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الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف تؤكد تصنيفات المضارب لبنك المال المتحد، السودان
 
 

على النطاق  لبنك المال المتحد الممنوحةالتصنيفات 
، وتعكس آثار بيئة التشغيل على النطاق المحلي

النظرة  تم الحفاظ على. الضغط على العملة المحلية وضعف فرص سوق العمل

ودائع لل ية كبنك إسالمي صغير الحجم، بحصة سوق
من بين البنوك القليلة األولى التي حصلت 
. لعمالئها، وهو تطور جدير بالذكر يمثل نقطة تحول في التضمين المالي الدولي للسودان

. التمويلو االقتراض  ودائع،ال كل من مصادر
المتضخمة الناجمة عن انخفاض قيمة  التمويالت

وذلك بسبب إعادة تصنيف العميل ذو التمويل 
 .ضمان الدفع المباشر الذي تم الحصول عليه من بنك السودان المركزي

 المكاسبعززت . لالضمحالليوفر المستوى الحالي للرسملة قدرة كافية على امتصاص الصدمات لمواجهة أي سيناريوهات محتملة 
حيث انعكست هذه التوجهات خالل الفترات 

،  2018أفضل في عام  هوامش ربح مدعوماً بصافي
ومع ذلك ، فقد دعم الدخل العالي من الرسوم التحسن في 

، بالنظر إلى ارتفاع قيمة 2018ضخمت األصول السائلة في عام 

وحماية حقوق مختلف  المضاربمعايير كفاية 
في انتخابات العام  مجلس اإلدارةتعزيز إطار الحوكمة من خالل تحقيق استقالل أعلى لقيادة 

. ساهمين الرئيسيينبشكل خاص في ضوء الحجم الكبير للعالقات التجارية لألطراف ذات الصلة مع بعض الم
ة تعتبر ممارسات الحوكم. ، قد يتم تعزيز إطار التنظيم الذاتي والرقابة الداخلية لتحسين التوافق مع أفضل الممارسات

، فيما يتعلق بشفافية الممارسات ل هيئة رقابة شرعية جيدة التنسيق، وإن كان هناك مجال للتحسين
سيعمل على تعزيز درجة الشفافية بشكل ) 
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الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف تؤكد تصنيفات المضارب لبنك المال المتحد، السودان

التصنيفات  (IIRA) أكدت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  
 "BBB (sd) / A3 (sd)" . على النطاق المحلي البنك قدرة سداد الممنوحةتمثل التصنيفات

الضغط على العملة المحلية وضعف فرص سوق العمل، والتي تتميز بارتفاع معدل التضخم
 ."مستقرة" بدرجة الممنوحة

كبنك إسالمي صغير الحجم، بحصة سوق يعمل بنك المال المتحد،  2006بعد أن بدأت عملياتها في جمهورية السودان في عام 
من بين البنوك القليلة األولى التي حصلت  البنكأصبح في اآلونة األخيرة ، . 2019٪ في نهاية الربع الثالث من عام 

لعمالئها، وهو تطور جدير بالذكر يمثل نقطة تحول في التضمين المالي الدولي للسودانVisa) (االئتمان 
مصادر عزى جزئيًا إلى التركيز فيقاعدة عمالء مؤسسية ، وهو ما ي

التمويالتترجع أيًضا إلى مستويات والتي ، التركيزاتدرجة لوحظ في الفترات األخيرة ازدياد 
وذلك بسبب إعادة تصنيف العميل ذو التمويل ؛  2018سجلت مؤشرات جودة األصول تحسنًا في عام . 

ضمان الدفع المباشر الذي تم الحصول عليه من بنك السودان المركزيالغير عامل األكبر  إلى عميل ذو تمويل عامل مقابل 

يوفر المستوى الحالي للرسملة قدرة كافية على امتصاص الصدمات لمواجهة أي سيناريوهات محتملة 
حيث انعكست هذه التوجهات خالل الفترات ، 2018صافي الدخل في عام  المتدنية المخصصاتوالضخمة غير المتكررة 

مدعوماً بصافيفي حين كان التحسن في الدخل التشغيلي األساسي 
ومع ذلك ، فقد دعم الدخل العالي من الرسوم التحسن في . في القطاع البنكي 2019من  الربع سنويةالفترات 

ضخمت األصول السائلة في عام ت. كما في الفترات الالحقة 2018الدخل التشغيلي األساسي في عام 
 .مخاطر السيولة بشكل ايجابي علىعكست ، والتي انألصول النقدية بالعمالت األجنبية

كفاية ، مما يعكس "70- 66"في نطاق  الوكالة لدرجة المضارب لبنك المال
تعزيز إطار الحوكمة من خالل تحقيق استقالل أعلى لقيادة بالبنك  تنصح الوكالة

بشكل خاص في ضوء الحجم الكبير للعالقات التجارية لألطراف ذات الصلة مع بعض الم
، قد يتم تعزيز إطار التنظيم الذاتي والرقابة الداخلية لتحسين التوافق مع أفضل الممارسات

ل هيئة رقابة شرعية جيدة التنسيق، وإن كان هناك مجال للتحسينالشرعية للبنك كافية ومدعومة من قب
) بما في ذلك الشريعة(إن نشر البيانات المالية وغير المالية في الوقت المناسب 

 .iira@iirating.com ، يرجى االتصال بنا علىالتصنيف
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 الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف تؤكد تصنيفات المضارب لبنك المال المتحد، السودان

 -2020، مارس  10المنامة ، 
"BBB (sd) / A3 (sd)"المحلي بدرجة 

والتي تتميز بارتفاع معدل التضخمالصعبة محليًا ، 
الممنوحةعلى التصنيفات  المستقبلية

بعد أن بدأت عملياتها في جمهورية السودان في عام 
٪ في نهاية الربع الثالث من عام 1.4حوالي  بلغت

االئتمان  على تصريح لتقديم بطاقات
قاعدة عمالء مؤسسية ، وهو ما ي بشكل أساسييلبي البنك 

لوحظ في الفترات األخيرة ازدياد 
. 2018العملة المتعاقبة في عام 

الغير عامل األكبر  إلى عميل ذو تمويل عامل مقابل 

يوفر المستوى الحالي للرسملة قدرة كافية على امتصاص الصدمات لمواجهة أي سيناريوهات محتملة 
الضخمة غير المتكررة  العملة األجنبيةب

في حين كان التحسن في الدخل التشغيلي األساسي  .2019الربع سنوية من العام 
الفترات  انخفضت الهوامش في

الدخل التشغيلي األساسي في عام 
ألصول النقدية بالعمالت األجنبيةا

الوكالة لدرجة المضارب لبنك المال يتراوح تقييم
تنصح الوكالة. أصحاب المصلحة

بشكل خاص في ضوء الحجم الكبير للعالقات التجارية لألطراف ذات الصلة مع بعض الم وتكمن أهمية هذا. الجاري
، قد يتم تعزيز إطار التنظيم الذاتي والرقابة الداخلية لتحسين التوافق مع أفضل الممارساتعالوة على ذلك

الشرعية للبنك كافية ومدعومة من قب
إن نشر البيانات المالية وغير المالية في الوقت المناسب . في هذا المجال

 .عام

التصنيف هذازيد من المعلومات حول لم


