
The information contained herein is obtained by IIRA from sources believed to be
truth or accuracy of any such information. As a result, the information herein is provided "as is" without any representation
of any kind. IIRA, the analysts involved in the rating proce
relating to the rating(s) / score(s) mentioned. Rating is an opinion and not a warranty of a rated entity's current or future
contractual obligations, nor it is a recommendation to buy, sell or hold any security.

الوطني درمان

 لوطنيا النطاقالوطني على  ام درمانبنك 
 بدرجة الممنوحة للتصنيفاتتم الحفاظ على النظرة المستقبلية 

بنك لل التشغيليةبيئة العوامل آثار القيود الناجمة عن 
سجل سعر الصرف الرسمي انخفاًضا . والتي تتميز بارتفاع التضخم، واستمرار الضغط على الحساب الخارجي الذي يضغط على العملة

، مما أتاح للقطاع المصرفي فرصة لتحقيق مكاسب قصيرة األجل من حيث إيرادات 
تمكين النمو  فيعلى ذلك من آثار سلبية على المدى المتوسط، مما يفرض قيودًا على قدرة القطاع المصرفي 

الحقيقي مع وجود عجز متوقع في كفاية رأس المال، فضالً عن الضغوط على قدرة سداد قطاع الشركات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في 

 
في الربع األخير من عام . 2019٪ في سبتمبر 

٪ إلى  56.2البالغة  حصته غالبيةخضع هيكل المساهمين في البنك إلى تغيير كبير حيث قام بنك السودان المركزي  بتحويل 
 حصة بلغتونتيجة لذلك ، قام البنك بتجزئة األسهم نسبياً حيث 

 حينما السابق بخالفكان هذا تحوال رئيسيا بالنسبة للبنك، حيث أن هيكل الملكية الجديد يضم شركات خاصة 
 .لقطاع العام

مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الميزانية العمومية 
تاريخياً ، كانت نسبة صافي التمويل إلى الودائع لدى البنك أقل بكثير من متوسط 

صافي  لكوننظًرا  االضمحالليتم احتواء مستوى 
ومع ذلك، فإن تركيز األصول واضح حيث أن 

 
معززة  ،2019٪ في سبتمبر 23.6 بلغت

مرة، إال  13.4إلى  2019على الرغم من انخفاض نسبة الرافعة المالية خالل عام 
 ً الة  االسالمية الدولية مع تقدير الوك متوافقا

 
تداول العمالت  من ناتجةذلك جزئياً إلى مكاسب نقدية غير متكررة 

مع عودة مكاسب التداول إلى  2019الربع الثالث من عام 
 هوامشاالقتصاد، في حين تحسنت الربحية األساسية بسبب زيادة 

 
 لمصلحةا بصحاأ مختلف قحقو حيث المضارب
 الدولية، الممارسات أفضل عن يختلف انه

 الوكالة الحظتوفي الوقت نفسه، . وبالتالي، فإن هذا ينعكس على تكوين لجان مجلس اإلدارة
التحسينات في عدد موظفي إدارات التدقيق الداخلي واالمتثال وكذلك التحسينات الهيكلية في هذه 

في ) HSSB(من ناحية أخرى ، يستمد إطار الحوكمة الشرعية للبنك الدعم من وجود هيئة الرقابة الشرعية العليا 
) واحدة فقط حاليًا البالغة(أنه يمكن تعزيز إطار الحوكمة الشرعية من خالل تعزيز عدد وظائف التدقيق الشرعي 
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درمان ام بنك تصنيف تثبت للتصنيف االسالمية الوكالة

بنك  تصنيف بتثبيت للتصنيف ليةولدا إلسالميةا لةكالوا قامت
تم الحفاظ على النظرة المستقبلية . 2019مارس  فيللبنك مسبقاً  منحته والذي

عوامل آثار القيود الناجمة عن و الوطني، السياق في فقط المحلية بالعملة السداد 
والتي تتميز بارتفاع التضخم، واستمرار الضغط على الحساب الخارجي الذي يضغط على العملة

، مما أتاح للقطاع المصرفي فرصة لتحقيق مكاسب قصيرة األجل من حيث إيرادات 2020، في أوائل عام 
على ذلك من آثار سلبية على المدى المتوسط، مما يفرض قيودًا على قدرة القطاع المصرفي 

الحقيقي مع وجود عجز متوقع في كفاية رأس المال، فضالً عن الضغوط على قدرة سداد قطاع الشركات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في 

٪ في سبتمبر 18.3بلغت  للودائعبلغت  سوقية بحصة ،1993 عام
خضع هيكل المساهمين في البنك إلى تغيير كبير حيث قام بنك السودان المركزي  بتحويل 

ونتيجة لذلك ، قام البنك بتجزئة األسهم نسبياً حيث  ،نتيجة لذلك. . مساهمين جدد وجزئيًا لمساهمين آخرين موجودين مسبقًا
كان هذا تحوال رئيسيا بالنسبة للبنك، حيث أن هيكل الملكية الجديد يضم شركات خاصة 

لقطاع العاميخضع لسيطرة حكومية مباشرة؛ ومع ذلك، ال يزال المساهمون الرئيسيون تحت سيطرة ا

مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الميزانية العمومية  المالية، المصادر ةفي قاعدنسبيًا من ودائع العمالت االجنبية  
تاريخياً ، كانت نسبة صافي التمويل إلى الودائع لدى البنك أقل بكثير من متوسط . األرصدة النقدية المحتفظ بها، بالنسبة إلى أقرانه

