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الرؤيــــــة والرسالــــــة

الرؤيـــــــة

“نحن نؤمن بأن المجتمع يحتاج إلى نظام مالي عادل
ومنصف :نظام يكافئ على الجهد المبذول ويساهم في
تنمية المجتمع”
الرسالـــــــة

“ تلبية االحتياجات المالية لكافة المجتمعات حول العالم
من خالل ممارسة أعمالنا على أساس من األخالق
المستمدة من الشريعة السمحاء ،وتطبيق أفضل
المعايير المهنية بما يمكننا من تحقيق مبدأ المشاركة
في المكاسب المحققة مع شركائنا في النجاح من
عمالء وموظفين ومساهمين”
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المقـــــدمـــــة

حول برنامج البركة للمسئولية االجتماعية

المسؤولية االجتماعية في جوهرها ،عبارة عن المنهج الذي تتبعه أي مؤسسة،
في جميع أنشطتها وفعالياتها وتفاعلها ،وتتبناه من أجل تحقيق أهداف احتياجات
أصحاب المصلحة من مساهمين ،وزبائن ،وموظفين ،وهي في ذلك يجب أن
تراعي أهداف استدامة واالستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية على المدى
الطويل من خالل المحافظة على هذه الموارد.
تهدف المسئولية االجتماعية بشكل أساسي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام
من خالل اإلدارة الحصيفة للموارد الطبيعية كمثال (الحد من استهالك الطاقة،
وإدارة النفايات.....،الخ) ،وتطوير الموارد البشرية (من خالل التدريب،
وتطوير المهارات الشخصية والمهنية وتخطيط عمليات اإلحالل والتعاقب)،
عالوة على تحسين مستوى المعيشة على مستوى المجتمع.
وبذلك يمكن القول أن مفهوم المسئولية االجتماعية يتماشى مع قيم العمل في
اإلسالم ،وهو بالتالي يتماشى مع القيم والمبادئ الراسخة لمجموعة البركة.
أن فلسفتنا في جوهرها تتمثل في أن اإلنسان مستخلف في المال وليس مالك
للمال ،و ان اإلنسان مأمور بإعمار األرض ،و أن اإلنسان مطلوب منه أن يوجد
عمل لآلخرين .وحيث أن الهدف هو اإلعمار والبناء ،فعلينا إذًا االستفادة من
المال الذي َننَّعم به في خلق الفرص والثروات للمجتمع .ونحن كأعضاء في
مجموعة مصرفية تم تأسيسها على قاعدة من المبادئ والقيم اإلسالمية ،فإننا في
البركة نعتقد بأن علينا مسئولية خاصة تجاه المجتمع ،من خالل رعاية ودعم
المشاريع التعليمية واالجتماعية ،وتحسين الظروف المعيشية ونوعية الحياة
للمحتاجين في المجتمعات المحلية التي نعد جزءًا منها .ومن خالل الوفاء
بالتزامنا تجاه المجتمع ،فإننا نبذل قصارى جهدنا في تطبيق أحد أهم األركان
الفلسفية للعمل المصرفي اإلسالمي وهو مفهوم “إعمار األرض” الذي يعني
إضافة قيمة ملموسة على األصول (سواء مادية أو بشرية).
ويرتبط هذا المفهوم مباشرة بتطور المجتمع وتقدمه االجتماعي واالقتصادي،
ونحن نسعى لتطبيقه من خالل وساطة استثمارية نشطة تمثل تكملة لعمليات
إنتاجية حقيقية ذات قيمة مضافة ،ومن خالل تبادل السلع والخدمات ،وهو ما
يمكننا من تقديم بدائل عملية عن أولئك الوسطاء الماليين الذين ال يقدمون أي
منفعة للمجتمع بشكل عام.
إننا نعتبر دور المسئولية االجتماعية في مجموعتنا أساسي لنموذج أنشطتنا
التجارية في كافة الدول التي نعمل فيها .وتلتزم جميع وحداتنا بالمبادئ األخالقية
اإلسالمية وتحرص على تطبيقها في معامالتها وخدماتها المصرفية.
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ويمكن تلخيص هذه المبادئ في التالي:
أوال :ال يجوز االستثمار إال في القطاعات والصناعات التي تتوافق مع المعايير
األخالقية ،حيث أن القيم األخالقية لإلسالم تملي على المسلمين وجوب االستثمار
فقط في إنتاج السلع المفيدة والمتاجرة فيها .وبالتالي فإن هذه القيم تحرم االستثمار
في األنشطة التي تساهم على سبيل المثال في إنتاج المشروبات الكحولية أو التبغ
والسجائر أو األسلحة ،أو ما يرتبط بأي شكل من األشكال بالقمار أو اإلباحية
أو استغالل األطفال والنساء واألقليات ،وكافة الممارسات األخرى المشكوك
فيها أخالقيًا.
ثانيًا :تتجنب جميع البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية دفع الفوائد الربوية في
عالقاتها مع المودعين والعمالء من األفراد والشركات ،حيث يحرم اإلسالم دفع
أو أخذ الفوائد الربوية .وبدال من ذلك تقوم الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة
البركة المصرفية  -مثل باقي البنوك اإلسالمية األخرى  -بقبول الودائع على
أساس االستثمار .وبموجب ذلك يشارك المودعون البنك في النتائج الفعلية التي
تحققها استثماراتهم .أما التمويل ،فإنه يقدم للشركات التجارية بشكل رئيسي على
أساس بيع التقسيط أو اإلجارة أو المشاركة في رأس المال .وبهذه الطريقة تقوم
بنوكنا والمودعون باالشتراك في المخاطر المالية مع العمالء المستفيدين من
التمويل ،ويشارك الجميع في جني أرباح االستثمار .لقد نص القرآن الكريم على
تحريم الفوائد الربوية ،وهذا التحريم جزء أساسي من المعايير األخالقية والقيم
األساسية التي وضعها القرآن .إن الوحدات التابعة لمجموعة البركة المصرفة
تلتزم بهذه القيم األساسية بشكل صارم بامتناعها عن تقاضي أو دفع أي فوائد،
وهذا يمثل اختالفًا جوهريًا بين المصارف اإلسالمية والتقليدية .وبالرغم من
ذلك فإن عمالء البنوك اإلسالمية والمؤسسات المالية األخرى يشتركون في نفس
التجربة بشكل عام مع عمالء البنوك التقليدية التي تتشارك الربح الذي تحققه
مع مودعيها ،إال أن االختالف األساسي في اإلسالم هو أن ممارسة المشاركة
في الربح تقوم على أساس أن خلق الثروة ناتج عن شراكة بين المستثمر ورجل
األعمال ،حيث يتم بموجبها االشتراك في تحمل المخاطر وتحقيق العوائد :إن
العائد على رأس المال المستثمر يأتي من األرباح المحققة فعال ،وليس على
أساس أسعار فائدة محددة مسبقًا.
ثالثًا :يجب أن تتوافق جميع العقود التي تدخل فيها الوحدات المصرفية التابعة
لمجموعة البركة المصرفية ،وكذلك عالقاتها مع عمالئها والمودعين مع المعايير
األخالقية للشريعة اإلسالمية السمحاء.
قامت المجموعة بإنشاء “برنامج البركة للمسئولية االجتماعية ” وهو األول من
نوعه الذي تطرحه مؤسسة مصرفية ومالية إسالمية.

مأمور بإعمار األرض،
“فلسفة مجموعة البركة تتلخص في  -أن اإلنسان مستخلف في المال وليس مالك للمال ،وأن اإلنسان
ٌ
وأن اإلنسان مطلوب منه أن يوجد عمل لآلخرين .واهلل سبحانه يقول( :هو الذي أنشأكم من األرض واستعمركم فيها) ويقول:
(وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) .إذًا المال الذي لدينا هو ملك اهلل سبحانه وتعالى وال بد لنا أن نطبق أوامر ونواهي المالك
في اكتساب المال وفي صرف المال”.
الشيخ صالح عبداهلل كامل ،رئيس مجلس اإلدارة ،مجموعة البركة المصرفية

خصائص البرنامج:
 .8االستثمار في الموارد البشرية.

	.1تقييم األثر االجتماعي ألعمال مجموعة البركة على المستويات
المحلية والعالمية.

 .9رعاية وتشجيع الكفاءات والمواهب المحلية.

	.2االستثمار في الشركات والمؤسسات التي تتصف بالمسئولية
االجتماعية والعمل على دعمها.

	.10تشجيع برامج حماية البيئة من خالل تبني استراتيجيات مختلفة
للحفاظ على البيئة ،مثل الحد من استخدام الورق ،وترشيد استهالك
الطاقة والمياه.

	.3اإلشراف ومتابعة التطور في برنامج البركة للتمويل األصغر
واإلحتواء المالي.

ركائز البرنامج:

 .4دعم االقتصادات المحلية.

أ.

 .5دعم المؤسسات األكاديمية ومراكز التميز.

برنامج البركة للعمل الخيري

ب .برنامج البركة للفرص االقتصادية واالستثمار االجتماعي

 .6تشجيع الفنون واآلداب اإلسالمية الكالسيكية.
 .7تشجيع األعمال العلمية المتعلقة بالعمل المصرفي والتمويل اإلسالمي.

ج .برنامج البركة للقرض الحسن
د.

برنامج البركة لاللتزام الزمني
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المقـــــدمـــــة

لجنة مجلس اإلدارة المختصة بالمسئولية االجتماعية

تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس اإلدارة مختصة بالمسئولية االجتماعية ،وتأخذ على عاتقها مهمة اإلشراف على أنشطة لجنة اإلدارة للمسئولية االجتماعية،
والتي يتضمن دورها ما يلي:
	.1الحفاظ على استمرارية برنامج البركة للمسئولية االجتماعية وتحديثه وفقًا آلخر األبحاث واالستراتيجيات المعروفة على مستوى العالم والتي تعزز
أهداف الشريعة.
 .2اإلشراف وإدارة عمليات تنفيذ برنامج البركة للمسئولية االجتماعية على مستوى المجموعة ككل.
	.3ضمان بقاء برنامج البركة للمسئولية االجتماعية كأحد البرامج الرائدة في الصناعة المصرفية والمالية اإلسالمية بصورة عامة من خالل تطوير أبحاث
جديدة في مجال التحليالت االقتصادية والشرعية حول الموضوع.
 .4تقديم التوجيه المناسب لتنفيذ برنامج البركة للمسئولية االجتماعية.
 .5جمع وتوحيد ونشر التقارير السنوية وغيرها من التقارير الدورية حول المسئولية االجتماعية.
 .6تطوير وتحديث اإلجراءات التي قد تساهم في تحسين كفاءة وفعالية برنامج البركة للمسئولية االجتماعية على مستوى المجموعة ككل.
 .7ممارسة جميع الصالحيات الالزمة فيما يتعلق ببرنامج البركة للمسئولية االجتماعية لتحقيق أهداف اللجنة وضمان توافقها مع موجبات تشكيل اللجنة.
 .8التنسيق مع برامج المسئولية االجتماعية المحلية والدولية.
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المقـــــدمـــــة

