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رؤية ورسالة
بنك البركة

إن فلسفة “أكثر من مجرد تعامالت مصرفية” هي رسالتنا.

وانطالقًا من جهود ترسيخ رؤيتنا ،وكنتاج طبيعي لها ،فإن رسالتنا هي:

إن مفهوم الرؤية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية هي ثمرة إحياء القيم التي كانت تكمن وراء بيان
رؤيتنا األصلي ،وليست مجرد نتيجة سطحية كما نراها .إنها مبادرة إلقناع أنفسنا بأن هذه القيم يجب أن
تنعكس كجزء متكامل من رؤيتنا.

“ تلبية االحتياجات المالية لكافة المجتمعات حول العالم من خالل ممارسة أعمالنا على أسس 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”.

والنتيجة أننا توصلنا إلى رؤية تم تعزيزها لتمثل روح المجموعة الموحدة:

“نحن نؤمن بأن المجتمع يحتاج إلى نظام مالي عادل ومنصف :نظام يكافئ على الجهد المبذول
ويساهم في تنمية المجتمع”.
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مقدمة:
برنامج البركة للمسئولية االجتماعية

المقدمة

المسؤولية االجتماعية في جوهرها هي المنهاج الذي تتبعه المجموعة في جميع جوانب األنشطة التجارية ،وذلك
بهدف تلبية احتياجاتها ،واحتياجات المساهمين ،والموظفين ،والعمالء ،وفي نفس الوقت الحفاظ على الموارد
سواء البشرية أو الطبيعية التي هي بحاجة لها على المدى البعيد .وقد ع ّرفها اتحاد المصارف العربية بأنها
“الطريقة التي تقوم بها الشركات بدمج اهتماماتها االجتماعية والبيئية واالقتصادية في قيمتها وثقافتها واتخاذ
قراراتها وإستراتيجيتها وعملياتها بأسلوب شفاف ومسئول ،وبالتالي تؤسس لممارسات أفضل في المنظمة،
وتساهم في خلق الثروة وتحسين ظروف المجتمع”.
إن المسئولية االجتماعية تهدف إلى خلق نمو اقتصادي طويل األمد من خالل إدارة حريصة على الموارد البشرية
(مثل الحد من استهالك الطاقة ،وإدارة النفايات ،وغيرها) ،وتطوير الموارد البشرية (من خالل التدريب ،وتطوير
المهارات الشخصية والمهنية وتخطيط عمليات اإلحالل والتعاقب) ،فضال عن بناء عالقات قوية مع المجتمع بشكل
عام ،والعمالء بشكل خاص.
إن مفهوم المسئولية االجتماعية يتناسب بسهولة مع األخالق اإلسالمية ،ومن ثم مع المبادئ الراسخة لمجموعة
البركة ،ويمكن توضيحه على النحو التالي:
“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) .كما أن فلسفتنا في جوهرها
تتمثل في حقيقة أن اهلل سبحانه وتعالي هو من ورث األرض للبشرية في هذا العالم ،وبالتالي فإن البشرية ليست
مالكة للثروة وإنما عهدت إليها .ولكون هدف البشرية هو البناء والتجميل والتشييد في هذا العالم ،لذلك فإنه
مقدر علينا أن نساعد في خلق وظائف لآلخرين .وبالتالي فإن الثروة التي ننعم بها هي ملك اهلل سبحانه وتعالي،
ولذلك يتوجب علينا تطبيق قواعد الشريعة ،فيما يخص تملك الثروة ،وتبادلها وتنميتها وإنفاقها.
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 في تطبيق المبادئ المستلهمة من ديننا الحنيف ،والتي تقوم عليها
جميع أنشطتنا التجارية في كافة الدول التي نعمل فيها .وتلتزم جميع وحداتنا بالمبادئ األخالقية اإلسالمية وتحرص على تطبيقها
في معامالتها وخدماتها المصرفية.
ويمكن تلخيص هذه المبادئ في التالي:

إن نطاق خصائص برنامج البركة للمسئولية االجتماعية المعبر عنه في نموذج أعمال المجموعة يتضمن 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.

1.1تقييم األثر االجتماعي ألعمال البركة على المستويات المحلية والعالمية.

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 يتأتي من األرباح المحققة فعال ،وليس على أساس أسعار فائدة محددة مسبقًا.
ثالثا :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 .ومن أجل تحقيق هذه األهداف ،قامت المجموعة بإنشاء
“برنامج البركة للمسئولية االجتماعية” ،وهو األول من نوعه الذي تطرحه مؤسسة مصرفية ومالية إسالمية.
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2.2االستثمار في الشركات والمؤسسات التي تتصف بالمسئولية االجتماعية والعمل على دعمها.
3.3اإلشراف ومتابعة التطور في برنامج البركة للتمويل األصغر.
4.4دعم االقتصاديات المحلية.
5.5دعم المؤسسات األكاديمية ومراكز التميز.
6.6تشجيع الفنون واآلداب اإلسالمية الكالسيكية.
7.7تشجيع األعمال العلمية المتعلقة بالعمل المصرفي والتمويل اإلسالمي.
8.8االستثمار في الموارد البشرية.
9.9رعاية وتشجيع الكفاءات والمواهب المحلية.
1010تشجيع برامج حماية البيئة من خالل تبني استراتيجيات مختلفة للحفاظ على البيئة ،مثل الحد من استخدام الورق ،وترشيد
استهالك الطاقة والمياه.
1111اتخاذ الخطوات الالزمة لتطوير وتعزيز سمعة المسئولية االجتماعية لمجموعة البركة المصرفية.
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لجنة مجلس اإلدارة
المختصة بالمسئولية االجتماعية

لجنة المسئولية االجتماعية
التابعة لمجلس اإلدارة

اللجنة

تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس اإلدارة مختصة بالمسئولية االجتماعية ،وتأخذ على عاتقها مهمة اإلشراف على أنشطة لجنة اإلدارة
للمسئولية االجتماعية ،والتي يتضمن دورها من بين أمور أخرى ما يلي:
1.1الحفاظ على استمرارية برنامج البركة للمسئولية االجتماعية وتحديثه وفقًا آلخر األبحاث واالستراتيجيات المعروفة على مستوى
العالم والتي تعزز أهداف الشريعة.

الدكتور باسم عوض اهلل أردني الجنسية ،حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في
االقتصاد من جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة عام  1985م و
1988م ،وبكالوريوس العلوم في العالقات الدولية من جامعة جورج تاون في الواليات المتحدة
األمريكية عام 1984م .يملك الدكتور باسم خبرة عريضة تزيد عن  26عامًا في العديد من المجاالت.

3.3ضمان 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.

وقد عمل في مجال الصيرفة االستثمارية في المملكة المتحدة خالل الفترة من  1986م إلى 1991
م .ثم شغل العديد من المناصب الرسمية في األردن منها السكرتير االقتصادي لرئيس وزراء
األردن ( 1992م 1996-م) ،والمستشار االقتصادي لرئيس وزراء األردن ( ،)1999-1996ومدير الدائرة
االقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي ( ،)2001-1999ووزير التخطيط والتعاون الدولي في
األردن (أكتوبر -2001فبراير  ،)2005ووزير المالية (أبريل -2005يونيو  ،)2005ومدير مكتب جاللة الملك
عبداهلل الثاني ملك األردن (أبريل -2006نوفمبر  ،)2007ورئيس الديوان الملكي الهاشمي في األردن
(نوفمبر -2007سبتمبر  .)2008وقد تم اختيار الدكتور باسم كزميل في لي كوان يو في سنغافورة
في عام 2004م ،كما تم اختياره من قبل المنتدى االقتصادي العالمي في  2005م كقائد عالمي
شاب .وقد حصل أيضًا على وسام الحسين للخدمة المميزة ،ووسام الكوكب من الدرجة األولى
للمملكة األردنية الهاشمية ،ووسام االستقالل من الدرجة األولى للمملكة األردنية الهاشمية،
باإلضافة إلى عدد من األوسمة الرفيعة من عدة دول في أوروبا وآسيا .يشغل الدكتور باسم حاليًا
منصب الرئيس التنفيذي لشركة طموح لالستشارات المالية واإلستراتيجية ويقع مقرها في دبي،
اإلمارات العربية المتحدة.

2.2اإلشراف وإدارة عمليات تنفيذ برنامج البركة للمسئولية االجتماعية على مستوى المجموعة ككل.

4.4تقديم التوجيه المناسب لتنفيذ برنامج البركة للمسئولية االجتماعية.
5.5جمع وتوحيد ونشر التقارير السنوية وغيرها من التقارير الدورية حول المسئولية االجتماعية.
6.6تطوير وتحديث اإلجراءات التي قد تساهم في تحسين كفاءة وفعالية برنامج البركة للمسئولية االجتماعية على مستوى
المجموعة ككل.
7.7ممارسة جميع الصالحيات الالزمة فيما يتعلق ب برنامج البركة للمسئولية االجتماعية لتحقيق أهداف اللجنة وضمان توافقها
مع موجبات تشكيل اللجنة.
8.8التنسيق مع برامج المسئولية االجتماعية المحلية والدولية.

