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 اإلنجازشركاء في 
  
  

  (المحلي)  بیان صحفي
  
  

ملیون دوالر  35% لیبلغ 3ارتفاع صافي الدخل العائد لمساھمي مجموعة البركة المصرفیة بنسبة 
  2018في الربع األول من العام 

 
  
  2018مایو  7
  

)، المجموعة المصرفیة ABGمجموعة البركة المصرفیة ش.م.ب (أظھرت النتائج المالیة ل
زیادات جیدة   2018للفصل األول من العام اإلسالمیة الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرین مقرا لھا، 

% وصافي الدخل 11% وصافي الدخل بنسبة 3في بنود الدخل، حیث ارتفع مجموع الدخل بنسبة 
  م الماضي.% ذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العا3العائد للمساھمین بنسبة 

  
تقلبات العمالت المحلیة في عدد من البلدان العربیة  2018وقد تواصلت خالل الفصل األول من العام 

والشرق أوسطیة التي تعمل فیھا المجموعة أمام الدوالر األمریكي،  مما أثر على األرقام المعلنة 
وعة وبفضل سیاسات التحوط لمعدالت نمو األرباح وبنود األصول بالدوالر األمریكي. إال أن المجم

الحكیمة في اختیار األصول ذات الجودة العالیة وترشید النفقات مع رفع كفاءة اإلنفاق ومواصلة 
التوسع في الفروع بعد إخضاعھا لدراسات جدوى مستفیضة وطرح المزید من الخدمات والمنتجات 

بحیة جیدة، إذ ارتفع مجموع المبتكرة عبر الوحدات التابعة للمجموعة استطاعت أن تحقق نتائج ر
بالمقارنة مع  2018ملیون دوالر خالل الربع األول من العام  257% لیبلغ 3الدخل التشغیلي بنسبة 

ملیون دوالر أمریكي لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الدخل العائد للمساھمین  249
 34وذلك بالمقارنة مع  2018من العام  ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األول 35% لیبلغ 3بنسبة 

ملیون دوالر أمریكي لنفس الفترة من العام الماضي. كما  حقق صافي الدخل اإلجمالي زیادة جیدة 
وذلك بالمقارنة مع  2018ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األول من العام  57% لیبلغ 11وبنسبة 

  لماضي. ملیون دوالر أمریكي لنفس الفترة من العام ا 52
  

تنفیذ مبادرات التوسع  2018الفصل األول من العام وقد واصلت مجموعة البركة المصرفیة خالل 
التي حققت عملیاتھا  بلدا 16في األعمال واألسواق وتنویع مصادر الدخل عبر وحداتھا المتواجدة في 

طفرة كبیرة في نتائجھ  وشھد معظمھا نموا ملحوظا في كافة األنشطة المالیة واالستثماریةفي بلدانھا 
بانخفاض قیمة العمالت المحلیة لبعض البلدان التي لكن معدالت نمو بنود األصول تأثرت . الربحیة

تعمل فیھا المجموعة أمام الدوالر األمریكي، وھي العملة التي تعد بھا التقاریر المالیة الموحدة 
 25.1والبالغ  2018رس من العام في نھایة ما% 1بنسبة مجموع األصول  انخفض. لذلك للمجموعة

  ملیار دوالر أمریكي.  25.5لغ ابالو 2017مستوى إغالقھ في نھایة دیسمبر  ملیار دوالر أمریكي عن
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مارس ملیار دوالر أمریكي بنھایة  19.0المدرة للدخل (التمویالت واالستثمارات) ألصول وبلغت ا

ملیار دوالر  19.1والبالغ  2017دیسمبر كانت علیھ  في نھایة % عما 1بانخفاض قدره ، 2018
 20.4ما مجموعھ  2018مارس في نھایة التي بلغت حسابات العمالء ، كذلك الحال بالنسبة  لأمریكي

 2017% عن المستوى الذي كانت علیھ في نھایة دیسمبر 1، بانخفاض قدره ملیار دوالر أمریكي
  .األصولمجموع  % من81ملیار دوالر أمریكي، وھي تمثل  20.7والبالغ 

