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تصنيف  و -Aبدرجة  إلى طويل األجل تصنيف متوسط  (IIRA) منحت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف -  2020 ،سبتمبر 23المنامة ، 

للتصنيف    "مستقر" مع نظرة مستقبلية     .على المستوى الوطني "FIBA"  إلى بنك االستثمار المالي  A-2 (A Two) بدرجة   قصير المدى  

 .. تشير التصنيفات إلى قدرة البنك على السداد بالعملة المحليةالممنوح

 
تقييم درجةتصنيف  في الوقت نفسهو يتم  )عالمي(: مرتفع"    SCFRوتصنيف المضارب "متثال للشريعة  االمعيار  للبنك على    المضارب ، 

ة.  مما يعكس مستوى عاٍل من التوافق مع المعايير العالمية من حيث الوفاء بااللتزامات االئتمانية للتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمي 
معيا في  إليه  المشار  الواسع  النطاق  ضمن  تقييمها  تم  وقد  المضارب  جودة  االئتمانية  التصنيفات  المالية  تعكس  للمؤسسات  الحوكمة  ر 

للمؤسسات المالية اإلسالمية، والتي تم تطويرها لألنشطة المصرفية وبالتالي يتم تطبيقها   والمراجعة( لهيئةالمحاسبةGSIFI 10اإلسالمية )

 التي يقوم بها بنك االستثمار المالي. الماليةفقط إلى الحد الذي يعتبر مناسبًا لـ األنشطة 
 

الرئيسية إطالق وإدارة    ة البنك. تشمل أنشط لالستثمار المالي، وهو البنك الوحيد في السودان 1997في عام  اإلستثمار الماليبنك  تم تأسيس

، واالستشارات  إلصدارات ديون المؤسسات، والعامة والخاصةلالكتتابات والترويج    ،، وتداول األوراق الماليةالخاصةالصناديق والمحافظ  
اال والخدمات  للشركات.  المالية  المصرفية  االحتياجات  تلبية  إلى  باإلضافة  من    تمثلستشارية  حصة  والمحافظ  الصناديق  إدارة  أنشطة 

  بنك اإلستثمار المالي ، إال أن سرة مرخصة إلنشاء وإدارة األموالتدفقات إيرادات البنك. على الرغم من أن البنوك التجارية وشركات السم
الرائد السوق من حيث    هو  البنوك  . المستثمرةوال  األمفي  بين  السيولة  إدارة  أيًضا صندوق  البنك  لتلبية   ("LMF") يدير  إنشاؤه  تم  الذي 

 .حصة رائدة في سوق الخرطوم لألوراق المالية من حيث أحجام التداولى البنك ت إدارة السيولة لدى البنوك. ولد احتياجا

 
 

البنك معظم سيولته في االستثمارات ، والتي بدورها تشكل إلى حد كبير األوراق المالية    يوجه،  درجة منخفضة من الرافعة المالية  مع
والصكوك  ربحيتهالحكومية  على  البنك  حافظ  الخاصة  .  األموال  توزيع  من  عليها  الحصول  يتم  التي  المتنوعة  اإليرادات  تدفقات  مع   ،

 ، بينما تظل النفقات العامة تحت السيطرة. الجيد للعموالت ورسوم اإلدارةفق باإلضافة إلى التد 
 

  كلة هي امتثال  ما يتعلق ب لتزام في أن أداء البنك على مستوى عاٍل من اإلترى الوكالة  ،  لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالميةفيما يتعلق باالمتثال  
لهياكل والسياسات المعتمدة  و يمتثل أيضا بالنسبة ل  ، في الميزانية أو خارج الميزانية  المنتجات المدرجة   في ، سواء  حكام الشريعةألالمنتجات 

 . كما يتضح من عدم وجود دخل غير متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 

  رقابة هيئةلدى البنك  .   (HSCC) اليةيستفيد إطار الحوكمة الشرعية للبنك من وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية على البنوك والمؤسسات الم

مس  ات ذةشرعي  المصرفية  ةؤول خبرة  العمليات  تنفيذ  وفي  وسياساته  اإلسالمية  المصرفية  لمبادئ  وفقًا  يعمل  البنك  أن  من  التأكد  عن 
 .    HSCCاالستثمارية ، على النحو المنصوص عليه من قبل 

 
توافقه مع اللوائح المحلية ، عن أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتمثيل المستقل  يختلف تكوين مجلس إدارة البنك ، على الرغم من 

في المجلس. ومع ذلك ، فإن هيكل المساهمين المجزأ يخفف من تركيز السلطة التصويتية للمجلس إلى حد ما. يجب تعزيز إدارة المخاطر  
 في ظل الظروف المتغيرة لالقتصاد. لتمكين اإلشراف الفعال وتتبع المخاطر التي يواجهها البنك

 
أنه ينبغي تعزيز اإلفصاح المالي والشرعي للبنك حيث أن الممارسة العامة للشفافية ال تزال ضعيفة في القطاع بشكل عام.   ترى الوكالة

، تعتبر شمولية المعلومات الموجودة على   صناديق. بالنسبة ألداء ال األداء  في طريقة عرضمن المستحسن أيًضا االمتثال للمعايير الدولية 
 .غير أن التحديث المستمر لهذه المعلومات يعتبر مهما للتوافق مع هذه المعايير ة من حيث النطاق كافي  اإلنترنتصفحة 

 
 iira@iirating.comى  علالوكالةبـ لتواصل ، يرجى االتصنيف هذالمزيد من المعلومات حول 
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