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 عدنان أحمد يوسف
 _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ 

 رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين 
 

 لس إدارة جمعية مصارف البحرين. يشغل األستاذ عدنان أحمد يوسف حاليا منصب رئيس مج
 

يعد األستاذ عدنان أحمد يوسف شخصية مصرفية بارزة، كما يحظى بخبرة طويلة تربو على أربعة  
عقود من الخبرة المصرفية الدولية. وهو حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال،  

آخر    عاماً، حيث كان   20تزيد عن  لمدة  المملكة المتحدة، وعمل سابقاً في المؤسسة العربية المصرفية  

منصب شغله في المؤسسة عضو مجلس اإلدارة. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة  
. كما كان األستاذ عدنان رئيس اتحاد المصارف  2020ولغاية العام    2004المصرفية منذ تأسيسها عام  

 (.  2013-2007العربية، لبنان لدورتين )

 
 مجموعة البركة المصرفية  

 
ان أحمد يوسف منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في مجموعة البركة  عدن األستاذ شغل 

والتي كانت    2004. وقد أسس مجموعة البركة المصرفية في عام  2004المصرفية منذ أغسطس  

  األوسط وشمال أفريقيا وتركيا  الشرقمتنوعة في منطقة  إسالمية  مصارف    10من    في البداية تتكون  

إلى صرح رائد للخدمات المصرفية    وتحويلها، ونجح في قيادة المجموعة  وجنوب أفريقيا وباكستان
 اإلسالمية في العالم.  

 
  حتى   2004عدنان يوسف )أغسطس   األستاذ قيادة  أهم اإلنجازات التي حققتها مجموعة البركة تحت  

 (:  2020عام 

 

  فرعا    131مليار دوالر أمريكي مع    1,4في أصولها من  ملموساً  شهدت مجموعة البركة نمواً   •

إلى  10في   و  24  دول  أمريكي  دوالر  في  700حوالي  مليار  و  17  فرع  توسعت  دولة. 

إصدار األسهم  اهم  سفي آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وبصورة أكبر  المجموعة  
إلى   المجموعة  العام في زيادة رأسمال    خالل عام مليار دوالر أمريكي  الخاص واالكتتاب 

 .  وواثقة  راسخة ى بخط المجموعة  نمو تعزيز مسيرة  في  ، مما أسهم2006

تصنيف  • مصرفية    بأنها المجموعة    تم  مجموعة  وشهدت  إسالمية  أكثر  المنطقة،  في  تنوعاً 
عمليات االستحواذ. وقد تم توحيد  ة و التشغيلي العمليات  ملموساً على مستوى  نمواً  المجموعة  
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الناجح  طالق  اإلمن خالل    2009  عام   في غضون   لمجموعة البركةمصرفية  هوية الوحدات ال

للمجموعةالهوية  لل البركةجديدة  لمجموعة  التجارية  العالمة  قيمة  وتبلغ    237  المصرفية  . 

 عالمة تجارية.    500ألفضل   2015 مليون دوالر، وفق تقرير براند فايننس لعام

جاءت مجموعة البركة المصرفية ضمن قائمة أفضل شركات النمو العالمية من قبل المنتدى   •
أوروبا، وآسيا، والشرق األوسط، وذلك لتجاوز معايير    في(  2014االقتصاد العالمي )سبتمبر  

اإل  نمو  حيث  من  في  الصناعة  الريادة  وتحقيق  المبتكرة  العمل  ممارسات  وتعزيز  يرادات 
 ولية االجتماعية.  ئالمس

  وتتضمن منتج وخدمة في مختلف الدول،    300أكثر من  توفر  المصرفية  مجموعة البركة  باتت   •

من   أكثر  عمالئها  مجموعة    5,2قائمة  أفضل  بجائزة  المجموعة  فازت  كما  عميل.  مليون 

رائدة  مؤسسة  ية من العديد من المطبوعات والمؤسسات، وتعد  للخدمات المصرفية اإلسالم 
 في التطوير والتوسع.  