 
ملیار دوالر في  2.5بالمقارنة مع  2018مارس ملیار دوالر بنھایة  2.4وبلغ مجموع الحقوق 

% نتیجة قیام المجموعة بتوزیع األرباح النقدیة للمساھمین عن 6انخفاض نسبتھ ، ب2017دیسمبر 
أثیر تحویل العمالت وت  للمؤسسات اإلسالمیة 30وتأثیر تطبیق المعیار المحاسبي رقم  2017 العام 

  .األجنبیة
  

مجموعة البركة المصرفیة سعادة الشیخ صالح كامل إن المجموعة تواصل وقال رئیس مجلس إدارة 
الناجح بدلیل قدرتھا على المحافظة على جودة أصولھا ومتانة األرصدة السائلة إلى جانب  اأداءھ

الوقت المحافظة على نھج الصیرفة اإلسالمیة تحسن العوائد المالیة من كافة األنشطة الرئیسیة وبنفس 
  المسئول اجتماعیا.

  
مجموعة البركة المصرفیة ن من جھتھ قال نائب رئیس مجلس اإلدارة األستاذ عبد هللا السعودي إ

المتولدة في أسواقھا لتلبیة احتیاجات لالستفادة من الفرص متمیز في موقع والوحدات التابعة لھا 
تنمیة بالرغم من الظروف االقتصادیة العالمیة غیر المستقرة. لذلك استطاعت المواطنین و برامج ال

التغلب على كافة التطورات المالیة واالقتصادیة المعاكسة وواصلت برامج التوسع في الفروع 
  والمنتجات التمویلیة، وخدمة مجتمعاتھا بصورة أكبر.

  
األستاذ عدنان أحمد یوسف ة المصرفیة عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لمجموعة البركوقال 

التطورات والظروف العالمیة واإلقلیمیة التي شكلت  2018تواصلت خالل الربع األول من العام "
تحدیات جدیة بالنسبة لنا، ومن بینھا التقلبات االقتصادیة العالمیة والتوترات األمنیة اإلقلیمیة، عالوة 

 -التابعة للمجموعة مقابل الدوالر األمریكي  وحداتید من الانخفاض قیمة العمالت المحلیة للعدعلى 
. لكننا بالرغم من كافة ھذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحیة عملة إعداد تقاریر المجموعة

لسیاسات واالستراتیجیات الحصیفة التي والتشغیلیة القویة، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطیة في إطار ا
كما أننا مسرورون للغایة لرؤیة مساھمة  عمل كافة الوحدات على تنفیذھا.وضعتھا المجموعة وت

  ".المجموعةنتائج جمیع الوحدات المصرفیة في 
  

" بلغ عدد الفروع التابعة األستاذ عدنان وفیما یخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال 
بعد   2017عن نھایة دیسمبر فروع  4بزیادة  2018مارس فرع في نھایة  679لوحدات المجموعة 

موظفا، مما  12,755المجموعة وحدات . وتوظف فروع قیام عدد من وحداتنا بافتتاح فروع جدیدة
التفریع سیاسة أن  للمواطنین في مجتمعاتھا. كماكریمة یعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف 

  ال والربحیة.تشكل أحد المرتكزات الرئیسیة للمجموعة لتحقیق النمو في األعم
 

"بنك التمویل وحدتنا المصرفیة وبعد أن تم افتتاح وعلى صعید التوسع الجغرافي العربي والعالمي، 
البنك  ، فقد بدأخالل شھر دیسمبر العام الماضيالمغرب  -الدار البیضاء  في  BTI Bankواإلنماء" 

إجازتھا من السلطات المعنیة. بتقدیم مختلف الخدمات المنتجات والخدمات المصرفیة اإلسالمیة بعد 
 37فروع جدیدة لھ وذلك كجزء من استراتیجیة البنك الھادفة إلى افتتاح  5كما یقوم البنك بافتتاح 
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في مختلف المدن المغربیة، مدعمة بخدمات مصرفیة آلیھ وقنوات الشبكة  2022بحلول فرعا 
  اإللكترونیة. 