يتم احتواء مستوى . القطاع مع احتفاظ البنك ام درمان الوطني بفائض السيولة ومزيج محافظ من األصول
ومع ذلك، فإن تركيز األصول واضح حيث أن . 2019سبتمبر  في٪ فقط من إجمالي األصول 0.5 يتجاوز

  .2019سبتمبر  في المحفظة٪ من إجمالي 81

بلغتنسبة كفاية رأس المال التي  من يتضحالبنك مع مخزونات رأسمالية قوية نسبيًا كما 
على الرغم من انخفاض نسبة الرافعة المالية خالل عام . بها المحتفظبمكاسب إعادة تقييم األصول واألرباح 

ً إال أنه ال يزال  ،طبيعة محافظة ذات البنك أصول أن رغم. كانت أعلى من متوسط القطاع متوافقا
  .للتصنيف للمخزونات الرأسمالية القوية فيما يتعلق بالمخاطر

ذلك جزئياً إلى مكاسب نقدية غير متكررة  ويرجع 2018صافي ربح البنك بأكثر من الضعف خالل عام 
الربع الثالث من عام  - الربع األول  ومع ذلك، سجل البنك انخفاًضا في صافي األرباح خالل

االقتصاد، في حين تحسنت الربحية األساسية بسبب زيادة  علىطبيعتها وارتفاع قاعدة التكلفة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة 
 

المضارب معايير، مما يعكس كفاية " 75-  71- " نطاقللبنك في  
انه االعلى الرغم من توافق تكوين مجلس إدارة البنك مع اللوائح المحلية، 

وبالتالي، فإن هذا ينعكس على تكوين لجان مجلس اإلدارة. خاصة فيما يتعلق بالتمثيل المستقل
التحسينات في عدد موظفي إدارات التدقيق الداخلي واالمتثال وكذلك التحسينات الهيكلية في هذه  بعض

من ناحية أخرى ، يستمد إطار الحوكمة الشرعية للبنك الدعم من وجود هيئة الرقابة الشرعية العليا 
أنه يمكن تعزيز إطار الحوكمة الشرعية من خالل تعزيز عدد وظائف التدقيق الشرعي 

  .البنكلشرعية ، باإلضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية في التدقيق والمراجعة ا
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 الوكالة
  

قامت ،2020 -  مارس 10 المنامة،
والذي ، ’AA-(sd)/A1 (sd)‘بدرجة

 قدرة التصنيفات تمثل". مستقر"
والتي تتميز بارتفاع التضخم، واستمرار الضغط على الحساب الخارجي الذي يضغط على العملة

، في أوائل عام السوداني الجنيهحادًا في قيمة 
على ذلك من آثار سلبية على المدى المتوسط، مما يفرض قيودًا على قدرة القطاع المصرفي ، مع ما يترتب الصرف

الحقيقي مع وجود عجز متوقع في كفاية رأس المال، فضالً عن الضغوط على قدرة سداد قطاع الشركات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في 
 .القيمة

عام الوطني  درمان أم بنك تأسس
خضع هيكل المساهمين في البنك إلى تغيير كبير حيث قام بنك السودان المركزي  بتحويل  ،2019

مساهمين جدد وجزئيًا لمساهمين آخرين موجودين مسبقًا
كان هذا تحوال رئيسيا بالنسبة للبنك، حيث أن هيكل الملكية الجديد يضم شركات خاصة . ٪17.0مساهم األكبر ال

يخضع لسيطرة حكومية مباشرة؛ ومع ذلك، ال يزال المساهمون الرئيسيون تحت سيطرة ا كان
  

نسبيًا من ودائع العمالت االجنبية   عاليةبحصة  البنك يتميز
األرصدة النقدية المحتفظ بها، بالنسبة إلى أقرانه سيما وال

القطاع مع احتفاظ البنك ام درمان الوطني بفائض السيولة ومزيج محافظ من األصول
يتجاوز لمر العاملة التمويالت غي

81 بلغت الكبرىتمويالت العشرين 

البنك مع مخزونات رأسمالية قوية نسبيًا كما  يتعامل
بمكاسب إعادة تقييم األصول واألرباح 

كانت أعلى من متوسط القطاع انها
للتصنيف للمخزونات الرأسمالية القوية فيما يتعلق بالمخاطر

صافي ربح البنك بأكثر من الضعف خالل عام  ارتفع
ومع ذلك، سجل البنك انخفاًضا في صافي األرباح خالل. األجنبية

طبيعتها وارتفاع قاعدة التكلفة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة 
 .ونمو الدخل من الرسوم االرباح

 المضارب درجةالحفاظ على  تم
على الرغم من توافق تكوين مجلس إدارة البنك مع اللوائح المحلية، .  كاف بشكل محمية

خاصة فيما يتعلق بالتمثيل المستقل
بعض للتصنيف الدولية االسالمية

من ناحية أخرى ، يستمد إطار الحوكمة الشرعية للبنك الدعم من وجود هيئة الرقابة الشرعية العليا  .اإلدارات خالل العام
أنه يمكن تعزيز إطار الحوكمة الشرعية من خالل تعزيز عدد وظائف التدقيق الشرعي  الوكالة ترى. السودان
التدقيق والمراجعة ا وظيفتيوفصل 

  
من المعلومات حول هذا التصنيف، يرجى التواصل بنا عبر  لمزيد


