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تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية 2018

“في البركة أن
األثر االجتماعي هو
أكثر ما يهمنا وهو
متأصل بعمق في
نماذج أعمالنا”

شركاء في اإلنجاز
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب
المقر الرئيسي للبركة  -خليج البحرين
ص.ب رقم ١٨٨٢
المنامة،مملكة البحرين
(مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي)
albaraka.com

جميع الصور المستخدمة في هذا التقرير هي صور أصلية وردت من
وحدات البركة من جميع أنحاء العالم.
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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ا لر ؤ ية

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

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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ا لر سا لة
“نهدف إلى 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”.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

6

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية 2018

 03المنهجـية
االستدامة والمسؤولية االجتماعية هي جزء ال يتجزأ
من رؤية البركة ونموذج أعمالها .وهذا يعني أننا على
صلة بازدهار المجتمعات التي نعمل فيها .1من خالل
هذا التقرير ،نحن نسعى إلى إطالع أصحاب المصلحة
في مجموعة البركة المصرفية على التزامنا وتفانينا
ومساهماتنا تجاه المسؤولية االجتماعية.
ونحن نهدف إلى تنفيذ مسؤوليتنا االجتماعية من خالل
برامج البركة المختلفة (تم شرح هذه البرامج بالتفصيل
في التقرير).

عن طريق البيانات الكمية المعلومات المتعلقة بالمبالغ
المنفقة على مختلف البرامج ،فإن البيانات النوعية تركز
على فوائد هذه البرامج.
ثم نقوم بإجراء فحوصات للبيانات المستلمة وطلب
التوضيحات حسب االقتضاء قبل التحليل .ومن أجل
الحصول على تفسير مفصل للردود المستلمة ،نقوم
بترتيب لقاءات مباشرة مع المعنيين في الوحدات
المصرفية عبر رسائل البريد اإللكترونية ،والمؤتمرات
الصوتية وعن طريق الفيديو.

إن منهجنا يتضمن القيام بإرسال استبيانات مختلفة إلى
وحداتنا المصرفية مع مبادئ توجيهية وتفصيلية من أجل
جمع البيانات بدقة .ونقوم باستالم كل من البيانات
النوعية والكمية من الوحدات التابعة .وفي حين إننا نقدم
 1نقيس تأثيرنا على االقتصاد الحقيقي والمجتمعات على أساس اعتبارات مختلفة .وتشمل المعلومات الكمية حجم التمويل والتبرع المقدم للتعليم .وحجم التمويل والتبرع
المقدم لمشاريع السكن االجتماعي والتدريب المهني ،الفنون ،رعاية اآلداب والثقافة ،وتعزيز وتطوير البحوث العلمية في مجال الشريعة اإلسالمية ،واألعمال المصرفية والمالية،
والشباب والرياضة .واالستثمارات ذات الصلة بالطاقة المستدامة والبيئة ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة ،ورعاية المجتمعات المحلية التي تواجه صعوبات اقتصادية ،والقرض الحسن،
والتمويل الصناعي والتعدين ،وتمويل البناء ،وتمويل المستهلكين ،والتمويل الحكومي والتكنولوجيا ،وتمويل االتصاالت السلكية والالسلكية ،وتمويل التجارة العامة ،والزراعة،
وصيد األسماك والتشجير ،وتمويل خدمات النقل ،والسياحة ،والفنادق والمطاعم ،وتمويل الخدمات والمرافق العامة ،وتمويل المعدات العلمية والمهنية ،وتمويل معدات النقل
واآلالت والمعدات وتمويل اآلالت الكهربائية ،وتمويل إنتاج المعادن األساسية والجير واإلسمنت ،والمنتجات ذات الصلة بالزجاج والمنتجات الزجاجية وتمويل الفخار والسيراميك
وتمويل إنتاج المنتجات البالستيكية ،وتمويل تكرير البترول ،وتمويل المواد الكيميائية الصناعية ،وتمويل إنتاج الورق ،وتمويل المالبس (الجاهزة أو غير ذلك) ،والتمويل العقاري
التجاري ،واألثاث وتمويل األخشاب ،صناعة األحذية ،تمويل المنتجات وتمويل الخدمات والنسيج والغزل ،وتمويل الصادرات والواردات .ومن الناحية الكمية ،نجمع بيانات ومعلومات
منفصلة عن العديد من القطاعات االقتصادية المذكورة أعاله لقياس مساهمتنا .باإلضافة إلى ذلك ،نتلقى بيانات كمية ونوعية حول أهداف البركة للتنمية المستدامة بما في ذلك
عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها ،المبلغ اإلجمالي الممول والمتبرع به لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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“إن مفهوم المسؤولية
االجتماعية يتوافق بسهولة
مع أخالقيات العمل في
اإلسالم ،وبالتالي مع
المبادئ والفلسفة الراسخة
للمجموعة”.
الشيخ صالح عبد الله كامل
رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