  
في فبرایر من العام  للمشاركات التركي البركة كبنكما یسرنا أن نشید بنجاح وحدتنا في تركیا 

بقیمة  تركیا في 3متوافق مع متطلبات بازل  األولىالفئة  من دائمة صكوك أول إصدار فيالجاري 
 التركيالتشاركي  المصرفي للقطاع رئیسیا معلماا اإلصدار ھذ شكلیو. ملیون دوالر أمریكي 205

ویؤكد المكانة المرموقة للبنك في السوق التركي والثقة العالیة  .لقطاعوخطوة ابتكاریة رائدة في ھذا ا
التي یحظى بھا محلیا وعالمیا. وسوف یعزز اإلصدار القاعدة الرأسمالیة للبنك بصورة كبیرة ویضعھ 
من بین أفضل البنوك التركیة من ناحیة مالءة رأس المال، ویمكنھ من مواصلة التوسع في األعمال. 

، مما یمثل نقلة نوعیة  digitalizationبعد قیام البنك بتدشین الصیرفة الرقمیة  وتأتي ھذه الخطوة
في الخدمات المصرفیة التي یقدمھا البنك للعمالء من كافة الفئات على مستوى السوق التركي ككل. 
وسوف نقوم بتعمیم ھذه الخطوة في عدة دول أخرى تتواجد فیھا وحداتنا المصرفیة خالل ھذا العام 

  شاء هللا.إن 
  

، حیث قامت في ھذا اإلطار وتمثل المسئولیة االجتماعیة ركیزة أساسیة في نموذج أعمال المجموعة
 لعملا ھدفب المتحدة مممع األ المشترك للعمل مذكرةوخالل شھر فبرایر الماضي بالتوقیع على 

 وجدول المستدامة التنمیة أھداف تعزیز ذلك في بما المشترك، االھتمام ذات المجاالت فيسویة 
 التنمیة خطة تدعم التي األنشطة من عددا التعاون مذكرة وتحدد.  2030 المستدامة التنمیة أعمال
 البركة أھداف المصرفیة البركة مجموعة أطلقت 2016 عام ففي.  المستدامة التنمیة وأھداف 2030

 من واحدة البركة مجموعة جعل مما المستدامة، التنمیة بأھداف بطتتر التي 2020-2016 لألعوام
 على وبناء. المستدامة التنمیة أھداف تحقیق نحو تقدما تحقق التي العالمیة المالیة المؤسسات أوائل
 من العمل بتسھیل األخرى المتحدة األمم وكاالت مع المتحدة األمم ستقوم القائمة المشتركة القیم عالقة

  .المشتركة األھداف تحقیق أجل
 

على توسیع قاعدة التركیز  2018الفصل األول من العام وأضاف األستاذ عدنان: واصلنا خالل 
المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة عبر وحداتنا المصرفیة، وخلق تعاون أكبر  

ر بینھا في مجال االمتثال ومكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب وقانون الفاتكا وقانون معیا
اإلبالغ المشترك وغیرھا من التشریعات الدولیة لتعزیز مكانة المجموعة في مواجھة تحدیات 

من كما واصلنا تقدیم برامج التدریب الحدیثة تخفیض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمیة. 
رتبطة لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لھا والم األنترنتعبر خالل أكادیمیة البركة، و

  بتشریعات االمتثال والعقوبات واعرف عمیلك وغیرھا. 
 

 core bankingوفي مجال تقنیة المعلومات انتھینا من دراسة التحول إلى نظام مصرفي أساسي 
system   جدید أكثر تطورا وملبیا الحتیاجات توسع المجموعة. وسوف نقوم خالل األشھر المقبلة

  مصرفیة تابعة للمجموعة على أن یلي ذلك بقیة الوحدات.بتطبیق ھذا النظام في خمس وحدات 
  

لتطویر الحلول المالیة التكنولوجیة وتعزیز البنیة التحتیة لنجاح  االستراتیجیةوفي إطار مبادراتھا 
التحول نحو الصیرفة الرقمیة، أعلنت مجموعة البركة المصرفیة في نھایة فبرایر الماضي عن 

 في المالیة للتكنولوجیا مركز أكبر وھي المالیة، للتكنولوجیا البحرین جخلی مع االستراتیجیة شراكتھا
 التمویل تطویر وتبني االبتكار ثقافة تأسیسوذلك بھدف  أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة

