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تصنيفات المضارب لبنك البركة تونس  تعيد تثبيتالوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف   

 
 

على النطاق    بنك البركة تونس التصنيفات الممنوحةل تأكيد  ب  (IIRA) الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف   قامت -  2020  سبتمر    9المنامة ،

بينما تم أيًضا الحفاظ على  لتصنيف العملة المحلية "BB / B" وبدرجة،  لتصنيف العملة األجنبية   "BB- / B"الدولي بدرجة التصنيف  ، 

الوطنيبدرجة النطاق  مستقبلية   "BBB + (tn) / A2 (tn)"على  نظرة  مع  عن بدرجة  ،  الناشئة  التحديات  تشكل  جائحة  "مستقرة". 

 .األصولجودة، مما يؤثر على توقعات أرباح القطاع المصرفي وتدهور محتمل في يرة على بيئة التشغيلخاطر كب كورونام

 

للبنك من حيث األصول السوقية  الحصة  نهاية عام    ٪  1.9بلغت  تدريجي  تحققوهي    -  2019في  بقيمتها مكاسب    ومستمربشكل  مقارنة 

المصرفيةهو  مملوكة  بحصة غالبية    البنك  أكبر مساهم في .  2017٪ في عام  1.4  البالغة البركة  إن  .  ٪ 78.4بنسبة   "ABG" مجموعة 

المباشرة وغير  التونسية  جمهورية  حصةال يدعم التصنيفات ؛ عالوة على ذلك ، فإن    الجغرافي الممتد  هاوحضور االمتياز القوي للمجموعة  

 .لزم األمر، إذا دعم الدولةإمكانية الحصول على تشير إلى  ٪   20البالغة  المباشرة 

 
سلبًا على قطاع السياحة والتجارة في تونس. تشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي  جائحة كورونا، ستؤثر تداعيات وسط ضعف النمو

تزيد عن   بنسبة  الهبوط  2020ام  ٪ لع4اإلجمالي  البطالة وتدهور في أرصدمع مزيد من مخاطر  ارتفاع محتمل في  إلى  يؤدي  ة  ، مما 

الجانب اإليجابي يسير  الموازنة. على  قبالفي  ، كان االقتصاد  إيجابي  انخفاًضا في  لجائحة  مسار  الحساب    الميزانيةعجز  وسجل  وعجز 

فصاعًدا. قد يؤدي تأجيل سداد بعض فئات القروض إلى    2021، مع استئناف اتجاهات التحسين المتوقعة من عام  2019الجاري في عام  

القطاع  العالمي؛ عالوة على ذلك  المصرفي مع زيادة مخاطر االئتمان  الضغط على سيولة  أنحاء االقتصاد  فإن خفض سفي جميع  عر  ، 

 .القطاعربحية ، من شأنها الضغط على م المخصصات، وإلغاء بعض الرسوم والزيادة المتوقعة في رسوالفائدة من قبل البنك المركزي

 

السوقية في عام  وس   تونس مكاسب حصته  البركة  بنك  بنسبة  مع    2019ع  المالية  20نمو األصول  المؤسسات  ٪ ، حيث ارتفعت ودائع 

في عام  في االستثمارات.    نمواً أكبر انعكس، إال أن  ان جيًدا. على الرغم من أن نمو التمويل كحجمهاالكبيروحافظت ودائع العمالء على  

محفظته ومكانته الخاصة مع النمو الُمقاس المتوقع أيًضا في    ةاديًا بإجراءات تأجيل سداد القروض، نظًرا لهيكل، لن يتأثر البنك م  2020

،  ظًرا للتحديات التشغيلية الكبيرة، ن . ومع ذلكللمؤسسات المالية والهيئات الحكومية  التمويالت الممنوحةاألصول منخفضة المخاطر مثل  

في الربع األول من عام  الذي تحقق نمو األصول يشير  لحوظ مقابل القطاع كما شهدناه في العامين الماضيين.  ال نتوقع أداًء متفوقًا بشكل م

 .تباطؤ ملحوظ مقارنة بالعام السابقإلى  2020

 

 التمويالت المتعثرةنخفض إجمالي ، اومع ارتفاع قيمة الدينار التونسي، 2019البنك محدودة في عام   التمويالت المتعثرة الجديدة فيكانت 

، ةالكبيرةالمتعثر  للمعاملة يجاد حلإفي حال  ، تحسنت مقاييس عدم األداء.  قومة بالعملة األجنبية. وبالتالي، والتي كانت في الغالب مالصافية

