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 اإلنجازشركاء في 
  
 
 

  تفاھم مذكرة یوقعان اإلسالمي ومصرف أبوظبي المصرفیة البركة مجموعة
  التحصیل وعملیات العمالء ومدفوعات احاالت العمالء مجاالت التعاون تشمل تبادل

  
 المجموعة ، (ABG) . المصرفیة ش.م.ب البركة وقعت مجموعة: 2019 یولیو 21 األول المنامة

 أكبر وثاني الرائد البنك ، (ADIB) اإلسالمي ومصرف أبوظبي العالمیة الرائدة اإلسالمیة المصرفیة
 ینالمشترك ب التعاون إلى تھدف تفاھم مذكرة ، المتحدة العربیة اإلمارات دولة البنوك اإلسالمیة في

 وعاتمدف معالجة وتعزیز العمالء إحاالت تبادل المؤسستین وشبكة وحداتھما المصرفیة في مجاالت 
 .وعملیات التحصیل العمالء

  
 رفیةالمص البركة لمجموعة التنفیذي الرئیس یوسف، أحمد األستاذ عدنان مذكرة التفاھم كل من وقع

ي ف المسؤولین كبار بحضور اإلسالمي لمصرف أبوظبي التنفیذي مناع، الرئیس واألستاذ مازن
 .المتحدة العربیة اإلمارات ظبي، أبو في اإلسالمي أبوظبي مصرف مقر المجموعة والمصرف في

  
ي ف شراكة إقامة من اإلسالمي ظبي أبو ومصرف المصرفیة البركة مجموعة التفاھم مذكرة وستمّكن

 مجال يف المتبادل البیع عملیات في والتعاون أوسع أسواق إلى بإمكانیة الوصول عمالئھما مجال تزوید
 .والتحصیل المدفوعات

  
 قامةإل سعداء نحن: "المصرفیة البركة لمجموعة التنفیذي الرئیس یوسف، أحمد األستاذ عدنان وقال

التعاون، حیث  من لمزید الزاویة حجر تمثل شراكة خالل من اإلسالمي أبوظبي مصرف مع تحالف
 " .رقمیةال الحلول باستخدام والقنوات الجدیدة للنمو التآزر كثیرة الستكشاف أوجھ فرص اآلن لدینا

  
 یةاإلسالم الشریعة مع المتوافقة المنتجات توفیر مجال في المجموعة الرائدة ھي البركة: "وأضاف

ادلة المتب لإلحالة ستنشئ منصة اإلسالمي مصرف أبوظبي مع االتفاقیة وھذه العالم، مستوى على
 .اسعةالو عمالئنا وقاعدة الكبیر الجغرافي وجودنا مستفیدین من المجموعة والمصرف، بین للعمالء

 التركیز في زیادة مجموعة البركة المصرفیة تنتھجھ االستراتیجي الذي التوجھ مع النھج ھذا ویتماشى
  " .العمالء على

  
جموعة م مع الشراكة: "اإلسالمي لمصرف أبوظبي التنفیذي الرئیس مناع، من جھتھ، قال األستاذ مازن

 للعمالء مضافة مةقی ذات خدمات تقدیم في المتمثلة الشاملة استراتیجیتنا مع وثیق بشكل تتماشى البركة
ولوجیا المعززة تكن المراسلة خدماتنا المصرفیة كفاءة إن زیادة. المصرفیة من تجربتھم تعزز أن یمكن
لتوسع في ا إن استراتیجیة. للعمالء كبیرة فوائد یحقق أن الشبكة الجغرافیة لخدماتنا یمكن توسیع مع

 یبحثون لذینا عمالئنا دعم من االتفاقیة ھذه وسوف تمكننا إلیجابیة،تستمر في تحقیق النتائج ا أعمالنا
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 إننا نتطلع .مختلفة جغرافیة مناطق عبر النقد إدارة من احتیاجاتھم واسعة االنتشار لتلبیة واحدة قناة عن
 .القادمة السنوات خالل البركة مع شراكتنا تعزیز إلى

  
 ولھا تواجد في كل من األردن البحرین ومقرھا بالجملة إسالمي بنك ھي المصرفیة البركة مجموعة
 العربیة ملكةوالم ولبنان وباكستان والجزائر إفریقیا وجنوب وتركیا والسودان والبحرین وتونس ومصر

 إندونیسیا يف تمثیلیان ومكتبان العراق في فرعین إلى باإلضافة وألمانیا، والمغرب وسوریا السعودیة
 .ولیبیا

  
، وتتیح مص   رف أبوظبي اإلس   المي من رائدةمنص   ة رقمیة من أبوظبي اإلس   المي"  وتعد "دایركت
مستخدم موّحدة وسھلة االستخدام، سواء من واجھة  عبرمجموعة من الحلول المصرفیة االستفادة من 

مالیة مبتكرة في مجاالت إدارة  حلوالً خالل أجھزة الكمبیوتر أو الھواتف المتحركة. وتوفر المنص      ة 
ن موالعملیات الدولیة. كما أنھا تش  كل جزءًا  ي،التجار والتمویل ،والمدفوعات اإللكترونیة ،اتالحس  اب

