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 بنكاسي إيه إس، تركيا كاتيليمالبركة تورك 

 60و مليون دوالر أمريكي 245ثنائية العملة بمبلغ  مشتركةتمويل مرابحة  تسهيالت
 مليون يورو

و"بنك  ،"المؤسسة العربية المصرفية" كاًل من ،تركيا "بنكاسي إيه إس كاتيليمالبركة تورك عين بنك "
"مصرف و ،و"نور بنك" ،و"بنك المشرق" ،و"اإلمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة" ،دبي اإلسالمي"

"بالمنظمين األوائل المفوضين"  ليهم مجتمعين)ُيشار إ و"ستاندرد تشارترد بنك" ،الشارقة اإلسالمي"

 دوالر أمريكي.  يونمل 210بقيمة  ةتمويل مرابحة مشتركتسهيالت  لترتيب(، و"مدراء االكتتاب"

 المنسق"مهام من "المؤسسة العربية المشتركة" و"اإلمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"  كل تولىتو 
 60دوالر أمريكي ومليون  245بقيمة  العملة ثنائية تمويلالاتفاقية . وقد تم توقيع "المشترك للتمويل

 . 2018أبريل  19مليون يورو بتاريخ 

أجل استحقاق وب مع مبادئ الشريعة اإلسالميةبحيث تكون متوافقة مرابحة التمويل تسهيالت وتم إعداد 
% سنويًا للقرض الممنوح 1.25 نسبة مضافًا إليهالليبور  لسعر فائدةيومًا، مع هامش ربح  370يبلغ 

رو فوق % سنويًا للقرض الممنوح باليو 1.15 نسبة بالدوالر األمريكي، وسعر اليوريبور مضافًا إليه
 أشهر.  3سعر الليبور لمدة 



 

 

 

بنكًا دوليًا  17التمويل إقبااًل كبيرًا مع مشاركة تسهيالت التي يشهدها السوق، فقد حققت ورغم التقلبات 
كراتيليم بنكاسري إيره  البركرة ترورك" بنرك ط. وبسربب تجراوح حرد االكتتراب، قرررمن أوروبا والشررق األوسر

 مليون دوالر أمريكي.  319التمويل إلى ما يعادل تسهيالت حيادة حجم  "إس

كرللك علرى توسريع وتنويرع قاعردة تمويلره، و "البركة الُتركي للمشاركات"  بنك التمويلتسهيالت وساعدت 
إبرررام عالقررات مصرررفية جديرردة، وتعحيررح عالقاترره القائمررة. وسرروف يسررت دم البنررك العائرردات فرري توسرريع 

 أنشطته التمويلية في تركيا. 

 

 :تركيا ،بنكاسي إيه إس" كاتيليمالبركة تورك "عن بنك  ةنبذ

مررن أوائررل بنرروك المشرراركة فرري تركيررا، وأحررد البنرروك  بنكاسرري إيرره إس" كرراتيليمالبركررة تررورك بنررك "يعتبررر 
وبداية نشراطه فري عرام  1984منل تأسيسه في عام و  الرائدة في مجال ال دمات المصرفية بدون فوائد.

 (. 5411رقم ) المصارفواصل البنك إنجاح عملياته وفقًا لقانون 1985

وهي واحدة من  "؛مجموعة البركة المصرفية" من قبل كاتيليم بنكاسي إيه إس" البركة توركبنك " تأسس
وشركاء محليين )عائلة  ،(IDBالبنك اإلسالمي للتنمية )"و ،المجموعات في منطقة الشرق األوسطأهم 

 بنسربة دوليرين مرن مسراهمين، 2017ديسمبر  هيكل المساهمة الحالي للبنك كما في ويتألفالحارثي(. 
% 3.46% "البنرك اإلسرالمي للتنميرة"، و7.84% "مجموعة البركة المصرفية"، و%54.06 )65.87

سررررهم بلرررغ نسررربة األت، فررري حرررين % لمسررراهمين محليرررين8.97و% آل ررررين(، 0.52لعائلرررة الحرررارثي، و
 البركرررة ترررورك"بنرررك . وُيعررردي هيكرررل مسررراهمة %25.16 فررري بورصرررة اسرررطنبولالمطروحرررة للترررداول العرررام 
حصرد  2017أغسرطس  17فري و  في حرد لاتره ضرماًنا للثقرة والسرمعة الطيبرة. كاتيليم بنكاسي إيه إس"

نرد آسرتاندرد "مع نظرة مستقبلية مستقرة من  "-BBصنيف "ت كاتيليم بنكاسي إيه إس" البركة توركبنك "
مرررايو  15 فررري "جيررره سررري آر أوراسررريا"" مرررع نظررررة مسرررتقبلية مسرررتقرة مرررن -BBB ، وتصرررنيف ""برررورح
2017 . 

بحصرة " كراتيليم بنكاسري إيره إس البركة تروركبنك "وبوصفه أحد أبرح بنوك المشاركة في تركيا، يتمتع 
. 2017حسرب حجرم األصرول فري السرنة الماليرة  % في قطرا  بنروك المشراركة22.6سوقية تصل إلى 



 

 

 

كررراتيليم  البركرررة ترررورك" انيرررة العموميرررة لبنررركح المي حادتالفتررررة لاتهرررا مرررن العرررام الماضررري، وبالمقارنرررة مرررع 
 36,229أصرررول بلرررغ إجمرررالي مرررع  2017%  رررالل السرررنة الماليرررة 10.28بنسررربة  بنكاسررري إيررره إس"

. وبلغررت قيمررة حقرروق 2016مليررون ليرررة تركيررة فرري السررنة الماليررة  32,851بررر مليررون ليرررة تركيررة قياسررًا 
، 2017مليرررون ليررررة تركيرررة فررري نهايرررة الربرررع األ يرررر مرررن عرررام  2,482للمسررراهمين فررري البنرررك الملكيرررة 

مليررررون ليرررررة تركيررررة فرررري نهايررررة عررررام  2,104، و2016مليررررون ليرررررة تركيررررة فرررري نهايررررة عررررام  2,280و
2015 .  

قياسررًا  %4.68لبنررك فرري االقررروض المعدومررة ، بلررغ معرردل 2017فرري نهايررة الربررع األ يررر مررن عررام و 
، ان فرض معردل القرروض 2017نهايرة الربرع األ يرر مرن عرام فري . و 2016في نهاية عام % 4.75بر

. 2016% فررري نهايرررة عرررام 3.30ًة مرررع % مقارنررر2.95المعدومرررة فررري القطرررا  المصررررفي التركررري إلرررى 
، وصرررل معررردل القرررروض المعدومرررة فررري قطرررا  بنررروك 2017نهايرررة الريرررع األ يرررر مرررن عرررام كرررللك فررري 

 . 2016% في نهاية عام 5.95قياسًا بر  %3.60المشاركة التركي إلى 

 

 