في وقت  أعلنت مجموعةال أن یذكرو .التكنولوجي واالضطراب الرقمي التحول عصر في اإلسالمي
 ھذا. شركائھا مع جنب إلى جنبا" ALGO" المالیة للتكنولوجیا إسالمي اتحاد أول إطالق عنسابق 
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 للمجموعة، التابعة المصرفیة الوحدة في تجري التي المالیة التكنولوجیا أنشطة من عدد إلى باإلضافة
 التكنولوجیة للشركات كمسرع تعمل التي البركة، حاضنة إنشاء مثل للمشاركات، تركیا البركة بنك

 تلقت والتي المالیة، للتكنولوجیا البركة مسابقة تنظیم وأیضا المالیة، التكنولوجیا وشركات الناشئة
  .تركیا أنحاء جمیع من مشاركة طلب 500 من أكثر

  
 بجوائز المصرفیة وحداتھا من وستوللعام الخامس على التوالي تفوز مجموعة البركة المصرفیة 

 أخبار مجلة تجریھ الذي الشامل السنوي االستفتاء خالل من وذلك 2017 اإلسالمي التمویل أخبار
 بالقطاع المعنیة الرائدة العالمیة المطبوعات إحدى   (Islamic Finance News)اإلسالمي التمویل

 المصرفیة البركة مجموعة بھ تحظى باتت الذي الریادي الموقع یجسد، مما اإلسالمي المصرفي
 والمكانة جھة من الماضیة السنوات مدى على باإلنجازات ملیئة مسیرة بعد التابعة ووحداتھا

 المصرفي القطاع في بھا تحظى التي الطیبة والسمعة الوحدات ھذه تحتلھا التي المرموقة المصرفیة
  ".أخرى جھة من والعالمي واإلقلیمي المحلي اإلسالمي

  
ي ختام تصریحھ بالجھود الكبیرة التي بذلھا فالرئیس التنفیذي األستاذ عدنان أحمد یوسف وأشاد 

اإلدارة التنفیذیة بالمركز الرئیسي واإلدارات التنفیذیة في الوحدات أعضاء مجلس إدارة المجموعة و
 المصرفیة التابعة للمجموعة واألطراف ذات العالقة وأدت إلى تحقیق النتائج المرضیة للمجموعة.

 
مرخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف ) .م.بویذكر أن مجموعة البركة المصرفیة (ش

البحرین المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرین وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل 
المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حیث تقدم خدماتھا المصرفیة الممیزة إلى حوالي ملیار 

اإلسالمیة الدولیة للتصنیف شخص في الدول التي تعمل فیھا. ومنحت كل من الوكالة 
العالمیة للتصنیف االئتماني المحدودة تصنیف ائتماني مشترك للمجموعة من   Dagongوشركة

القصیر المدى) على مستوى التصنیف الدولي ) / A3 (الطویل المدى( BBB + الدرجة االستثماریة
ى التصنیف الوطني. القصیر المدى) على مستو)/ A2 (bh)  (الطویل المدى(  +A (bh)  ودرجة

المدى (على BB  كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمیة المجموعة تصنیف ائتماني بدرجة
).  وتقدم بنوك البركة منتجاتھا وخدماتھا المصرفیة والمالیة وفقاً على المدى القصیر(  B الطویل) و

جزئة، والتجارة، واالستثمار ألحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة السمحاء في مجاالت مصرفیة الت
ملیار دوالر  2.5باإلضافة إلى خدمات الخزینة، ھذا ویبلغ رأس المال المصرح بھ للمجموعة 

 .ملیار دوالر أمریكي 2.4أمریكي، كما یبلغ مجموع الحقوق نحو 
 

دولة،  16وللمجموعة انتشارًا جغرافیًا واسعًا ممثًال في وحدات مصرفیة تابعة ومكاتب تمثیل في 
فرع في كل من: تركیا، األردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرین،  679حیث تدیر 

باكستان، جنوب أفریقیا، لبنان، سوریــة، العراق، المملكة العربیة السعودیة والمغرب، باإلضافة إلى 
 مكتبي تمثیل في كل من إندونیسیا ولیبیا.

 