لجنة المسئولية االجتماعية التابعة لمجلس اإلدارة

الدكتور /باسم عوض اهلل
رئيس اللجنة

األستاذ /عدنان أحمد يوسف
عضو

الدكتور باسم عوض اهلل الرئيس التنفيذي لشركة طموح لالستشارات المالية
واإلستراتيجية الواقع مقرها في دبي ،وهو حاليًا عضو في المجلس االستشاري
لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .شغل في
السابق العديد من المناصب الرسمية في األردن منها :السكرتير االقتصادي
لرئيس وزراء األردن (1992م – 1996م) ،المستشار االقتصادي لرئيس
وزراء األردن (1996م 1999 -م) ،مدير الدائرة االقتصادية في الديوان
الملكي الهاشمي (1999م – 2001م) ،وزير التخطيط والتعاون الدولي في
األردن (أكتوبر 2001م – فبراير 2005م) ،وزير المالية (أبريل 2005م –
يونيو 2005م) ،مدير مكتب جاللة الملك عبد اهلل الثاني ملك األردن (أبريل
2006م – نوفمبر 2007م) ،رئيس الديوان الملكي الهاشمي في األردن
(نوفمبر 2007م – سبتمبر 2008م) ،وقد عمل الدكتور باسم عوض اهلل قبل
ذلك في مجال الصيرفة االستثمارية في المملكة المتحدة .وحصل على وسام
الحسين للخدمة المميزة ،ووسام الكوكب من الدرجة األولى للمملكة األردنية
الهاشمية ،ووسام االستقالل من الدرجة األولى للمملكة األردنية الهاشمية .كما
تم منحه مقعد الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للزمالة الزائرة في مركز اكسفورد
للدراسات اإلسالمية في جامعة اكسفورد وذلك في شهر سبتمبر عام 2012م.
وعمل كزميل زائر في مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية في جامعة
اكسفورد في عام 2010م .وعمل الدكتور باسم عوض اهلل أيضًا كأمين عام
للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة في الفترة بين 2010م وحتى 2013م.
الدكتور باسم عوض اهلل شخصية أردنية مرموقة ،يمتلك خبرة تمتد ألكثر من
 28عامًا في مجاالت متنوعة ،حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في
االقتصاد من جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة لندن في المملكة
المتحدة عام 1985م و 1988م.

األستاذ عدنان أحمد يوسف هو الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية،
ورئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي األردني ،وبنك البركة الجزائر ،وبنك
البركة التركي للمشاركات ،وبنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا ،وبنك
البركة مصر ،وبنك البركة لبنان ،وبنك البركة سوريا ،وبنك البركة السودان،
وبنك البركة (باكستان) المحدود .كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة
اإلسالمي البحرين ،وعضو مجلس إدارة بنك البركة تونس ،وشركة إتقان
كابيتال  -السعودية .شغل األستاذ عدنان يوسف في السابق منصب رئيس
اتحاد المصارف العربية لفترتين متتاليتين ،كما حاز مرتين على جائزة
“الشخصية المصرفية اإلسالمية” التي يمنحها المؤتمر العالمي للمصارف
اإلسالمية .وحصل أيضًا على جائزة الملك حمد (وسام الكفاءة من الدرجة
األولى) ،وجائزة تتويج للتميز في القيادة واألداء المؤسسي فئة “القيادة الحكيمة
في مجال الصيرفة العربية عام  2012م ،وجائزة “التميز في اإلنجاز” لعام
 2012م المقدمة من بيت التمويل األمريكي “ال ربا” .يملك األستاذ عدنان
يوسف خبرة مصرفية دولية تزيد على  39عامًا ،وهو شخصية مصرفية
بحرينية مرموقة حاصل على درجة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة
هال بالمملكة المتحدة.
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األستاذ /عبد اإلله الصباحي
عضو

األستاذ /فهد عبد اهلل الراجحي
عضو

األستاذ عبداإلله صباحي نائب رئيس مجموعة دله البركة ،ورئيس مجلس
إدارة بنك البركة تونس ،والشركة العربية للتأجير الدولي في المملكة العربية
السعودية ،وشركة البحيرة للتطهير واالستصالح واالستثمار في تونس.
كما أنه عضو مجلس إدارة شركة دله البركة القابضة في البحرين ،وشركة
األمين لالستثمار في األردن ،وعدد من الشركات العالمية األخرى .يتمتع
األستاذ عبداإلله صباحي بخبرة في مجال الصيرفة الدولية تزيد عن  33عامًا،
قضى ال  22سنة األخيرة منها مع مجموعة دله البركة في المملكة العربية
السعودية .األستاذ صباحي مصرفي سعودي معروف حاصل على بكالوريوس
في العلوم المحاسبية من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية.

رئيس مجلس إدارة شركة إف.أيه.آر فينشر القابضة ،وعضو مجلس إدارة
شركة دويتشة الخليج للتمويل ،وشركة ريسورت لألسمنت ،وشركة أسمنت
نجران ،ومجموعة بخيت االستثمارية ،وشركة تبوك للتنمية الزراعية ،وبنك
البركة التركي للمشاركات .وقد شغل األستاذ فهد في السابق منصب مدير عام
الخزينة في بنك الراجحي في الفترة من فبراير 1995م وحتى مايو 2008م،
ولديه خبرة تمتد ألكثر من  36عامًا في مختلف مجاالت المال واألعمال.
األستاذ فهد الراجحي رجل أعمال سعودي معروف ،وحاصل على بكالوريوس
في علوم اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة
العربية السعودية.
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المقـــــدمـــــة

لجنة اإلدارة المختصة بالمسؤولية االجتماعية

األستاذ /عدنان أحمد يوسف
رئيس اللجنة

األستاذ /عبدالرحمن شهاب
عضو

األستاذ عدنان أحمد يوسف هو الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية،
ورئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي األردني ،وبنك البركة الجزائر ،وبنك
البركة التركي للمشاركات ،وبنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا ،وبنك
البركة مصر ،وبنك البركة لبنان ،وبنك البركة سوريا ،وبنك البركة السودان،
وبنك البركة (باكستان) المحدود .كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة
اإلسالمي البحرين ،وعضو مجلس إدارة بنك البركة تونس ،وشركة إتقان
كابيتال  -السعودية .شغل األستاذ عدنان يوسف في السابق منصب رئيس
اتحاد المصارف العربية لفترتين متتاليتين ،كما حاز مرتين على جائزة
“الشخصية المصرفية اإلسالمية” التي يمنحها المؤتمر العالمي للمصارف
اإلسالمية .وحصل أيضًا على جائزة الملك حمد (وسام الكفاءة من الدرجة
األولى) ،وجائزة تتويج للتميز في القيادة واألداء المؤسسي فئة “القيادة
الحكيمة في مجال الصيرفة العربية عام  2012م ،وجائزة “التميز في
اإلنجاز” لعام  2012م المقدمة من بيت التمويل األمريكي “ال ربا” .يملك
األستاذ عدنان يوسف خبرة مصرفية دولية تزيد على  39عامًا ،وهو
شخصية مصرفية بحرينية مرموقة حاصل على درجة ماجستير في إدارة
األعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة.

يتمتع األستاذ عبدالرحمن شهاب بخبرة مصرفية تفوق  41عامًا ،عمل
خاللها في عدة مناصب قيادية في عدد من المؤسسات المالية الدولية التقليدية
واإلسالمية ،وهو عضو في مجلس إدارة بنك البركة الجزائر ،وبنك البركة
(باكستان) المحدود .قبل انضمامه إلى مجموعة البركة المصرفية في عام
2006م كان يشغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك البحرين
اإلسالمي الذي انضم إليه بعد مسيرة مهنية ناجحة في مصرف فيصل
اإلسالمي (بنك اإلثمار حاليًا) ،وقبلها كان يعمل في بنك البحرين والشرق
األوسط ،وفي مكتب أمريكا إكسيريس في البحرين ،وبنك أوف أمريكا ،وبنك
تشيس مانهاتن ،حيث بدأ حياته المهنية في بنك حبيب المحدود عام 1973م.
األستاذ عبدالرحمن شهاب حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة
هال ،المملكة المتحدة.
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األستاذ /حمد عبد اهلل عقاب
عضو

األستاذ /طارق محمد كاظم
عضو

يملك األستاذ حمد عقاب خبرة مصرفية تربو على  21عامًا في الرقابة
المالية والتدقيق .ويشغل منصب نائب رئيس مجلس المعايير المحاسبية
والمراجعة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
كما أنه عضو في مجلس إدارة بنك البركة التركي للمشاركات ،والبنك
اإلسالمي األردني ،وبنك البركة الجزائر .عالوة على ذلك ،فإنه يشغل
منصب رئيس لجنة التدقيق في بنك البركة التركي للمشاركات ،وعضو في
لجنة التدقيق في البنك اإلسالمي األردني وبنك البركة الجزائر ،وعضو لجنة
المسئولية االجتماعية في البنك اإلسالمي األردني .قبل انضمامه إلى مجموعة
البركة المصرفية في فبراير 2005م ،عمل األستاذ حمد عقاب كمدير أول
التدقيق الداخلي في مصرف الشامل .وقبل ذلك كان عضوًا في فريق التدقيق
في مجموعة آرثر أندرسون.

حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة األنظمة والتحاليل من جامعة
البترول والمعادن  -الظهران بالمملكة العربية السعودية .يحظى بخبرة طويلة
تربو على  31عامًا في تزويد وإدارة وتنفيذ الحلول المصرفية واالتصاالت
والتجارة اإللكترونية.

األستاذ حمد عقاب محاسب قانوني ومحاسب إداري عالمي معتمد.
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تتضمن الخبرات السابقة عامين في منصب المدير العام بمؤسسة الشبكات
العربية و  16عامًا مع مؤسسة ان سي ار في منصب رئيس وحدة األعمال.
انضم إلى بنك البركة اإلسالمي في ابريل 2002م  ،كما أنه عضو مجلس
إدارة في بنك البركة سوريا وبنك البركة باكستان المحدود.

األستاذ /أيمن أحمد محمد عبد اهلل
عضو

د .علي عدنان إبراهيم
عضو منسق

يتمتع السيد أيمن احمد محمد بأكثر من  26عامًا من الخبرة والمعرفة الواسعة
بكافة أعمال المصارف اإلسالمية ،ولديه مساهمات متميزة في مجاالت
التخطيط االستراتيجي ،إدارة المشروعات ،البحوث والتطوير ،هيكلة وتطوير
المنتجات المصرفية وإدارة اإلبداع ،التسويق وإدارة خطط واستراتيجيات
التموضع للعالمات التجارية ،إدارة فروع التجزئة ،هيكلة صناديق االستثمار
اإلسالمية ،كما كان له مساهمات متميزة في عدد من مشروعات السياسات
العامة في كل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية .وقد عمل
السيد أيمن في كل من السودان ،المملكة العربية السعودية ،ومملكة البحرين.

يشغل د .علي عدنان إبراهيم منصب نائب الرئيس األول لمجموعة البركة
المصرفية في مملكة البحرين .كما أنه عضو منسق في اللجنة التنفيذية
للمجموعة عن برنامج المسئولية االجتماعية ،ومتخصص في االستراتيجيات
القائمة على السوق والتنمية االقتصادية والتمويل اإلسالمي للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة واالستدامة ،باإلضافة إلى عمليات الدمج واالستحواذ
وإرساء أطر الشريعة.

