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ــــاح األرب هـــذه ــات ــون ــك ــت مــعــظــم م ــل ــج وس
من ـــل ـــدخ ال ـــــــادات مــلــحــوظــة، والســـيـــمـــا زي
والعمليات اإلســـالمـــي الــتــمــويــل الــعــمــلــيــات 

االستثمارية.
ــة، ــي ــوم ــم ــع ال ـــة ـــوازن ـــم ــت بـــنـــود ال ــل ــج وس
ــة ــط ــش ــاألن ب ــة ــق ــل ــع ــت ــم ـــود ال ـــن ـــب ـــا ال ـــم ـــي والس
نموا ــة ــي ــاس األس ــة ــاري ــم ــث ــت واالس التمويلية 
ــول األص مجموع ــاع ــف ارت ــى إل أدى ملحوظا، 
بــنــهــايــة  دوالر ـــارات ـــي ـــل م  7.4 ــــى إل ــل  ــص ــي ل
 5.8 مــع  بالمقارنة  2006 أيــلــول سبتمبر/
،2005 ســبــتــمــبــر ــة ــاي ــه ــن ب دوالر  مـــلـــيـــارات 
المئة.  ــي ف  28 نسبتها زيـــادة بــذلــك  محققة 
 1.2 بقيمة المؤجلة الــبــيــوع ــم ذم وارتــفــعــت 
ــارات  ــي ــل م  3.9 لــتــبــلــغ ــي ــرك ــي أم دوالر  ــار  ــي ــل م
سجلت كــمــا   .2006 ــر ــب ــم ــت ــب س فـــي  دوالر 
والــحــســابــات ــــــع الـــعـــمـــالء حـــســـابـــات ودائ

المطلقة االســتــثــمــار وحـــســـابـــات األخــــــرى 
أميركي  دوالر مليار  1.1 بلغت كبيرة  زيـــادة 
نسبته مــا  أي دوالر مليارات 5.6 ــي إل لتصل

المئة. 23في
التسعة خــــالل ـــل ـــدخ ال صـــافـــي وأرتـــفـــع 
لــيــبــلــغ   2006 ــــام ــــع ال ــــن  م ـــــــي  األول ـــر  ـــه أش
ــادة  ــزي ب أي ــي ــرك ــي أم دوالر ــون  ــي ــل م  83.05
بــالــمــقــارنــة  ــــك وذل ــة،  ــئ ــم ال فـــي   39 نــســبــتــهــا
لألشهر  ــي  ــرك ــي أم دوالر  مــلــيــون  59.67 مــع
وقد هــذا  .2005 ــام ــع ال ــن م األولـــى التسعة 
حــقــوق ــم ــص خ ــد ــع ب ـــل ـــدخ ـــع صـــافـــي ال ـــف أرت
ــي  إل لــيــصــل ــة ــئ ــم ال فـــي   34 بــنــســبــة ــة  ــي ــل األق
بمبلغ مقارنة أميركي دوالر مليون 50.96
الفترة  خــالل أمــيــركــي دوالر مليون   38.11

30 سبتمبر 2005. في المنتهية
في   88 بــنــســبــة الــمــلــكــيــة حـــقـــوق  ونـــمـــت 

كما  أميركي دوالر مليون 948 لتبلغ المئة
 505 مـــع  ــة ــارن ــق م  2006 ســبــتــمــبــر   30 فـــي
من الــفــتــرة ــس ــف ــن ل أمــيــركــي دوالر  ــن  ــي ــالي م
النتائج ــذه ه أن البيان وأكـــد  .2005 الــعــام
ـــزام ـــت ــة وال ــق ث ــي ــام ــن ـــوح إلــــى ت ـــوض ــر ب ــي ــش ت
بالنسبة الحال كذلك بالمجموعة، العمالء

للمساهمين.
مجموعة إدارة مــجــلــس ــس ــي رئ ــــرح  وص
عــبــداهللا ــح ــال ص الــشــيــخ ــة الــمــصــرفــيــة ــرك ــب ال
طموحة خــطــط لــديــهــا الــمــجــمــوعــة  أن  ــل  ــام ك
في ـــادة عــمــلــيــاتــهــا وأنــشــطــتــهــا ـــزي ــرة ل ــي ــب وك
التي وتلك حاليا فيها توجد التي ـــواق األس

