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بدرجة  النطاق المحلي المتوسط الى طويل االجل وذلك
".  مستقر"تم تعيين النظرة المستقبلية للتصنيف الممنوح بدرجة 

قيمة العملة في عام  الذي شهدتهحاد النخفاض 
الرغم من التفاؤل  على. ةالخارجي لألموال

  .ظروف صعبة للغاية

، 2019خالل عام " االسالمي الشمال بنك
تضاعفت محفظة التمويل . ، في جميع خطوط األعمال في جميع أنحاء البالد

وتحسينها  االضمحاللوفي الوقت نفسه ، تم احتواء مستويات 
 .تشير تغطية األصول السائلة إلى الصناديق إلى انخفاض مخاطر السيولة

ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أرباح  لحجم االعمال
على الرغم من زيادة األرباح ، لم يتمكن توليد رأس المال الداخلي 

، وهو أقل من 2019ا من يونيو ٪ اعتبارً 1
 500فوع إلى البنك رأس المال المد زادومنذ ذلك الحين ، 

، لتمكين فيأس المال اإلضا، مع المزيد من الخطط لتعزيز رأس المال ، إما من خالل األسهم العادية أو من خالل ر

ظل تكوين . أصحاب المصلحة مختلف حماية حقوق
يستفيد البنك  يقترح بأنالتوسع في األعمال التجارية ، 

 . يجب وضع أطر تقييم المخاطر الداخلية وبيان شامل للمخاطرة ونماذج اختبار اإلجهاد
، عالوة على ذلك. إيجابيا هذا األمرص به ويعتبر

، نعتقد أن استعداد البنية التحتية للنمو بشكل عام

 
بادئ الخدمات لدى البنك هيئة إشرافية ذات خبرة مسؤولة عن ضمان تشغيله وفقًا لم

وظيفة التدقيق الشرعي،  تعزيز عدد موظفي
 .، سيعتبر تصنيفًا إيجابيًاالمتعلقة بالناحية الشرعية
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النطاق المحلي المتوسط الى طويل االجل وذلك تصنيف الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف منحت
تم تعيين النظرة المستقبلية للتصنيف الممنوح بدرجة . يف النطاق المحلي القصير األجللتصن

 .تشير التصنيفات إلى قدرة البنك على السداد بالعملة المحلية

نخفاض االال تزال بيئة االقتصاد الكلي في السودان صعبة مع ارتفاع معدالت التضخم بشدة بسبب 
لألموالالوصول  امكانية بالنسبة آلفاق البلد من حيث مؤشر جيدالعالقات الدولية 

ظروف صعبة للغايةقطاع مصرفي ذو ، تشير مؤشرات االقتصاد الكلي الحالية إلى اقتصاد شديد الخطورة و

بنك"من  "بنك البلد"، تم تغيير اسم البنك إلى ت شبه الحكومية كمساهمين رئيسيين
، في جميع خطوط األعمال في جميع أنحاء البالداتيجي إلى التوسع متعدد المجاالت

وفي الوقت نفسه ، تم احتواء مستويات . حيث عززت الضغوط التضخمية قاعدة التمويل
تشير تغطية األصول السائلة إلى الصناديق إلى انخفاض مخاطر السيولة

لحجم االعمالنتيجة للنمو القوي  2018تضاعفت األرباح الصافية ألكثر من الضعف خالل عام 
على الرغم من زيادة األرباح ، لم يتمكن توليد رأس المال الداخلي . تداول العمالت األجنبية بشكل كبير وسط التآكل الحاد للعملة المحلية

11، مما تسبب في انخفاض نسبة كفاية رأس المال إلى مواكبة األصول المتزايدة المخاطر
ومنذ ذلك الحين ،  .حسب متطلبات البنك المركزي السوداني.،٪

، مع المزيد من الخطط لتعزيز رأس المال ، إما من خالل األسهم العادية أو من خالل ر

حماية حقوقكفاية ، مما يعكس " 65 - 61"اإلجمالية للبنك في نطاق 
التوسع في األعمال التجارية ، أهمية إلى أن  نظراً . مجلس إدارة البنك ضعيفًا بالنظر إلى انخفاض التمثيل المستقل

يجب وضع أطر تقييم المخاطر الداخلية وبيان شامل للمخاطرة ونماذج اختبار اإلجهادكما ؛ االمتثال وإدارة المخاطر المعززة
ص به ويعتبرتكنولوجي متقدم في تحديث إطار اإلبالغ الخاكما سيساهم إستمالك البنك األخير لنظام 

ً والبنك بصدد تعزيز موارده البشرية، مما سيساعد في دفع عجلة النم بشكل عام. ، والمضي قدما
 .بشكل مستمر وسيكون خاضعاً للمراقبة

لدى البنك هيئة إشرافية ذات خبرة مسؤولة عن ضمان تشغيله وفقًا لم. الرقابة الشرعية العليا
تعزيز عدد موظفي إذا أتم البنك، ومع ذلك. هيئة الرقابة الشرعية العلياحدده ت

المتعلقة بالناحية الشرعية، والتحسينات في اإلفصاحات لشرعيةالتدقيق والمراجعة ا

 .iira@iirating.com على بناالتصنيف ، يرجى االتصال 
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منحت -  2020فبراير  25المنامة ، 
BBB-(sd)  وبدرجةA-3(sd) لتصن

تشير التصنيفات إلى قدرة البنك على السداد بالعملة المحلية

ال تزال بيئة االقتصاد الكلي في السودان صعبة مع ارتفاع معدالت التضخم بشدة بسبب 
العالقات الدولية  تحسنإن . 2018

، تشير مؤشرات االقتصاد الكلي الحالية إلى اقتصاد شديد الخطورة والسائد

ت شبه الحكومية كمساهمين رئيسيينبدعم من الكيانا
اتيجي إلى التوسع متعدد المجاالتويهدف بشكل استر
حيث عززت الضغوط التضخمية قاعدة التمويل 2018الصافية خالل عام 
تشير تغطية األصول السائلة إلى الصناديق إلى انخفاض مخاطر السيولة. 2018بشكل أكبر في عام 

  
تضاعفت األرباح الصافية ألكثر من الضعف خالل عام 

تداول العمالت األجنبية بشكل كبير وسط التآكل الحاد للعملة المحلية
مواكبة األصول المتزايدة المخاطرمن 

٪12الحد األدنى التنظيمي البالغ 
، مع المزيد من الخطط لتعزيز رأس المال ، إما من خالل األسهم العادية أو من خالل رسودانيمليون جنيه 

 .النمو كما هو مخطط له
  

اإلجمالية للبنك في نطاق  المضارب درجةتتراوح 
مجلس إدارة البنك ضعيفًا بالنظر إلى انخفاض التمثيل المستقل

االمتثال وإدارة المخاطر المعززةمن أنظمة 
كما سيساهم إستمالك البنك األخير لنظام 

البنك بصدد تعزيز موارده البشرية، مما سيساعد في دفع عجلة النمفإن 
وسيكون خاضعاً للمراقبةيسير بخطى ُمرضية 

الرقابة الشرعية العليايستفيد البنك من وجود هيئة 
حدده ت، وفقًا لما المصرفية اإلسالمية

التدقيق والمراجعة ا يفتيوفصل وظ

التصنيف ، يرجى االتصال  هذا لمزيد من المعلومات حول 
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