الدكتور باسم عوض اهلل
رئيس اللجنة

االستاذ عدنان أحمد يوسف شخصية مصرفية دولية المعة ،وهو حاصل على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة .وهو يشغل منذ أغسطس 2004م وحتى
االن منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ،وعضو مجلس اإلدارة .كما يرأس
األستاذ عدنان مجالس إدارات كل من البنك اإلسالمي األردني ،بنك البركة الجزائر ،بنك البركة
التركي للمشاركات ،بنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا ،بنك البركة مصر ،بنك البركة لبنان،
بنك البركة سورية ،بنك البركة السودان ،وبنك البركة (باكستان)المحدود .وهو أيضا عضو في
مجالس إدارة كل من ،بنك البركة اإلسالمي  -البحرين ،وبنك البركة تونس .ويتمتع األستاذ عدنان
عاما ،تشمل العديد من المؤسسات المالية والمنظمات
يوسف بخبرة مصرفية دولية تزيد على ً 37
االجتماعية .وقد حاز لمرتين على جائزة “الشخصية المصرفية االسالمية” التى يمنحها المؤتمر
العالمي للمصارف االسالمية كانت االولى منهما في ديسمبر 2004م والثانية في ديسمبر 2009م.
وتم انتخابه في أبريل 2007م رئيسا التحاد المصارف العربية وأعيد انتخابه في أبريل  2010م لفترة
أخرى مدتها ثالث سنوات .كما حاز على جائزة التميز في القيادة واألداء المؤسسي فئة “القيادة
الحكيمة في مجال الصيرفة العربية عام  2012م “المقدمة من قبل المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،وهي منظمة تتبع لجامعة الدول العربية ،بالتعاون مع أكاديمية تتويج .كما حصل على
جائزة “التميز في اإلنجاز لعام  ،”2012المقدمة من قبل بيت التمويل األمريكي “الريبا” تقديرًا لدوره
القيادي في تطوير وتشغيل أكبر مجموعة مصرفية إسالمية على مستوى العالم
األستاذ عدنان أحمد يوسف
عضو
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لجنة اإلدارة المختصة
بالمسؤولية االجتماعية
األستاذ يوسف فاضل مصرفي إمارتي مرموق ،وهو حاصل على بكالوريوس في الرياضيات
وعلوم الكمبيوتر من جامعة غوانزغا ،سبوكين ،بوالية واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية،
ويتمتع بخبرة عريضة تمتد ألكثر من  27عامًا .وقد شغل األستاذ يوسف العديد من المناصب
التنفيذية العليا في بنك أم القوين الوطني خالل الفترة من  1984م حتى  1998م ،وذلك
حتى التحاقه ببنك دبي اإلسالمي في منصب المدير التنفيذي لالستثمار خالل الفترة من
 2002- 1999م .وفي عام  2003تم تعيينه مديرًا عامًا لشركة اإلمارات المالية .شغل األستاذ
أيضا عضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية من بينها شركة
يوسف فاضل ً
االتحاد للتأمين في اإلمارات العربية المتحدة ،وبنك البحرين اإلسالمي ،وبنك البوسنة الدولي،
وهو كذلك عضو في مجالس إدارات كل من بنك البركة اإلسالمي البحرين ،ومصرف عجمان،
وشركة دبي اإلسالمية للتأمين ،وشركة غلفا للمياه المعدنية.
األستاذ يوسف علي فاضل بن فاضل
عضو

اللجنة

االستاذ عدنان أحمد يوسف شخصية مصرفية دولية المعة ،وهو حاصل على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة .وهو يشغل منذ أغسطس 2004م
وحتى االن منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ،وعضو مجلس اإلدارة .كما
يرأس األستاذ عدنان مجالس إدارات كل من البنك اإلسالمي األردني ،بنك البركة الجزائر ،بنك
البركة التركي للمشاركات ،بنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا ،بنك البركة مصر ،بنك
البركة لبنان ،بنك البركة سورية ،بنك البركة السودان ،وبنك البركة (باكستان) المحدود.
وهو أيضا عضو في مجالس إدارة كل من ،بنك البركة اإلسالمي  -البحرين ،وبنك البركة
عاما ،تشمل العديد
تونس .ويتمتع األستاذ عدنان يوسف بخبرة مصرفية دولية تزيد على ً 37
من المؤسسات المالية والمنظمات االجتماعية .وقد حاز لمرتين على جائزة “الشخصية
المصرفية االسالمية” التى يمنحها المؤتمر العالمي للمصارف االسالمية كانت االولى منهما
في ديسمبر 2004م والثانية في ديسمبر 2009م .وتم انتخابه في أبريل 2007م رئيسا التحاد
المصارف العربية وأعيد انتخابه في أبريل  2010م لفترة أخرى مدتها ثالث سنوات .كما حاز
على جائزة التميز في القيادة واألداء المؤسسي فئة “القيادة الحكيمة في مجال الصيرفة
العربية عام  2012م “المقدمة من قبل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،وهي منظمة تتبع
لجامعة الدول العربية ،بالتعاون مع أكاديمية تتويج .كما حصل على جائزة “التميز في اإلنجاز
لعام  ،”2012المقدمة من قبل بيت التمويل األمريكي “الريبا” تقديرًا لدوره القيادي في تطوير
وتشغيل أكبر مجموعة مصرفية إسالمية على مستوى العالم.
ااألستاذ /عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

عضوا في مجلس إدارة
االستاذ فهد عبداهلل الراجحي رجل اعمال سعودي معروف ،تم تعيينه
ً
مجموعة البركة المصرفية في مارس  2011م .وهو عضو في مجلس إدارة بنك البركة التركي
للمشاركات .ولديه خبرة تمتد الكثر من  35عاما في مختلف مجاالت المال واالعمال .واالستاذ
فهد حاصل على درجة البكالوريوس في علوم اإلدارة الصناعية 1987م) من جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية) .وهو الرئيس التنفيذي لشركة ف.ا.ر
فينشر القابضة منذ عام  2008م ،وعضو مجلس إدارة شركة دويتشة الخليج للتمويل .وقد
عمل سابقً ا مديرًا عامًا لمجموعة الخزينة والمؤسسات المالية في بنك الراجحي من فبراير
 1995م إلى مايو  2008م .وهو حال ًيا عضو مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت وشركة
اسمنت نجران ومجموعة بخيت االستثمارية وشركة تبوك للتنمية الزراعية.
األستاذ /فهد عبد اهلل الراجحي
عضو

يتمتع االستاذ عبدالرحمن شهاب بخبرة مصرفية تفوق الـ  39عاما حيث عمل في عدة مناصب
قيادية بعدد من المصارف التقليدية واالسالمية .وقد بدأ األستاذ عبدالرحمن حياته المهنية
في بنك حبيب المحدود في العام 1973م ومن ثم عمل مع بنك تشيس مانهاتن  -البحرين،
وبنك أوف أمريكا  -البحرين ،وبنك أمريكان اكسبريس  -البحرين ،وبنك البحرين والشرق
األوسط .وبعد مسيرة مهنية ناجحة مع بنك إثمار (مصرف فيصل االسالمي البحرين سابقا)،
تم تعيينه في العام 2002م كمساعد للرئيس التنفيذي للعمليات في بنك البحرين االسالمي،
ومن ثم انضم لمجموعة البركة المصرفية في مايو 2006م .ويتمتع االستاذ عبدالرحمن شهاب
االن بعضوية مجلس إدارة بنك البركة الجزائر وبنك البركة (باكستان) المحدود.
واألستاذ عبدالرحمن شهاب حاصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال من جامعة هال،
المملكة المتحدة.
األستاذ /عبد الرحمن شهاب
عضو

10

11

اللجنة

يتمتع االستاذ حمد عقاب بخبرة مصرفية تفوق ال 19عاما في الرقابة المالية والمراجعة .وقبل
انضمامه لمجموعة البركة المصرفية في فبراير من العام 2005م ،عمل األستاذ حمد كمدير
أول للتدقيق الداخلي في مصرف الشامل وقبل ذلك كان عضوا في فريق التدقيق بمجموعة
آرثر أندرسون .واالستاذ حمد حاليا نائب رئيس مجلس المعايير المحاسبية والمراجعة التابع
لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية ،وهو كذلك عضو في مجالس إدارة
كل من بنك البركة الجزائر ،البنك االسالمي االردني ،بنك البركة التركي للمشاركات .عالوة
على ذلك ،يشغل منصب رئيس لجنة المخاطر في بنك البركة الجزائر ورئيس لجنة التدقيق
في بنك البركة التركي للمشاركات وعضو لجنة التدقيق في كل من بنك البركة الجزائر
والبنك االسالمي االردني وعضو في لجنة المسئولية االجتماعية في البنك اإلسالمي األردني.
واألستاذ حمد عقاب محاسب قانوني معتمد ومحاسب إداري معتمد من الواليات المتحدة
األمريكية.
األستاذ /حمد عبداهلل علي عقاب
عضو

