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   بيان صحفي
 

 

 قةفي المنط منظومة المدفوعات لتعزيز تفاهم مذكرة توقعان وماستركارد المصرفية البركة مجموعة

 

المجموعة  ،(ABG) ش.م.ب  المصرفية البركة وقعت مجموعة: 2019 مارس 17 - البحرين I المنامة

 لعالمية،ا المدفوعات صناعة في الرائدة التكنولوجيا المصرفية اإلسالمية الرائدة، وماستركارد، شركة

 يف المشتركة لهما في قيادة نمو قطاع المدفوعات الخبرة تسخير إلى بينهما تهدف تفاهم على مذكرة

 .المنطقة

 

رفية المص البركة لمجموعة التنفيذي الرئيس يوسف، أحمد األستاذ عدنان من كل التفاهم مذكرة ووقع

 بارك بحضور ماستركارد، في أفريقيا وشمال األوسط الشرق قسم رئيس الجبالي، خالد والسيد

 .البحرين بمملكة البركة مقر في وماستركارد المصرفية البركة مجموعة من المسؤولين

 

 األعمال لنمو الجديدة الفرص من االستفادة من المصرفية البركة مجموعة التفاهم مذكرة وستمّكن

". ماستركارد" تقدمها التي والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة خالل من واشراك المستهلكين

 جالم المستخدمة في وحلولها والواسعة المدى من حيث تكنولوجياتها المتنوعة البركة شبكة وستعمل

 .المنطقة في الدفع ابتكارات أحدث تبني دفع الخدمات المصرفية اإلسالمية على

 

مجموعة " يوسف أحمد األستاذ عدنان المصرفية البركة لمجموعة التنفيذي قال الرئيس المناسبة، وبهذه

 مع فاقالعالم، وهذا االت في اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة المنتجات توفير مجال في رائدة هي البركة

ض عرو تحسين شأنه من الذي األمر العالمية، ماستركارد خبرة من االستفادة لنا يتيح ماستركارد

 " .وقاعدة عمالئنا الواسعة الكبير الجغرافي وجودنا من واالستفادة وخدماتنا منتجاتنا

 

 سعداء حنن: "قائالا  ماستركارد، أفريقيا، وشمال األوسط الشرق قسم رئيس الجبالي، خالد السيد وعلق

. نطقةالم المدفوعات فيمنظومة  تعزيز زيادة إلى سعيها في المصرفية البركة مجموعة مع بالتعاون

 يف ماستركارد منتجات مع واالبتكار واألمان الراحة تجربة البركة لعمالء الشراكة هذه وسوف تتيح

 ." البركة مع النقدية غير المدفوعات من جديد عصر دخول إلى نتطلع نحن. العالم أنحاء جميع
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 :مالحظات لوسائل اإلعالم
 

 نبذة عن مجموعة البركة المصرفية

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

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 شخص في الدّول 

 +BBBومنحت الوكالة اإلسالميّة الدولية للتّصنيف تصنيفا ائتمانيا من الدرجة التي تعمل فيها. 

. كما منحت مؤسسة ستاندرد الوطني التصنيف مستوى على)القصير المدى(  A3 / المدى( )الطويل

 المدى(.  )القصير  Bالمدى( و )الطويل BB بدرجة اائتماني اأند بورز العالمية المجموعة تصنيف

 

ا 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. 2.5رأس المال المصرح به للمجموعة 

 

دولة، حيث  17وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثّل في وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 

تونس، البحرين، السودان، ، مصر، في كّل من األردن تواجد. وللمجموعة حاليا فرع  695 نتدير أكثر م

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

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

 
 للتواصل: –مجموعة البركة المصرفية 

 uramesh@albaraka.com : 0097339334019أوشا راميش 

 hsalman@albaraka.com 0097317541122/ 230حوراء مهدي سلمان 

 اإلنجازشركاء في 
 

 

 :ماستركارد حول

 تكنولوجيا شركة هي  ،MA( ،  www.mastercard.com نيويورك بورصة في رمزها) ماستركارد

 كينالمستهل للشركة بين العالمية المدفوعات معالجة شبكة تربط. العالمية المدفوعات صناعة في

ا دولة 210 من أكثر في والشركات والحكومات والتجار المالية والمؤسسات  تجعل منتجات. وإقليما

 وإدارة األعمال،وممارسة  والسفر، التسوق، مثل - اليومية التجارية األنشطة ماستركارد وحلول

ا  وأكثر أسهل - المالية الشؤون  شارك ، MastercardNews على تويتر تابعنا. للجميع كفاءة وأكثر أمنا

نشاطات  حول األخبار آخر على للحصول واشترك Beyond the Transaction مدونة مناقشة في

 .الشركة

 

  كارد عنوان االتصال لماستر

Jandre Nieuwoudt، +971 562255069 
jandre.nieuwoudt@mastercard.com 
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