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 2018سبتمبر  23

 

 وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية للمشاركة،بنك البركة التركي قام 

سبتمبر الجاري الطالع  14إلى  10بجولة خالل الفترة من في تركيا، للمشاركة أقدم بنك و ش.م.ب

المستثمرين العالميين في السندات والصكوك والقروض من تركيا على أخر التطورات في أداء البنك 

السيد ملك شاه المدير العام للبنك والقطاع المصرفي التركي. وشملت الجولة التي قام بها كل من 

مالك السيد ساعد المدير العام للخزينة والمؤسسات المالية والخدمات المصرفية االستثمارية أوتكو وم

 سنغافورة ودبي ولندن. كل من في العالميين مستثمرين التمساح 

 

لقد أصبحت اجتماعاتنا التحديثية مع "الجولة، قال السيد ملك شاه اوتكو وفي معرض تعليقه على 

التزامنا بالمشاركة تأكيد تيح لنا إعادة ت األنه انعلق أهمية خاصة عليهالمستثمرين حدثًا سنويًا 

المستدامة وتعزيز الحوار الشفاف بين المستثمرين والبنك. وبالنظر إلى األحداث األخيرة التي 

هذه التطورات وآثارها، فإننا نعتقد لالحصول على فهم أفضل في المستثمرين زيادة رغبة وانشترت 

 ." بالغ األهمية والنفعكان ة بأي عملية غير المتعلقهذه الجولة أن توقيت 

 

البيانات المالية التي بما في ذلك مجموعة من القضايا المسئوالن في البنك مع المستثمرين ناقش وقد 

بيئة االقتصاد الكلي، وتطورات السياسة النقدية األخيرة،  ، باإلضافة إلىأعلن عنها البنك مؤخراً 

بتعيين بنك تركيا قام بنك البركة و  .التي اتخذها البنك لالستعداد للتوقعات القادمةً  الترتيباتو

 .لهذا الحدثاإلمارات دبي الوطني كابيتال بصفته المنسق الوحيد 

 

مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف  .ويذكر أّن مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب

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

المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار 

يّة الدولية للتّصنيف تصنيفا ائتمانيا من شخص في الدّول التي تعمل فيها. ومنحت الوكالة اإلسالم

. كما الوطني التصنيف مستوى على)القصير المدى(  A2(bh) / المدى( )الطويل +A (bh)الدرجة 
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 Bالمدى( و )الطويل BB بدرجة اائتماني امنحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف

 المدى(.  )القصير 

 

ً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتقدّم بنوك البركة منتجا تها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقا

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

 مليار دوالر أمريكي. 2.5ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 

 

دولة، حيث  16في وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في  وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثّل

فرع. وللمجموعة حاليا وجود قوّي في كّل من تركيا، األردن، مصر، الجزائر،  700تدير أكثر من 

تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، المملكة العربية السعودية 

 حد في العراق ومكتبي تمثيل في كّل من إندونيسيا وليبيا.والمغرب، باإلضافة إلى فرع وا

 