“إننا نؤمن بأن األهداف
العالمية للتنمية المستدامة
وأهداف التمويل اإلسالمي
تقومان على القيم المشتركة
والمتأصلة التي ستواصل
البركة اتباعها واالعتزاز بها”.
عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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 04لجنة المسؤولية
االجتماعية واالستدامة
التابعة لمجلس اإلدارة

الدكتور باسم عوض الله

رئيس اللجنة

السيد صالح محمد اليوسف

عضو

السيد عبد اإلله صباحي

عضو

تقوم لجنة المسؤولية االجتماعية واالستدامة التابعة لمجلس اإلدارة باإلشراف على أنشطة االستدامة والمسؤولية
االجتماعية لمجموعة البركة ،والتي يتضمن دورها ما يلي:
 .1الحفاظ على استمرارية برنامج البركة لالستدامة
والمسؤولية االجتماعية وتحديثه وفقا آلخر األبحاث
واالستراتيجيات المعروفة على مستوى العالم والتي
تعزز أهداف الشريعة.
 .2اإلشراف وإدارة عمليات تنفيذ برنامج البركة لالستدامة
والمسؤولية االجتماعية على مستوى المجموعة ككل.
 .3ضمان بقاء برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية
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
لالستدامة والمسؤولية االجتماعية.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

 .5جمع وتوحيد ونشر التقارير السنوية وغيرها من
التقارير الدورية حول المسؤولية االجتماعية.
 .6تطوير وتحديث اإلجراءات التي قد تساهم في تحسين
كفاءة وفعالية برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية
االجتماعية على مستوى المجموعة ككل.
 .7ممارسة جميع الصالحيات الالزمة فيما يتعلق ببرنامج
البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية لتحقيق أهداف
اللجنة وضمان توافقها مع موجبات تشكيل اللجنة.
 .8التنسيق مع برامج المسؤولية االجتماعية المحلية
والدولية.
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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
ً
جزءا منها.
للمحتاجين في المجتمعات المحلية التي نعد
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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“التنمية المستدامة هي الطريق إلى المستقبل الذي نريده
للجميع .إنها توفر إطار عمل لتوليد النمو االقتصادي وتحقيق العدالة
االجتماعية الحادة وممارسة اإلشراف البيئي وتعزيز الحوكمة”.
بان كي مون
األمين العام السابق لألمم المتحدة