وقد بدا حياته العملية في إدارة التخطيط االستراتيجي ببنك التنمية التعاوني
اإلسالمي في مطلع العام 1989م ،وتدرج في أقسام اإلدارة حتى أصبح
مسئوال عنها ،ومن ثم انتقل إلى شركة التوفيق للصناديق االستثمارية
(إحدى شركات مجموعة دلة البركة) في منتصف العام 1998م ،مسئوال
عن هيكلة ومتابعة وتقييم صناديق االستثمار اإلسالمية التي تصدرها الشركة.
انتقل بعدها السيد أيمن إلى مملكة البحرين بنهاية شهر أغسطس 2001
مديرا للبحوث والتطوير بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
الذي استمر في العمل به حتى تاريخ انضمامه لمجموعة البركة المصرفية
في األول من يناير 2006م حتى تاريخه .ويتمتع السيد أيمن بعضوية العديد
من لجان اإلدارة بالمركز الرئيسي للمجموعة تشمل لجنة تطوير وهيكلة
المنتجات ،لجنة الهوية الموحدة ،لجنة اإلدارة التنفيذية (عضو مراقب) ،لجنة
المسئولية االجتماعية ،لجنة مبادرة البركة لتطوير قطاع التمويل األصغر
وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وغيرها من اللجان وفرق العمل.
هذا وقد درس السيد أيمن االقتصاد في جامعة بونا في الهند.

باإلضافة لذلك ،فإنه مساعد بروفسور للقانون بجامعة جورج تاون بمقاطعة
واشنطن دي سي بالواليات المتحدة األمريكية .وتم اختياره ضمن قادة العالم
الشابة من قبل الملتقى االقتصادي العالمي.
وقبل انضمامه إلى مجموعة البركة المصرفية ،كان يشغل منصب مستشار
بشركة االستشارات القانونية بيكر ماكنزي .يحظى بخبرة واسعة في هيكلة
معامالت التمويل اإلسالمي ،وأشرف على العديد من المعامالت التي تربو
قيمتها على عدة باليين الدوالرات ،والتي تشمل تطوير المشاريع الدولية
وعمليات الدمج واالستحواذ واالستثمار األجنبي المباشر وأسواق رأس المال.
وفي السابق قدم العديد من االستشارات المتخصصة لحكومة ازاد جامو
وكشمير بخصوص مجموعة من قضايا السياسات ،ومنها تمويل مشاريع
الطاقة الكهرومائية في ازاد جامو وكشمير وربطها بالتنمية االقتصادية لشعب
ازاد جامو وكشمير .وباعتباره أحد باحثي فلبرايت ،نال شهادة الدكتوراه في
القانون (أستاذ علوم التشريع) بمرتبة الشرف في أصول التمويل الدولي من
كلية القانون بجامعة واشنطن – تخصص أصول األوراق المالية والحوكمة
المؤسسية .وحصل على شهادة الليسانس في القانون والشريعة من الجامعة
اإلسالمية الدولية بإسالم أباد في باكستان .وشغل منصب رئيس مشارك
ومستشار أول اللجنة المالية اإلسالمية لنقابة المحامين األمريكية على مدار
دورتين .كما أنه عضو في نقابة المحامين الباكستانية ومحامي معتمد في
مجلس القضاء األعلى ألزاد جامو وكشمير .قام بإصدار العديد من المراجع
الدولية في مجاالت التمويل اإلسالمي للمشاريع الصغيرة ،والتمويل اإلسالمي
وقواعده ،والحوكمة المؤسسية وأسواق رأس المال في البلدان النامية.
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المقـــــدمـــــة

كلمة الرئيس التنفيذي

إجراءات الموافقة على العمليات االئتمانية و المسئولية االجتماعية
لقد قمنا أيضا بتطوير آلية البنك الداخلية لنضمن أن نموذج أعمالنا التجارية
ً
مسئوال اجتماعيًا .وكذلك قمنا بإضافة إجراءات جديدة لعمليات الموافقة
سيبقى
االئتمانية .ونتيجة لذلك ،فأننا ال نشجع فقط عمالئنا الحاليين على اعتماد
أولويات برنامج البركة للمسؤولية االجتماعية ،بل أننا نفضل التعامل مع
العمالء الجدد الملتزمين بإضافة المزيد من القيمة الحقيقية إلى مجتمعاتهم.
نمو مضطرد
إننا فخورون للغاية بالتقدم الكبير الذي أحرزه البرنامج في بعض جوانبه،
وكذلك بنجاحنا في المحافظة على نجاحاتنا في بعض الجوانب األخرى.
وحيث أن نمو البرنامج وتقدمه خالل السنوات الماضية كان جيدا للغاية،
إال أن أكثر ما ميزه هو نجاحه في المحافظة على نسق تأثير متميز من حيث
االتساق والتصاعد ،حيث حقق البرنامج خالل الثالث السنوات الماضية:
2012م 940 :مليون دوالر أمريكي
2013م 1,647 :مليون دوالر أمريكي
2014م 1,675 :مليون دوالر أمريكي
أولويات برنامج البركة للمسئولية االجتماعية
لقد قررنا نحن مجموعة البركة بأن نأخذ برنامج البركة للمسؤولية االجتماعية
إلى مستوى آخر ،فنحن نود أن ندمج أهدافنا المحددة و أولوياتنا الراسخة
للسنوات الخمس المقبلة .وبنا ًء على ذلك ،بحلول عام 2020م فإننا نود إحداث
تأثير إيجابي على المجتمعات التي نعمل فيها ،من خالل ما يلي:
	إضافة  50,000فرصة عمل في الدول التي نعمل فيها كنتيجة لتمويلعمليات العمالء الجديدة والقائمة منها .حيث نفضل العمل مع العمالء
الذين يضيفون ويحافظون على فرص العمل والذين يقدمون فرص
متساوية للذكور واإلناث على حد سواء.
 دعم وتمويل مؤسسات تعليمية متنوعة.	دعم وتمويل مستشفيات األطفال ،والسكري ،والسرطان،ومراكز غسيل الكلى.
	العمل مع العمالء الذين يتماشون بشكل وثيق مع أولويات المسؤوليةاالجتماعية لمجموعة البركة المذكورة أعاله واألهداف العالمية
للتنمية المستدامة.
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المستقبل
من هنا نأمل باطالق اتجاه جديد على مستوى القطاع حيث تكون مجموعة
البركة المصرفية مثال يحتذى به .علما بأن نموذج عملنا قد صمم بتميز بحيث
يضيف قيمة اقتصادية للمجتمعات التي نعمل فيها .مساهمتنا تزداد (وبالنتيجة
مساهمتنا االقتصادية للمجتمع) بالتزامن مع نمو مجموعتنا المصرفية.
وبهذه المناسبة أود ان اتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى رئيس مجلس
اإلدارة ،سعادة الشيخ صالح عبد اهلل كامل ،و جميع المدراء والمساهمين
الكرام الذين ألهمونا للقيام باألنشطة الخيرة الواردة في التقرير.
كما أخص بالشكر والتقدير أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الموقرين
على الدعم والمساندة .وال يفوتني أن أعرب عن تقديري العميق إلى أعضاء
لجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في برنامج المسئولية االجتماعية في
فروعنا العديدة وأن أشيد بجهودهم الدءوبة في تنفيذ برنامج البركة للمسئولية
االجتماعية بهذه الصورة المشرفة.

عدنان أحمد يوسف
الرئيس والرئيس التنفيذي
عضو لجنة المسئولية االجتماعية التابعة لمجلس اإلدارة
رئيس اللجنة اإلدارية لبرنامج البركة للمسئولية االجتماعية

المقـــــدمـــــة

عرض شامل عن برنامج البركة للمسئولية االجتماعية

الجزائر
في  2013قام بنك البركة الجزائر بتقديم  619ألف دوالر أميركي تجاه تمويل
األنشطة الخيرية بينما قام بتقديم  753ألف دوالر أمريكي في عام .2014
وقد تم توجيه النسبة األكبر من برامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية والبالغة قيمتها  264ألف دوالر أميركي في  2013و  123ألف
دوالر أميركي في  2014نحو القطاعات االقتصادية .أيضًا اشتمل برنامج
المسئولية االجتماعية على برنامج القرض الحسن في العامين  2013و2014
بنحو  973ألف دوالر أميركي و  977ألف دوالر أميركي على التوالي.
البحرين
ساهم بنك البركة البحرين في  2013و  2014بنحو  55ألف دوالر أميركي
و 187ألف دوالر أميركي على التوالي في تطوير وتنمية المجتمع من
خالل األعمال الخيرية .وقد بلغ إجمالي إنفاق برامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية  113,000ألف دوالر أميركي لعام 2013
و 151,200ألف دوالر أميركي لعام .2014

يعد برنامج المسئولية االجتماعية بمثابة جزء محوري في فلسفتنا ورؤيتنا
ورسالتنا .وهذا قد أتاح لنا أن نحرص على تضمين هذا البرنامج الفعال في
منظومة عملنا األساسي .وبالتالي ،فإننا نقيس حجم إسهاماتنا في مؤازرة
أنشطة برنامج المسئولية االجتماعية من خالل الرصد الدقيق للقيمة االقتصادية
التي نضيفها للمجتمع.
إن تقرير برنامج البركة للمسئولية االجتماعية للعامين  2013و 2014
يستعرض مسيرة إسهامات المجموعة في تعزيز تنمية المجتمعات التي نعمل
فيها ،كما يسلط التقرير الضوء على التزام مجموعة البركة المصرفية تجاه
تطوير وتوسيع نطاق برنامجها الفعال للمسئولية االجتماعية والذي يتضمن
البنود التالية:

مصر
في عام  2013بلغت قيمة األنشطة الخيرية التي قام بنك البركة مصر
بتمويلها  75ألف دوالر أميركي ،بينما بلغت استثماراتهم االقتصادية
واالجتماعية  252,304ألف دوالر أميركي .في  2014قام البنك بتقديم
 1,638ألف دوالر أمريكي تجاه تمويل األنشطة الخيرية ،وساهم بقيمة
 105,323ألف دوالر أمريكي لتمويل برنامج الفرص االقتصادية
ً
فضال عن تقديمه القرض الحسن بقيمة 2,371
واالستثمارات االجتماعية.
ألف دوالر أمريكي في سنة .2014

 .1برنامج البركة للعمل الخيري
 .2برنامج البركة للفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية
 .3برنامج البركة للقرض الحسن

األردن
بلغ إجمالي األنشطة الخيرية لعام  2013حوالي  848ألف دوالر أمريكي
مع توجيه جزء كبير منها إلى دعم وتطوير المجتمع .في  ،2014أيضا قام
البنك اإلسالمي األردني بتقديم  974ألف دوالر أمريكي تجاه تمويل األنشطة
الخيرية وقد ساهم البنك اإلسالمي األردني في  2013بنحو  628,092ألف
دوالر أمريكي وفي  2014بنحو  869,283ألف دوالر أمريكي في صندوق
االستثمارات االقتصادية واالجتماعية.

 .4برنامج البركة لاللتزام الزمني
عناصر التقرير
يتضمن التقرير قسمين أساسيين.
يقدم القسم األول نظرة عالمية واسعة عن حجم اإلسهامات التي قدمتها
مجموعة البركة المصرفية في كل بلد تعمل فيها وحدات المجموعة ،بينما
يتناول القسم الثاني تحليل تلك اإلسهامات حسب البرامج المبينة أعاله.

لبنان
ساهم بنك البركة لبنان بنحو  275ألف دوالر أمريكي في  2013و بنحو
 82ألف دوالر أمريكي في  2014لتمويل األنشطة الخيرية .وقد أنفقت
الوحدة  20,000ألف دوالر أمريكي و  21,000ألف دوالر أمريكي لعام
 2013و 2014على التوالي في االستثمارات االقتصادية واالجتماعية
وباألخص ساهم البنك بدور ملموس في تمويل المشاريع متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة.

