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الدولية للتصنيف تمنح تصنيف المضارب لبنك البركة الجزائري
 

 دوليال النطاقعلى  لبنك البركة الجزائري
مع نظرة مستقبلية  A+/A1بدرجة  المحلي

كبر أيعتبر البنك ثالث و. الجزائرفي  تشاركي
  .جزائربالوالية  26فرع موزعة في أنحاء 

٪  55.9 يمتلكان ذينال وبنك الفالحة والتنمية الريفية
 تديرو، ها مملكة البحرينمقرّ  مجموعة مصرفية إسالمية بارزة
ولديها مكتب  وتركيا وباكستانوجنوب أفريقيا 

شارك بشكل رئيسي ي، وة حكومية كبيرة الحجم في الجزائر
 .السنين على مرّ  تهماعلى ربحيّ  احافظتستين 

 لدىخاصة (مع وجود احتياطي كبير من السيولة 
وقد الحظت  .رةالمتعثّ ي مستوى التمويالت 

.  رباح المبقاةي األضافة إلى تدنّ باإل قاعدة األصول
 في هالرفع المالي للبنك يتجاوز نظير حيث أنّ 

كبير  عزى إلى حدّ أن يُ  الذي يمكناألمر فقات أعلى، 
نسبة كبيرة من  فإنّ  ،وعلى الرغم من ذلك

التي ستثمار االة مجاالت لقلّ  ة بالبنك المركزي الجزائري نظراً 

وحماية حقوق مختلف  توضيحفي  معايير المضارب
، الشركات حوكمة، وهي الثالثة الفرعية 
التي يعتمدها حوكمة الممارسات وفاعلية ، 

 أطر زعزّ ا ممّ ، الموظفين ودعمبالبنك ة الهيكلة التنظيميّ 
 معبعة داخل البنك إلى تدعيم إدارة المخاطر ومهام الضبط والرقابة 

ولكن ).  CSR(على قوة التزامه بمبادرات المسئولية االجتماعية للشركات 
وعالوة على  .ة على مستوى مجلس االدارة

مجلس اإلدارة سيُنظر إليه بصورة تابعة لمتخصصة 

مبادئ الشريعة والقرارات لمتثال تعتبر مسؤولة عن اال
هيئة المحاسبة  قبل ن مني، معتمدذوي تأهيل عال

 هيئة الرقابة تواتر اجتماعات عبر زيادة

iira@iirating.com.  
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الدولية للتصنيف تمنح تصنيف المضارب لبنك البركة الجزائرياإلسالمية 

لبنك البركة الجزائري تصنيفا) IIRA(وكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف ال منحت
المحليوعلى النطاق  للعملة المحلية  BBB / A2ودرجة للعملة األجنبية

  . لكال التصنيفين الممنوحين

تشاركيالتمويل الوفقاً لمبادئ  تينملاعالستين البنكيتين المؤسّ  أحدهو 
فرع موزعة في أنحاء  30مكونة من  ةيدير البنك حالياً عملياته من خالل شبكو. بنك ضمن القطاع المصرفي الخاص

وبنك الفالحة والتنمية الريفية مجموعة البركة المصرفيةمن  ة كلّ ملكيّ أخذت التصنيفات االئتمانية بعين االعتبار
مجموعة مصرفية إسالمية بارزة يهمجموعة البركة المصرفية . ، على التوالي

وجنوب أفريقيا ، منتشرة بشكل رئيسي في جميع أنحاء الشرق األوسط دولة
ة حكومية كبيرة الحجم في الجزائرسة مصرفيمؤسّ  أما بنك الفالحة والتنمية الريفية فيعدّ 

ستين المؤسّ كلتا  من الجدير بالذكر بأنّ و .البالد وتعزيز التنمية الريفية

مع وجود احتياطي كبير من السيولة  هذه التصنيفات استراتيجية البنك المحافظة في توزيع األصول
ً لتدنّ اً جد ضئيلة لألصوا دةجو المخاوف على نّ فإ،  ي مستوى التمويالت ، نظرا

قاعدة األصول لنموّ  رات كفاية رأس المال في البنك، نظراً انخفاض مطرد في مؤشّ 
حيث أنّ  ه كما في السابقرأس مال للحفاظ على استمرارية نموّ  يحتاج لضخّ 