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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 05كلمة الرئيس التنفيذي
نؤمن في البركة بأن المبادئ األخالقية للتمويل اإلسالمي
هي مصدر قوة من أجل الخير.
تماما
كأكبر شبكة مصرفية إسالمية في العالم ،نقدر
ً
مسؤوليتنا في إنعاش مجتمعاتنا ونلتزم بإيجاد فرص عمل
جديدة ودعم األعمال التجارية الصغيرة وتطوير مساكن
ميسورة التكلفة وتمويل جودة التعليم والرعاية الصحية
وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة واحتضان التنوع
واإلدماج.
لقد قمنا منذ عام  2016بالعمل على تحقيق هذه
األهداف من خالل مبادرتنا الرائدة “أهداف البركة (2020
  . “ )2016كجزء من المبادرة ،تعهدنا بمبلغ  635مليوندوالر أمريكي لمواجهة مختلف التحديات العالمية ،وتم
دمج هذه األهداف مع سبعة من أهداف األمم المتحدة
العالمية للتنمية المستدامة .نفخر باإلعالن أننا خالل عام
 2018قدمنا تمويل إجمالي وقدره  194مليون دوالر
أمريكي لمختلف مشاريع التمويل المستدامة وتجاوزنا
أيضا  7,631فرصة
هدفنا السنوي بنسبة  .155٪لقد خلقنا ً
عمل جديدة من خالل شراكاتنا وجهودنا التمويلية.
أدعوكم إلى اإلطالع على تفاصيل تقدمنا لعام  2018في
الصفحات التالية.
إن عام  2019كان مهماً أيضاً بالنسبة لنا حيث قمنا بتوقيع
مذكرة تفاهم عالمية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
( .)UNEPإننا نتطلع إلى التعاون مع برنامج األمم المتحدة
للبيئة في توجيه االستثمارات الخاصة نحو المشاريع البيئية
للبلدان الواقعة في شبكة المجموعة .كما تعهدنا بتقديم

تمويل إضافي بقيمة  197مليون دوالر أمريكي لمشاريع
الطاقة المستدامة والنظيفة .إننا نأمل أن تساعد جهودنا
المشتركة في تقليل انبعاثات الكربون في البلدان التي
نعمل فيها .بهذا ،فقد إرتفع إجمالي تعهدنا بموجب
إهداف البركة  2016-2020إلى  822مليون دوالر أمريكي.
ومع ذلك  ،سنقدم تقريرا عن الطاقة المستدامة في
تقرير العام المقبل.
باإلضافة إلى أهداف البركة ،فإن مساهماتنا في برامج
البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية األخرى خالل عام
 2018بلغت  3.0مليار دوالر أمريكي.
لقد أقنعتنا تجربتنا في البركة بأن دعم التنمية المستدامة
ليس فقط مؤثراً ولكنه أيضاً منطقي تماماً للنمو في
المستقبل .نحن ندعو البنوك والمؤسسات المالية األخرى
إلى توحيد الجهود لتحقيق ذلك.
إننا نتطلع إلى مواصلة خدمة مجتمعاتنا عام  2019وما
بعده .وباإلضافة إلى التزامنا باألهداف العالمية للتنمية
المستدامة ،فإننا نفخر بالتزامنا المستمر بالمبادئ العشرة
لالتفاق العالمي لألمم المتحدة (بشأن حقوق اإلنسان
والعمل والبيئة ومكافحة الفساد).
مع أطيب التمنيات

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي
مجموعة البركة المصرفية ش .م.ب

الوظائف

التعليم

الرعاية الصحية

الطاقة المستدامة

 .1خلق  51,000وظيفة جديدة
في البلدان التي نعمل فيها
من خالل توفير االحتياجات
المالية لعمالئنا الحاليين والجدد.

 .2التمويل والتبرع إلى
المؤسسات التعليمية الخاصة
والحكومية بمبلغ وقدره 191
مليون دوالر أمريكي.

 .3التمويل والتبرع إلى
المؤسسات الصحية الحكومية
والخاصة بمبلغ وقدره 434
مليون دوالر أمريكي.

 .4تمويل مشاريع الطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ
 197مليون دوالر أمريكي.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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06نظرة عامة على تقرير
البركة لإلستدامة
والمسؤولية اإلجتماعية
يستمد التزام مجموعة البركة الراسخ تجاه االستدامة
والمسئولية االجتماعية من القيم األساسية للمصرفية
والمالية اإلسالميتين .يبرز هذا التقرير سعينا المستمر
المستوحى من هذه القيم .مع هذا التقرير ،نسعى
إلى إظهار مساهمتنا في االقتصاد الحقيقي وتأثير ذلك
على المجتمعات التي نعمل فيها.

 .1البرنامج الخيري
 .2برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية
 .3برنامج القرض الحسن
 .4وبرنامج االلتزام الزمني.
الجزء الثالث يلخص التأثير النوعي لبرامج االستدامة
والمسؤولية االجتماعية.