نظرة شاملة
يقدم العرض التالي تحليال مختصرًا للمعلومات الواردة من الوحدات
المصرفية التابعة لمجموعة البركة بشأن تقرير المسئولية االجتماعية لعام
 2013و ،2014هذا القسم يلقي الضوء على مساهمات والتزامات وحدات
البركة تجاه مسئولياتها االجتماعية.
حيث يبلغ إجمالي إسهامات أنشطة ومبادرات برنامج البركة للمسئولية
االجتماعية في  2013ما يربو على  1,647مليون دوالر أميركي .في
 2014بلغ إجمالي إسهامات أنشطة ومبادرات برنامج البركة للمسئولية
االجتماعية ما يزيد على  1,675مليون دوالر أميركي .فيما يلي بيان موجز
عن إسهامات مجموعة البركة المصرفية في هذا الخصوص:

باكستان
كما هو الحال مع باقي الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة ،ساهمت
الوحدة في باكستان إسهامًا ملحوظًا في تطوير

مجموعة البركة المصرفية (المقر الرئيسي)
استثمرت مجموعة البركة المصرفية  453ألف دوالر أميركي في عام
 ،2013واستثمرت  609ألف دوالر أميركي في عام  2014في مختلف
األنشطة اإلنسانية والخيرية .كما قدمت المجموعة القروض الحسنة بقيمة
 185ألف دوالر أميركي لعام  2013و  120ألف دوالر أميركي لعام 2014
لتمويل مجموعة من المبادرات واألنشطة.

القطاع االقتصادي من خالل مبلغ ضخم يبلغ  396,447ألف دوالر أمريكي
لعام  2013و في  2014قام البنك بتقديم  343,970ألف دوالر أمريكي
تجاه االستثمارات االقتصادية واالجتماعية .وقد ساهم بنك البركة (باكستان)
المحدود في تمويل أنشطته الخيرية بمبلغ  443ألف دوالر أمريكي لعام
 2013وما يعادل  407ألف دوالر أمريكي لعام .2014
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جنوب أفريقيا
في  ،2013بلغ إجمالي مساهمة بنك البركة جنوب أفريقيا في األنشطة
الخيرية نحو  350ألف دوالر أمريكي ،وقد خصص إجمالي  161,470ألف
دوالر أمريكي لتمويل االستثمارات االقتصادية واالجتماعية ،بما في ذلك
تطوير المجتمع ،وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،
والصناعات المحلية.
في  ،2014ساهم بنك البركة المحدود (جنوب أفريقيا) بقيمة  102ألف دوالر
أمريكي نحو برنامج البركة للعمل الخيري .وكما أنفق البنك بنحو 100,946
ألف دوالر أمريكي في صندوق االستثمارات االقتصادية واالجتماعية.
السودان
ساهم بنك البركة السودان بشكل ملموس في تمويل القطاع االقتصادي ،فإن
إجمالي ما أنفقه يبلغ  10,614ألف دوالر أمريكي في  2013وفي 2014
انفق البنك حوالي  14,845ألف دوالر أمريكي في مجال األنشطة االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية .ساهمت السودان ً
أيضا بقيمة  6,210ألف دوالر
أمريكي و 4,195ألف دوالر أمريكي لعامين متتاليين  2013و 2014نحو
تمويل المبادرات التعليمية وأنشطة الشباب وتطوير المجتمع.
سوريا
في  ،2013بلغ إجمالي مساهمات بنك سوريا في تمويل األنشطة الخيرية
واالستثمارات االقتصادية واالجتماعية  34ألف دوالر أمريكي ،و 41,598
ألف دوالر أمريكي على التوالي .وقد ساهم بنك البركة سوريا بمبلغ كبير
في تمويل الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع
االقتصادي وغيرها.
كما هو الحال في  ،2014ساهم بنك البركة سوريا بنحو  59ألف دوالر
أمريكي لتمويل األنشطة الخيرية ،بينما ساهم بقيمة  41،953ألف دوالر
أمريكي تجاه برنامج األنشطة االقتصادية واالستثمارات االجتماعية.
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تونس
أنفق بنك البركة تونس نحو  199ألف دوالر أمريكي و  219ألف دوالر
في  2013و 2014على التوالي نحو األعمال الخيرية التي تضمنت تطوير
المجتمع ،والمساهمة في أنشطة الشباب والرياضة والتدريب .ولكن ال
توجد معلومات بشأن مساهمتهم في االستثمارات االقتصادية واالجتماعية
لعام  ،2013وقد ساهم بنك البركة تونس بدعم برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات في عام  2014بقيمة  603ألف دوالر أمريكي.
تركيا
ساهم بنك البركة تركيا للمشاركات في تعزيز األنشطة الخيرية بمبلغ
 4,553ألف دوالر أمريكي في  2013وأيضا  5,395ألف دوالر أمريكي
في  ،2014مع إنفاق جزء كبيرعلى تمويل المبادرات التعليمية وتنمية
المجتمع .ولكن لم يوفر البنك أي معلومات عن جهوده في مجال االستثمارات
االقتصادية واالجتماعية.
وفي هذا الصدد ،فإن برنامج البركة للمسئولية االجتماعية يتعهد بزيادة حجم
اإلسهامات والمبادرات من أجل تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية وتطوير
المجتمعات التي نعمل فيها وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية السامية .ويحدونا
األمل في مواصلة هذا العمل الجليل بمزيد من الحماس والطموحات في كل
عام بمشيئة اهلل.

د .علي عدنان إبراهيم
نائب الرئيس األول
سكرتير لجنة المسئولية االجتماعية التابعة لمجلس اإلدارة
العضو المنسق ،اللجنة اإلدارية لبرنامج البركة للمسئولية االجتماعية

مقدمة عامة
تعتبر المسؤولية االجتماعية جزءا ال يتجزأ من فلسفة عملنا والرؤية
ورسالة المجموعة ،وقد سمح لنا ذلك بدمج المسؤولية االجتماعية
في نموذج عملنا .هذا ونقوم بقياس األثر االجتماعي والمساهمات
المجتمعية من خالل متابعة وقياس القيمة االقتصادية المضافة التي
ساهمنا بها في المجتمع.
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البحرين

مجموعة البركة المصرفية (المقر الرئيسي)

شاركت مجموعة البركة المصرفية في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية بصورة فعالة .حيث شاركت
المجموعة في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل مختلف األنشطة والمبادرات بمبلغ قيمته  453ألف
دوالر أمريكي لعام  2013وحوالي  609ألف دوالر أمريكي لعام .2014
إن برنامج البركة للعمل الخيري والذي غطى ترويج وتمويل نطاق واسع من األنشطة في العامين 2013
ً
فضال عن مساعدة األفراد ذوي االحتياجات
و ،2014يشتمل على دعم للتعليم وللبحث العلمي واألدبي،
الخاصة ،إلى جانب دعم أنشطة األطفال واألنشطة الشبابية والثقافية والرياضية .ولقد موَّل البرنامج
الخيري هذه األنشطة والمبادرات المختلفة لتصل قيمتها إلى  453ألف دوالر أمريكي لعام 2013
وحوالي  609ألف دوالر أمريكي لعام  ،2014كما يلي:
2013

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
التعليم
برامج الشباب والرياضة
خدمة ذوي االحتياجات الخاصة
دعم أنشطة األطفال
العمل البحثي واألدبي
المجموع

143
18
11
8
16
257
453

2014

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
التعليم
برامج الشباب والرياضة
دعم أنشطة األطفال
العمل البحثي واألدبي
المجموع

170
27
12
20
380
609

وقامت أيضا مجموعة البركة المصرفية بتوفير القرض الحسن بقيمة  185ألف دوالر أمريكي في
 2013وما يقارب  120ألف دوالر أمريكي في  2014للعديد من األنشطة.
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مجموعة البركة المصرفية  -البرنامج الخيري
مجموعة البركة المصرفية

2014

2013

البحث العلمي واألدبي
التعليم
تنمية المجتمع
برنامج الشباب والرياضة
خدمة ذوي االحتياطات الخاصة
دعم أنشطة األطفال

%57
%4
%32
%2
%2
%3

البحث العلمي واألدبي
التعليم
تنمية المجتمع
برنامج الشباب والرياضة
دعم أنشطة األطفال

%63
%4
%28
%2
%3
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البحرين
بنك البركة اإلسالمي

شارك بنك البركة اإلسالمي في البرنامج الخيري وبرنامج الفرص االقتصادية وبرامج االلتزام الزمني
ضمن برنامج البركة للمسؤولية االجتماعية ،حيث ساهم في تمويل األنشطة الخيرية وذلك خالل العامين
 2013و 2014في مجال تنمية المجتمع بما يعادل  55ألف دوالر أمريكي في  ،2013وساهم في تنمية
المجتمع ودعم العمل البحثي واألدبي بقيمة  187ألف دوالر أمريكي في .2014
2013

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع

55

المجموع

55

2014

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع

187

المجموع

187

قام برنامج الفرص االقتصادية من البركة والمتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بدعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية عن طريق إنفاق  113,000ألف دوالر أمريكي في عام  2013و 151,200ألف
دوالر أمريكي في عام .2014
2013

ألف دوالر أمريكي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

113,000

المجموع

113,000

2014

ألف دوالر أمريكي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

151,200

المجموع

151,200

أما بالنسبة لاللتزام الزمني لبنك البركة اإلسالمي تجاه المسئولية االجتماعية في  ،2013فقد استثمر البنك
 180ساعة عمل تجاه خدمة المجتمع و 210ساعة عمل في المساهمات والمساعدات ،باإلضافة إلى 210
ساعة عمل في رعاية األنشطة والفعاليات ،واستثمر البنك بالطريقة نفسها في .2014
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مصر
بنك البركة مصر

ساهم بنك البركة مصر بدور نشط في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية ،حيث شارك خالل عام
 2013في برنامج األنشطة الخيرية من خالل تطوير المجتمع و قام بتوفير الدعم المالي للمشروعات
الخاصة بتوفير السكن االقتصادي ،والرعاية الصحية وغيرها من المشروعات ذات الصلة بالتنمية
المجتمعية بقيمة  75ألف دوالر أمريكي.
2013

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع

75

المجموع

75

قام البرنامج الخيري لبنك البركة مصر لعام  2014بمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة وتنمية المجتمع
بقيمة  1,638ألف دوالر أمريكي.
2014

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
خدمة ذوي االحتياجات الخاصة من الذكور واإلناث

1,477
161

المجموع

1,638

ساهم بنك البركة مصر في برنامج الفرص االقتصادية وقام بتقديم تمويل متوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية بقيمة  252,304ألف دوالر أمريكي في  2013لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر في مجال التجارة والصناعة والخدمات فضال عن دعم الصناعات المحلية وغيرها.
2013

ألف دوالر أمريكي

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
الخدمات
الصناعات المحلية:
الصناعة
التجارة
الخدمات
غيرها

43,839
44,862
29,708
36,690

المجموع

252,304

35,948
36,824
24,433

في  ،2014شارك بنك البركة مصر في برنامج الفرص االقتصادية بقيمة  105,323ألف دوالر
أمريكي ،حيث قام بتمويل الصناعات المحلية في مجال الخدمات والصناعة والتجارة والصناعات شبه
الثقيلة باإلضافة إلى المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وغيرها.
2014
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ألف دوالر أمريكي

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
الخدمات
الصناعات المحلية:
الصناعة
التجارة
الخدمات
غيرها

36,628
15,311
11,544
34,447

المجموع

105,323
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1,515
3,838
2,040

مصر  -البرنامج الخيري

مصر  -برنامج الفرص االقتصادية

2014

2013

بنك البركة مصر

تنمية المجتمع
خدمة ذوي االحتياطات الخاصة

بنك البركة مصر

الصناعات المحلية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
غيرها

%90
%10

%47
%38
%15

2014

الصناعات المحلية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
غيرها

%60
%7
%33
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سودان
بنك البركة سودان