 
قيمة نقدية    وحققت المجموعة عدنان أحمد يوسف،    األستاذ أداء المجموعة متميزاً تحت قيادة    كانلقد  

. ومن  2006منذ االكتتاب العام األولي في عام    سنة توزيع أرباح ملموسة كل  مع  عالية للمساهمين  

طرح معامالت    ثم،  لالكتتاب العامأسهم بنك البركة تركيا  طرح  أبرز اإلنجازات التي حققتها المجموعة  
في باكستان،  صرفين ضخمين  في سوريا، واالستحواذ على ممصرف تابع  مرابحة وصكوك، وافتتاح  

ن دوالر من الفئة )أ( من رأس المال ومتوافقة مع  مليو  400صكوك دائمة بقيمة  فضال عن طرح  

 . تأسيس مصرف جديد تابع للبركة في المغرب ، ومؤخرا 3متطلبات بازل 

 
 
 

 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب 
 

 2004إلى أغسطس  2002الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة: أبريل 

 
قبل    اإلدارةعضو مجلس    عدنان منصب   األستاذ شغل   القيام  لب منه  . كما ط  2002لبضع سنوات 

 بهدف توجيه البنك وإدارته لتحقيق أداء أفضل.   2002وليات الرئيس التنفيذي في عام ئ مسب

 
، ويبلغ إجمالي  1979يعد بنك البحرين اإلسالمي أول بنك إسالمي يتأسس في البحرين، وذلك عام  

   مليار دوالر أمريكي.  5,2أصوله في الوقت الحالي 

 
الريادي كصرح مصرفي  بما عزز دوره    بمهارة فائقة عدنان في إدارة شئون البنك    األستاذ نجح  لقد  

 في مملكة البحرين.   متميز 
 

   2000 –  1980: )بنك أ بي سي(  المصرفية )ش.م.ب( العربية المؤسسة 

 
نمو األعمال، وإحداث التغيير    بهدف تعزيز عدنان العديد من المناصب داخل المؤسسة    األستاذ شغل  

إدارة  المنشود   المؤسسي  المصرفية، واإلشراف على  العربية  ذلك  المؤسسة  بما في  لجنة  ،  عضوية 
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للمساهمة في إدارة البنك وشركاته التابعة، وشركاته الزميلة، وذلك    1995-1994اإلدارة خالل الفترة  

 ى يتم تعيين الرئيس والرئيس التنفيذي.  حت
 
 

 بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي )ش.م.ب.م(  
 

   2000إلى مارس  1998رئيس مجلس اإلدارة: 

 
 شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي.  

 
)ش.م.ب.م(  يعد   اإلسالمي  المصرفية  العربية  المؤسسة  ً بنك  المصرفية    اً رائد   صرحا للخدمات 

شتمل على وحدات للتجارة والتمويل الهيكلي وإدارة  بعة للمؤسسة العربية المصرفية، وي تاالاإلسالمية  
 الصناديق.  

 
المساهمين.    عدنان   األستاذ قد كان  ل البنك وزيادة قيمة  أداء  مسئولياته  تضمنت  و مسئوال عن تعزيز 

وتطبيقها،    األخرى  اإلدارة  مجلس  سياسات  اإلقليمي  وإعداد  المستوى  على  العمل  فرص  اكتشاف 
والدولي، وطرح منتجات جديدة في السوق، وضمان نجاح عمليات إطالق المنتجات وتطويرها، فضال  
عن إدارة سياسات البنك المالية واإلسالمية، والتأكد من الحفاظ على ميزانية البنك وخطط العمل،  

ك ومجموعة البركة  نمع المؤسسات والشركات، بما يعود بالفائدة على الب  إستراتيجية ر عالقات  وتطوي
 اإلسالمية.  

 
  1998-1992نائب رئيس أول ورئيس قسم العالم العربي: 

 
، باإلضافة إلى ترشيحه لمنصب الرئيس  1992عدنان كرئيس قسم العالم العربي عام    األستاذ تم تعيين  

مؤسسة العربية المصرفية لالستثمار والخدمات )ش.م.ب.م(. وقد تركزت مسئولياته  التنفيذي لشركة ال
و اإلشراف  على  العربي  العالم  قسم  رئيس  باعتباره  وحدات  الاألساسية  ألنشطة  والتخطيط  متابعة 

تضم فروعاً، وشركات تابعة، ومكاتب    التي  )بنك أ بي سي( مجموعة المؤسسة العربية المصرفية  
 تمثيلية في العالم العربي.  

