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 لمجموعة البركة المصرفيةتأكيد التصنيف االئتماني  الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف تعيد

 إلى أعلى مستوى بين المؤسسات المالية اإلسالمية في المنطقةدرجة المضارب لديها رفع تو

 

  2019يوليو  28 ،المنامة

 

مجموعة منوحة ل"( التصنيفات االئتمانية الدولية المIIRAللتصنيف )"أكدت الوكالة اإلسالمية الدولية 

)طويلة األجل / قصيرة األجل(  BBB  /A3+ عند" أو "المجموعة"( ABGالبركة المصرفية )"

 "مستقرة". منوحة لها بكونهاوحافظت على النظرة المستقبلية لتصنيفاتها الم

 

مستوى  عندلمجموعة البركة المصرفية أيًضا على التصنيفات الوطنية  أكدت الوكالة في تقريرهاكما 

+A (bh / )A2 (bh ) .كما قامت برفع درجة المضارب )مع نظرة مستقبلية مستقرةFiduciary 

Score) وهي أعلى درجة بين المؤّسسات المالية ] 85إلى  81 نم [:للمجموعة إلى الشريحة األعلى ،

 هذا يعكس المعايير االئتمانية القوية في المجموعة.و. اإلسالمية في المنطقة

 

بالمساهمة الكبيرة في إجمالي األصول واألرباح للبنوك الذي أصدرته الوكالة تقرير التصنيف وأقّر 

دن ومصر والجزائر. )"الوحدات"( الموجودة في تركيا واألر التابعة للمجموعة الرئيسية األربعة

ال يوجد بين واسع حيث الجغرافي ال هاعالمجموعة تستفيد من تنوّ  أنّ بالوكالة  أفادت، عالوة على ذلك

، وبالتالي تحسين معظم البلدان التي تتواجد وحدات المجموعة فيها سوى ارتباط اقتصادي ضئيل

الة من حيث ة والفعّ أثنت الوكالة على مصادر السيولة المستقرّ  ذلك،باإلضافة إلى  ؛يةالمخاطر الكلّ 

إطار  يعدّ  ذلك،. إضافة إلى للمجموعة ةقوّ مصدر والتي تعتبر  للمجموعة،نة فة للوحدات المكوّ التكل

 من األمور اإليجابية للمجموعة.الحوكمة المتينة ممارسات و إدارة المخاطر القوي

 

صّرح األستاذ عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، قائال "إّن إعادة و

د تصنيفات المجموعة هي شهادة أخرى على األداء المستقر للمجموعة. وقد أقّر تقييم الوكالة بشأن تأكي

في جودة إدارة األصول، وحوكمة الشركات وإطار درجة المضارب للمجموعة بالتحسن الكبير 

القوي  . وهذا يعكس المعايير القوية ويدّل على اإلطارالحوكمة الشرعية للمجموعة خالل العام السابق

 للحوكمة وممارسات الشريعة".
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نحو تدعيم وتعزيز إطار سياسة إدارة بثبات م واصلت المجموعة التقدّ ويضيف تقرير الوكالة "

الوحدات )التابعة  بينما تستمرّ  سليمة، ضوابط وتوازناتكما تمتلك المجموعة نموذج أعمال والمخاطر. 

عالوة  وهذه العوامل جميعها تساهم في نجاح المجموعة.  ة التشغيل،للمجموعة( في التمتّع باستقالليّ 

على ذلك، تواصل المجموعة االستفادة من اإلشراف التنظيمي القوي من قبل مصرف البحرين 

 ".المركزي، والذي وضع قواعد وأنظمة متخّصصة للبنوك اإلسالمية

 
 

 

 

 نبذة عن مجموعة البركة المصرفية

 

. مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرين المركزي، مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب

ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رّواد العمل المصرفي اإلسالمي على 

 مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول التي تعمل فيها.

ً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتقدّم بنوك البركة  منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقا

الّسمحاء في مجاالت مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ 

 مليار دوالر أمريكي. 2.5ح به للمجموعة رأس المال المصرّ 

 

تقدّم دولة،  17وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في  من خالل وللمجموعة انتشار جغرافي واسع

فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كّل من األردن، مصر، تونس، البحرين،   700 من أكثر عبر خدماتها

 المغرب السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريــة،

 ومكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.باإلضافة إلى فرعين في العراق وألمانيا 
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