، وإن  سيكون هناك ضغط على عدم األداء  ،كذل.وإذا لم يحدث بنك بشكل ملحوظ على المدى القصيرجودة األصول للمستوى يمكن أن يتحسن  

أقل  كان عل نطاق  القطاعمقارنةب ى  إن  اتجاهات  اآلمن.  المالي  القطاع  البنك على  تركيز  إلى  بالنظر  في   ،    تفشي   احتماالت حدوث زيادة 

الوباء انتشار  بعد  المست البطالة،  شريحة  ستجهد  أخرى،  ناحية  من  أيًضا.  فإن  هلكين  قد  ،  التي  اإلغاثة  وانخفاض  تدابير  الحكومة  متها 

 .المعاكسة للجودة الضغوطالمعدالت المعيارية إلى جانب العملة المحلية التي ال تزال مستقرة على نطاق واسع تخفف من حدة 

 

، استمر التمويل  نمو قوي أيًضا في ودائع العمالء  تشير االحتياطيات السائلة الزائدة للبنك إلى انخفاض مخاطر السيولة. في حين لوحظ 

، وهو  2019لتمويل بشكل ملحوظ خالل عام  ، حيث تم اختصار آجال استحقاق ال حصة متزايدة من إجمالي األموالبين البنوك في تشكي 

، وسجل زيادة أكبر في  لعمالءتوسيع قاعدة ا، تمكن البنك من  وبات السائلة. في الفصول األخيرةمؤشر على زيادة االعتماد على المطل

 .الحسابات الجارية
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،  شانب المزيد من التوسع في الهوام ، حيث أدى نمو األعمال إلى جمقارنة بالعام السابق  2019ي عام  أظهرت أرباح البنك زيادة كبيرة ف 

٪ في   0.2-و    2018٪ في 0.2مقابل  ٪ 0.7إلى   (RoAA) األصول، إلى زيادة العائد على متوسط تكاليف التعثرواالنخفاض الملحوظ في 

مكاسب  مما  ،    2017عام   الحاليفي  تمثل  العام  في  النشا الكفاءة.  السلبية على  المخاطر  من  لضغوط  المصرفي  القطاع  سيتعرض  ط  ، 

الحجم  نمو  سيعدل  مما  الماالقتصادي  المركزي  البنك  معدالت  أن  حين  في  أضيق،  ربح  هوامش  إلى  ستترجم  القيود  نخفضة  وكذلك   ،

  2019، نتوقع أن تكون الهوامش مستقرة على نطاق واسع مقارنة بعام  التنظيمية على العموالت. ومع ذلك، بالنسبة لبنك البركة تونس

األموال غ اإلسالمية وزيادة حصته من  المصرفية  أخرىبسبب مكانته  ناحية  السابق، ومن  بالعام  الربحية مقارنة  تكون  ير  قد  تكاليف  ، 

نقطتين مع زيادة    وتتفاقم،  مرتفعة  عثرالت  يقلل صافي األرباح  بمقدار  المحتمل أن  العام  في معدل الضريبة، من  مقارنة  بشكل ملحوظ  هذا 

األول ب  الربع  أداء  يؤكد  السابق.  عام    العام  الربحية  2020من  على  اتجاهه  الضغوط  يستأنف  أن  المتوقع  من  أنه  من  الرغم  على  في  ، 

 .فصاعًدا  2021العائد من عام  مؤشراتوالمطلقة   التحسن من حيث القيمة 

 

، مع مالحظة التحسينات على صعيد  "75-71" في نطاقاإلجمالية للبنك    درجةالمضاربعلى  تصنيف  حافظت الوكالة اإلسالمية الدولية لل

المصلحة. الحظنا زيادة تمثيل المرأة  . تشير الدرجة المخصصة إلى الحماية الكافية لحقوق مختلف أصحاب  الصيرفة اإلسالمية حوكمة  

اإل مجلس  عام  في  وخالل  المخاطر،  إدارة  وظيفة  وتعزيز  حوكمة  2019دارة  إطار  لتوحيد  خطوات  التونسي  المركزي  البنك  اتخذ   ،

لبات  ثال لمتطتم استبدال عضوين من مجلس اإلشراف على االمتثال لمعايير البنوك اإلسالمية لالمت وقد  في البالد.  التشاركية  المصرفية  

، تم إجراء مراجعة شرعية خارجية تؤكد إلى حد كبير كفاية الضوابط الموضوعة إلحداث نظام سليم لالمتثال  التناوب. عالوة على ذلك

 .للشريعة. وفي الوقت نفسه ، نعتقد أن عدد موظفي التدقيق الشرعي ووظائف االمتثال قد يحتاج إلى التعزيز
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