يبرز الجزء األول من التقرير التقدم المحرز بشأن ما تعهدنا
به لدعم أهداف التنمية المستدامة من خالل أهداف
البركة للتنمية المستدامة (.)2020-2016

إن الهدف من هذا التقرير هو إطالع عمالئنا وأصحاب
المصلحة اآلخرين على التزامنا وتقدمنا المستمر نحو
االستدامة والمسؤولية االجتماعية .نحن نتطلع إلى
مواصلة هذه الرحلة طويلة المدى والمساهمة في النمو
االقتصادي المستدام من خالل نموذج أعمالنا.

الجزء الثاني يقدم تقريرا حول تقدمنا في برامجنا الواسعة
لالستدامة والمسؤولية االجتماعية بما في ذلك:

د .علي عدنان إبراهيم
نائب الرئيس األول
رئيس االستدامة والمسؤولية االجتماعية

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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07األنشطة العالمية

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

15

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية 2018

الجزء األول أهداف البركة
للتنمية المستدامة
()2020-2016
أعطت البركة أولوية تركيزها في مجال أنشطة المسؤولية االجتماعية واالستدامة
خالل الفترة من عام  2016حتى عام  2020لخلق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية

و الطاقة المستدامة.

التوظيف

التعليم

الرعاية الصحية

الطاقة المستدامة

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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أهداف التنمية
المستدامة()2020-2016

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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مستجدات عام 2018

التوظيف

 51,000وظيفة
خلق أكثر من  51,000وظيفة جديدة من
خالل تمويل عدد من عمالئنا الحاليين
والجدد في البلدان التي تعمل فيها
البركة.

الهدف في مجال خلق
فرص العمل لعام 2018

10,207
إجمالي الوظائف التي
تم إنشاؤها

7,631

15%

من الهدف لـ  5سنوات

75%

من الهدف للعام 2018

التعليم

 191مليون دوالر
الهدف تقديم تمويل بقيمة
(دوالر أمريكي) عام 2018

38,173,398

تمويل ودعم المؤسسات التعليمية
الخاصة والعامة.

المبالغ الممولة
)دوالر أمريكي(

40,375,000

21%

من الهدف لـ  5سنوات

106%

من الهدف للعام 2018

الرعاية الصحية

 434مليون دوالر
الهدف تقديم تمويل بقيمة
(دوالر أمريكي) عام 2018

تمويل ودعم مشاريع ومبادرات
الرعاية الصحية العامة والخاصة .

86,700,977
المبالغ الممولة
)دوالر أمريكي(

153,621,000

35%

من الهدف لـ  5سنوات

177%

من الهدف للعام 2018

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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أهداف البركة ()2020-2016
مستجدات عام 2018

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
مجموعة البركة
أهداف البركة

مجموعة البركة

الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من
الهدف لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من
هدف 2018

التبرع للتعليم

$978,000

$195,600

$416,151

%43

%213

المجموع

$978,000

$195,600

$416,151

%43

%213

البنك اإلسالمي األردني
األردن
أهداف البركة

الهدف لــ  5سنوات

األردن

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من
الهدف لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

خلق فرص عمل

3,500

700

777

%22

%111

تمويل التعليم

$40,655,840

$8,131,168

$14,365,300

%35

%177

التبرع للتعليم

$916,784

$183,357

$545,800

%60

%298

تمويل الرعاية الصحية

$122,355,224

$24,471,045

$36,541,500

%30

%149

التبرع للرعاية الصحية

$194,640

$38,928

$59,000

%30

%152

المجموع

$164,122,488

$32,824,498

$51,511,600

%31

%157

بنك البركة مصر
مصر
أهداف البركة

الهدف لــ  5سنوات

مصر

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من الهدف
لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

خلق فرص عمل

10,000

2,000

1,340

%13

%67

التبرع للتعليم

$638,463

$127,693

$260,938

%41

%204

تمويل الرعاية الصحية

$19,156,843

$3,831,369

$1,553,441

%8

%41

التبرع للرعاية الصحية

$2,553,855

$510,771

$11,164

لم يتم قياسها

%2

المجموع

$22,349,161

$4,469,833

$1,825,543

%8

%41

بنك البركة تونس
أهداف البركة

تونس

تونس
الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من
الهدف لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