للدكتور احمد محي الدين احمد خبرة امتدت الكثر من ثالثة وعشرين عاما في مجال البحوث
والتطوير في مجموعة دله البركة ومجموعة البركة المصرفية .فقد بدأ العمل رئيسا لقسم
البحوث والدراسات المصرفية بشركة البركة لالستثمار والتنمية عام 1990م .ثم عمل مديرا
للتطوير والبحوث بمجموعة البركة المصرفية منذ العام  2002وحتى سبتمبر 2013م .كما عمل
مستشارا بمكتب رئيس مجموعة دله البركة .ويتمتع د.احمد محي الدين بعضوية العديد
من الهيئات الشرعية الى جانب عضوية مجالس ادارة بعض الشركات ،اضافة الى أنه خبيرا
بمجمع الفقه االسالمي الدولي بجده .له العديد من البحوث والمطبوعات في مجال التمويل
والمصرفية االسالمية .وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية.
وأشرف على العديد من المؤتمرات والملتقيات التي نظمتها مجموعة دله البركة ومجموعة
البركة المصرفية وقناة اقرأ الفضائية.
يحمل الدكتور احمد محي الدين شهادة الماجستير في فقه المعامالت االسالمية والدكتوراة
في االقتصاد االسالمي من جامعة ام القرى بمكة المكرمة
د.احمد محي الدين احمد
عضو

حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة األنظمة والتحاليل من جامعة البترول
والمعادن  -الظهران بالمملكة العربية السعودية .يحظى بخبرة طويلة تربو على  29عامًا
في تزويد وإدارة وتنفيذ الحلول المصرفية واالتصاالت والتجارة اإللكترونية.

يتمتع السيد أيمن احمد محمد بأكثر من  24عامًا من الخبرة والمعرفة الواسعة بكافة اعمال
المصارف االسالمية ،و لديه مساهمات متميزة في مجاالت التخطيط االستراتيجي ،إدارة
المشروعات ،البحوث و التطوير ،هيكلة و تطوير المنتجات المصرفية و إدارة األبداع ،التسويق
و إدارة خطط و استراتيجيات 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 و الواليات المتحدة االمريكية .وقد عمل السيد أيمن في كل من
السودان ،المملكة العربية السعودية ،و مملكة البحرين.

االستاذ /طارق محمد كاظم
عضو

وقد بدا حياته العملية في إدارة التخطيط االستراتيجي ببنك التنمية التعاوني االسالمي
في مطلع العام  ،1989و تدرج في أقسام االدارة حتى أصبح مسئوال عنها ،و من ثم انتقل
إلى شركة التوفيق للصناديق االستثمارية (إحدى شركات مجموعة دلة البركة) في منتصف
العام  ،1998مسئوال عن هيكلة و متابعة و تقييم صناديق االستثمار اإلسالمية التي تصدرها
الشركة .انتقل بعدها السيد أيمن إلى مملكة البحرين بنهاية شهر أغسطس  2001مديرا
للبحوث و التطوير بالمجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية اإلسالمية الذي استمر في
العمل به حتى تاريخ انضمامه لمجموعة البركة المصرفية في االول من يناير  2006حتى تاريخه.
و يتمتع السيد أيمن بعضوية العديد من لجان االدارة بالمركز الرئيسي للمجموعة تشمل
لجنة تطوير و هيكلة المنتجات ،لجنة الهوية الموحدة ،لجنة اإلدارة التنفيذية( عضو مراقب)،
لجنة المسئولية االجتماعية ،لجنة مبادرة البركة لتطوير قطاع التمويل االصغر و قطاع
المنشأت الصغيرة و المتوسطة ،و غيرها من اللجان و فرق العمل .هذا و قد درس السيد
ايمن االقتصاد في جامعة بونا في الهند.

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  ،2002كما أنه عضو مجلس إدارة في بنك البركة سوريا وبنك البركة باكستان المتحد.

األستاذ  /ايمن أحمد محمد عبداهلل
عضو
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كلمة الرئيس التنفيذي

للدكتور عبداهلل علي عجبنا سنوات خبرة تتجاوزعشرين عاما في مجال الدراسات والبحوث
لدى مجموعة دله البركة ومجموعة البركة المصرفية .فقد بدأ العمل في السودان في مجال
اإلعالم والترجمة .عمل مساعد باحث في مجموعة دله البركة منذ العام 1993م ،ثم عمل باحثا
بادارة التطوير والبحوث بمجموعة البركة المصرفية منذ 2002م .اشرف على مطبوعات ادارة
التطوير والبحوث كما اشرف على ترجمتها .اشرف على اصدار عدد من النشرات والمطبوعات
في مجموعة دله البركة ومجموعة البركة المصرفية .اصدر كتابين في التمويل والمصرفية
االسالمية الى جانب ترجمة عدد من الكتب .شارك واشرف وساهم في العديد من المؤتمرات
والندوات التي نظمتها مجموعة دله البركة ومجموعة البركة المصرفية.
يحمل عدد من الدبلومات وماجستير في ادارة االعمال من جامعة الجزيرة بالسودان ودكتوراة
في ادارة األعمال من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،اضافة الى شهادة المراقب
والمدقق الشرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية.
د.عبداهلل علي عجبنا
عضو

لم يكن هدفنا األساسي من إصدار هذا التقرير مجرد تسليط الضوء على التزامنا المتنامي والمتزايد نحو الوفاء بوعودنا تجاه
المجتمع فحسب ،ولكن أيضا التطلع إلى إرساء توجه إستراتيجي جديد في الصناعة المصرفية اإلسالمية .تتمثل رؤيتنا في أن
تحقيق النمو االقتصادي المرجو ال يقع على عاتق الحكومات فقط ،بل يجب أيضا على المصارف اإلسالمية أن تضطلع بدور محوري في
هذا الشأن من خالل تطوير قطاع منظومة العمل مصرفي وتحقيق ازدهاره المنشود.

إن هذا التقرير يشهد حقبة جديدة في قطاع المصرفية اإلسالمية في الوقت الذي تقوم فيه المصارف اإلسالمية بدورها في مؤازرة
قيم ومفاهيم المسئولية االجتماعية وتعمل على تعزيز إسهاماتها في هذا المضمار .ويحدونا األمل أن ينجح هذا التقرير في إرساء
هذا النهج وأن يرشدنا جميعًا إلى انتهاج ممارسات أكثر ثباتا وفعالية في دعم مفهوم المسئولية االجتماعية وإبراز جوهر القيمة
الحقيقية المضافة لالقتصاديات المحلية فيما يخص خلق الوظائف والتعليم وتنمية المشاريع واالستثمار من أجل إحداث تأثير
إيجابي في المجتمع.

إن إيمان مجموعة البركة المصرفية بأهمية المسئولية االجتماعية راسخ في وجدانها ورؤيتها ورسالتها ،بما يجسد مفهوم المصرف
اإلسالمي الصحيح كما يتصوره دائما سعادة الشيخ صالح عبداهلل كامل رئيس مجلس اإلدارة وأفراد أسرة المجموعة ويضعه الجميع
في أذهانهم وقلوبهم.

إننا نفخر من خالل هذا التقرير باستعراض التزامنا تجاه المسئولية االجتماعية القائم على إسهاماتنا الفعلية في تنمية المجتمعات
التي نعمل فيها .ففي غضون العام المنصرم ،بلغ إجمالي إسهاماتنا في مؤازرة مشاريع المسئولية االجتماعية ما يربو علي 940
مليون دوالر أمريكي ،آخذين بعين االعتبار أن إطار عملنا تم تصميمه خصيصا لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمجتمعات التي
نعمل فيها ،وإن إسهاماتنا (ومحصالت القيمة االقتصادية المضافة للمجتمع) سوف تتزايد بشكل ملحوظ مع نمو نشاط عملنا.
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.

وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى سعادة الشيخ صالح عبداهلل كامل رئيس مجلس اإلدارة وإلى جميع
المساهمين الكرام تقديرًا لدورهم الجليل في توجيه المجموعة لممارسة هذه األنشطة الخيرة الواردة في التقرير.

باإلضافة لذلك ،فإنه مساعد بروفسير للقانون بجامعة جورج تاون بمقاطعة واشنطون دي
سي بالواليات المتحدة األمريكية .وتم اختياره ضمن قادة العالم الشابة من قبل الملتقى
االقتصادي العالمي.

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
الدؤوبة في تنفيذ برنامج البركة للمسئولية االجتماعية بهذه الصورة المشرفة.