 
مسئولية   المكتب    األستاذ تضمنت  سياسات  تنفيذ  وضمان  القسم،  أنشطة  جميع  بين  التنسيق  عدنان 

أول   لمسئول  الفعلية  المهام  أداء  الغرض، فضال عن  لهذا  الرئيسي  المكتب  مع  والتنسيق  الرئيسي، 
األعمال الجديدة التي    فيما يتعلق بفرص   يقديم عروض إلى المكتب الرئيساالئتمان في المنطقة، وت

 دمها الوحدات ذات الصلة، والتنسيق ومتابعة الميزانية وخطط األعمال لجميع وحدات القسم.  قت
 

أعضاء في لجنة اإلدارة لمجموعة    ةعدنان واحداً من ثالث   األستاذ ، أصبح  1995  -1994وخالل الفترة  

وعضو مجلس  والتي تأسست بعد خروج الرئيس التنفيذي    )بنك أ بي سي( ية المصرفية  المؤسسة العرب
 البنك.  شئون ، وكانت تهدف إلى إدارة 1994للمؤسسة عام اإلدارة 
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مجموعة المؤسسة العربية المصرفية  نطاق  ع  ي توسالخاصة بعملية  الفي تنظيم  عدنان    األستاذ ونجح  
من خالل مكتب تمثيلي في البداية، ثم ضخ رأس مال بقيمة    1993في الجزائر عام    )بنك أ بي سي( 

وتم  .  )بنك أ بي سي(   مليون دوالر أمريكي وتطويره إلى شركة تابعة للمؤسسة العربية المصرفية   20

 ً افتتاح مكاتب تمثيلية في أبوظبي والدار البيضاء، ومن ثم تعزيز توسع المجموعة في العالم    أيضا
في إعادة هيكلة شركة المؤسسة العربية المصرفية لالستثمار والخدمات    عدنان  ذ األستاوساهم  العربي.  

 )ش.م.ب.م(، وتحويلها إلى بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي.  
 

 1992 -1988رئيس قسم التسويق العالمي والمؤسسات المالية: 

 
  قسم التسويق العالمي والمؤسسات المالية لتعزيز مكانة مجموعة المؤسسة العربية المصرفية   تم تأسيس

تطوير وتوثيق عالقات  فضالً عن  باعتبارها مصرفاً عربياً رائداً في األسواق الدولية،    )بنك أ بي سي( 
 المجموعة مع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم.  

 
تركزت   العمالء    في  عدنان   األستاذ مسئوليات  وقد  مع  العالقات  المحتملين، وتوطيد  العمالء  تحديد 

المؤسسة   المجموعة، وطرح  بي سي( المصرفية  العربية  لصالح  أ  الدولي    )بنك  المالي  العالم  على 
ع الهيئات  القائمة م  ا ، وتوسيع نطاق عالقاتهالمؤسسة باعتبارها مصرفاً عربياً رائداً، وتعزيز صورة  

تطوير   إلى  إضافة  العالم،  أنحاء  جميع  في  المالية  والمؤسسات  المركزية  والمصارف  الحكومية 
والفروع   التمثيلية  المكاتب  العالم عن طريق  أنحاء  في جميع  المؤسسة  نشاط  لتوسعة  استراتيجيات 

سات التسويقية  والشركات التابعة، وتنسيق استراتيجيات التسويق للمجموعة، وضمان االلتزام بالسيا
 .     )بنك أ بي سي(  لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية

 
  اً بارز  اً دوركما لعب  ،  1988عام  إبان  افتتاح مكتب تمثيلي في طهران  ساهم بنجاح في تنظيم عملية  و

 فرعاً.    23األردن وهو بنك أردني كان يملك حينذاك    -المصرفية  العربية  في االستحواذ على المؤسسة  
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 1988 -1980نائب الرئيس األول ونائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية التجارية: 

 
،  1980عام    مديرعلى مستوى    )بنك أ بي سي( إلى المؤسسة العربية المصرفية    عدنان   األستاذ انضم  

المهني تطوراً سريعاً، حيث شغل منصب نائب الرئيس األول ونائب المدير العام في    ه وشهد مسار
)بنك أ بي  المصرفية  العربية  فروع المؤسسة    بين البحرين، وهو األكبر  مملكة  الفرع الرئيسي في  

إدارة محفظة القروض المتنوعة التي كانت تبلغ قيمتها    في   ه. وقد تركزت مسئوليات1984عام    سي(

تم توسعة    عدنان  األستاذ جانب  الفترة، وبناء على مبادرة خاصة من    تلكرات دوالر. وخالل  مليا  5

نشاط المؤسسة من خالل المكاتب التمثيلية في طرابلس، وطوكيو، وهيوستن، وتونس )وقد تطور إلى  
 فرع ثم شركة تابعة(، والقاهرة.  