 على المدى الطویل لالرتقاءمص    رف أبوظبي اإلس    المي  ینتھجھااس    تراتیجیة التحویل الرقمي التي 
  .المصرفیةبخدماتھ وعملیاتھ 

  
یة، بما في ذلك مص  ر، التي ویواص  ل مص  رف أبوظبي اإلس  المي تعزیز حض  وره في األس  واق الدول

  فرعاً، باإلضافة إلى المملكة العربیة السعودیة والمملكة المتحدة والسودان والعراق. 70یمتلك فیھا 
  

  معلومات لوسائل االعالم 
  نبذة عن مجموعة البركة المصرفیة

  
. مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرین ویذكر أّن مجموعة البركة المصرفّیة ش.م.ب

المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرین وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رّواد العمل المصرفي 
اإلسالمي على مستوى العالم حیث تقّدم خدماتھا المصرفّیة الممّیزة إلى حوالي ملیار شخص في الّدول 

 +BBBمّیة الدولیة للّتصنیف تصنیفا ائتمانیا من الدرجة التي تعمل فیھا. ومنحت الوكالة اإلسال
(القصیر المدى) على مستوى التصنیف الوطني. كما منحت مؤسسة ستاندرد  A3(الطویل المدى) / 

  (القصیر المدى).   B(الطویل المدى) و BB أند بورز العالمیة المجموعة تصنیفا ائتمانیا بدرجة
  

دماتھا المصرفّیة والمالّیة وفقًا ألحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة وتقّدم بنوك البركة منتجاتھا وخ
الّسمحاء في مجاالت مصرفّیة الّتجزئة، والّتجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزینة، ھذا ویبلغ 

 ملیار دوالر أمریكي. 2.5رأس المال المصرح بھ للمجموعة 
 

دولة، حیث  17دات مصرفّیة تابعة ومكاتب تمثیل في وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممّثل في وح
فرع. وللمجموعة حالیا تواجد في كّل من األردن، مصر، تونس، البحرین، السودان،   700 تدیر أكثر من

وألمانیا  المغرب تركیا، جنوب أفریقیا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربیة السعودیة، سوریــة،
  ومكتبي تمثیل في كل من إندونیسیا ولیبیا.باإلضافة إلى فرعین في العراق 

  
  للتواصل:

  دائرة العالقات المؤسسیة والھویة –نائب رئیس  ،أوشا رامیش
  أرقام التواصل:

973 3933401900 
/242 0097317541122    

  uramesh@albaraka.com البرید اإللكتروني:

mailto:uramesh@albaraka.com
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  اإلنجاز في شركاء
  

  نبذة عن مصرف أبوظبي اإلسالمي
 

اإلسالمي" أحد المصارف الرائدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بأصول  یعد "مصرف أبوظبي
ملیار درھم. ویتجاوز عدد عمالئھ الملیون عمیل، یستفیدون من ثالث أكبر شبكة توزیع  124.6تتجاوز 

جھاز صراف آلي. ویتمیز  700فرعاً وما یزید عن  80في القطاع المصرفي بالدولة والتي تتكون من 
بخدماتھ المصرفیة المتمیزة عبر اإلنترنت واألجھزة الذكیة لیتیح للعمالء سھولة الوصول المصرف 

إلى حساباتھم المصرفیة على مدار الساعة. ویوفر مصرف أبوظبي اإلسالمي مجموعة واسعة من 
المنتجات والخدمات المصرفیة لألفراد والشركات واألعمال إلى جانب الخدمات المصرفیة الخاصة 

، ویجري تداول أسھمھ في سوق 1997الثروات. تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي في عام  وإدارة
 ).ADIBأبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز (

 
موظف، وال یزال المصرف  2000ویتكون فریق عمل المصرف في دولة اإلمارات مما یزید عن 

األسواق التي یتواجد فیھا، الرائد في مجال توظیف وتطویر واستقطاب المواھب المحلیة في كافة 
من إجمالي  %36ویتجلى ذلك من خالل معدل التوطین المرتفع لدى المصرف والذي یبلغ أكثر من 

 القوى العاملة لدیھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 
 

ویواصل مصرف أبوظبي اإلسالمي تعزیز حضوره في األسواق الدولیة، بما في ذلك مصر، التي 
 .فرعاً، باإلضافة إلى المملكة العربیة السعودیة والمملكة المتحدة والسودان والعراق 70 یمتلك فیھا

وتكریمًا لتمیزه وحرصھ الدائم على االبتكار، حصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسالمي في 
العالم" (من مجلة "ذا بانكر" العالمیة)، وجائزة "أفضل مصرف إسالمي رقمي في الشرق األوسط" 

جلة "غلوبال فاینانس"). ویتمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي بسجل حافل بالتمیز على ھذا (من م
الصعید، ویتجسد ذلك في منتجاتھ المتنوعة ومن بینھا حساب التوفیر "غنى"، والبطاقات المغطاة 
بالشراكة مع "االتحاد للطیران" و"اتصاالت"، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمویل التي 

 .مختلف احتیاجات العمالءتلبي 
 
  
  
  
 
 
 
 