فيها. للدخول تخطط

كــامــل بــالــجــهــود ــخ صــالــح ــي ــش ـــــاد ال وأش
ــدات ــوح وال التنفيذية اإلدارة بذلتها الــتــي
نــجــاح ـــى إل وأدت ــة ــالق ــع ال ذات  ــــــراف  واألط
ــة، ــي ــرف ــص ــم ال ـــة ـــرك ـــب ــــور مــجــمــوعــة ال ــــط وت
تؤهلها ــة ــان ــك م ـــي ف ــة ــوع ــم ــج ــم ال ـــت  ـــع ووض
مكانتها تعزيز  في  وتساهم النمو  من  لمزيد
اإلســـالمـــي ــي ــرف ــص ــم ال ــل ــم ــع ـــي ال ــــدة ف ــــرائ ال

إقليمياوعالميا.
ــذي ــي ــف ــن ــت ال ـــس ـــي ـــرئ ـــه، أكـــــد ال ـــب ـــان مــــن ج
النتائج أن  يوسف أحمد عدنان للمجموعة 
التسعة ــر  ــه ــألش ل حــقــقــنــاهــا ــي  ــت ال الــبــاهــرة 
توقعاتنا ــد  ــؤك ت ــي ــال ــح ال ــام ــع ال ــن  م ــــى  األول
وعــمــلــيــات ــــل ـــي دخ ف ــو ــم ــن ــــأن ال ــة ب ــق ــاب ــس ال

بكثير أكــبــر سيكون ــام ــع ال لــهــذا المجموعة 
التقديرات. من

عــلــى جــــــاءت ـــج  ـــائ ـــت ـــن ال ـــــذه  ه أن  وأكــــــد 
اتخذناها التي الــمــبــادرات مجموعة ــاس  أس
المجموعة، لوحدات المالية الموارد لتعزيز
وتقنيا بشريا التشغيلية  البيئة  وتحسين
تحفيز فــي نــجــاحــنــا عــلــى ــــالوة  ع ورقــابــيــا، 
في للعمل للمجموعة الــتــابــعــة ـــدات  ـــوح ال
عــدنــان واعــتــبــر ــل اســتــراتــيــجــيــة مــوحــدة. ظ
هذه ــالل  خ ــن وم المجموعة أن  يوسف أحمد
لتحقيق الصحيح  الطريق على تسير النتائج 
وهو أعمالها الستراتيجية الرئيسي الهدف

قيمة حقوق المساهمين. زيادة
المصرفية الــبــركــة مجموعة  أن ـــاف  وأض
ــة ــي ــالم تــعــتــبــر الــمــجــمــوعــة الــمــصــرفــيــة اإلس
الواسع التنوع  هذا مثل  تمتلك  التي الوحيدة 
في ــرة ــب ــخ وال ــن حــيــث الــوجــود الــجــغــرافــي م
الدخول يعتزمون أنهم ـــح وأوض األســــواق،
من ــد ــزي ــم ب اإلســــالمــــي ــي ــرف ــص ــم ــوق ال ــس ــل ل

المبتكرة. والخدمات المالية المنتجات
ـــة مــن ـــزم ـــــع ح ـــــه تــــم وض ـــــى أن ـــــــار إل وأش
فيما ــالت ــام ــع ــت ال حــجــم لـــزيـــادة  الـــمـــبـــادرات 
وتطوير وتــحــديــث المجموعة ـــدات وح بين 
المعايير ــة ــوي ــق وت عملنا ــة ــم ــظ وأن ــج  ــاه ــن م
والسياسات المجموعة بحوكمة الخاصة
فنحن لذلك ـــرى. األخ والتنظيمية الرقابية
ـــداد ـــع ـــت االس أتـــــم ـــى ـــل فــــي وضـــــع مـــمـــتـــاز وع
ــال ــم األع فــي ــع ــوس ــت ال ــول فــي مــرحــلــة ــدخ ــل ل

مواجهة على قــدراتــنــا مــن ثقة على أنــنــا  كما 
المتالحقة التطورات عن الناجمة التحديات
اإلســالمــي المصرفي  ــوق ــس ال يشهدها الــتــي 
تمويلية فـــرص ــن م ــره  ــوف ت مما ــادة ــف ــت واالس

واستثماريةكبيرة.
المصرفية البركة مجموعة أن ــى إل يشار
الرئيسي مقرها ، عالمي ــي ــالم إس بنك ــي  ه
الصيرفة ــات ــدم خ ــدم ــق وت الــبــحــريــن، مملكة 
وخدمات واالستثمارية،  والتجارية الفردية
ــة ــع ــري ــش ال ـــــك وفـــقـــا لـــمـــبـــادئ ـــة وذل ـــزان ـــخ ال