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 واشنطون  -تخصص
أصول األوراق المالية والحوكمة المؤسسية المقارنة .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 وأصولها والحوكمة المؤسسة المقارنة وأسواق رأس المال في
البلدان النامية

عدنان أحمد يوسف
الرئيس والرئيس التنفيذي
رئيس لجنة المسئولية االجتماعية

د .علي عدنان إبراهيم
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عرض شامل عن برنامج البركة
للمسئولية االجتماعية
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  2012يستعرض 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- :
1.1برنامج البركة للعمل الخيري
2.2برنامج البركة للفرص االقتصادية
3.3برنامج البركة للقرض الحسن

دوالر أمريكي لتمويل االستثمارات االقتصادية واالجتماعية ،بما في ذلك تطوير المجتمع ،وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة ،والصناعات المحلية.
السودان
ساهم السودان بشكل ملموس في تمويل الصناعات المحلية ،فضال عن القطاع االقتصادي .ويبدو ذلك واضحًا من إجمالي إنفاقه
أيضا بقيمة  124ألف
البالغ  82,330ألف دوالر أمريكي في مجال األنشطة االقتصادية واالستثمارات االجتماعية .ساهمت السودان ً
دوالر أمريكي في تمويل المبادرات التعليمية وأنشطة الشباب.
سوريا
بلغ إجمالي مساهمات بنك سوريا في تمويل األنشطة الخيرية واالستثمارات االقتصادية واالجتماعية  53ألف دوالر أمريكي ،و 85,203
ألف دوالر أمريكي على التوالي .وقد ساهم بنك البركة سوريا بمبلغ كبير في تمويل الصناعات المحلية ،والقطاع االقتصادي.

4.4برنامج البركة لاللتزام الزمني

تونس

عناصر التقرير

أنفق بنك البركة تونس نحو  25ألف دوالر أمريكي على األعمال الخيرية التي تضمنت تمويل المبادرات التعليمية ،وتطوير المجتمع،
والمساهمة في أنشطة الشباب والرياضة.

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.
نظرة شاملة
يقدم العرض التالي تحليال مختصرًا للمعلومات الواردة من الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة بشأن تقرير المسئولية
االجتماعية لعام  .2012هذا القسم يلقي الضوء على مساهمات والتزامات وحدات البركة تجاه مسئولياتها االجتماعية.
يبلغ إجمالي إسهامات أنشطة ومبادرات برنامج البركة للمسئولية االجتماعية ما يربو على  940مليون دوالر اميركي .فيما يلي بيان
موجز عن إسهامات مجموعة البركة المصرفية في هذا الخصوص.

ولكن ال توجد معلومات بشأن مساهمتهم في االستثمارات االقتصادية واالجتماعية.
تركيا
ساهم بنك البركة تركيا للمشاركات في تعزيز األنشطة الخيرية بمبلغ  3,411ألف دوالر أمريكي ،مع إنفاق جزء كبير على تمويل
المبادرات التعليمية .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 من أجل تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية
وتطوير المجتمعات التي نعمل فيها .ويحدونا األمل في مواصلة هذا العمل الجليل بمزيد من الحماس والطموحات في كل عام
بمشيئة اهلل.

مجموعة البركة المصرفية (المقر الرئيسي)
استثمرت مجموعة البركة المصرفية  549الف دوالر اميركي مختلف األنشطة اإلنسانية والخيرية .كما قدمت المجموعة  450الف
دوالر اميركي في القروض الحسنة لتمويل مجموعة من المبادرات واألنشطة.

د .علي عدنان إبراهيم

الجزائر

نائب الرئيس األول والعضو المنسق

قام بنك البركة الجزائر بتقديم  433الف دوالر اميركي تجاه تمويل األنشطة الخيرية .وقد تم توجيه النسبة األكبر من برامج الفرص
االقتصادية واالستثمارات االجتماعية والبالغة قيمتها  1,120الف دوالر اميركي نحو القطاعات االقتصادية.

اللجنة اإلدارية لبرنامج البركة للمسئولية االجتماعية

البحرين
ساهم بنك البركة البحرين بنحو  104الف دوالر اميركي في األعمال الخيرية بما في ذلك تمويل أنشطة الشباب ،والتدريب في
العمل ،وغيرها .وقد بلغ إجمالي إنفاق برامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية  228,000الف دوالر اميركي.
مصر
بلغت قيمة األنشطة الخيرية التي قام بنك البركة مصر بتمويلها  138الف دوالر اميركي ،بينما بلغت استثماراتهم االقتصادية
واالجتماعية  216,425الف دوالر اميركي.
األردن
بلغ إجمالي األنشطة الخيرية  696ألف دوالر أمريكي مع توجيه جزء كبير منها إلى تمويل المبادرات التعليمية .وقد ساهم البنك
اإلسالمي األردني بنحو  44,758ألف دوالر أمريكي في صندوق االستثمارات االقتصادية واالجتماعية.
لبنان
ساهم بنك البركة لبنان بنحو  215ألف دوالر أمريكي في تمويل األنشطة الخيرية .وقد أنفقت الوحدة  171ألف دوالر أمريكي في
االستثمارات االقتصادية واالجتماعية .كما ساهم البنك بدور ملموس في تمويل الصناعات المحلية.
باكستان
كما هو الحال مع باقي الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة ،ساهمت الوحدة في باكستان إسهامًا ملحوظًا في تطوير
القطاع االقتصادي من خالل مبلغ ضخم يبلغ  51,806ألف دوالر أمريكي .وقد ساهم بنك البركة (باكستان) المحدود في تمويل
أنشطته الخيرية بمبلغ  59ألف دوالر أمريكي.
جنوب أفريقيا
بلغ إجمالي مساهمة بنك البركة جنوب أفريقيا في األنشطة الخيرية نحو  148لف دوالر أمريكي ،وقد خصص إجمالي  215,515ألف
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نظرة عامة عالمية
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مجموعة البركة المصرفية (المقر الرئيسي)
شاركت مجموعة البركة المصرفية في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية بصورة فعالة.
وشاركت المجموعة في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل مختلف األنشطة والمبادرات بمبلغ قيمته  549ألف دوالر أمريكي.

مجموعة البركة المصرفية
البرنامج الخيري

نظرة عامة عالمية

مجموعة البركة المصرفية

 %44تطوير الموارد البشرية
 %10برامج الشباب والثقافة
 %5الفنون والثقافة واآلداب
 %23تنمية المجتمع
 %6برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين
 %4تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
 %7برامج دعم الموظفين والمجتمع
 %1خدمات االحتياجات الخاصة

إن برنامج البركة للعمل الخيري والذي غطى ترويج وتمويل نطاق واسع من األنشطة تتراوح من فنون وآداب وثقافة وبحث علمي
وأدبي ،فض ً
مول
ال عن مساعدة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ،إلى جانب برامج التأهيل المهني للموظفين أنفسهم .ولقد َّ
البرنامج الخيري هذه األنشطة والمبادرات المختلفة لتصل قيمتها إلى  549ألف دوالر أمريكي.
									
			
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
			
برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين
							
تنمية المجتمع
							
الفنون والثقافة واآلداب
							
برامج الشباب والثقافة
تطوير الموارد البشرية:
						
تمويل برامج التأهيل المهني
							
توفير عقود التدريب
						
خدمات االحتياجات الخاصة
						
برامج دعم الموظفين والمجتمع

105
139
4
39

								
اإلجمالي

549

ألف دوالر أمريكي
22
34
128
27
52

وقامت أيضا مجموعة البركة المصرفية بتوفير قرض حسن بقيمة  450ألف دوالر أمريكي للعديد من األنشطة.

20

21

البحرين
البرنامج الخيري

البحرين
بنك البركة اإلسالمي
ساهم بنك البركة البحرين في األنشطة التالية تحت برنامج البركة للمسئولية االجتماعية ،وذلك خالل عام :2012

نظرة عامة عالمية

بنك البركة البحرين

يغطي البرنامج الخيري لبنك البركة تشجيع وتمويل مجموعة متنوعة من األنشطة التي تتراوح من الفنون واآلداب والثقافة
واألعمال العلمية ،ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة ،فضال عن توفير التدريب المهني لموظفيه .وقد قام البرنامج الخيري بتمويل
هذه األنشطة والمبادرات المتنوعة بقيمة  104ألف دوالر أمريكي.
 %81تطوير الموارد البشرية :تمويل التدريب المهني
 %8مبادرات الشباب والرياضة
 %1الفنون واآلداب والثقافة
 %3أي قطاعات/مجاالت أخرى
 %2خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
 %5تطوير الموارد البشرية :توفير عقود تدريب

البحرين
برنامج الفرص االقتصادية
						
			
الفنون واآلداب والثقافة
				
األعمال األدبية والعلمية
			
مبادرات الشباب والرياضة
تطوير الموارد البشرية:
			
تمويل التدريب المهني
				
توفير عقود تدريب
			
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
			
أي قطاعات/مجاالت أخرى
					
المجموع

ألف دوالر أمريكي
1
0.2
8
84
5
3
3

بنك البركة البحرين

 %50المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 %50غيرها

104

قام برنامج الفرص االقتصادية من البركة والمتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بإنفاق  228,000ألف دوالر أمريكي لدعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاعات العقارات والمقاوالت والتجارة والخدمات.
						