خلق فرص عمل

2,808

562

5

لم يتم قياسها

%1

تمويل التعليم

$136,323

$27,265

$64,324

%47

%236

التبرع للتعليم

$36,515

$7,303

$5,673

%16

%78

التبرع للرعاية الصحية

$73,030

$14,606

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

المجموع

$245,868

$49,174

$69,997

%28

%142

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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أهداف البركة ()2020-2016
مستجدات عام 2018

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م) – البحرين
أهداف البركة

البحرين

البحرين

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

نسبة اإلنجاز من
الهدف لــ 5سنوات

الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

خلق فرص عمل

500

100

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

تمويل التعليم

$3,978,780

$795,756

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

التبرع للتعليم

$83,554

$16,711

$112,349

%134

%672

تمويل الرعاية الصحية

$6,631,300

$1,326,260

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

التبرع للرعاية الصحية

$464,191

$92,838

$35,013

%8

%38

المجموع

$11,157,825

$2,231,565

$147,362

%1

%7

بنك البركة السودان
أهداف البركة

السودان

لم يتم قياسها

السودان

الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

خلق فرص عمل

نسبة اإلنجاز من الهدف لــ5
سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

4,000

800

500

%13

%63

تمويل التعليم

$4,790,725

$958,145

$56,338

%1

%6

التبرع للتعليم

$63,876

$12,775

$82,429

%129

%645

تمويل الرعاية الصحية

$3,992,271

%798,454

$955,472

%24

%120

التبرع للرعاية الصحية

79,845

$15,969

$96,973

%121

%607

المجموع

$8,926,717

$1,785,343

$1,191,212

%13

%67

بنك البركة التركي للمشاركات
تركيا
أهداف البركة

تركيا

الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من الهدف
لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

خلق فرص عمل

20,000

$4,000

$1,685

%8

%42

تمويل التعليم

$50,000,000

$10,000,000

$14,299,256

%29

%143

التبرع للتعليم

$2,500,000

$500,000

$1,607,420

%64

%321

تمويل الرعاية الصحية

$180,000,000

$36,000,000

$106,439,029

%59

%296

التبرع للرعاية الصحية

$250,000

$50,000

$79,714

%32

%159

المجموع

$232,750,000

$46,550,000

$122,425,419

%53

%263

بنك البركة المحدود – جنوب أفريقيا

جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا

أهداف البركة

الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من الهدف
لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

خلق فرص عمل

2,500

500

311

%12

%62

تمويل التعليم

$1,091,099

$218,220

$153,222

%14

%70

التبرع للتعليم

$10,911

$2,182

$14,080

%129

%645

تمويل الرعاية الصحية

$3,636,430

$727,286

$1,542,636

%42

%212

التبرع للرعاية الصحية

$10,911

$2,182

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

المجموع

$4,749,351

$949,870

$1,709,938

%36

%180

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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أهداف البركة ()2020-2016
مستجدات عام 2018

بنك البركة الجزائر
أهداف البركة

الجزائر

نسبة اإلنجاز من الهدف
لــ 5سنوات

الجزائر

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

خلق فرص عمل

3,400

680

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

تمويل التعليم

$22,000,000

$4,400,000

$270,337

%1

%6

التبرع للتعليم

$93,000

$18,600

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

لم يتم قياسها

تمويل الرعاية الصحية

$11,000,000

$2,200,000

$1,748,744

%16

%79

التبرع للرعاية الصحية

$930,000

$186,000

$47,584

%5

%26

المجموع

$34,023,000

$6,804,600

$2,066,665

%6

%30

لم يتم قياسها

بنك البركة (باكستان) المحدود
أهداف البركة

باكستان

باكستان
الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من الهدف
لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

خلق فرص عمل

1,500

300

614

%41

%205

تمويل التعليم

$7,888,000

$1,577,600

$7,769,202

%98

%492

التبرع للتعليم

$240,000

$48,000

$135,816

%57

%283

تمويل الرعاية الصحية

$5,255,000

$1,051,000

$3,891,871

%74

%370

التبرع للرعاية الصحية

$575,000

$115,000

$234,793

%41

%204

المجموع

$13,958,000

$2,791,600

$12,031,682

%86

%431

بنك البركة لبنان ش.م.ل
أهداف البركة

لبنان

لبنان

الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من الهدف
لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

