكانية الحصول على

سبقاألالعام ب مقارنة 2018خالل العام  بشكل طفيففي تونستسارع النشاط االقتصادي 
2018ناً في عام تحسّ  األرصدة المالية شهدت كما .وق العمل

في النصف األول من عام  االقتصاد بعض الضعف في زخم نموّ  الحظنا وجودوقد 
نقطة أساس في فبراير 100سياسة النقدية مع رفع سعر الفائدة بمقدار لل المصرف المركزي
هذا األخير بعض ال أبدىاالستقرار منذ ذلك الحين، حيث  التونسي والدينار

، بالنظر إلى الحصة المنخفضة نسبيًا من الخدمات المصرفية اإلسالمية في البالد، يظل على الجانب اإليجابي
.وسيولته بقوة رأسماله، اد المحليى مواجهة تحديات االقتص

متجاوزة نمو القطاع المصرفي٪ 30نمت قاعدة أصول البنك بأكثر من 
استمر زخم النمو في النصف األول من عام و. توالتمويالالقاعدة التمويلية إلى التوسع في 

شكل كبير نمو الميزانية العموميةب والمؤسسات الماليةل النمو القوي في ودائع البنوك 
اإلضافي الذي االضمحاللالوقت، وبصرف النظر عن نفس وفي 

مدعوم بحساب إيداع باإلضافة إلى ضمانات هو هذا الحساب و. الجديدة للبنك في حدها األدنى
لمساعي تعديل مستوى الخطر لهذا الحساب المذكور، ونتيجة. 2017ت إعادة هيكلته في عام 

؛ ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمةتركيزالمستويات تزايد  لوحظوقد  .معتدلةصول عند مستويات 
 .نظًرا ألن معظم عمليات التمويل الكبرى كانت مقومة بالعملة األجنبية

؛ ومع ذلكالمعبئة يدة في إجمالي األموالاستمر التمويل بين البنوك في تشكيل حصة متزا
العام على الرغم من النمو القوي في عدد حسابات  خاللاد تركيز قاعدة التمويل بشكل أكبر دزا

2018، نظراً لالنخفاض الحاد الذي شهدته قيمة العملة خالل عام 
الدفاتر المصرفية فيد األمثل ، مع تركيز أقل من الحلبركة تونس على مستوياتها القوية

ا تسبّ ممّ ، 2019غالبية فوائض السيولة نحو االستثمارات خالل النصف االول من العام 
بالجملة قصيرة األجل مصادر التمويل، فإن السيولة الجديدة مصدرها إلى حد كبير من 

الكبير في نمو لل نظراً ، 2018عام  يجابية فينتائج إلى إتحويل نتائجه 
صات بشكل ملحوظعلى الرغم من ارتفاع نفقات المخصّ وذلك ، الرسوم والعموالت

ن ملحوظ في مقاييس الربحية في النصف األول ت االتجاهات التشغيلية اإليجابية إلى تحسّ أدّ و. التكلفة في تحسين األداء التشغيلي
مقارنة بمعدل العام السابق الذي بلغ٪ 1.0السنوي  متوسط العائد على االصول ل، حيث بلغ معدّ 
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الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف 

 
أكدت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف -  2019 ،6ناير يالمنامة ، 

 "BB- / B"بدرجةوذلك  الدولي
التصنيف على النطاق الوطني بدرجة 

 ".إيجابي"إلى 

تعد مجموعة البركة المصرفية
مساهم في البنك بحصة إجمالية تبلغ 

ارتفاع امكانية الحصول علىا يشير إلى إيجابيًا ممّ 

تسارع النشاط االقتصادي وقد 
وق العملالنمو داعًما لتحسين فرص س

وقد . خالل هذا العام الجاري
المصرف المركزي استمر تشديد

والدينارمن موقف السياسة النقدية 
على الجانب اإليجابي. 2018في عام 

ى مواجهة تحديات االقتصالبنك مستعدًا للنمو وقادًرا عل
 

نمت قاعدة أصول البنك بأكثر من  ،2018خالل عام 
إلى التوسع في نمو العلى وحرصها الجديدة 

ل النمو القوي في ودائع البنوك موّ  حيث
وفي . معظمها إلى استثمارات

الجديدة للبنك في حدها األدنىبقيت مستويات االضمحالل 
ت إعادة هيكلته في عام تمّ قد أخرى و

صول عند مستويات لى األإاالضمحالل 
نظًرا ألن معظم عمليات التمويل الكبرى كانت مقومة بالعملة األجنبية الدينار التونسي

  
استمر التمويل بين البنوك في تشكيل حصة متزا

او. 2018العمالء خالل عام 
، نظراً لالنخفاض الحاد الذي شهدته قيمة العملة خالل عام الجدد المودعين بالتجزئة

لبركة تونس على مستوياتها القويةبنك ا
غالبية فوائض السيولة نحو االستثمارات خالل النصف االول من العام 

، فإن السيولة الجديدة مصدرها إلى حد كبير من ذلك
  .عرضة لضغوط التكلفة

  
تحويل نتائجه ن البنك من تمكّ وقد 

الرسوم والعموالت وازدياد الدخل من
التكلفة في تحسين األداء التشغيلي

، حيث بلغ معدّ 2019من عام 
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ي أن تؤدّ  يُنتَظرع استمرار اتجاهات مماثلة 
  .تطورات أو انخفاضات غير متوقعة

الحماية الكافية لحقوق أصحاب المصلحة 
، ومع البنك المركزي التونسي البنك متوافقًا مع لوائح

انعكاسات على تكوين لجان مجلس  وجود
لوائح التنظيمية بما يتناسق مع ال مقارنة

  .من حيث عدد الموظفين

العام الماضي بما يتماشى مع أفضل الممارسات 
، استجابةً للوائح 2019الربع األول من عام 

البنك المركزي ال يزال  عام،بشكل و. 
 ته من مجموعةيستمد إطار الحوكمة الشرعية للبنك قوّ 

التدقيق والمراجعة الشرعية يجب تعزيزها نظًرا 

 iira@iirating.com. 
 