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
					
غيرها
					
المجموع

22

ألف دوالر أمريكي
114,000
114,000
228,000
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بنك البركة مصر

مصر
البرنامج الخيري

مصر
ساهم بنك البركة مصر بدور نشط في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية ،حيث شارك في البرامج التالية خالل عام :2012

بنك البركة مصر

نظرة عامة عالمية

ساهم بنك البركة مصر في برنامج األنشطة الخيرية من خالل تمويل مختلف األنشطة والمبادرات بقيمة  138لف دوالر أمريكي والتي
تضمنت تمويل مبادرات التعليم وتطوير المجتمع.

 %57تطوير المجتمع
 %36التعليم
 %7أي قطاع/مجال آخر

						
					
التعليم
				
تطوير المجتمع
				
أي قطاع/مجال آخر
				
المجموع

ألف دوالر أمريكي
50
78
10

					
المجموع

بنك البركة مصر (“البركة مصر”)

138

ساهم بنك البركة مصر في برنامج الفرص االقتصادية وقام بتقديم تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة
 216,425ألف دوالر أمريكيلتمويل الصناعات المحلية والخدمات والصناعات التجارية ،فضال عن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة.
المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:
						
				
الصناعية
				
التجارية
				
الخدمات
الصناعات المحلية:
				
الصناعية
				
التجارية
				
الخدمات
					
غيرها

مصر
برنامج الفرص االقتصادية

 %52الصناعات المحلية
 %43المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 %5غيرها

ألف دوالر أمريكي
35,800
35,610
20,560
55,607
38,474
18,692
11,682
216,425

أما بالنسبة لاللتزام الزمني لبنك البركة مصر تجاه المسئولية االجتماعية ،فقد استثمر البنك  68ساعة عمل تجاه تأسيس
وحدات معالجة طبية تحمل اسم البركة في مستشفى جامعة عين شمس ،ومستشفى جامعة القاهرة .ويهدف البنك
من خالل هذه الخطوة إلى مساعدة الفقراء الذين يتوجهون إلى وحداتنا المصرفية للحصول على العالج المجاني.
24

25

السودان
البرنامج الخيري

السودان
بنك البركة السودان
شارك بنك البركة السودان في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية بصورة فعالة.
كما شارك في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل العديد من األنشطة والمبادرات بما يعادل  124ألف دوالر أمريكي.
اشتملت المبادرات على ما يلي- :
1.1تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة ومشاريع البنية التحتية التابعة لها
2.2إرساء برنامج البركة للمسئولية االجتماعية للطلبة الموهوبين والمحتاجين (بحصص متساوية بين الجنسين)
3.3تنمية المجتمع بما يتضمن تمويل المشاريع بما فيها توفير خدمات السكن والرعاية الصحية بأسعار مقبولة وغيرها من
األنشطة األخرى ذات الصلة.
4.4تشجيع الفنون والثقافة واآلداب
5.5دعم مسيرة العمل البحثي في الشريعة اإلسالمية والمالية والعمل المصرفي
6.6مشاريع وأنشطة الشباب

نظرة عامة عالمية

بنك البركة السودان

 %15تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة
 %56برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
 %27تنمية المجتمع
 %2الفنون والثقافة واآلداب

السودان
برنامج الفرص االقتصادية

يتضمن تمويل برنامج العمل الخيري ما يلي-:
							
			
تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
					
تنمية المجتمع
				
الفنون والثقافة واآلداب
						
اإلجمالي

ألف دوالر أمريكي
19
69
34
3
124

وشارك أيضا بنك البركة السودان في برنامج الفرص االقتصادية وقام بتوفير التمويل وفق الشريعة اإلسالمية في دعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة بالمجاالت الصناعية والزراعية والخدمية بما في ذلك الفئات االقتصادية والصناعية التالية-:
							
			
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الصناعات المحلية:
					
الزراعية
		
				
الصناعية
		
					
الصادرة
		
					
الخدمية
		
وغيرها
					
الزراعية
		
				
الصناعية
		
					
الصادرة
		
					
الخدمية
		

7,845
54,362
2,208
13,535

							
اإلجمالي

82,330

26

بنك البركة السودان

 %2المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 %3الصناعات المحلية
 %95غيرها

ألف دوالر أمريكي
1,782
662
941
15
979
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بنك البركة سوريا

سوريا
البرنامج الخيري

سوريا
يعتبر بنك البركة سوريا مشاركًا فعاالً في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية.

بنك البركة سوريا

نظرة عامة عالمية

وشارك البنك في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل العديد من المبادرات واألنشطة بما يعادل  53ألف دوالر أمريكي .اشتمل
برنامج دعم المبادرات على المجاالت التالية- :
1.1برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين ،والذي يتم بموجبه منح أفضل خمسة عشر خريجا من كلية
علوم الشريعة جوائز التفوق في تخصصات الدراسة الجامعية والدراسات العليا.
2.2مؤازرة جهود تنمية المجتمع (تمويل المشاريع التي تهدف إلى توفير خدمات اإلسكان والرعاية الصحية بأسعار مقبولة
وغيرها من مشاريع تنمية المجتمع) ،والتي بموجبها أيضا شارك بنك البركة سوريا مع هيئة المورد في تدشين فعالية تعزيز
دور المرأة في دعم مسيرة التنمية االقتصادية.

 %8التعليم
 %9تنمية المجتمع
 %8العمل البحثي واألدبي
 %6البيئة واالستدامة
 %31تنمية الموارد البشرية :منح عقود التدريب
 %38أي قطاع/مجال آخر

3.3ترويج أنشطة العمل البحثي في الشريعة اإلسالمية والمالية والعمل المصرفي .وفي هذا الصدد ،تم تنظيم ندوة تحت
عنوان “زكاتي بركة حياتي” من قبل بنك البركة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة حلب والتي حضرها ما يربو على 500
مشارك.
4.4حملة البيئة والطاقة المستدامة لزرع األشجار والتي قام بها موظفو بنك البركة في إطار المسئولية التي يضطلعون بها
تجاه المجتمع والبيئة في سوريا بشكل عام.
5.5منح عقود تدريب في إطار برنامج تطوير الموارد البشرية للبنك .يهدف برنامج التدريب التابع لمجموعة البركة المصرفية إلى
دعم التقنيات الحديثة وتسهيل نقلها وتعزيز ربط التعليم األكاديمي بتطبيقات الحياة العملية .قام البرنامج بتقديم الدعم
ألكثر من  72متدربًا في الجامعات السورية العامة والخاصة.
6.6باإلضافة إلى ذلك ،ومن خالل برنامج دعم األرامل واليتامى من خالل صندوق زكاة البركة ،تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية
تكلفة الترويج عن حملة “ ،”BTL & TTLفض ً
ال عن أن هذه العملية بدون رسوم .وفي هذا الصدد ،يعتبر بنك البركة سوريا
األول من نوعه في طرح خدمة تحصيل الزكاة في سوريا.
تتضمن إسهامات بنك البركة سوريا في المجاالت المبينة أعاله ما يلي- :
ألف دوالر أمريكي
4
5
4
3

							
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين
					
تنمية المجتمع
				
العمل البحثي واألدبي
					
البيئة واالستدامة
					
تنمية الموارد البشرية
16
				
منح عقود التدريب
		
20
				
أي قطاع/مجال آخر
		
						
اإلجمالي

28

53

كما ساهم بنك البركة سوريا في تمويل برنامج الفرص االقتصادية بما يعادل  85,203ألف دوالر أمريكي.
وقام أيضا بنك البركة سوريا بتوفير تمويل المرابحة والمشاركة وفق الشريعة اإلسالمية في إطار مؤازرة جهود التنمية االقتصادية
في سوريا في مجاالت التجارة والتصنيع واإلنشاء والمجال العقاري والتمويل الشخصي/المستهلك وغيره .فيما يلي تفاصيل
اإلنفاق في هذه الفئة- :
								
						
التصنيع
		
						
التجارة
		
						
اإلنشاء
		
					
المجال العقاري
		
			
التمويل الشخصي/المستهلك
		
					
قطاعات أخرى
		

ألف دوالر أمريكي
43,105
14,180
13,779
7,762
5,778
599

						
اإلجمالي
		

85,203

إن برنامج التزام بنك البركة سوريا الزمني للمسئولية االجتماعية قد اشتمل على استثمار حوالي  8ساعات عمل في تدشين
حملة التشجير التي أقامها بنك البركة لزراعة ما يربو على  1000شجرة في منتزه القادسية الوطني في البقاع الريفية لمدينة
دمشق .إضافة إلى  8ساعات عمل أخرى تم استثمارها في جمع األوراق والمواد الورقية بغرض إعادة تدويرها من قبل بعض
المؤسسات الخيرية لبيع المنتج الخام الجديد وتحقيق دخل مادي يتم استخدامه في أغراض خيرية مختلفة.
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لبنان
البرنامج الخيري

لبنان
بنك البركة لبنان
شارك بنك البركة لبنان في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية وبرنامج البركة للعمل الخيري وبرنامج القرض الحسن وبرنامج
الفرص االقتصادية وبرنامج التزام البركة الزمني للمسئولية االجتماعية.