 
 

  1980-1975أمريكان إكسبريس، البحرين: 

 
في اإلشراف على    همدير مساعد للعمليات، حيث تركزت مسئوليت  عدنان في منصب   األستاذ   تم تعيين
دورة تدريبية    تلقىمليون دوالر أمريكي. وقد    240التشغيلية المتعلقة بمحفظة القروض بقيمة    الجوانب 

 في التحليل االئتماني والتسويق في سنغافورة.  
 

 1974-1973حبيب بنك: 

 
 دورة تنفيذية في جميع جوانب العمليات التشغيلية.   عدنان  األستاذ تلقى 
 

 عضوية مجالس اإلدارة 
 

يوسف    األستاذ شغل   أحمد  و عدنان  التالية  ية  عضورئاسة  اإلدارات  البركة  مجالس  مجموعة  في 
 المصرفية ش.م.ب:  

 
 رئيس مجلس اإلدارة  

 بنك البركة التركي للمشاركات  •
 بنك البركة الجزائر  •
 البركة باكستان المحدود بنك  •
 بنك البركة السودان  •
 بنك البركة المحدود، جنوب أفريقيا   •
 بنك البركة سوريا   •
 واالنماء، المغرب بنك التمويل   •
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 عضو مجلس اإلدارة  
 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  – بنك البركة اإلسالمي، البحرين •
 عضو مجلس اإلدارة   –بنك البركة اإلسالمي تونس   •
 عضو مجلس اإلدارة   – إتقان كابيتال، جدة  •

 
 مؤسسات أخرى بخالف مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب مجالس إدارات عضوية 

 

 معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية  – عضو مجلس اإلدارة  •
 عضو مجلس اإلدارة، الكلية الملكية للبنات، مملكة البحرين  •
ً  ة اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذيعضو مجلس  •  البحرين مملكة ، بورصة البحرين، سابقا
 (2013مايو  1، لبنان )حتى رئيس اتحاد المصارف العربية •

 إدارة األوقاف السنية، مملكة البحرين  - عضو مجلس إدارة سابق •
    اتحاد المصارف العربية  – عضو مجلس اإلدارة  •
 والثقافي، مملكة البحرين رئيس نادي البسيتين الرياضي   •
  الحكومية المستشفيات  مجلس أمناء  -عضو  •

 
 

 عضوية مجلس اإلدارة خالل فترة العمل مع المؤسسة المصرفية العربية  
 

مليار    36  إجمالي أصول)  2004-2000المصرفية  العربية  عضو مجلس اإلدارة: المؤسسة   •

 دوالر أمريكي( 
ش.م.ب.م، البحرين    المصرفية اإلسالميالعربية  رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي، بنك المؤسسة   •

 )إجمالي أصول مليار دوالر أمريكي( 
اإلدارة،   • والخدمات ش.م.ب.م  المصرفية  العربية  المؤسسة    شركةرئيس مجلس  لالستثمار 

 )إجمالي أصول مليار دوالر أمريكي( 
المصرفية للمقاصة، البحرين )إجمالي أصول:  العربية    رئيس مجلس اإلدارة، شركة المؤسسة  •

 مليون دوالر أمريكي(  170

المؤسسة   • اإلدارة، صندوق  مجلس  )إجمالي  العربية  رئيس  البحرين  اإلسالمي،  المصرفية 
 مليون دوالر أمريكي(  100أصول: 

 أمريكي( مليون دوالر  800رئيس مجلس اإلدارة، شركة المكو، البحرين )إجمالي أصول:  •

)إجمالي أصول:   • ليما  األمريكي،  الالتيني  العربي  البنك  اإلدارة،    800نائب رئيس مجلس 

 مليون دوالر أمريكي( 

  300نائب رئيس مجلس اإلدارة، الشركة العربية للخدمات المالية، البحرين )إجمالي أصول:   •

 مليون دوالر أمريكي( 

 مليار دوالر أمريكي(   2جمالي أصول:  عضو مجلس اإلدارة، بنك آسيا الدولي، هونج كونج )إ •

بنك   • اإلدارة،  مجلس  المتحدةالعربية  عضو  المملكة  الدولي،  المصرفية  )إجمالي    المؤسسة 
 مليار دوالر أمريكي(  8,2أصول: 
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مليون    40عضو مجلس اإلدارة، شركة السندات واالستثمارات، البحرين )إجمالي أصول:   •

 دوالر أمريكي( 

لجنة   • اإلدارة،  مجلس  المؤسسة  عضو  ألمانيا    المصرفية، العربية  االئتمان،  داويسآندكو، 
 مليون دوالر أمريكي(  700)إجمالي أصول: 