شارك بنك البركة السودان في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية بصورة فعالة في العام 2013
و .2014حيث شارك في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل العديد من األنشطة والمبادرات بما
يعادل  6,210ألف دوالر أمريكي لعام  2013و  4,195ألف دوالر أمريكي لعام .2014
اشتملت المبادرات على ما يلي:
• تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة ومشاريع البنية التحتية التابعة لها
•	إرساء برنامج البركة للمسئولية االجتماعية للطلبة الموهوبين والمحتاجين في المراحل التعليمية
المختلفة (بحصص متساوية بين الجنسين)
•	تنمية المجتمع بما يتضمن تمويل المشاريع التي تقوم بتوفير خدمات السكن والرعاية الصحية
بأسعار مقبولة و إعمار المدن المنكوبة والمتأثرة بالسيول واألمطار والحروب وغيرها من األنشطة
األخرى ذات الصلة.
• دعم األنشطة الشبابية والرياضية
• مجاالت أخرى
يتضمن تمويل برنامج العمل الخيري ما يلي:
2013

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
دعم األنشطة الشبابية والرياضية
أي قطاع /مجال آخر

264
76
26
90
31
5,723

المجموع

6,210

2014

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
دعم األنشطة الشبابية والرياضية
أي قطاع /مجال آخر

29
8
117
88
3,953

المجموع

4,195

وشارك أيضا بنك البركة السودان في العامين  2013و 2014في برنامج الفرص االقتصادية حيث قام
بتوفير التمويل لتنمية المجتمع عن طريق مشروعات تدعم توفير السكن االقتصادي وكافة مجالت الرعاية
الصحية ،باإلضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمجاالت الصناعية والتجارية والزراعية
وغيرها ،وقام بتقديم المساهمة في الصناعات المحلية وغيرها كما يلي:
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2013

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
الزراعة
الحرف
النقل
اإلنشاء
الصناعات المحلية
وغيرها

1,057
189
1,233
896
798
357
42
2,308
3,734

اإلجمالي

10,614
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2014

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
الزراعة
الحرف
النقل
اإلنشاء
الصناعات المحلية
وغيرها

1,037
259
1,299
1,083
920
931
579
3,728
5,009

اإلجمالي

14,845

سودان  -البرنامج الخيري

سودان  -برنامج الفرص االقتصادية

2013

2013

بنك البركة سودان

تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات
التعليمية القائمة
برنامج البركة للبعثات للطلبة
الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
دعم األنشطة الشبابية والرياضية
أي قطاع/مجال آخر

بنك البركة سودان

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية
غيرها

%4
%1
%1
%1
%1
%92

2014

%10
%33
%22
%35

2014

التعليم
تنمية المجتمع
دعم األنشطة الشبابية والرياضة
أي قطاع/مجال آخر

%1
%3
%2
%94

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية
غيرها

%7
%34
%25
%34
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سوريا
بنك البركة سوريا

يعتبر بنك البركة سوريا مشاركًا ً
فعاال في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية.
شارك البنك في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل العديد من المبادرات واألنشطة بما يعادل  34ألف
دوالر أمريكي لعام  2013وما يعادل  59ألف دوالر أمريكي لعام  .2014اشتمل برنامج دعم المبادرات على
المجاالت التالية:
•	التعليم ،من خالل برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين ،حيث قام البرنامج برعاية
نفقات دراسة ما يقارب  30طالب في  2013وما يقارب  60طالب في  2014من طالب العلم واأليتام،
باإلضافة إلى استقبال وتدريب الخريجين الجدد و الجامعيين في مكاتب وفروع البنك ،حيث بلغ عدد المتدربين
في  2013نحو  42متدرب و  85متدرب في  .2014أيضا قام بنك البركة بالترويج للصيرفة اإلسالمية من
خالل عمل دورات مخصصة لموظفي البنك كخطوة أولية لنشر الثقافة المصرفية اإلسالمية من الموظفين
إلى أقربائهم و معارفهم و تناقلها عبر أفراد المجتمع.
•	مؤازرة جهود تنمية المجتمع (تمويل المشاريع التي تهدف إلى توفير خدمات اإلسكان والرعاية الصحية
بأسعار مقبولة وغيرها من مشاريع تنمية المجتمع) ،والتي بموجبها أيضا قام بنك البركة سوريا بتقديم
الدعم المالي للمحتاجين من خالل صندوق البركة للزكاة وسلل رمضان الغذائية للمحتاجين بالتعاون مع
جمعية المبرة النسائية ،باإلضافة إلى رعاية األيتام والتعاون مع منظمة االونروا لدعم الالجئين الفلسطينيين،
والتعاون مع الجمعيات الخيرية في تنفيذ عملياتها من خالل مزايا مخصصة لها في البنك.
•	ساهم بنك البركة سوريا في دعم الثقافة والفنون واآلداب من خالل التعاون مع هيئة المورد لتعزيز دور المرأة
في دعم مسيرة التنمية االقتصادية.
•	حملة البيئة والطاقة المتجددة عن طريق تشجيع استخدام الطاقة الشمسية المستدامة إلنتاج الضوء وشحن
الهواتف النقالة.
تتضمن إسهامات بنك البركة سوريا في المجاالت المبينة أعاله ما يلي:
2013

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
برامج التدريب الداخلي
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب

7
17
8
2

اإلجمالي

34

2014

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
برامج التدريب الداخلي
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب
البيئة واالستدامة

11
34
3
1
10

اإلجمالي

59

في  2013ساهم بنك البركة سوريا في تمويل برنامج الفرص االقتصادية بما يعادل  41,598ألف دوالر أمريكي
وكما ساهم أيضا في عام  2014بما يعادل  41,953ألف دوالر أمريكي.
وقام أيضا بنك البركة سوريا بتوفير تمويل المرابحة والمشاركة وفق الشريعة اإلسالمية للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر والصناعات المحلية ،في إطار مؤازرة جهود التنمية االقتصادية في سوريا في
مجاالت التجارة والتصنيع واإلنشاء والمجال العقاري والتمويل الشخصي وتمويل المستهلك وغيره .فيما يلي
تفاصيل اإلنفاق في هذه الفئة:
2013
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ألف دوالر أمريكي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
الخدمات
التمويل الشخصي وتمويل المستهلك
اإلنشاء
المجال العقاري
الصناعات المحلية:
الصناعة
اإلنشاء
التجارة
العقارات التجارية

27,043
2,316
7,287
705

اإلجمالي

41,598
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580
49
190
2,530
497
401

ألف دوالر أمريكي

2014
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
الخدمات
التمويل الشخصي وتمويل المستهلك
اإلنشاء
المجال العقاري
الصناعات المحلية:
الصناعية
اإلنشاء
التجارة
العقارات التجارية

26,980
7,135
4,673
415

اإلجمالي

41,953

569
43
104
1,498
226
310

إن برنامج التزام بنك البركة سوريا الزمني للمسئولية االجتماعية قد اشتمل على استثمار حوالي  168ساعات
عمل في تدشين حملة إفطار صائم التي أقامها بنك البركة للسوريين في  ،2013باإلضافة إلى  260ساعات عمل
في  2014لدعم حملة إفطار صائم وحملة حفظ الطاقة الشمسية والحملة البيئية.

سوريا  -البرنامج الخيري

سوريا  -برنامج الفرص االقتصادية

2013

2013

بنك البركة سوريا

التعليم
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب

بنك البركة سوريا

%71
%23
%6

2014

التعليم
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب
البيئة والطاقة المتجددة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية

%10
%90

2014

%76
%5
%2
%17

المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية

%7
%93
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لبنان
بنك البركة لبنان

شارك بنك البركة لبنان في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية من خالل برنامج البركة للعمل الخيري
وبرنامج الفرص االقتصادية وبرنامج القرض الحسن خالل العامين  2013و.2014
وفي إطار برنامج العمل الخيري قام بنك البركة لبنان في  2013بتقديم ما يعادل  275ألف دوالر
أمريكي وما يعادل  82ألف دوالر أمريكي لعام  2014لدعم التعليم ،والذي يشمل الدعم المالي للمؤسسات
التعليمية و تمويل برنامج المنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين ،وأيضا قدم البنك مبادرات لتنمية
المجتمع وتشجيع األعمال الفنية واألدبية والثقافة ودعم البحث العلمي الرصين في القانون والتمويل
والمصرفية اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي ،باإلضافة إلى برامج الشباب والرياضة وبرامج تدريب
الموارد البشرية الخاصة بالبنك ،ومبادرات تعزيز دور المرأة ودعم أنشطة األطفال.
ساهم برنامج بنك البركة لبنان في العمل الخيري على المجاالت التالية:
2013

26

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب
العمل البحثي واألدبي
برامج الشباب والرياضة
تطوير الموارد البشرية:
تمويل التدريب المهني
تعزيز دور المرأة
دعم أنشطة األطفال

75
3
2

اإلجمالي

275

2014

ألف دوالر أمريكي

13
18
139
12
5
8

التعليم:
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب
برامج الشباب والرياضة
تطوير الموارد البشرية:
تمويل التدريب المهني
تعزيز دور المرأة
دعم أنشطة األطفال

47
2
2

اإلجمالي

82
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2
19
7
3

لبنان  -البرنامج الخيري
بنك البركة لبنان

2014

2013

التعليم
تنمية المجتمع
الفنون والثقافة واآلداب
تشجيع العمل البحثي واألدبي
برامج الشباب والرياضة
تطوير الموارد البشرية
تعزيز دور المرأة
دعم أنشطة األطفال

%11
%51
%4
%2
%3
%27
%1
%1

التعليم
تنمية المجتمع
الفنون والثقافة واآلداب
برامج الشباب والرياضة
تطوير الموارد البشرية
تعزيز دور المرأة
دعم أنشطة األطفال

%3
%24
%8
%4
%57
%2
%2

في  2013قام بنك البركة لبنان بطرح برنامج القرض الحسن بقيمة  124ألف دوالر أمريكي ،بينما قام
بتقديم  129ألف دوالر أمريكي لبرنامج القرض الحسن في  2014لدعم األنشطة المختلفة.
كما قام البنك في عام  2013بتمويل برنامج الفرص االقتصادية وفق الشريعة اإلسالمية بقيمة 20,000
ألف دوالر أمريكي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .وشارك أيضًا بنك
البركة لبنان في  2014في برنامج الفرص االقتصادية بقيمة  21,000ألف دوالر أمريكي حيث قام
بطرح خدمات التمويل وفق الشريعة اإلسالمية لنطاق واسع من األنشطة التي تدعم الصناعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغرعلى النحو التالي:
2013

ألف دوالر أمريكي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

20,000

اإلجمالي

20,000

2014

ألف دوالر أمريكي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

21,000

اإلجمالي

21,000
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تركيا

بنك البركة التركي للمشاركات

شارك بنك البركة تركيا في برنامج البركة للعمل الخيري في غضون عام  2013و .2014
ضمن برنامج العمل الخيري لعام  2013و  ،2014قام بنك البركة التركي بتمويل المؤسسات التعليمية
ً
فضال
الجديدة ودعم المؤسسات التعليمية القائمة وتوفير البعثات الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين،
عن مؤازرة مشاريع تنمية المجتمع والبرامج الثقافية واألدبية والعمل البحثي وبرامج الشباب والرياضة
على النحو التالي:
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2013

