
1 
 

  
  

 اإلنجازشركاء في 
  
  

 بیان صحفي
 
 
  

الفئة األولى لرأس المال على ن مدرجة مأول صكوك بنك البركة تركیا للمشاركات ینجح في إصدار 
  مستوى القطاع المصرفي التركي 

  
 

  2018فبرایر  21
  

إحدى الوحدات المصرفیة التابعة لمجموعة البركة  وھو( للمشاركات بنك البركة التركيأعلن 
في تركیا لرأس المال ولى الفئة األعن نجاحھ في إصدار أول صكوك دائمة من  ،)المصرفیة ش.م.ب

لرائدة معلما العملیة اوتشكل ھذه  .3بازل متوافقة مع متطلبات ولى ألمن الفئة اصكوك مدرجة وأول 
وقد  .ككل لقطاع المصرفي التركيمصدر ھام لالبتكار لوبنوك التشاركیة في تركیا رئیسیا لقطاع ال

وشارك فیھا ، %10ملیون دوالر أمریكي بمعدل ربح قدره  205تم تسعیر الصكوك التي تبلغ قیمتھا 
  العدید من البنوك اإلقلیمیة والدولیة. 

  
 تركیا للمشاركاتالبركة بنك المدیر العام لأوتكو، السید ملك شاه ، قال عملیةوفي تعلیقھ على ھذه ال

المبتكرة التي تؤكد مرة عملیة "بصفتنا أول بنك مشاركة في تركیا، نحن فخورون بإصدار ھذه ال
كون یسیضمن أن لعملیة اإلصدار أخرى وتعكس الطموحات الرائدة لمؤسستنا. إن اإلغالق الناجح 

في القطاع القاعدة الرأسمالیة المرتفعة ات من بین المؤسسات ذتركیا للمشاركات البركة بنك 
 وقد .“ للمضي قدما في دعمنا لالقتصاد التركيموضع ممتاز وھذا یضعنا في  ،المصرفي التركي
درجة ملصكوك شركة بیریكت وان المحدودة، وھي شركة ذات أغراض خاصة، وأصدرت شھادات 

  . األیرلندیةفي البورصة 
  

مالیة: "نأمل أن تكون المؤسسات اللخزینة ولمساعد المدیر العام  حمالك تمساالسید قال من جھتھ، 
من لرؤیة فوائد زیادة رأس المال ككل بمثابة نقطة انطالق للقطاع المصرفي التركي العملیة ھذه 

على  للتطبیقباعتبارھا بدیال قابال  3المتوافقة مع بازل المركبة وإصدار مثل ھذه األدوات خالل 
  ." المدى الطویل لجمع رأس المال

  
المؤسسة العربیة من بنك كل ، للعملیة بنك ستاندرد تشارترد، بصفتھ المنسق العالميإلى وقد انضم 

المدیرین شكلوا معا ، ونوربانك، الذین وكیو إنفستوبنك اإلمارات دبي الوطني، المصرفیة 
 .لإلصدارالرئیسیین المشتركین 
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مرخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف ) البركة المصرفیة (ش.م.بویذكر أن مجموعة 

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 

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

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

المدى (على +BB كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمیة المجموعة تصنیف ائتماني بدرجة
 ).على المدى القصیر(  B الطویل) و

 
وتقدم بنوك البركة منتجاتھا وخدماتھا المصرفیة والمالیة وفقًا ألحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة 

في مجاالت مصرفیة التجزئة، والتجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزینة، ھذا السمحاء 
ملیار دوالر أمریكي، كما یبلغ مجموع الحقوق نحو  1.5ویبلغ رأس المال المصرح بھ للمجموعة 

 .ملیار دوالر أمریكي2
 

دولة،  16وللمجموعة انتشارًا جغرافیًا واسعًا ممثًال في وحدات مصرفیة تابعة ومكاتب تمثیل في 
فرع في كل من: تركیا، األردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان،  700حیث تدیر أكثر من 

 ،والمغرب المملكة العربیة السعودیةفریقیا، لبنان، سوریــة، العراق، البحرین، باكستان، جنوب أ
 .ولیبیاباإلضافة إلى مكتبي تمثیل في كل من إندونیسیا 

 