السمحة.
ــه ب ــــص  ــــرخ ــــم ال ـــــال ـــــم ال رأس  ويــــبــــلــــغ 
بينما  أمــيــركــي  دوالر  مليار  1.5 للمجموعة
مليار ــو ــح ن الــمــلــكــيــة ــوق ــق ح ــوع  ــم ــج م يــبــلــغ 
شبكة الــمــجــمــوعــة  ــك ــل ــم وت أمــيــركــي.  دوالر 
التابعة ــارف ــص ــم ال مــن واســعــة جــغــرافــيــة 
بدورها والــتــي بــلــدان، عشر فــي والــمــوجــودة 
 200 ـــن م أكـــثـــر ــــالل ـــن خ ــا م ــه ــات ــدم تـــقـــدم خ
الــبــركــة ــك ــن ــــي:  ب ه ــــذه الــمــصــارف ــــرع. وه ف
البحرين، - األمين بنك  الجزائر،   - الجزائر
بنك ــن، ــري ــح ــب ال  - ـــي ـــالم اإلس ــة  ــرك ــب ال ــك  ــن ب
ــر، ــص م - ـــودي ـــع ـــس ال الـــمـــصـــري  الــتــمــويــل 
بنك األردن، - ــــــي األردن اإلســـالمـــي ــك  ــن ــب ال
المتحد البركة بنك  لبنان،  - لبنان البركة
الـــســـودان ــة ــرك ــب ال ــك ــن ــا، ب ــي ــق ــري ــوب إف ــن - ج
الــســعــودي الــتــمــويــل بــنــك الــــــســــــودان،    -
التركي الــبــركــة  ــك  ــن وب ــس، ــون ت  - الــتــونــســي 

باكستان. - البركة وبنك للمشاركات

األصولتنموإلى1.6ملياردوالر

أشهر تسعة في ٪ 39 أرباح مجموعة البركة المصرفية نمو
§الوسط-المحرراالقتصادي

عن لها، مقرا البحرين مــن  وتتخذ المصرفية، البركة مجموعة أعلنت  ]
لما وفقا الدخل وصافي الموجودات في قوية نمو معدالت تحقيق استمرار
األولى التسعة لألشهر  المالية نتائجها عن فيه كشفت بيان في أمس عنه أعلنت 

.2006 العام من
دوالر  مليون 232 إلى ليصل التشغيلي الدخل  نمو النتائج  هذه وأوضحت
مليون   201 مع  بالمقارنة  2006 العام من  األولى  التسعة األشهر عن أميركي
في  إيجابا انعكس الــذي األمــر  2005 العام من الفترة نفس مع أميركي دوالر
خالل  التشغيلية األربــاح صافي إجمالي على المئة في  30 بنسبة زيادة شكل

الجاري. العام من الثالث الربع

كامل صالح يوسفالشيخ عدنان

§الوسط-المحرراالقتصادي

«فيتش الــدولــيــة  االئــتــمــان تصنيف ــة ــال وك رفــعــت   ]
ـــي االئــتــمــانــي ـــدول ال ــك الــخــلــيــج ــن ــز» تــصــنــيــف ب ــج ــن ــت ري
«F1»و «A» الــــى األجـــــل والــقــصــيــر األجـــــل  ـــل  ـــوي ـــط ال
تقرير ـــي وف ــًا.  ــق ــاب س  «F2»و  «-A» ــن م ــي، ــوال ــت ال عــلــى 
دول ــي ف ــارف ــص ــم ال تــتــلــقــاه ــم الـــذي ــدع ــأن ال ــش ـــاص ب خ
أن «فــيــتــش» وكــالــة ذكـــرت  الخليجي، الــتــعــاون  مجلس 
التحسن يــعــكــس الـــدولـــي الــخــلــيــج ــك  ــن ب تصنيف  ـــع  رف
يمارس الــتــي  االقــتــصــاديــة البيئة شهدته  الـــذي  الكبير 
ــاد ازدي ــى إل باإلضافة فيها، الرئيسية أعماله المصرف
تقديم على الــمــصــرف ــي ف المساهمة الــحــكــومــات ـــدرة  ق
ـــاع األوض أن ــة ــال ــوك ال ــة. وذكــــرت ــاج ــح ــه عــنــد ال ــم ل ــدع ال