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب
العمل البحثي واألدبي
برامج الشباب والرياضة

2
45
1,737
2,534
170
57
8

اإلجمالي

4,553

2014

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب
العمل البحثي واألدبي
برامج الشباب والرياضة

1
1,815
3,180
283
113
3

اإلجمالي

5,395
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تركيا  -البرنامج الخيري

بنك البركة التركي للمشاركات

2013

التعليم
تنمية المجتمع
الفنون والثقافة واآلداب
العمل البحثي واألدبي

2014

%39
%56
%4
%1

التعليم
تنمية المجتمع
الفنون والثقافة واآلداب
العمل البحثي واألدبي

%34
%59
%5
%2

تقـريــــر بـرنـامــــج البـركــــة للمسـؤوليــــة االجتمـاعيــــة 2014 - 2013

29

األردن
البنك اإلسالمي األردني

شارك البنك اإلسالمي األردني في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية بصورة فعالة في العامين  2013و  2014من
خالل المشاركة في برنامج البركة للعمل الخيري وبرنامج البركة للقرض الحسن وبرنامج البركة للفرص االقتصادية
وبرنامج االلتزام الزمني للمسؤولية االجتماعية.
في عام  ،2013اشتمل برنامج البركة للعمل الخيري على العديد من األنشطة والمبادرات بقيمة  848ألف دوالر
ً
فضال عن تمويل برنامج القرض الحسن بقيمة  7,619ألف دوالر أمريكي .تضمن برنامج البركة للعمل
أمريكي،
الخيري تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة ،وبرامج المنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين،
وبرامج تنمية المجتمع ،وتشجيع العمل البحثي واألدبي ،إلى جانب مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة ودعم برامج
الشباب والرياضة.
في  ،2014ساهم البنك اإلسالمي األردني في برنامج البركة للعمل الخيري بقيمة  974ألف دوالر أمريكي ،حيث تضمن
البرنامج تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة ،وبرامج المنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين،
والمشاريع الفنية والثقافية واألدبية ،وبرامج تنمية المجتمع ،إلى جانب مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة ومبادرات البيئة
واالستدامة .عالوة على ذلك ،قام البنك بتمويل برنامج القرض الحسن بقيمة  7,108ألف دوالر أمريكي.
2013

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
العمل البحثي واألدبي
برامج الشباب والرياضة
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

46
70
724
5
2
1

اإلجمالي

848

2014

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع
الثقافة والفنون واآلداب
البيئة واالستدامة
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

43
116
761
4
49
1

اإلجمالي

974

كما شارك بنك البركة األردن في برنامج البركة للفرص االقتصادية في عام  2013و  2014بصورة فعالة ،حيث قام
بطرح خدمات التمويل وفق الشريعة اإلسالمية لنطاق واسع من األنشطة في المجاالت التالية:
تنمية المجتمع ،وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،حيث ساهم بنك البركة األردن في  2013بمبلغ  539,439ألف
دوالر أمريكي وفي  2014ساهم بمبلغ وقدره  668,373ألف دوالر أمريكي في خدمات المرابحة لتمويل مجموعة
متنوعة من المشاريع مثل الصناعة والتعدين واإلنشاءات والزراعة والتجارة العامة وخدمات النقل والسياحة والفنادق
وغيرها .كما قام البنك بالمساهمة في مجال الصناعات المحلية ،حيث شارك بقيمة  18,391ألف دوالر أمريكي
لعام  2013وأيضا  112,853ألف دوالر أمريكي لعام  2014ضمن خدمات المرابحة والتي تشمل تمويل مجموعة
واسعة من الصناعات المحلية مثل الصناعات المتفرقة ومعدات النقل واالسمنت والجير والزجاج ومنتجاته ومنتجات
البالستيك والمطاط والخشب والدباغة والجلود وتكرير البترول وغيرها .باإلضافة إلى مشاركة البنك في مجال الزراعة
واالستيراد بقيمة  27,531ألف دوالر أمريكي في  2013وكما هو الحال في  2014شارك البنك بقيمة  40,754ألف
دوالر أمريكي في مجال الزراعة واالستيراد.
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2013

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
الخدمات
الزراعة
اإلنشاء
خدمات النقل
السياحة والفنادق
تغطية التسهيالت المكشوفة (القرض الحسن)
غيرها
الصناعات المحلية
غيرها

42,730
11,035
108,748
139,686
619
149,637
59,298
464
23,803
46,149
18,391
27,532

اإلجمالي

628,092
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2014

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
الخدمات
الزراعة
اإلنشاء
خدمات النقل
السياحة والفنادق
تغطية التسهيالت المكشوفة (القرض الحسن)
غيرها
الصناعات المحلية
غيرها

47,303
18,212
132,413
141,616
1,815
210,901
87,368
648
20,244
55,156
112,853
40,754

اإلجمالي

869,283

وفيما يخص برنامج االلتزام الزمني للمسئولية االجتماعية ،استثمر البنك اإلسالمي األردني العديد من الساعات في
العامين  2013و  2014في برامج اإلسعافات األولية ،كما شارك في برامج لتوعية وتثقيف الموظفين حول أعمال
الدفاع المدني وأساسيات نظام إدارة السالمة والصحة المهنية ،على النحو التالي:
2013

ألف دوالر أمريكي

اإلسعافات األولية

 126ساعة عمل

2014

ألف دوالر أمريكي

اإلسعافات األولية
أساسيات نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
توعية وتثقيف الموظفين حول أعمال الدفاع المدني

 504ساعة عمل
 72ساعة عمل
 342ساعة عمل

اإلجمالي

 918ساعة عمل

األردن  -البرنامج الخيري

األردن  -برنامج الفرص االقتصادية

2013

2013

البنك اإلسالمي األردني

التعليم
تنمية المجتمع
العمل البحثي واألدبي

البنك اإلسالمي األردني

%14
%85
%1

2014

التعليم
تنمية المجتمع
العمل البحثي واألدبي
البيئة واالستدامة

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية
غيرها

%7
%86
%3
%4

2014

%16
%78
%1
%5

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية
غيرها

%5
%77
%13
%5
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الجزائر
بنك البركة الجزائر

شارك بنك البركة الجزائر في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية للعامين  2013و ،2014حيث شارك
في أنشطة برنامج البركة للعمل الخيري ،وبرنامج البركة للفرص االقتصادية ،وبرنامج البركة للقرض
الحسن وبرنامج االلتزام الزمني.
تضمن برنامج العمل الخيري لبنك البركة الجزائر مساهمات في مجال التعليم وتنمية المجتمع عن طريق
توفير الدعم المالي للمشروعات الخاصة بالسكن االقتصادي والرعاية الصحية ،باإلضافة إلى خدمة ذوي
االحتياجات الخاصة ،حيث بلغت هذه المساهمات حوالي  619ألف دوالر أمريكي لعام  2013و753
ألف دوالر أمريكي لعام .2014
2013

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
تنمية المجتمع
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

358
255
6

اإلجمالي

619

2014

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
الدعم المالي للمؤسسات التعليمية الجديدة
تنمية المجتمع
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

286
121
334
12

اإلجمالي

753

قام البنك بتوفير القرض الحسن لنشاطات مختلفة لتصل قيمتها إلى  973ألف دوالر أمريكي لعام 2013
وبلغت  977ألف دوالر أمريكي في نهاية عام  .2014وفي إطار جهود بنك البركة الجزائر لدعم
برنامج الفرص االقتصادية ،قام البنك بتوفير التمويل بالمرابحة والمشاركة والقرض الحسن لعدد من
األنشطة وفق الشريعة اإلسالمية ،وشمل ذلك نطاقًا واسعًا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
الصغر في مجال الصناعة التقليدية والتجارة واإلنتاج والخدمات ،كما يلي:
2013

ألف دوالر أمريكي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة التقليدية
التجارة
الخدمات
اإلنتاج

85
127
42
10

اإلجمالي

264

2014

ألف دوالر أمريكي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة التقليدية
التجارة
الخدمات
اإلنتاج

13
21
58
31

اإلجمالي

123

وفي مجال االلتزام الزمني لبرنامج المسئولية االجتماعية للعامين  2013و ،2014استثمر بنك
البركة الجزائر حوالي  936ساعات عمل /لكل عام في تعليم وتدريس ما يتعلق باحتياجات الهيئات
والمؤسسات واألفراد.
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الجزائر  -البرنامج الخيري
بنك البركة الجزائر

2014

2013

التعليم
تنمية المجتمع
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

%58
%41
%1

التعليم
تنمية المجتمع
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

%54
%44
%2
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باكستان
بنك البركة باكستان المحدود

شارك بنك البركة باكستان في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية والذي تضمن نطاقا واسعا من األنشطة خالل عام
 2013و  ،2014واشتمل على برنامج العمل الخيري وبرنامج الفرص االقتصادية وبرنامج القرض الحسن .حيث
شارك بنك البركة باكستان في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل العديد من األنشطة والمبادرات بقيمة إجمالية 443
ألف دوالر أمريكي في  2013و حوالي  407ألف دوالر أمريكي في  ،2014والتي تضمنت مشاريع دعم البنية التحتية
للمؤسسات التعليمية القائمة وبرنامج البعثات الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين وتنمية المجتمع.
2013

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع

103
89
251

اإلجمالي

443

2014

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين
تنمية المجتمع

11
118
278

اإلجمالي

407

قام بنك البركة باكستان بتمويل خدمات برنامج القرض الحسن بقيمة  231ألف دوالر أمريكي في  2013وما
يقارب  278ألف دوالر أمريكي في  ،2014فضال عن تمويل خدمات برنامج الفرص االقتصادية لعام  2013بقيمة
 396,447ألف دوالر أمريكي ولعام  2014بقيمة  343,970ألف دوالر أمريكي واللي اشتمل على العديد من
المساهمات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،مثل مشاريع العقارات والتجارة والصناعة والتكنولوجيا واالتصاالت
وغيرها ،كما شارك في دعم الصناعات المحلية في مجاالت متنوعة مثل مجال الزراعة والعقارات والصناعة والتعدين
وخدمات النقل والتمويالت الشخصية وغيرها ،كما يلي:
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2013

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
العقارات
اإلنشاءات
الصناعة
التعدين
التجارة
التكنولوجيا واالتصاالت
قطاعات أخرى
الصناعات المحلية

16,559
1,507
766
9,897
345
4,898
131
5,638
356,706

اإلجمالي

396,447

2014

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الزراعة والتشجير وصيد األسماك
العقارات
اإلنشاءات
الصناعة
التعدين
خدمات النقل
التجارة
التكنولوجيا واالتصاالت
قطاعات أخرى
الصناعات المحلية

13,076
64
1,231
400
14,174
576
9
7,109
124
4,419
302,788

اإلجمالي

343,970
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باكستان  -البرنامج الخيري

باكستان  -برنامج الفرص االقتصادية

2013

2013

بنك البركة باكستان المحدود

التعليم
تنمية المجتمع

بنك البركة باكستان المحدود

%43
%57

2014

التعليم
تنمية المجتمع

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية

%4
%6
%90

2014

%32
%68

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية

%4
%8
%88
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تونس
بنك البركة تونس

في إطار التزامه المتواصل بالمشاركة في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية ،شارك بنك البركة تونس
في برنامج العمل الخيري خالل عام  2013و 2014بصورة فعالة ،وذلك على النحو التالي:
2013

ألف دوالر أمريكي

العمل البحثي واألدبي
برامج الشباب والرياضة
تطوير الموارد البشرية:
تمويل التدريب المهني
توفير عقود التدريب

