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وكالة موديز

فئة التصنيف

 تصنيف الودائع طويلة األجل – Baa1 :تحولت من مستقرة إلى إيجابية
 تصنيف الودائع قصيرة األجلP-2 :
 التقييم االئتماني األساس يBa1 :

مدلوالت التصنيف

تصنيف الودائع طويلة األجل "بي أيه أيه :")Baa1( 1
تعتبر االلتزامات املصنفة ضمن الفئة "بي ايه ايه ( ")Baaذات جودة متوسطة وعرضه ملخاطر
ائتمان معتدلة .كما يشير الرقم  1إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف العام.
تصنيف الودائع قصيرة األجل "بي:")P-2( 2
يتميز املصدرون (أو املؤسسات الداعمة) املصنفة ضمن الفئة "برايم –  "2بقدرة قوية على
سداد التزامات الديون قصيرة األجل.
التقييم االئتماني األساس ي :بي ايه :)Ba1( 1
يتميز املصدرون الذين يتم تقييمهم ضمن الفئة "بي ايه" بقوة مالية مضاربية سواء متأصلة أو
قائمة بذاتها وبالتالي فهم عرضة ملخاطر ائتمان اساسية بدون األخذ في االعتبار إمكانية الحصول
على دعم غير عادي من املجموعة التابعة لها أو من الحكومة .يشير الرقم  1إلى الترتيب في أعلى
فئة التصنيف.

انعكاس التصنيف على أوضاع
الشركة

استمرار وزيادة الثقة بالبنك ومتانة مركزه املالي.

النظرة املستقبلية

تحسن النظرة املستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
ملخص عام:
أعلنت وكالة موديز للتصنيف االئتماني عن تأكيدها على تصنيف بنك بوبيان السابق املتمثل

ترجمة التصريح الصحفي أو
امللخص التنفيذي

بتصنيف الودائع طويلة اآلجل ) (Baa1والودائع قصيرة األجل ( )P-2والتقييم االئتماني األساس ي
( ،) Ba1كما قامت الوكالة بتغيير النظرة املستقبلية لتصنيف الودائع طويلة األجل من مستقرة
ً
إلى إيجابية .وهو األمر الذي يشكل انعكاسا لنشاط البنك املتميز واملتنامي في قطاع األفراد
والشركات في السوق املحلي ،والذي يدعم مقاييس الربحية املتينة للبنك ،مصدات رأس املال

القوية ومصادر التمويل املستقرة ،وذلك على الرغم من بعض املخاطر املرتبطة بالتركزات
االئتمانية والنمو السريع ملحفظة البنك االئتمانية في السنوات السابقة.
ان تغيير النظرة املستقبلية من مستقرة إلى إيجابية تعكس نظرة الوكالة بأن النمو املتصاعد
لحصة البنك بالسوق املحلي تعزز أهميته االستراتيجية واملالية لدى البنك األم (بنك الكويت
الوطني) ،ولدى النظام املالي املحلي مما يزيد من احتمالية دعمه عند الحاجة.
أسباب تحسن النظرة املستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية:
إن تغيير النظرة املستقبلية من مستقرة إلى إيجابية تعكس نظرة الوكالة بأن النمو املتصاعد
لحصة البنك بالسوق املحلي تعزز مكانته االستراتيجية واملالية لدى بنك الكويت الوطني ولدى
السوق املالي املحلي بشكل عام وهو األمر الذي يعزز فرص حصوله على الدعم املطلوب عند
الحاجة .ويمكن اإلشارة إلى ما يلي:
ً
أوال :إن النمو املتصاعد لحصة البنك من سوق االئتمان املحلي ( %5كما في نهاية  )2015قد
زاد من أهميته االستراتيجية للبنك األم عبر تعزيزه حصة البنك الوطني في السوق املحلي (%33
كما في نهاية .)2015
ً
وهذه األهمية االستراتيجية للبنك قد تتعزز أيضا بفرص النمو املتاحة أمام البنك في السوق
املصرفي اإلسالمي الذي يمثل  %40من إجمالي األصول املصرفية في الكويت كما في نهاية يونيو
.2016
ً
ثانيا :إن النمو املسارع لبنك بوبيان باملقارنة مع البنك األم تظهر أهميته املالية املتزايدة في
سجالت بنك الكويت الوطني وتتمثل بشكل أساس ي بارتفاع نسبة أصول بنك بوبيان من %11
من إجمالي أصول البنك الوطني في سنة  2012إلى نحو  %14في سنة  ،2016كذلك األمر بالنسبة
ملساهمة محفظة بوبيان االئتمانية في ميزانية البنك الوطني ارتفعت من نسبة  %13في سنة
 2012إلى نسبة  %17من اجمالي املحفظة االئتمانية للوطني في سنة  .2016أما بشأن الربحية
فقد ارتفعت مساهمة بنك بوبيان من نسبة  %3في  2012إلى نسبة  %12سنة. 2016
عوامل يمكن أن ترفع تقييم البنك:
 زيادة مستدامة في أهمية بنك بوبيان االستراتيجية واملالية لدى البنك األم وعلىمستوى السوق املالي واملصرفي املحلي التي تعزز من فرص دعمه عند الحاجة.
 انخفاض معتبر في التركزات االئتمانية.تطور هام في ربحية البنك ومقاييس الرسملة لديه
عوامل يمكن أن تخفض تقييم البنك:
ً
ان تغيير النظرة املستقبلية إلى إيجابية يعكس وجود احتمال محدود بتأثير تقييم البنك سلبا في
الفترة املقبلة من سنة إلى سنة ونصف إال أنه وعلى املدى الطويل يمكن أن يتأثر تقييم البنك
في حالة حدوث ما يلي :
-

تراجع العالقة االستراتيجية لبنك بوبيان مع البنك األم.
حدوث تدهور كبير في جودة أصول البنك ومقاييس رأس ماله.

-

تراجع كبير في مصادر تمويل البنك وجوانب السيولة لديه.

-