ً شهد تغيّ يلم ل توزيع األرباح معدّ    .راً ملحوظا

فقات أعلى، ننوك التي تمتلك قاعدة من الب أقرانهد مقارنة بجيّ بشكل 
وعلى الرغم من ذلك. من حيث الحجم في الدولةمقارنة الهي أصغر من البنوك التي 

ة بالبنك المركزي الجزائري نظراً ربحمتوظيفات غير االحتفاظ بها في شكل 
  .ة البنكربحيّ فرص من ل ، مما يقلّ التشاركي

معايير المضارب كفاية ، مما يعكس"70- 66"في نطاق درجة المضارب لبنك البركة الجزائر
 ة ألقسامهامنوحالدرجات الم هي مجموعالمضارب درجة و. 

، دور إدارة المؤسسة كمضاربيعكس المجموع  ، حيثوجودة إدارة األصول
 

الهيكلة التنظيميّ إعادة  علىجزائر مؤخراّ الشركات في الحوكمة ر العام في إدارة 
بعة داخل البنك إلى تدعيم إدارة المخاطر ومهام الضبط والرقابة كما أدى تحديث تقنية المعلومات المتّ  .بشكل ملحوظ

ً و .ةمحدود على قوة التزامه بمبادرات المسئولية االجتماعية للشركات  ال زال البنك محافظا
ة على مستوى مجلس االدارةة وإدارة المخاطر التشغيلية والحاجة إلى تعزيز االستقالليّ لوحظ وجود نقاط ضعف في الشفافيّ 

متخصصة إلى لجان  زاياوالمة مثل الحوكمة والترشيح تخصيص مهام الرقابة الرئيسيّ 

تعتبر مسؤولة عن اال التي، الشرعي متثالتدقيق واالال استقالل مهاميتميز الهيكل التنظيمي الجديد للبنك ب
ذوي تأهيل عالقين شرعيين من قبل مدقّ  المهمةيتم دعم هذه و. الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية

عبر زيادةتعزيز الرقابة  ، يمكن زيادةومع ذلك (AAOIFI). والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

iira@iirating.com االلكترونيالبريد من خالل  التواصليرجى لمزيد من المعلومات حول هذا التصنيف 
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اإلسالمية الوكالة   

منحت - 2018، نوفمبر12 ، المنامة
للعملة األجنبية  BBB- / A3بدرجة

لكال التصنيفين الممنوحين" مستقرة"
  

 بنك البركة الجزائري ويُذكر أن
بنك ضمن القطاع المصرفي الخاص

  
أخذت التصنيفات االئتمانية بعين االعتبارقد و
، على التواليالبنك٪ من حصة  44.1و

دولة 16 فيتابعة مصرفية  وحدات
أما بنك الفالحة والتنمية الريفية فيعدّ . تمثيلي في الشرق األقصى

البالد وتعزيز التنمية الريفية في تطوير قطاع الزراعة في
  

هذه التصنيفات استراتيجية البنك المحافظة في توزيع األصول تعكسمن ناحية أخرى، 
، لكذ على وةعال ).بنك الجزائر

انخفاض مطرد في مؤشّ  ثحدوالوكالة 
يحتاج لضخّ قد البنك  ونتيجة لذلك فإنّ 

معدّ  أنّ فضال عن األخرى  البنوك
 

بشكل  تهيّ ربحعلى  البنك وقد حافظ
التي إلى حجم شبكة فروع البنك، 

االحتفاظ بها في شكل  فائض سيولة المصرف يتمّ 
التشاركيدئ التمويل تتوافق مع مبا

  
درجة المضارب لبنك البركة الجزائرتقييم  مّ ت

. ئمأصحاب المصلحة بشكل مال
وجودة إدارة األصولة يالشرع الحوكمة

 .مبادئ الشريعةل هاوامتثال البنك
  

ر العام في إدارة التطوّ  نعكساوقد 
بشكل ملحوظ سيةالمؤسّ  حوكمةال

محدودال على الموارد البشرية الحفاظ
لوحظ وجود نقاط ضعف في الشفافيّ 

تخصيص مهام الرقابة الرئيسيّ  ، فإنّ ذلك
 .إيجابية

 
يتميز الهيكل التنظيمي الجديد للبنك بو

الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

  .الشرعية
  

لمزيد من المعلومات حول هذا التصنيف 
  

  سبين سليم
 الرئيس التنفيذي