4
4
140
51

اإلجمالي

199

2014

ألف دوالر أمريكي

الفنون والثقافة واآلداب
برامج الشباب والرياضة
تطوير الموارد البشرية:
تمويل التدريب المهني
توفير عقود التدريب

5
1
117
96

اإلجمالي

219

ساهم بنك البركة تونس في عام  2014في برنامج الفرص االقتصادية بقيمة  603ألف دوالر أمريكي.
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تونس  -البرنامج الخيري
بنك البركة تونس

2014

2013

تطوير الموارد البشرية
العمل البحثي واألدبي
برامج الشباب والرياضة

%96
%2
%2

تطوير الموارد البشرية
الفنون والثقافة واآلداب
برامج الشباب والرياضة

%97
%2
%1
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جنوب
أفريقيا
بنك البركة جنوب أفريقيا

شارك بنك البركة جنوب أفريقيا في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية من خالل دعم برنامج العمل الخيري
ً
فضال عن برنامج االلتزام الزمني للمسئولية االجتماعية .لقد شارك البنك في برنامج
وبرنامج الفرص االقتصادية،
العمل الخيري من خالل تمويل العديد من المشاريع والمبادرات بقيمة  350ألف دوالر أمريكي لعام  2013و 102
ألف دوالر أمريكي في عام  2014لدعم مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة وتنمية المجتمع وبرامج
الشباب والرياضة ومبادرات البيئة واالستدامة وخدمات االحتياجات الخاصة وغيرها من المشاريع األخرى وذلك
على النحو التالي:
2013

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
تنمية المجتمع
برامج الشباب والرياضة
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
غيرها

188
73
5
33
51

اإلجمالي

350

2014

ألف دوالر أمريكي

التعليم:
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
تنمية المجتمع
برامج الشباب والرياضة
البيئة واالستدامة
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

50
35
1
13
3

اإلجمالي

102

وشارك أيضًا بنك البركة جنوب أفريقيا في برنامج الفرص االقتصادية بقيمة  161,470ألف دوالر أمريكي في
 ،2013وما يعادل  100,946ألف دوالر أمريكي في  ،2014حيث شارك في تمويل أنشطة تنمية المجتمع حسب
ً
فضال عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كالمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية
الشريعة اإلسالمية،
والعقارات وغيرها عن طريق برامج المرابحة والمشاركة ،وذلك على النحو التالي:
2013

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الصناعة
التجارة
العقارات
اإلنشاءات
دعم األفراد
غيرها
الصناعات المحلية

2,770
18,908
26,670
17,360
1,221
3,667
11,524
79,350

اإلجمالي

161,470

2014

ألف دوالر أمريكي

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الزراعة
الصناعة
التجارة
العقارات
اإلنشاءات
دعم األفراد
غيرها
الصناعات المحلية

989
14
10,343
19,415
12,163
243
1,345
6,456
49,978

اإلجمالي

100,946
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وفيما يخص برنامج االلتزام الزمني للمسئولية االجتماعية ،استثمر بنك البركة جنوب أفريقيا العديد من الساعات
في تفقد وزيارة دور رعاية األيتام وكبار السن ،كما شارك في مراسم تسليم العديد من المشاريع وبرامج الرعاية
المختلفة على النحو التالي:
2013
زيارة دور رعاية المسنين
مراسم تسليم العديد من المشاريع وبرامج الرعاية

 100ساعة عمل
 10ساعة عمل

اإلجمالي

 110ساعة عمل

زيارة دور رعاية األيتام
مراسم تسليم العديد من المشاريع وبرامج الرعاية

 74ساعة عمل
 6ساعة عمل

اإلجمالي

 80ساعة عمل

2014

جنوب أفريقيا  -البرنامج الخيري

جنوب أفريقيا  -برنامج الفرص
االقتصادية

2013

2013

بنك البركة جنوب أفريقيا

التعليم
تنمية المجتمع
برامج الشباب والرياضة
خدمات ذوي االحتياطات الخاصة
غيرها

بنك البركة جنوب أفريقيا

%54
%21
%1
%10
%14

2014

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية

%2
%49
%49

2014

التعليم
تنمية المجتمع
برامج الشباب والرياضة
خدمات ذوي االحتياطات الخاصة
البيئة واالستدامة

%49
%35
%1
%2
%13

تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الضغر
الصناعات المحلية

%1
%50
%49
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نظرة عامة على األنشطة العالمية
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البرنامج الخيري
في  ،2013بلغ إجمالي التمويل والمساهمة في برنامج البركة للعمل الخيري في حدود  14,114ألف دوالر أمريكي،
بينما بلغ إجمالي المساهمات والمبادرات نحو برنامج البركة للعمل الخيري في  2014ما يعادل  14,620ألف دوالر
أمريكي .وفيما يلي وصف تفصيلي للجهود المبذولة في هذه القطاعات:
التعليم
يعد التعليم من أهم األنشطة الفعالة و الحيوية في برنامج البركة للعمل الخيري .يبلغ إجمالي المساهمة في قطاع
التعليم  3,075ألف دوالر أمريكي في عام  ،2013وكذلك أنفقت وحدات البركة حوالي  2,671ألف دوالر أمريكي
على مجال التعليم لعام .2014
باإلمكان تصنيف الجهود المبذولة في قطاع التعليم إلى أربع فئات رئيسية:
•

تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة:
	في  ،2013احتل بنك البركة السودان المرتبة األولى من حيث المساهمة في هذا المجال ،فقد بلغ إجماليَ
فضال عن بنك البركة التركي للمشاركات الذي أنفق  1.4ألف دوالر
المساهمات  264ألف دوالر أمريكي،
أمريكي في المجال عينه.
	قام بنك البركة الجزائر في  2014بالتركيز على دعم المؤسسات التعليمية الجديدة بشكل كبير ،حيث ساهمبمبلغ  122ألف دوالر أمريكي .باإلضافة إلى بنك البركة التركي للمشاركات الذي انفق حوالي ألف دوالر
أمريكي في هذه الفئة.

•

تمويل مشاريع البنية التحتية في المؤسسات التعليمية القائمة:
	في  ،2013قدمت مجموعة البركة إسهاما ماليا بقيمة  829ألف دوالر أمريكي في إطار مساهمات منبنك البركة السودان ولبنان وتركيا والجزائر واألردن وباكستان وجنوب أفريقيا في بلدانهم.
	بلغ إجمالي إسهامات ومبادرات وحدات مجموعة البركة المصرفية في  2014حوالي  418ألف دوالرأمريكي ،حيث شارك بنك البركة السودان واألردن والجزائر وباكستان وجنوب أفريقيا في هذا المجال
بصورة فعالة.

•	برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين والذي يأتي تمشيا مع مبدأ التوزيع العادل
للفرص بين الجنسين:
	إن برنامج المنح الدراسية بات يحظى بشعبية كبيرة في كل من السودان وسوريا ولبنان وتركيا واألردن
وباكستان في العامين  2013و .2014لقد بلغ إجمالي المساهمات الداعمة لتلك الجهود  1,946ألف دوالر
أمريكي و  2,069ألف دوالر أمريكي في العامين  2013و 2014على التوالي.
•

برامج التدريب الداخلي:

	ساهم بنك البركة السوري بمفرده في هذه الفئة بما يقارب  17ألف دوالر أمريكي في عام  ،2013حيث قام
َ
فضال عن توفير برامج التدريب الداخلية
بتزويد  42طالب من طلبة العلم والجامعات ببرامج التدريب الشاملة،
لخمسة وثمانون طالب من طالب العلم والجامعات بقيمة  34ألف دوالر أمريكي في عام .2014
تنمية المجتمع
تعد تنمية المجتمع بمثابة إحدى األنشطة الحيوية األخرى في إطار برنامج العمل الخيري ،ويحظى بالمرتبة األولى
في الجهود المبذولة في هذا المضمار ،حيث أن جميع وحدات مجموعة البركة تساهم بفعالية في هذا البرنامج .تشمل
تنمية المجتمع تمويل المشاريع التي توفر خدمات السكن والرعاية الصحية بأسعار مقبولة وأي شكل من أشكال التنمية
التي تعود بالمنفعة للمجتمع .بلغ إجمالي المساهمات لعام  2013في هذه الفئة  4,349ألف دوالر أمريكي و 6,561
ألف دوالر أمريكي لعام .2014
الفنون والثقافة واآلداب
تحظى الفنون والثقافة واآلداب بأهمية متكافئة في بنوك البركة ،كما أن بعض تلك البنوك قد شاركت بمساهمات في
تلك الفئة تبلغ في مجملها  184ألف دوالر أمريكي في  2013و  300ألف دوالر أمريكي في .2014
العمل البحثي واألدبي
باعتبارها مجموعة مصرفية رائدة ،فإن مجموعة البركة تهدف إلى اإلسهام في ترويج العمل البحثي في الشريعة
اإلسالمية والتمويل والعمل المصرفي .لقد ساهمت مجموعة البركة ووحداتها في كل من لبنان وتركيا واألردن
وتونس في هذا المجال بإجمالي مساهمات لعام  2013بلغت  327ألف دوالر أمريكي وحوالي  493ألف دوالر
أمريكي لعام .2014
برامج الشباب
يعد هذا المجال من المجاالت األخرى الهامة التي يشارك فيها بنك البركة بصورة فعالة من أجل دعم برامج الشباب
والرياضة .لقد بلغ إجمالي مساهمات البنك في هذه الفئة خالل عام  2013ما يربو على  69ألف دوالر أمريكي
ساهم بها سبعة فروع لبنك البركة في عدد من بلدان العالم ،وكذلك في  ،2014ساهمت بنوك البركة بقيمة  107ألف
دوالر أمريكي هذا المجال.
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البيئة واالستدامة
تعتبر البيئة واالستدامة من األمور التي يوليها بنك البركة جل الرعاية واالهتمام انطالقا من إيمانه بأهمية البيئة
والطاقة المستدامة .وبالرغم من عدم مشاركة الفروع في عام  ،2013و مشاركة ثالثة فروع فقط لبنك البركة في هذا
النشاط خالل عام  ،2014إال أن تلك المساهمات قد ساعدت مجتمعاتها بصورة فعالة ،وبلغ إجمالي تلك المساهمات
 72ألف دوالر أمريكي.
تطوير الموارد البشرية
تعد عملية تطوير الموارد البشرية في بنك البركة بمثابة ركن محوري في منظومة الموارد البشرية بشكل عام .كما أن
تطوير الموظفين يحظى بتركيز متواصل من مجموعة البركة المصرفية .لقد قسم برنامج البركة للمسئولية االجتماعية
هذه العملية إلى قسمين أساسيين وبلغ حجم االستثمار في هذا المجال لعام  2013حوالي  265ألف دوالر أمريكي
وما يعادل  260ألف دوالر أمريكي لعام .2014
	تمويل التدريب المهني:	يتم توجيه هذا النوع من التمويل لتدريب موظفي بنك البركة وآخرون من خارج البنك أيضًا .وقد بلغ إجمالي
اإلنفاق على هذه المبادرات خالل  2013نحو  140ألف دوالر أمريكي و خالل  2014نحو  117ألف دوالر
أمريكي ،حيث ساهمت تونس بمفردها بدور فعال في دعم هذه الجهود خالل العامين.
	تقديم عقود تدريب للموظفين:	وهو إجراء يسري في جميع أنحاء مجموعة البركة المصرفية .ويتمثل ذلك في توفير برامج تدريبية وبرامج
التلمذة المهنية وغيرها .وفي  2013ساهمت تونس بإجمالي  51ألف دوالر أمريكي وكذلك في  2014ساهمت
تونس بإجمالي  96ألف دوالر أمريكي.
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
في إطار حرص مجموعة البركة على تقديم الرعاية المتساوية للجنسين ،يوفر البنك خدمات لذوي االحتياجات الخاصة
ضمن برنامج البركة لألعمال الخيرية .وقد بلغ إجمالي مساهمات المقر الرئيسي لمجموعة البركة في البحرين
واألردن والجزائر وجنوب أفريقيا في هذا المجال نحو  48ألف دوالر أمريكي خالل  ،2013وفي  2014ساهمت
كل من مصر واألردن والجزائر وجنوب أفريقيا بقيمة  177ألف دوالر أمريكي.
دعم دور المرأة
تميز بنك البركة لبنان بمفرده في المساهمة في هذه المبادرة الفريدة من خالل التعاون مع جمعية المرأة و رابطة
أبناء بيروت لدعم دور المرأة في المجتمع ،حيث أنفق البنك  3ألف دوالر أمريكي في  2013و أنفق  2ألف دوالر
أمريكي في .2014
دعم أنشطة األطفال ورعايتهم
اظهر بنك البركة لبنان والمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية التزامًا باألطفال في المجتمع من خالل دعم أنشطة
وبرامج األطفال وتقديم التمويل لرعاية األطفال بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ،وقد بلغ إجمالي هذه المبادرات في
 2013حوالي  18ألف دوالر أمريكي وفي  2014بلغ تقريبًا  22ألف دوالر أمريكي.

