
The information contained herein is obtained by IIRA from sources believed to be accurate and reliable. IIRA does not audit o
accuracy of any such information. As a result, the information herein is provided "as is" without any representation or warra
IIRA, the analysts involved in the rating process and members of its rating committee do not have any conflict of 
score(s) mentioned. Rating is an opinion and not a warranty of a rated entity's current or future ability to meet contractual
recommendation to buy, sell or hold any security. 

 

سورية البركة
 
 

 "المحليةتقييم المخاطر المالية "بإعادة النظر في 
البنك في سياق قائم ("DFRA")  تقييم المخاطر المالية المحلية

غير  يُعدّ البنك  مازالوفي الوقت نفسه، ). 

 
مدرج في سوق دمشق  ووه 2009منذ تأسيسه في عام 

تتمتع . ٪23التي تعد أكبر مساهم فيها بحصة ملكية تبلغ 
 .ة، إلى البركة سوريعند الحاجة ، وتقدم الدعم،

 
، حيث يتم ةاألصول محافظً ت محفظة ظل

وظلت نسبة كبيرة من أصول البركة سورية تمثل ودائع بالعمالت األجنبية 
، عزز البنك رأس المال مرتين بعد أن رفع 

مصرف سورية لحد األدنى مع ال يتوافق البنك
 وجود ارتفاع مادي فييمكن اعتبار قاعدة رأس المال الحالية كافية للسماح بنمو األصول مقارنة بالسنوات األخيرة وعدم 

 .يعتبر أيًضا إيجابيًا 2019الصناعة المصرفية في عام 
 

-كوفيد جائحة جراء، الذي تفاقم اإلقليميالوضع 
ترداد ، على خلفية عمليات االس، باإلضافة إلى تحسن مؤشرات جودة األصول

ال يزال صغيًرا نسبيًا فيما يتعلق بحجم تمويالت البنك 
نظًرا للظروف البنك مراقبة االتجاهات الناشئة في جودة أصول 

 
الكافية، حيث يتم حماية حقوق مختلف  معاييرالمضاربة

تم رفع درجات حوكمة الشركات والشريعة بناًء على إطار عمل البنك المحسن للتنظيم الذاتي، الذي 
إليها بشكل ي يُنظر ، والتالمجموعةتمت مواءمة إطار عمل الحوكمة الشرعية للبنك مع ممارسات 
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البركة لبنك تقييمها تحدث للتصنيف الدولية اإلسالمية الوكالة

بإعادة النظر في  (IIRA) قامت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف 
تقييم المخاطر المالية المحلية يحلل. "BBB" نطاقتقييمه في ، وأكدت ية

). بنك األم، ولكن مع مراعاة دعم الئية والتدخل الحكومي أو التنظيمي

منذ تأسيسه في عام  والذي يعمل ةالبركة سوريهي مقر –") ةسوري
التي تعد أكبر مساهم فيها بحصة ملكية تبلغ  "ABG" البنك هو شركة تابعة لمجموعة البركة المصرفية

، وتقدم الدعم،ميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيافي ج جغرافي واسعالمجموعة بامتياز قوي وحضور 

ً ومكتبين  12بشكل طفيف إلى  ظل. 2019نهاية عام  فيفرعا
وظلت نسبة كبيرة من أصول البركة سورية تمثل ودائع بالعمالت األجنبية . منخفضة العائد/ منخفضة المخاطر 

، عزز البنك رأس المال مرتين بعد أن رفع 2019منذ عام . القُْطريةمخاطر الر ضد ، وبذلك تحوط البنك إلى حد كبي
يتوافق البنك، وبذلك 2020بحلول النصف األول لعام  ليرة سوريةمليار 

يمكن اعتبار قاعدة رأس المال الحالية كافية للسماح بنمو األصول مقارنة بالسنوات األخيرة وعدم 
الصناعة المصرفية في عام ب مقارنةحسن للبنك ت، فإن وضع الربحية المعالوة على ذلك

الوضع رفي بسبب على علم بالتحديات التي يواجهها القطاع المص
، باإلضافة إلى تحسن مؤشرات جودة األصول2019في عام  البنك الت

تمويالت البنك في حين أن حجم  .وتغطية الضماناتن المخصصات 
مراقبة االتجاهات الناشئة في جودة أصول  الوكالة ، ستواصلة وحقوق الملكية في الوقت الحاضر

 .اإلضافية المجهدة في بيئة التشغيل الخاصة بها

معاييرالمضاربةمما يعكس " 75-71" في نطاقاإلجمالية للبنك 
تم رفع درجات حوكمة الشركات والشريعة بناًء على إطار عمل البنك المحسن للتنظيم الذاتي، الذي و. 

تمت مواءمة إطار عمل الحوكمة الشرعية للبنك مع ممارسات وقد 

.iira@iirating.com علىبالوكالة، يرجى االتصال التصنيف
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 الوكالة

 - 2020 سبتمبر 28المنامة، 
("DFRA")  يةلبنك البركة سور

ئية والتدخل الحكومي أو التنظيميباستثناء العوامل البي(، بذاته
 ."NR"مصنف

سوري("السورية الجمهورية العربية 
البنك هو شركة تابعة لمجموعة البركة المصرفية. لألوراق المالية

المجموعة بامتياز قوي وحضور 

بشكل طفيف إلى الجغرافي  البنك ازداد توسع 
منخفضة المخاطر  أصولفي  ااستثماره

، وبذلك تحوط البنك إلى حد كبيللعمالء الغير مقيمين
مليار  15رأس المال المدفوع إلى 

يمكن اعتبار قاعدة رأس المال الحالية كافية للسماح بنمو األصول مقارنة بالسنوات األخيرة وعدم   المركزي
عالوة على ذلك. مستويات المخاطر

على علم بالتحديات التي يواجهها القطاع المص الوكالة الدولية للتصنيف تبقى
التولوحظ ارتفاع في تموي. 19

ن المخصصات باإلضافة إلى تحس والتسوية
ة وحقوق الملكية في الوقت الحاضرعموميالميزانية ال

اإلضافية المجهدة في بيئة التشغيل الخاصة بها

اإلجمالية للبنك  المضاربدرجة  قيمت الوكالة
. كافأصحاب المصلحة بشكل 

وقد . الداخلية الرقابةيشمل هيكل 
  .إيجابي أيًضا

التصنيفلمزيد من المعلومات حول هذا 