نظرة عامة عالمية

بنك البركة لبنان

وفي إطار برنامج العمل الخيري قام بنك البركة لبنان بتمويل  215ألف دوالر أمريكي في دعم برنامج االمنح الدراسية للطلبة
الموهوبين والمحتاجين ومبادرات تنمية المجتمع وتشجيع األعمال الفنية واألدبية والثقافة وبرامج الشباب والرياضة ومبادرات
البيئة واالستدامة وبرامج تدريب الموارد البشرية الخاصة بالبنك ومبادرات التطوير وتشييد وترميم المساجد.

 %60تنمية المجتمع
 %4التعليم
 %10أي قطاع/مجال آخر
 %16تمويل التدريب المهني :تطوير الموارد البشرية
 %1البيئة واالستدامة
 %5برامج الشباب والرياضة
 %2تشجيع العمل البحثي واألدبي
 %2الفنون والثقافة واآلداب

لقد

اشتمل برنامج بنك البركة لبنان في العمل الخيري على المجاالت التالية- :
								
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين 		
							
تنمية المجتمع
						
الفنون والثقافة واآلداب
					
تشجيع العمل البحثي واألدبي
						
برامج الشباب والرياضة
						
البيئة واالستدامة
تطوير الموارد البشرية
						
تمويل التدريب المهني
						
تشييد وترميم المساجد

ألف دوالر أمريكي
8
128
4
5
12
2

لبنان
برنامج الفرص االقتصادية
بنك البركة لبنان

34
22
 %73الصناعات المحلية

							
اإلجمالي

215

وقام بنك البركة لبنان بطرح برنامج القرض الحسن بقيمة  815لف دوالر أمريكي لدعم األنشطة المختلفة.
كما قام البنك بتمويل برنامج الفرص االقتصادية وفق الشريعة اإلسالمية بقيمة  171لف دوالر أمريكي في مجاالت تنمية المجتمع
والتي تتضمن التمويل واالستثمار في مشاريع توفر خدمات اإلسكان والرعاية الصحية على نطاق واسع.

 %19المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 %8تنمية المجتمع

وشارك أيضًا بنك البركة لبنان في برنامج الفرص االقتصادية وقام بطرح خدمات التمويل وفق الشريعة اإلسالمية لنطاق واسع
من األنشطة ،فضال عن المشاركة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي- :
								
					
تمويل تنمية المجتمع
					
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
						
الصناعات المحلية

ألف دوالر أمريكي
32
14
125

							
اإلجمالي

171

وقام أيضًا باستثمار ساعات عمل عديدة في تنفيذ برنامج االلتزام الزمني للمسئولية االجتماعية على النحو التالي:
								
التعليم
								
الدين
						
تنمية المجتمع والخدمات
30

 130ساعة عمل
 364ساعة عمل
 936ساعة عمل
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تركيا
بنك البركة التركي للمشاركات
شارك بنك البركة تركيا في برنامج البركة للعمل الخيري ،كما شارك في برنامج االلتزام الزمني للمسئولية االجتماعية في غضون
عام .2012

تركيا
البرنامج الخيري

نظرة عامة عالمية

بنك البركة التركي للمشاركات

قام بنك البركة للعمل الخيري بتوفير البعثات الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين ،فض ً
ال عن مؤازرة مشاريع تنمية المجتمع
والبرامج الثقافية واألدبية والعمل البحثي وبرامج الشباب والرياضة وغيرها على النحو التالي:

 %65برنامج البركة للبعثات للطلبة
الموهوبين والمحتاجين
 %1تنمية المجتمع
 %17الفنون والثقافة واآلداب
 %4العمل البحثي واألدبي
 %1برامج الشباب والرياضة
 %12أي قطاع/مجال آخر

								
برنامج البركة للبعثات للطلبة الموهوبين والمحتاجين 		
							
تنمية المجتمع
						
الفنون والثقافة واآلداب
						
العمل البحثي واألدبي
					
برامج الشباب والرياضة
						
أي قطاع/مجال آخر
							
اإلجمالي

ألف دوالر أمريكي
2,207
27
597
136
21
423
3,411

وفي مجال االلتزام الزمني لبرنامج المسئولية االجتماعية ،شارك بنك البركة تركيا في مخيم الموظفين للتبرع بالدم ،فض ً
ال عن
تدشين حملة للمساعدة في توفير االحتياجات الضرورية للمتضررين من زلزال فان سيتي .وفيما يلي بيان تفصيلي عن ساعات
العمل التي تم استثمارها في هذا المجال- :
				
حملة الموظفين للتبرع بالدم
حملة توفير االحتياجات الضرورية لمتضرري زلزال فان سيتي

32

 54ساعة عمل
 45ساعة عمل
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األردن
البرنامج الخيري

األردن
البنك االسالمي االردني
شارك البنك االسالمي االردني في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية بصورة فعالة في عام  2012من خالل المشاركة في برنامج
البركة للعمل الخيري وبرنامج البركة للقرض الحسن وبرنامج البركة للفرص االقتصادية .اشتمل برنامج البركة للعمل الخيري
على العديد من األنشطة والمبادرات بقيمة  696ألف دوالر أمريكي ،فض ً
ال عن تمويل برنامج القرض الحسن بقيمة  7,115ألف
دوالر أمريكي .تضمن برنامج البركة للعمل الخيري تمويل مشاريع البنية التحتية بالمؤسسات التعليمية القائمة ،وبرامج البعثات
الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين ،وبرامج تنمية المجتمع ،والمشاريع الفنية والثقافية واألدبية ،وتشجيع العمل البحثي
واألدبي ،إلى جانب تمويل برامج التدريب المهني لموظفي البنك ،وغيرها من المساهمات المالية األخرى.

نظرة عامة عالمية

البنك االسالمي االردني

 %37تنمية المجتمع
 %7برنامج البركة للمنح للطلبة
الموهوبين والمحتاجين
 %16تمويل مشاريع البنية التحتية
للمؤسسات التعليمية القائمة
 %13أي قطاع/مجال آخر
 %7خدمة االحتياجات الخاصة
 %2العمل البحثي واألدبي
 %18الفنون والثقافة واآلداب

								
		
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
			
برنامج البركة للمنح للطلبة الموهوبين والمحتاجين
							
تنمية المجتمع
						
الفنون والثقافة واآلداب
						
العمل البحثي واألدبي
						
تطوير الموارد البشرية
تمويل برامج التدريب المهني
						
خدمة االحتياجات الخاصة
						
أي قطاع/مجال آخر

51
94

						
اإلجمالي

696

ألف دوالر أمريكي
109
46
256
126
12
3

ألف دوالر أمريكي

								
بيان تفصيلي عن األنشطة األخرى
						
برنامج القرض الحسن
							
الرعاية الصحية
					
دعم األسرة (مثل الزواج وغيره)
					
سلفيات اجتماعية لموظفي البنك

2,204
967
1,057
2887

						
اإلجمالي

7,115

األردن
برنامج الفرص االقتصادية
البنك االسالمي االردني

 %51تنمية المجتمع
 %49تغطية التسهيالت المكشوفة (القرض الحسن)

كما شارك بنك البركة األردن في برنامج البركة للفرص االقتصادية وقام بطرح خدمات التمويل وفق الشريعة اإلسالمية لنطاق
واسع من األنشطة في المجاالت التالية :تنمية المجتمع ،توفير خدمات السكن بأسعار معقولة في حدود  9.4مليون دوالر
أمريكي ضمن خدمات مرابحة لعدد  739شخص ،و  13.5مليون دوالر أمريكي ضمن خدمات ايجارة منتهية بالتمليك لعدد
 240شخص .وفي مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ساهم بنك البركة األردن بمبلغ  66.3ألف دوالر أمريكي في
خدمات المشاركة لعدد  5مشاريع.
ألف دوالر أمريكي
								
22,942
						
تنمية المجتمع
التمويل
78
				
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
21,738
			
تغطية التسهيالت المكشوفة (القرض الحسن)
						
اإلجمالي
34

44,758
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الجزائر
بنك البركة الجزائر
شارك بنك البركة الجزائر في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية ،كما شارك في أنشطة برنامج البركة للعمل الخيري وبرنامج
البركة للفرص االقتصادية.

