الوكالة اﻻسﻼمية الدولية للتصنيف تعدل تصنيف بنك الخرطوم
المنامة  ،مارس  -2020 ،10عدلت الوكالة اﻹسﻼمية الدولية للتصنيف ) (IIRAتصنيف بنك الخرطوم من
) A+(sd)/A1(sdإلى ) AA-(sd)/A1(sdعلى المستوى الوطني .تستند التصنيفات إلى ضعف مؤشرات الرسملة ،والتي
انخفضت بشكل حاد في الفترات خﻼل عام  2019وتقل عن الحد اﻷدنى التنظيمي .بينما يظل البنك في وضع جيد في السياق
المحلي ،إﻻ أنه تأثر بظروف السوق الصعبة ،في حين أن اﻹدارة العليا ﻻ تزال تمر بمرحلة انتقالية .تأثر القطاع المصرفي
ككل باﻵثار غير المباشرة للظروف اﻻقتصادية الصعبة التي تتميز بارتفاع معدﻻت التضخم وتآكل حاد في سعر صرف
الجنية السوداني مقابل الدوﻻر اﻷميركي ،مما زاد من الزخم في العام الحالي.
ضا فيما يتعلق بقاعدة العمﻼء وشبكة
بنك الخرطوم هو البنك الرائد في السودان ليس فقط من حيث حجم اﻷصول ولكن أي ً
الخدمات .وقد ترجم هذا إلى أقل تكلفة للتمويل في الصناعة ،مما منحه قوة سوقية كبيرة ودفق دخل جيد من حيث هامش
الدخل واﻷرباح المساعدة .تصنيف بنك الخرطوم معزز وضع البنك القوي في السوق واﻻمتياز المحلي ،باعتباره واحدة من
مؤخرا على تصريح لتقديم بطاقات اﻻئتمان )فيزا( لعمﻼئها ،مما يمثل نقطة تحول في
البنوك القليلة اﻷولى التي حصلت
ً
التضمين المالي الدولي للسودان ،بينما ﻻ تزال قيادة البنك في هذا القطاع معززة.
في حين تدهورت الربحية في عام  2019مع احتساب هوامش ركيكة بسبب السيولة الزائدة المحتفظ بها في الدفاتر ،وتكاليف
كبيرا في الفترات المرحلية التالية ،مع
التشغيل المرتفعة والتخصيص الكبير للديون المعدومة  ،فمن المرجح أن تسترد عائدًا
ً
انخفاض توقعات عمليات التخصيص للديون المعدومة في عام  2020ومع تطبيع تخصيص اﻷصول مع استئناف نمو
اﻷعمال .ومع ذلك  ،من المرجح أن يستمر الضغط على تكاليف التشغيل في ضوء المزيد من انخفاض قيمة العملة.
يمثل النقص في رأس المال الخطر اﻷكبر على نمو اﻷعمال .لقد ﻻحظنا خطط البنك لتعزيز قاعدة رأس المال وسوف نستمر
في مراقبة التطورات عن كثب .مع تباطؤ أنشطة اﻷعمال في عام  ،2019يحتفظ البنك حاليًا باحتياطيات عالية من السيولة.
ظلت جودة اﻷصول قوية على أساس صافٍ  ،حيث تم تخصيص أكبر أصول خسائر محتملة في الفترات اﻷخيرة وعلى
الرغم من أن التضخم في الدوﻻر اﻻمريكي مقوم بالتمويﻼت المعدومة.
يتمتع المساهمون في البنك ،بما في ذلك بنك دبي اﻹسﻼمي ) (DIBوبنك التنمية اﻹسﻼمي ) ، (IDBبقوة مالية من بين
الكيانات المالية اﻷكثر شهرة في المنطقة .يمكن أن تؤدي التغييرات المستمرة في اﻹدارة العليا إلى تأخير في اتخاذ القرارات
في وقت بالغ اﻷهمية للتخطيط اﻻستراتيجي للبنك في المستقبل .وبالتالي فإن انظرة الوكالة المستقبلية بشأن التصنيفات
"سلبية" .قد تخفض الوكالة درجة التصنيفات في حالة التأخير في تعيين اﻹدارة العليا الدائمة وظهور خطة إستراتيجية واضحة
تعالج التحديات الرئيسية للبنك .قد تتم مراجعة التوقعات إلى "مستقرة" إذا لوحظ وجود مؤشرات إيجابية في بيان المخاطر
المالية وإذا تمت معالجة المخاوف الرئيسية المتعلقة بكفاية رأس المال واستقرار اﻹدارة خﻼل العام الحالي.
تم تقييم درجة المضارب للبنك في نطاق " ، "75- 71مما يدل على حماية كافية لحقوق أصحاب المصلحة .التأخير في
إصدار البيانات المالية المرحلية أثر سلبًا على درجة الشفافية؛ يجب تعزيز إصدار البيانات المالية وغير المالية في الوقت
المناسب.
لمزيد من المعلومات حول هذا التصنيف ،يرجى التواصل معنا على iira@iirating.com
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