
 

The informat
truth or accu
of any kind. I
relating to th
contractual o 

 

 

( AA‐   على
على الحماية 

و " الشرآات

فة إلى فروع 
 الوة على ذلك 
بي اإلسالمي 

  الربع األول 
والتي تكون  

ك مزيًدا من 

آما  -لودائع 
همة قوية من 

صل مراقبة 

. قطاع المالي
وات السيولة 

tion contained he
uracy of any such 
IIRA, the analysts
he rating(s) / scor
obligations, nor is

وم

 (sd/A1وم على
، مما يدل " 75

حوآمة ا' ،'صول 
  .لي

 الدولة ، باإلضاف
عال. رق األوسط

نمية وبنك أبو ظب

وفترة 2017 عام
اف ذات العالقة

ب رأس مال البنك

فائقة على جذب ال
ومساه) ير ممولة

واتالتغيير وس ذا

ت الجارية في الق
ولة المرتبطة بأدو

erein is obtained b
information. As a
s involved in the r
re(s) mentioned. 
s it a recommend

ك الخرطونف ب

بنك الخرطو نيف
5-71"ضمن نطاق 

جودة إدارة األص"
على التوال' 80- 

 شبكة فروع في
 وعبر منطقة الشر
بنك اإلسالمي للتن

في ع  في السوق
امالت مع األطر

تطلبي، قد  الكبير

الف ة البنكاج قدر
سواء ممولة أو غي

الحظت هذوآالة 

وبات واإلصالحات
عت مخاطر السيو

iira@ 

by IIRA from sou
a result, the infor
rating process an
Rating is an opin
ation to buy, sell 

تثبت تصنيف

صنيف بتثبيت تصن
للبنك ض ضارب

"ل منوحة المقيمة
76'و' 70- 66'

ومع وجود أآبر
ياز قوية ، محليا
بي اإلسالمي والب

ل ملحوظ حصته
مع المعا أساسي

ذات الشكلالت

حية القوية هي نتا
س( تتزايد باطراد 

الو. دارة التنفيذية

، مع رفع العقون
ي ؛ حيث تراجع

iirating.com

 

rces believed to b
mation herein is 
d members of its 
nion and not a war
or hold any secur

ة للتصنيف ت

تصالمية الدولية لل
المضتم تقييم نقاط

النقاط الممتوسط
'، ' 70- 66'من

.للبنك في السوق
تيع البنك بقيمة ام

قويين مثل بنك دب

، حيث زاد بشكل
والذي ينشأ بشكل

عامالما يتعلق بالت

إن الربح. السوق
و محفظة تمويل

لس اإلدارة واإلد

مر الزمنني على
 على أساس نقدي

 التصال بنا على

be accurate and r
provided "as is" w
rating committee
rranty of a rated 
rity.

سالمية الدولية

الوآالة اإلسالمت
ت. صيف الممنوح

مت هي لمضارب
 ضمن مجموعة م

ر الموقع القوي ل
ية المتحدة ، يتمتع
اهمين مؤسسيين ق

 بنك في السودان
، و ا في ترآيزه

نظر إلى ذلك فيم
  .سريًعا أيًضا

في هاءمع نظرا
-ى في الصناعة

على مستوى مجلس

لمصرفي السودان
ق المالية السيادية

ف هذا ، يرجى اال

eliable. IIRA does
without any repre
e do not have any
entity's current o

 الوآالة اإلس

قام  - 2018ر ، 
للتنص "مستقر"وقع 

نقاط ا.  المصلحة
البنك ث تم تقييم

 للبنك في اإلعتبار
 واإلمارات العربي

أيًضا وجود مسا 
  

آأآبر ب البنك رز
ظة أعمال البنك

عندما يتم الن. نك
ر نمو األعمال سر

وم إيجابية مقارنة
تعتبر األدنى التي 

حدثت تغييرات ع

ملة على القطاع ا
يمة على األوراق

ول إعالن التصنيف

s not audit or veri
esentation or war
y conflict of intere
or future ability to

نوفمبرعشرين  
تو الوطني معى

لحقوق أصحاب 
، حيث"ةالشرعي مة

تصنيف الممنوح
ارج في البحرين
تصنيف باإلعتبار
.شارقة اإلسالمي

بررات األخيرة ، 
تتمثل محفظ. 201

بالنسبة ألسهم البن
 ، نظًرا الستمرار

الخرطوبحية بنك 
من تكلفة التمويل

  .ر المساعدة

ونة األخيرة ، ح
  .ت عن آثب

ت المخاطر الشام
ت مدفوعات القسي

  .ة هذه

من المعلومات حو

ify the 
rranty 
est 
o meet 

  
المنامة،
المستوى
الكافية ل

الحوآم"
  

يأخذ الت
في الخا

يأخذ التص
وبنك الش

  
في الفتر

18عام 
آبيرة با
التعزيز

  
بحتعد ر 

يتضح م
المصادر

  
في اآلو
التطورا

  
انخفضت
استأنفت
الرئيسية

  
م لمزيد