الجزائر
البرنامج الخيري

نظرة عامة عالمية

بنك البركة الجزائر

 %4تنمية المجتمع
 %96المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقد شارك بنك البركة الجزائر في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل العديد من األنشطة والمبادرات بقيمة  433الف دوالر
أمريكي .وشارك البنك أيضا في مؤازرة جهود تنمية المجتمع وذلك على النحو التالي- :
						
				
تنمية المجتمع
					
اإلجمالي

ألف دوالر أمريكي
433
433

وشارك بنك البركة الجزائر في برنامج الفرص االقتصادية بقيمة  1,220الف دوالر أمريكي.
وطرح البنك خدمات للتمويل وفق الشريعة اإلسالمية لقطاعات الزراعة والتشجير وصيد السمك ولقطاعات الخدمات والصناعة
واإلنتاج والتجارة على النحو التالي- :
						
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
		
الزراعة والتشجير وصيد السمك
					
الخدمات
					
الصناعة
				
قطاع اإلنتاج
				
قطاع التجارة
					
اإلجمالي

36

ألف دوالر أمريكي
206
414
279
140
181
1,220

37

باكستان
بنك البركة باكستان المحدود
شارك بنك البركة باكستان في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية والذي تضمن نطاقا واسعا من األنشطة خالل عام 2012
واشتمل على برنامج العمل الخيري وبرنامج الفرص االقتصادية وبرنامج القرض الحسن.

باكستان
البرنامج الخيري

نظرة عامة عالمية

بنك البركة باكستان المحدود

قام بنك البركة باكستان بتمويل خدمات برنامج القرض الحسن بقيمة  314الف دوالر أمريكي ،فضال عن تمويل خدمات برنامج
الفرص االقتصادية بقيمة  51,806الف دوالر أمريكي.

 %85تنمية المجتمع

وشارك بنك البركة باكستان في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل العديد من األنشطة والمبادرات بقيمة إجمالية  59الف
دوالر أمريكي ،والتي تضمنت مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة وتنمية المجتمع وبرامج التدريب المهني
لموظفي البنك.

 %4التعليم
 %7تطوير الموارد البشرية :تمويل التدريب المهني
 %4توفير عقود التدريب

								
		
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
							
تنمية المجتمع
تطوير الموارد البشرية
					
تمويل التدريب المهني
						
توفير عقود التدريب
							
اإلجمالي

ألف دوالر أمريكي
2
50
3
4
59

قام بنك البركة باكستان بتوفير القرض الحسن للنشاطات المختلفة لتصل قيمتها الى  314ألف دوالر أمريكي .وفي إطار جهود
بنك البركة باكستان لدعم برنامج الفرص االقتصادية ،قام البنك بتوفير خدمات التمويل لعدد من األنشطة وفق الشريعة
اإلسالمية ،وشمل ذلك نطاقًا واسعًا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والتشجير وصيد السمك والخدمات
الصناعية والتشييد والتعدين واألغذية والرعاية الصحية والرياضة والمواصالت واالتصاالت والسياحة وغيرها من المشاريع األخرى.

38

ألف دوالر أمريكي

								
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
					
الزراعة والتشجير وصيد السمك
							
الصناعة
							
الخدمات
						
التشييد والتعدين
							
األغذية
							
التعليم
							
الرعاية الصحية
							
الرياضة
						
النقل واالتصاالت
							
السياحة
							
قطاعات أخرى

1,166
31,369
66,94
22,35
47,67
862
3,448
243
17
41
963

							
اإلجمالي

51,806
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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  ،2012وذلك على النحو التالي- :

تونس
البرنامج الخيري

نظرة عامة عالمية

بنك البركة تونس

 %5التعليم
 %2الفنون والثقافة واآلداب
 %19برامج الشباب والرياضة
 %2خدمات االحتياجات الخاصة
 %72أي قطاع/مجال آخر

40

									
			
المنح الدراسية المقدمة من البركة للطلبة الموهوبين والمحتاجين
							
الفنون والثقافة واآلداب
							
برامج الشباب والرياضة
							
خدمات االحتياجات الخاصة
								
أي قطاع/مجال آخر

ألف دوالر أمريكي
1
1
5
0.4
18

									
اإلجمالي

25

41

جنوب أفريقيا
البرنامج الخيري

جنوب أفريقيا
بنك البركة جنوب أفريقيا
شارك بنك البركة جنوب أفريقيا في برنامج البركة للمسئولية االجتماعية من خالل دعم برنامج العمل الخيري وبرنامج الفرص
االقتصادية ،فض ً
ال عن برنامج االلتزام الزمني للمسئولية االجتماعية .لقد شارك البنك في برنامج العمل الخيري من خالل تمويل
العديد من المشاريع والمبادرات بقيمة  148الف دوالر أمريكيفي دعم مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
وتنمية المجتمع وتشجيع العمل البحثي واألدبي وبرامج الشباب والرياضة ومبادرات البيئة واالستدامة وخدمات االحتياجات الخاصة
ودعم المجتمع اقتصاديًا وغيرها من المشاريع األخرى وذلك على النحو التالي- :

نظرة عامة عالمية

بنك البركة جنوب أفريقيا
 %11التعليم
 %27تنمية المجتمع
 %10العمل البحثي واألدبي
 %8برامج الشباب والرياضة
 %5البيئة واالستدامة
 %7خدمات االحتياجات الخاصة
 %3دعم المجتمع اقتصاديًا
 %29أي قطاع/مجال آخر

								

ألف دوالر أمريكي

		
تمويل مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة
							
تنمية المجتمع
						
العمل البحثي واألدبي
						
برامج الشباب والرياضة
						
البيئة واالستدامة
					
خدمات االحتياجات الخاصة
						
دعم المجتمع اقتصاديًا
						
أي قطاع/مجال آخر

16
40
15
12
7
11
4
43

							
اإلجمالي

148

جنوب أفريقيا
برنامج الفرص االقتصادية
بنك البركة جنوب أفريقيا

وشارك أيضًا بنك البركة جنوب أفريقيا في برنامج الفرص االقتصادية بقيمة  215,515الف دوالر أمريكي ،كما شارك في تمويل
أنشطة تنمية المجتمع حسب الشريعة اإلسالمية ،فض ً
ال عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج المرابحة لعدد 599
شخص وبرنامج المشاركة لعدد  571شخص ،وذلك على النحو التالي:
								
						
تمويل تنمية المجتمع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
					
الزراعة والتشجير وصيد السمك
							
الخدمات
						
التشييد والتعدين
						
النقل واالتصاالت
								
					
المجال العقاري وخدمات األعمال
							
التصنيع
						
التجارة واإلسكان
							
األشخاص
						
الصناعات المحلية
					
أي قطاع/مجال آخر
							
الخدمات
							
التصنيع
						
التجارة واإلسكان

835
7,106
3,967

								
اإلجمالي

215.515
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 %1تمويل تنمية المجتمع
 %48المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ألف دوالر أمريكي
3,813
131
9,207
2,532
4,277
90,692
29,538
41,577
13,732
8,109
199,795

 %48الصناعات المحلية
 %3غيرها

وفيما يخص برنامج االلتزام الزمني للمسئولية االجتماعية ،استثمر بنك البركة جنوب أفريقيا العديد من الساعات في حمالت تنظيف
المستشفيات الحكومية ومنح الطعام للمشردين ،كما شارك في مراسم تسليم العديد من المشاريع وبرامج الرعاية المختلفة على
النحو التالي:
				
تنظيف المستشفيات الحكومية
					
منح الطعام للمتشردين
مراسم تسليم العديد من المشاريع وبرامج الرعاية		

 600ساعة عمل
 400ساعة عمل
 50ساعة عمل
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نظرة عامة على األنشطة العالمية

البرنامج الخيري
بلغ إجمالي التمويل والمساهمة في برنامج البركة للعمل الخيري في حدود  5,955الف دوالر أمريكي .وفيما يلي وصف تفصيلي
للجهود المبذولة في هذه القطاعات- :

البرنامج الخيري

 %58تركيا
 %9مجموعة البركة المصرفية
 %7الجزائر
 %2البحرين
 %2مصر
 %12األردن
 %4لبنان
 %1باكستان
 %2جنوب إفريقيا
 %2السودان
 %1سوريا

العمل البحثي
التعليم
يحظى التعليم بالمرتبة األولى في الجهود المبذولة في هذا المضمار باعتبار التعليم ركنا حيويا في برنامج البركة للعمل
الخيري .يبلغ إجمالي المساهمة في قطاع التعليم  2,587الف دوالر أمريكي.
باإلمكان تصنيف الجهود المبذولة في قطاع التعليم إلى ثالث فئات رئيسية- :
•

تمويل المؤسسات التعليمية الجديدة – قام بنك البركة السودان بمفرده بالتركيز على هذه الفئة وساهم بمبلغ
 19الف دوالر أمريكي في بلده السودان.

•

تمويل مشاريع البنية التحتية في المؤسسات التعليمية القائمة – قدمت مجموعة البركة إسهاما ماليا بقيمة
 149الف دوالر أمريكي في إطار مساهمات من بنك البركة األردن وباكستان وجنوب أفريقيا في بلدانهم.

•

برنامج البركة للمنح الدراسية للطلبة الموهوبين والمحتاجين والذي يأتي تمشيا مع مبدأ التوزيع العادل للفرص
بين الجنسين .وكما ترى ،فإن برنامج المنح الدراسية بات يحظى بشعبية كبيرة ليس فقط في المكتب الرئيسي
المجموعة البركة ولكن أيضا في السودان وسوريا ولبنان وتركيا واألردن وتونس .لقد بلغ إجمالي المساهمات الداعمة
لتلك الجهود  2,369الف دوالر أمريكي.