 

 
 ةمن قبل بنك البحرين المركزي ومدرج

البلدان مجموعة من م خدماتها الفريدة في 

دولة، والتي بدورها تقدم  17ع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 
، البحرين، تونس، مصر، األردنكّل من 

باإلضافة إلى فرعين في العراق  وألمانيا،

يبلغ رأس و. الخزينة واالستثمار وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية

من قبل الوكالة االسالمية الدولية ) المدى القصير
ودرجة  A+ (bh) / A2 (bh) كما صنفت الوكالة مجموعة البركة المصرفية على النطاق المحلي بدرجة

  .أعلى مستوى بين المؤسسات المالية اإلسالمية في المنطقة
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ع استمرار اتجاهات مماثلة ، نتوقّ بعلى المدى القريو. المليئة بالتحديات اإلجمالية
تطورات أو انخفاضات غير متوقعة ما لم تحدث أيّ ، يد من التحسن في األداء التشغيلي

الحماية الكافية لحقوق أصحاب المصلحة  ا يعكس، ممّ '75 – 71'اإلجمالية للبنك في نطاق  المضارب
البنك متوافقًا مع لوائح صبحأ، اإلدارةعضو مستقل ثاني في مجلس 

وجود ، معالممارساتدارة ال يرقى إلى أفضل مجلس اإل في
مقارنةتعزيز إدارة االمتثال  من الجدير بالذكر أنّ و. وظائف الرقابة الحيوية

من حيث عدد الموظفين تعزيزإلى  االتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر قد تحتاج يإدارت

العام الماضي بما يتماشى مع أفضل الممارسات  الشرعية خالل المراجعةوالتدقيق الشرعي وظيفتي 
الربع األول من عام  فيالربح معادل بدأ البنك في تخصيص احتياطي . 

. اإلسالمية المصارفسلوك ب المتعلقةو، البنك المركزي التونسي
يستمد إطار الحوكمة الشرعية للبنك قوّ كما . تحسين الرقابة على البنوك اإلسالمية في البالد

التدقيق والمراجعة الشرعية يجب تعزيزها نظًرا  يفتيوظ أنّ  الدولية للتصنيف اإلسالميةترى الوكالة 
 .لعمليات البنك المتنامية بسرعة

.iira@iirating.comالبريد االلكتروني  التصنيف، يرجى االتصال بنا على هذا

 المصرفية

من قبل بنك البحرين المركزي ومدرج في قطاع الجملةكبنك إسالمي  ةمرخص (”ABG") ب.م.مجموعة البركة المصرفية ش
م خدماتها الفريدة في هي مجموعة مصرفية إسالمية دولية رائدة تقدّ و ،في بورصة البحرين وناسداك دبي
 .يبلغ عدد سكانها حوالي مليار نسمة

ع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 
كّل من تعمل مجموعة البركة المصرفية في و. فرع 700خدماتها من خالل أكثر من 
وألمانيا،المغرب ، سوريا، السعودية، لبنان، باكستان، الجزائر، جنوب إفريقيا

 .ومكتبين تمثيليين في إندونيسيا وليبيا

الخزينة واالستثمار وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، الشركات، ألفراداووحداتها خدمات مصرفية 
  .ار دوالر أمريكيملي  2,5

المدى القصير(  A3) / المدى الطويل(  +BBBتّم تصنيف مجموعة البركة المصرفية بدرجة
كما صنفت الوكالة مجموعة البركة المصرفية على النطاق المحلي بدرجة

أعلى مستوى بين المؤسسات المالية اإلسالمية في المنطقةوهو ، 
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اإلجمالية يةبيئة االقتصادالالرغم من 
يد من التحسن في األداء التشغيليإلى مز

  
المضاربالحفاظ على درجة  كما تمّ 

عضو مستقل ثاني في مجلس  البنك ومع تعيين. المختلفين
فيالتمثيل المستقل  ، فإنّ ذلك

وظائف الرقابة الحيوية يةاإلدارة واستقالل
إدارت  أنّ ، إّال يُنَظر إليه بإيجابية

  
وظيفتي بين صل الف تطبيق تمّ وقد 

. نظر إليه بشكل إيجابييُ  هذاو
البنك المركزي التونسيثًا من قبل حدي المدرجة
تحسين الرقابة على البنوك اإلسالمية في البالديعمل على  التونسي
ترى الوكالة و .المصرفيةالبركة 

لعمليات البنك المتنامية بسرعة
 

هذالمزيد من المعلومات حول 

المصرفيةحول مجموعة البركة 

مجموعة البركة المصرفية ش
في بورصة البحرين وناسداك دبي
يبلغ عدد سكانها حوالي مليار نسمة

 
ع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في تتمتّ و

خدماتها من خالل أكثر من 
جنوب إفريقيا، تركيا، السودان

ومكتبين تمثيليين في إندونيسيا وليبيا
 
ووحداتها خدمات مصرفية  المجموعةتقدمو

 2,5للمجموعة المال المصرح به
 

تّم تصنيف مجموعة البركة المصرفية بدرجة
كما صنفت الوكالة مجموعة البركة المصرفية على النطاق المحلي بدرجة.  للتصنيف

، '85 - 81'مضارب في نطاق 