والــغــاز النفط ــار ــع أس بسبب تحسنت ــد ق االقــتــصــاديــة 
وانتعاش العام االنــفــاق ارتــفــاع الــى  أدى  مما المرتفعة، 
التعاون. مجلس دول مختلف في االقتصادية الحركة
خالد ــي  ــدول ال الخليج لبنك التنفيذي الرئيس ـــرب وأع
التصنيف مــســتــوى ــع ــرف ب ســعــادتــه ــن  ع ــز،  ــاي ــف ال محمد 
بأحد يتمتع المصرف ان ــداً ــؤك م للمصرف، االئتماني 
المالية المؤسسات بين االئتمانية التصنيفات أعلى
تصنيف رفـــع أن الــفــايــز  وأضــــاف  ــــط. األوس ــرق  ــش ال ــي  ف
ــل ــاث ــم م رفـــــع أعــــقــــاب فــــي  ـــي  ـــأت ي  «A» الـــــى ـــرف  ـــص ـــم ال
ــالل خ األخـــــرى الــتــصــنــيــف وكـــــاالت ــل  ــب ق مـــن  لتصنيفه 
ــوي ــق ال ــي ــال ــم ال األداء ــد ــؤك ي ــا ــم م ــة،  ــي ــاض ــم ال ــوات  ــن ــس ال
على ــز ــك ــرت ت الــتــي ــه ــت ــي ــج ــي ــرات ــت اس ـــاح  ـــج ون ــرف  ــص ــم ــل ل

مجلس دول  فــي االستثمارية المصرفية أعماله تطوير
االئتماني التصنيف أن ـــح وأوض الخليجي. الــتــعــاون
ــودة ــج ال إلـــى يــشــيــر ــش» ــت ــي «ف ــة  ــال ــوك ل  «A» ــة ــئ ــف ال مـــن 
االئــتــمــان مــخــاطــر مــســتــوى الــعــالــيــة لــالئــتــمــان ويــعــكــس
ــات ــزام ــت االل تــســديــد عــلــى الــكــبــيــرة والـــقـــدرة  المنخفض 
متطلبات أن إلـــى ــز ــاي ــف ال ـــــار وأش ــرف. ــص ــم ــل ل ــة  ــي ــال ــم ال
الى ــاداً ــن ــت اس تحديدها سيتم للمؤسسات ــال ــم ال رأس 
إتفاق لمقترحات ــًا ــق وف االئــتــمــانــي، تصنيفها مستوى 
سيتم الــتــي ـــال ـــم ال رأس مــــالءة بــشــأن ــة  ــي ــان ــث ال بــــازل 
ــروري ــض ال ــن م ــه ــإن ف ــك  ــذل ل  .2008 ــام ــع ال ــي  ف تطبيقها
مستويات أعــلــى لتحقيق حثيثَاً تسعى أن للمصارف
بنك أن إلـــى ــار ــش ي ــي. ــان ــم ــت اإلئ الــتــصــنــيــف مـــن  مــمــكــنــة 

ــرا لــه، ــق م الــبــحــريــن مــن ـــي، الــــذي يــتــخــذ ـــدول الــخــلــيــج ال
ــال ــم األع ــال ــج م ــي ف ــــط األوس ــرق ــش ــارف ال ــص ــن أبــــرز م م
أساسي بشكل أعماله ويــركــز االستثمارية، المصرفية
العربية. الخليج  لـــدول الــتــعــاون مجلس ـــواق  أس على 
ــد  ــزي وت دوالر، ــار ــي ــل م  24 الـــمـــصـــرف ـــــول أص تـــتـــجـــاوز 
مليار   20 ــن ع الــعــمــالء لــحــســاب  يــديــرهــا ــي  ــت ال األصــــول 
 30 مــن ألكثر يمتد الــذي الحافل تاريخه وخــالل  دوالر.
المنتجات ــن م الكثير  ــي  ــدول ال الخليج بنك قــدم ــًا،  ــام ع
االحتياجات تلبي الــتــي المتميزة المالية ــات ــدم ــخ وال
المصرفية ـــال ـــم األع ـــك  ذل فـــي ــا ــم ب ــه،  ــالئ ــم ــع ل ــة  ــاص ــخ ال
ــات ــروع ــش ــم ال ــل  ــوي ــم وت األصـــــول وإدارة  ــة  ــاري ــم ــث ــت االس

اإلسالمي. والتمويل

«A» الى الدولي الخليج بنك تصنيف «فيتش»ترفع
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