تنمية المجتمع
تعد تنمية المجتمع بمثابة إحدى األنشطة الحيوية األخرى في إطار برنامج العمل الخيري ،حيث أن  9من مجموع  11بنكًا للبركة
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 في هذه الفئة  1,178الف دوالر
أمريكي.

الفنون والثقافة واآلداب

باعتبارها مجموعة مصرفية رائدة ،فإن مجموعة البركة تهدف إلى اإلسهام في ترويج العمل البحثي في الشريعة اإلسالمية
والتمويل والعمل المصرفي .لقد ساهم بنك البركة في كل من البحرين وسوريا ولبنان وتركيا واألردن وجنوب أفريقيا في هذا
المجال بإجمالي مساهمات بلغت  173الف دوالر أمريكي.

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  2012ما يربو على  110الف دوالر أمريكي ساهم بها خمسة فروع لبنك
البركة في عدد من بلدان العالم.

البيئة واالستدامة
تعتبر البيئة واالستدامة من األمور التي يوليها بنك البركة جل الرعاية واالهتمام انطالقا من إيمانه بأهمية البيئة والطاقة
المستدامة .وبالرغم من مشاركة ثالثة فروع فقط لبنك البركة في هذا النشاط خالل عام  ،2012إال أن تلك المساهمات قد
ساعدت مجتمعاتها بصورة فعالة وبلغ إجمالي تلك المساهمات  11الف 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 لذلك العام  392الف دوالر أمريكي.
تمويل التدريب المهني ويتم توجيهه لموظفي البنك ومن خارج البركة أيضًا .يبلغ إجمالي اإلنفاق على هذه المبادرات خالل 2012
نحو  228الف دوالر أمريكي .وقد ساهمت كل من البحرين ولبنان واألردن وباكستان بدور فعال في دعم هذه الجهود.
تقديم عقود تدريب للموظفين ،وهو إجراء يسري في جميع أنحاء مجموعة البركة .ويتمثل ذلك في توفير برامج تدريبية وبرامج
التلمذة المهنية وغيرها .وفي  2012ساهمت البحرين وسوريا وباكستان بإجمالي  164الف دوالر أمريكي.

تحظى الفنون والثقافة واآلداب بأهمية متكافئة في بنوك البركة ،كما أن معظم تلك البنوك قد شارك بمساهمات في تلك الفئة
تبلغ في مجملها  758الف دوالر أمريكي.
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نظرة عامة على األنشطة العالمية

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

التوزيع حسب القطاعات االقتصادية

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 البحرين واألردن وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال  69الف دوالر أمريكي.

المجتمعات المحتاجة اقتصاديا
أظهر بنك البركة جنوب أفريقيا التزامًا بالمجتمعات التي تعاني من مشكالت اقتصادية مثل جامعي القمامة ،والبلديات ،وجمعيات
الموظفين ،والمزارعين الصغار ،وغيرها .وقد ساهم البنك بنحو  4الف دوالر أمريكي تجاه تحقيق راحتهم.
وقد قامت  8وحدات من أصل  11وحدة مصرفية تابعة لمجموعة البركة بتقديم تمويل بقيمة  672الف دوالر أمريكي ضمن فئة “أي
قطاع/منطقة أخرى”.

القرض الحسن
يعتبر القرض الحسن أحد أهم األركان األساسية األخرى ضمن برنامج البركة للمسئولية االجتماعية .وقد قامت مجموعة البركة
المصرفية (المكتب الرئيسي) وبنوك البركة في لبنان واألردن وباكستان بتمويل هذا البرنامج بإجمالي مساهمات بلغت 8,694
الف دوالر أمريكي.
القرض الحسن

تشتمل القطاعات االقتصادية التي أولتها مجموعة البركة قدرا عاليا من التركيز في كل من الزراعة ،والبستنة ،والقطاع الصناعي،
والخدمات ،والقطاع التجاري ،واألغذية ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،والسياحة ،والتصنيع ،إلى جانب غيرها من القطاعات األخرى .وبلغ
إجمالي إسهام مجموعة البركة لتلك المشاريع  335,584الف دوالر أمريكي.

الصناعات المحلية
ترتكز استراتيجية 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 .بلغ إجمالي
المساهمات  287,719الف دوالر أمريكي.
التوزيع حسب القطاعات االقتصادية :تشتمل القطاعات االقتصادية التي أولتها مجموعة البركة قدرا عاليا من التركيز كال من
الزراعة ،والبستنة ،والقطاع الصناعي ،والخدمات ،والقطاع التجاري ،واألغذية ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،والسياحة ،والتصنيع .بلغ
إجمالي إسهام مجموعة البركة لدعم وتطوير مشاريع الصناعات المحلية  200,572الف دوالر أمريكي.

برنامج الفرص االجتماعية واالستثمارات االجتماعية
 %36جنوب إفريقيا
 %82األردن

 %7السودان

 %9لبنان

 %8سوريا

 %4باكستان

 %21البحرين

 %5مجموعة البركة المصرفية (المكتب الرئيسي)

 %19مصر
 %4األردن
 %5باكستان

برنامج الفرص االجتماعية واالستثمارات االجتماعية
يعتبر برنامج الفرص االجتماعية واالستثمارات االجتماعية هو ثالث برنامج في تقرير البركة للمسئولية االجتماعية .وقد تم تخصيص
 925,428الف دوالر أمريكي تجاه برنامج الفرص االجتماعية واالستثمارات االجتماعية .ويضم هذا البرنامج القطاعات الفرعية التالية:

تنمية المجتمع
تنظر مجموعة البركة إلى تنمية المجتمع باعتباره ركنا محوريا ضمن برنامج المسئولية االجتماعية .وهو يشبه ما تم سرده أعاله
ويتضمن التمويل واالستثمار في المشاريع التي تدعم اإلسكان مناسب التكاليف ،ومجاالت الرعاية الصحية وغيرها من األنشطة
المرتبطة بها .وقد ساهمت بنوك لبنان واألردن والجزائر وجنوب أفريقيا في هذا البرنامج بإجمالي  26,787الف 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 التمويل الموجه لهذه المشاريع:

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 .بلغ إجمالي
المساهمات .تم استخدام تلك المشاريع في كل من مملكة البحرين ومصر والسودان بإجمالي  215,450الف دوالر أمريكي.
التوزيع حسب القطاعات االقتصادية :تشتمل القطاعات االقتصادية التي أولتها مجموعة البركة قدرا عاليا من التركيز كال من
الزراعة ،والبستنة ،والقطاع الصناعي ،والخدمات ،والقطاع التجاري ،واألغذية ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،والسياحة ،والتصنيع.
تعد السودان وجنوب أفريقيا الوحدتين الوحيدتين المندرجين تحت فئة التوزيع حسب القطاعات االقتصادية ،وقد أظهرا
إجمالي  89,858الف 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 بتقديم  21,738الف دوالر أمريكي لهذا الغرض ،فضال عن تعزيز التزامه بخلق فرص اقتصادية
مثمرة.

التوزيع حسب طرق التمويل
تشمل أطر التمويل كال من المضاربة ،والمشاركة ،والمرابحة ،والسالم ،واإلجارة .بلغ إجمالي التمويل  367,623الف دوالر أمريكي.
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جدول ملخص
اإلجمالي
ألف دوالر أمريكي

االلتزام الزمني
(الساعات)

الوحدات

البرنامج الخيري
ألف دوالر أمريكي

برنامج الفرص
برنامج القرض
االقتصادية
الحسن *
ألف دوالر أمريكي واالستثمارات
االجتماعية
ألف دوالر أمريكي

999

غير مقاس

مجموعة البركة

549

450

غير متوفر

غير مقاس

الجزائر

433

غير متوفر

1,220

1,653

مملكة البحرين

104

غير متوفر

228,000

228,104

غير مقاس

مصر

138

غير متوفر

216,425

216,562

68.00

األردن

696

7,115

44,758

52,569

غير مقاس

لبنان

215

815

171

1,201

غير مقاس

باكستان

59

314

51,806

52,180

غير مقاس

جنوب إفريقيا

148

غير متوفر

215,515

215,663

1,050.00

السودان

124

غير متوفر

82,330

82,454

غير مقاس

سوريا

53

غير متوفر

85,203

85,255

غير مقاس

تونس

25

غير متوفر

غير متوفر

25

غير مقاس

تركيا

3,411

غير متوفر

غير متوفر

3,411

99.00

اإلجمالي

5,955

8,694

925,428

940,077

1,217

* القرض الحسن يتضمن قروضا ميسرة بدون فائدة .ويتم منحه كمنتج تجاري ويتم تضمينه في الفرص االقتصادية وبرنامج االستثمارات
االجتماعية المنصوص عليها في هذا التقرير.القرض.
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