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أعلن بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب )م( التابع لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. عن تعيين األستاذ 

 التنفيذي للبنك.حمد عبدهللا العقاب في منصب الرئيس 

 

ً منصب نائب الرئيس التنفيذي  حمد واألستاذ العقاب، عالوة على منصبه الجديد، فهو يشغل ايضا

عاماً. كما يشغل األستاذ العقاب  25لمجموعة البركة المصرفية، ولديه خبرة مصرفية تربو على 

ً منصب رئيس مجلس المعايير المحاسبية التابع لهيئة المحاسبة والم راجعة للمؤسسات المالية حاليا

اإلسالمية. كما أنه عضو في مجلس إدارة بنك البركة التركي للمشاركات، والبنك اإلسالمي األردني، 

 وبنك البركة الجزائر وبنك البركة مصر. 

 

كما أعلن البنك كذلك عن ترقية األستاذ طارق محمود كاظم إلى منصب المدير العام لمجموعة 

 األعمال في البنك. 

 

واألستاذ طارق كان يشغل قبل ترقيته منصب نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المساندة في 

عام في العمل المصرفي والخدمات المساندة، وتطبيق  35البنك. ولدى األستاذ كاظم خبرة تناهز ال 

تنفيذية األنظمة المصرفية. كما إنه نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة باكستان، ورئيس اللجنة ال

 لمجلس اإلدارة ولجنة المسئولية االجتماعية للبنك.

 

من جانبه، صرح األستاذ عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ونائب 

رئيس مجلس إدارة بنك البركة اإلسالمي " نحن في مجموعة البركة المصرفية ننظر إلى السوق 

ية التي نتواجد فيها عبر سبعة عشر بلدا في ثالث قارات. لذلك، البحريني كواحد من أسواقنا الرئيس

فأننا نعول كثيرا على هذه التعيينات الجديدة في اإلدارة التنفيذية لبنك البركة اإلسالمي، وفي مقدمتها 

تعيين الرئيس التنفيذي الجديد، في تعزيز تلك المكانة ضمن االستراتيجية الشاملة لمجموعة البركة 

، ونتقدم بالتهنئة الخالصة لألخوين العزيزين حمد العقاب وطارق كاظم متمنين لهم كل المصرفية

 التوفيق في مهامهما الجديدة".

 

 

 

 



2 

 

 نبذة عن مجموعة البركة المصرفية

 

مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف  .كر أّن مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.بويذ

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 ومنحت الوكالة اإلسالمشخص في الدّول التي تعمل فيها. 

. كما منحت الوطني التصنيف مستوى على)القصير المدى(  A3 / المدى( )الطويل +BBBالدرجة 

  Bالمدى( و )الطويل BB بدرجة اائتماني امؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف

 المدى(.  )القصير

 

ً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتقدّم بنوك البركة منتجاتها  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  17وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثّل في وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 

تونس، البحرين، ، مصر، في كّل من األردن تواجد. وللمجموعة حاليا فرع  697 نتدير أكثر م

 ،ـةسوريـ، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية

 .وليبيا إندونيسيا من كل في مكتبي تمثيلو باإلضافة إلى فرع واحد في العراق وألمانيا المغرب

 

 