)إجمالي أصول:    1982المصرفية منذ  العربية  عضو مجلس اإلدارة، لجنة االئتمان، المؤسسة   •

 مليار دوالر أمريكي(  26

 
 الجوائز التقديرية  

 
  من   متميز  تكريم  وهو   ،"األولى   الدرجة  من  الجدارة"  وسام   على  عدنان  االستاذ   حصل  ،2011  عام  في

 .  البحرين مملكة  ملك عيسى بن  حمد  الملك  جاللة لدن
   

  نظير   لندن،  مدينة  من   تكريم   أعلى  وهي  الفخرية،  الحرية   جائزة   عدنان  األستاذ   استلم  ،2017  وفي

 .  العالمية  المصرفية  الخدمات  في المتميزة  مساهماته
   

  توزيع   حفل   ضمن   وذلك  2017  لعام   اإلسالمي  التمويل   شخصية   لقب   على  عدنان   األستاذ   حاز   كما

 المقدمة  ،“2012  لعام   اإلنجاز   في  التميز   ”جائزة  على  حصل  كما.  العالمية  اإلسالمي  التمويل  جوائز

  مجموعة   أكبر   وتشغيل  تطوير   في   القيادي   لدوره   تقديًرا  الريبا“   ” األمريكي  التمويل  بيت   قبل   من 
 .  العالم  مستوى على  إسالمية  مصرفية

 
" والتي منحتها الشبكة  2019األستاذ عدنان على جائزة "التميز في مجال تمكين الشركاء لعام    حصل

اإلقليمية للمسئولية االجتماعية بالتعاون مع منظمة سوق األمم المتحدة العالمي والمعهد العربي وذلك  

عربية والذي عقد في  خالل الملتقى الثامن لشركاء الشبكة اإلقليمية للمسئولية المجتمعية في الدول ال

يناير   في  المسؤولة  .  2019الكويت  العربية  االقتصادية  العام  "شخصية  جائزة  على  أيضاً  وحاز 

م من قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية وذلك خالل حفل التكريم الذي  2018مجتمعيا" لعام  

 . 2019 يناير أقيم في مملكة البحرين في 

عدنان جائزة الكفاءة العلمية في مجاالت المسؤولية المجتمعية وأخالقيات العمل كما  وتم منح األستاذ 

تم منحه أيضاً وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية وذلك خالل فعاليات الكونجرس  

 .2019الدولي للمسؤولية المجتمعية في المملكة المغربية في سبتمبر 

  المتميز   إسهامه   نظير   عشر   الثانية   اإلسالمية   واألعمال  المال   بجائزة   ن عدنا  األستاذ   فاز   ،2017  في

  مفوض "  لقب   عدنان   األستاذ   منح   ،2016  في.  اإلسالمية   الصيرفة   في   االجتماعية   المسئولية   مجال   في

  األممي   السفير  لقب   على  حصل  كما".  2030  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم   بأهداف  للتبشير  سامي

  كما .  2015  عام   في   االجتماعية   للمسئولية   اإلقليمية   الشبكة   من (  البحرين  مملكة )  االجتماعية   للمسئولية 

  والمسئولية   الخدمة  برامج  في   الكبير  لدوره  تقديرا  وذلك  المستدامة  للتنمية  الذهبية  بالجائزة   فاز
  أنشطة  مجال   في  المصرفية   البركة   لمجموعة   الريادي   للدور   تقديرا   وكذلك  ودوليا،   وطنيا   االجتماعية 
 .  2016 االجتماعية  للمسئولية الدولي عمان   مؤتمر في  وذلك  االجتماعية المسئولية 
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  القيادة "  فئة  في   المؤسسي  واألداء  الحكيمة   القيادة  في   التميز   بجائزة   يوسف   أحمد   عدنان   األستاذ   فاز   كما

  للتطوير   العربية   المؤسسة   تمنحها   التي "  2012  لعام   المصرفية   العربية   الخدمات   مجال   في   الحكيمة 

 .  تتويج   أكاديمية مع  بالتعاون   العربية، للجامعة  تابعة  مؤسسة وهي  اإلداري،
   

  مرتين "  اإلسالمية  المصرفية   الشخصية "  جائزة  عدنان   األستاذ   استلم   2009و  2004  عامي   وفي 

 (. 2009و 2004)

 
 
 
 

   الهوايات
 والسباحة   القدم وكرة  القراءة

 


