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 تعلن عن شراكتها مع خليج البحرين للتكنولوجيا الماليةمجموعة البركة المصرفية 

 

 7102فبراير  72المنامة، 

 

، خليج البحرين للتكنولوجيا الماليةيسر مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب أن تعلن عن شراكتها مع 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتأتي هذه الشراكة للتكنولوجيا المالية أكبر مركز وهي 

التي تتخذها مجموعة البركة المصرفية نحو تأسيس التكنولوجيا المالية كجزء من سلسلة مبادرات 

 .التكنولوجياالضطراب في عصر التحول الرقمي وإلسالمي ر التمويل ايتطوتبني بتكار والثقافة ا

 

للتكنولوجيا المالية لنت مؤخرا عن إطالق أول اتحاد إسالمي ن مجموعة البركة المصرفية أعيذكر أ

"ALGO"  وبنك البحرين للتنمية. البحرين( وحدة )جنبا إلى جنب مع شركائها، بيت التمويل الكويتي

عة الوحدة المصرفية التابالتي تجري في التكنولوجيا المالية هذا باإلضافة إلى عدد من أنشطة 

للشركات سرع كم التي تعملالبركة،  حاضنةمثل إنشاء  ،للمشاركات البركة تركياللمجموعة، بنك 

، للتكنولوجيا الماليةالبركة مسابقة وأيضا تنظيم  وشركات التكنولوجيا المالية، الناشئةالتكنولوجية 

 .من جميع أنحاء تركيامشاركة طلب  055تلقت أكثر من والتي 

 

توسع في العدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عن كما أعلن األستاذ 

أسواق جديدة من خالل إنشاء بنك رقمي في ألمانيا، وذلك كجزء من استراتيجية البركة الرامية إلى 

 .التكنولوجيا الماليةالتحول الرقمي و

 

تقنية المعلومات في  رئيس – نائب رئيس أعلى أحمد البلوشي، األستاذوفي الوقت نفسه، قال 

في البركة أن الشراكات والتعاون في العصر الرقمي نحن نؤمن مجموعة البركة المصرفية: "

اليوم نحن نعلن المفتاح لتنمية وتحسين تجربة عمالئنا. لهذا السبب،  يهعصر التكنولوجيا المالية و

لتحقيق أهدافنا ". وأضاف قائال: للتكنولوجيا المالية ن البحريخليج أننا سوف نعمل جنبا إلى جنب مع 

لنمونا خاصة أننا موجودون  ة للغايةهائلالمالية "نحن نعتقد أن الفرص المتاحة في مجال التكنولوجيا 

 ."سوقا عالميا 11في 

 

أن يسعدنا “المالية: للتكنولوجيا وفي هذا الصدد، قال خالد سعد، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين 

وستعمل هذه الشراكة على  ،في هذه المبادرة الوطنية الهامة نشارك مع مجموعة البركة المصرفية



2 

 

كذلك جعلها مركزا إقليميا و المساعدة فيفي البحرين وللتكنولوجيا المالية تعزيز النظام اإليكولوجي 

 ".للتكنولوجيا الماليةمركزا إسالمي 

 

مرخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف ) )ش.م.بويذكر أن مجموعة البركة المصرفية 

البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل 

المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار 

اإلسالمية الدولية للتصنيف شخص في الدول التي تعمل فيها. ومنحت كل من الوكالة 

العالمية للتصنيف االئتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من   Dagongوشركة

القصير المدى( على مستوى التصنيف الدولي ) / A3 (الطويل المدى) BBB + الدرجة االستثمارية

مستوى التصنيف الوطني. القصير المدى( على )/ A2 (bh)  (الطويل المدى)  +A (bh)  ودرجة

المدى )على +BB كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة

 (.على المدى القصير)  B الطويل( و

 

وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

التجزئة، والتجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزينة، هذا  السمحاء في مجاالت مصرفية

مليار دوالر أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو  1.0ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 

 .مليار دوالر أمريكي2

 

دولة،  16وللمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثالً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 

فرع في كل من: تركيا، األردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان،  055حيث تدير أكثر من 

 ،والمغرب المملكة العربية السعوديةفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق، البحرين، باكستان، جنوب أ

 .وليبياباإلضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا 

 