البرنامج الخيري
2014

2013

مجموعة البركة المصرفية
الجزائر
البحرين
مصر
األردن
لبنان
باكستان
جنوب أفريقيا
السودان
سوريا
تونس
تركيا

%3
%4
%1
%1
%6
%2
%3
%2
%44
%1
%1
%32

مجموعة البركة المصرفية
الجزائر
البحرين
مصر
األردن
لبنان
باكستان
جنوب أفريقيا
السودان
سوريا
تونس
تركيا

%4
%5
%1
%11
%6
%1
%3
%1
%29
%1
%1
%37
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القرض الحسن

يعتبر القرض الحسن أحد أهم األركان األساسية ضمن برنامج البركة للمسئولية االجتماعية .وقد قامت مجموعة
البركة المصرفية (المكتب الرئيسي) وبنوك البركة في لبنان واألردن والجزائر وباكستان بتمويل هذا البرنامج بإجمالي
مساهمات بلغت  9,132ألف دوالر أمريكي في  .2013وفي  ،2014ساهم بنك البركة مصر ولبنان واألردن
والجزائر وباكستان ومجموعة البركة المصرفية (المكتب الرئيسي) في منح القروض الحسنة ،وقد بلغ إجمالي القرض
الحسن  10,984ألف دوالر أمريكي.

القرض الحسن
2013

مجموعة البركة المصرفية
الجزائر
األردن
لبنان
باكستان
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2014

%2
%11
%83
%1
%3

مجموعة البركة المصرفية
الجزائر
األردن
لبنان
مصر
باكستان
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%1
%9
%65
%1
%22
%2

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية
يعتبر برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية هو ثالث برنامج في تقرير البركة للمسئولية االجتماعية.
وقد تم تخصيص  1,623,788ألف دوالر أمريكي و  1,649,245ألف دوالر أمريكي للعامين  2013و 2014
(على التوالي) تجاه برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية لجميع فروع مجموعة البركة المصرفية .ويضم
هذا البرنامج القطاعات الفرعية التالية:
تنمية المجتمع
تعتبر تنمية المجتمع ركنا محوريا ضمن برنامج البركة للمسئولية االجتماعية .وهو يشبه ما تم سرده أعاله ويتضمن
التمويل واالستثمار في المشاريع التي تدعم السكن االقتصادي ،ومجاالت الرعاية الصحية وغيرها من األنشطة المرتبطة
بها .وقد ساهمت وحدات البركة في السودان واألردن وباكستان وجنوب أفريقيا في هذا البرنامج بإجمالي 63,116
ألف دوالر أمريكي في  .2013وكذلك ساهمت هذه الوحدات في عام  2014بإجمالي  62,405ألف دوالر أمريكي.
المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي ثاني قطاع فرعي يندرج ضمن برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية .وتنقسم إلى القطاعات التالية لضمان التعرف على نوع التمويل الموجه لهذه المشاريع:
 التوزيع حسب طرق التمويل	تشمل أطر التمويل ً
كال من المضاربة ،والمشاركة ،والمرابحة ،والسالم ،واإلجارة ،والمقاوالت .حيث بلغ إجمالي
التمويل لعام  2013نحو  880,200ألف دوالر أمريكي ولعام  2014بنحو  933,994ألف دوالر أمريكي.
-

التوزيع حسب القطاعات االقتصادية

	تشتمل القطاعات االقتصادية التي أولتها مجموعة البركة قدرًا عاليا من التركيز على ً
كال من مجال الزراعة
والبستنة ،والقطاع الصناعي و التصنيع ،والخدمات ،واإلنشاءات والعقارات ،والقطاع التجاري ،والسياحة ،والنقل،
والحرف والصناعات التقليدية ،إلى جانب غيرها من القطاعات األخرى .وبلغ إجمالي إسهام مجموعة البركة في
عام  2013نحو تلك المشاريع  880,200ألف دوالر أمريكي وفي  2014حوالي  933,994ألف دوالر أمريكي.
الصناعات المحلية
ترتكز إستراتيجية برنامج البركة للمسئولية االجتماعية على االهتمام بتطوير ودعم الصناعات المحلية .تنقسم
الصناعات المحلية إلى نفس الفئات المذكورة أعاله:
-

التوزيع حسب طرق التمويل

	تشمل أطر التمويل كال من المضاربة ،والمشاركة ،والمرابحة ،والسالم ،واإلجارة ،واالستصناع ،والمقاوالت.
وقد بلغ إجمالي المساهمات  612,516ألف دوالر أمريكي لعام  ،2013وبلغ إجمالي المساهمات لعام 2014
نحو  572,033ألف دوالر أمريكي.
 التوزيع حسب القطاعات االقتصاديةً
	تشتمل القطاعات االقتصادية التي أولتها مجموعة البركة قدرا عاليا من التركيز كال من الزراعة ،والبستنة،
والقطاع الصناعي والتصنيع ،والخدمات ،والقطاع التجاري ،واألغذية ،والسياحة ،والنقل ،واإلنشاءات وغيرها
من القطاعات األخرى .حيث بلغ إجمالي إسهام مجموعة البركة لعام  2013لدعم وتطوير مشاريع الصناعات
المحلية  530,857ألف دوالر أمريكي ،ولعام  2014بلغت المساهمات لدعم هذه المشاريع نحو 518,327
ألف دوالر أمريكي.

تقـريــــر بـرنـامــــج البـركــــة للمسـؤوليــــة االجتمـاعيــــة 2014 - 2013

45

الصناعات األخرى
دعمت مجموعة البركة القطاعات الصناعية األخرى السيما الصناعات شبه الثقيلة ،والزراعة ،والصادرات،
والواردات على النحو اآلتي:
-

التوزيع على حسب طرق التمويل

	تشمل أطر التمويل كال من المضاربة ،والمشاركة ،والمرابحة ،والسالم ،واإلجارة .حيث بلغ إجمالي المساهمات
 67,956ألف دوالر أمريكي لعام  ،2013ولعام  2014حوالي  80,812ألف دوالر أمريكي .تم استخدام تلك
المشاريع في كل مصر والسودان واألردن وتونس.
-

التوزيع حسب القطاعات االقتصادية

	تشتمل القطاعات االقتصادية التي أولتها مجموعة البركة قدرا عاليا من التركيز كال من الزراعة ،والبستنة،
والقطاع الصناعي ،والخدمات ،والقطاع التجاري ،واالستيراد ،والتصنيع .تعد مصر واألردن الوحدتين
الوحيدتين المندرجين تحت فئة التوزيع حسب القطاعات االقتصادية لهذه الصناعات ،وقد أظهرا إجمالي
 64,222ألف دوالر أمريكي لعام  ،2013ولعام  2014بلغ إجمالي المساهمات  75,201ألف دوالر أمريكي.
-

الحلول المبتكرة

	قام بنك البركة األردن بدعم عمالئه من خالل تقديم خدمة مبتكرة للسحب على المكشوف صممت ضمن القرض
الحسن .وقد قام البنك في  2013بتقديم  23,803ألف دوالر أمريكي ،وكذلك قدم البنك  20,245ألف دوالر
أمريكي في  2014لهذا الغرض ،فضال عن تعزيز التزامه بخلق فرص اقتصادية مثمرة.

برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية
2013

الجزائر
البحرين
مصر
األردن
لبنان
باكستان
جنوب أفريقيا
السودان
سوريا
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2014

%1
%7
%15
%39
%1
%24
%10
%1
%2

البحرين
مصر
األردن
لبنان
باكستان
جنوب أفريقيا
السودان
سوريا
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%9
%6
%53
%1
%21
%6
%1
%3
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2013

الوحدات

البرنامج الخيري
ألف دوالر أمريكي

برنامج القرض الحسن
ألف دوالر أمريكي

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية
ألف دوالر أمريكي

اإلجمالي
ألف دوالر أمريكي

االلتزام الزمني
(الساعات)

مجموعة البركة

453

185

غير متوفر

638

غير مقاس

الجزائر

619

973

264

1,856

936

مملكة البحرين

55

غير متوفر

113,000

113,055

600

مصر

75

غير متوفر

252,304

252,379

غير مقاس

األردن

848

7,619

628,092

636,559

126

لبنان

275

124

20,000

20,399

غير مقاس

باكستان

443

231

396,447

397,121

غير مقاس

جنوب أفريقيا

350

غير متوفر

161,470

161,820

110

السودان

6,210

غير متوفر

10,614

16,824

غير مقاس

سوريا

34

غير متوفر

41,598

41,632

168

تونس

199

غير متوفر

غير متوفر

199

غير مقاس

تركيا

4,553

غير متوفر

غير متوفر

4,553

غير مقاس

اإلجمالي

14,114

9,132

1,623,789

1,647,035

1,940

2014

الوحدات

البرنامج الخيري
ألف دوالر أمريكي

برنامج القرض الحسن
ألف دوالر أمريكي

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية
ألف دوالر أمريكي

اإلجمالي
ألف دوالر أمريكي

االلتزام الزمني
(الساعات)

مجموعة البركة

609

120

غير متوفر

729

غير مقاس

الجزائر

753

977

123

1,853

936

مملكة البحرين

187

غير متوفر

151,200

151,387

600

مصر

1,638

2,371

105,323

109,332

غير مقاس

األردن

974

7,108

869,283

877,365

918

لبنان

82

129

21,000

21,211

غير مقاس

باكستان

407

278

343,970

344,655

غير مقاس

جنوب أفريقيا

102

غير متوفر

100,946

101,048

80

السودان

4,195

غير متوفر

14,845

19,040

غير مقاس

سوريا

59

غير متوفر

41,953

42,012

260

تونس

219

غير متوفر

603

822

غير مقاس

تركيا

5,395

غير متوفر

غير متوفر

5,395

غير مقاس

اإلجمالي

14,620

10,983

1,649,246

1,674,849

48

تقـريــــر بـرنـامــــج البـركــــة للمسـؤوليــــة االجتمـاعيــــة 2014 - 2013

2,794