خلق فرص عمل

1,075

215

1,748

%163

%813

تمويل التعليم

$12,500,000

$2,500,000

$91,774

%1

%4

التبرع للتعليم

$35,000

$7,000

$6,478

%19

%93

تمويل الرعاية الصحية

$50,000,000

$10,000,000

$65,000

لم يتم قياسها

%1

التبرع للرعاية الصحية

$60,000

$12,000

$44,285

%74

%369

المجموع

$62,595,000

$12,519,000

$207,537

لم يتم قياسها

%2

بنك البركة سورية ش.م.م
أهداف البركة

سوريا

سوريا

الهدف لــ  5سنوات

هدف 2018

المنجز في 2018

نسبة اإلنجاز من
الهدف لــ 5سنوات

نسبة اإلنجاز من هدف
2018

خلق فرص عمل

1,000

200

651

%65

%326

تمويل التعليم

$264,808

$52,962

$25,275

%10

%48

التبرع للتعليم

$38,874

$7,775

$96,474

%248

%1241

تمويل الرعاية الصحية

$5,296,160

$1,059,232

$245,466

%5

%23

التبرع للرعاية الصحية

$12,181

$2,436

$29,378

%241

%1206

المجموع

$5,612,023

$1,122,405

$396,593

%7

%35

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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أهداف البركة ()2020-2016

اإلنجازات في 2018

التوظيف
في عام 2018ساعدنا في خلق

هدف 2020-2016

7,631

51,000

وظيفة جديدة
لبنان

1,748

تركيا

1,685

مصر

1,340

األردن

777

سوريا

651

باكستان

614

السودان

500

جنوب أفريقيا

311
5

تونس

ساعدنا في خلق  7,631وظيفة جديدة

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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أهداف البركة ()2020-2016

اإلنجازات في 2018

التعليم
في عام  2018قدمنا تمويل ودعم للتعليم

هدف 2020-2016

191

مليون دوالر أمريكي

40,375,000

دوالر أمريكي

تركيا

15,906

األردن

14,911

باكستان

7,905

مجموعة البركة المصرفية

416

الجزائر

270
261
 000دوالر أمريكي

167
138
121
112
98
70
 40,375,000دوالر أمريكي ممولة
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

مصر

جنوب أفريقيا
السودان
سوريا

البحرين
لبنان

تونس
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أهداف البركة ()2020-2016

اإلنجازات في 2018

الرعاية الصحية
هدف 2020-2016

434

في عام  2018قدمنا تمويل ودعم للقطاع
الصحي

مليون دوالر أمريكي

153,621,000

دوالر أمريكي

تركيا

106,519

األردن

36,601

باكستان

4,127
1,797
 000دوالر أمريكي

1,564

الجزائر
مصر

1,543

جنوب أفريقيا

1,052

السودان

274
109
35

سوريا

لبنان

البحرين

 153,621,000دوالر أمريكي ممولة
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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الجزء الثاني البرامج العالمية
أوروبا

1,872,146,000
دوالر أمريكي

الشرق األوسط وآسيا

946,752,000
دوالر أمريكي

مجموعة البركة المصرفية،
البحرين ،األردن ،لبنان،
باكستان ،سوريا

تركيا

أفريقيا

185,505,000
دوالر أمريكي

الجزائر ،مصر ،جنوب
أفريقيا ،السودان،
تونس

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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البرامج العالمية
البرنامج الخيري
(ألف دوالر
أمريكي )

برنامج القرض
الحسن(ألف دوالر
أمريكي) *

برنامج الفرص
االقتصادية
واالستثمارات
االجتماعية (ألف
دوالر أمريكي )

اإلجمالي (ألف دوالر
أمريكي)

برنامج االلتزام الزمني
(عدد الساعات)

مجموعة البركة
المصرفية

102

602

لم يتم قياسها

704

لم يتم قياسها

األردن

1,456

9,107

398,966

409,529

لم يتم قياسها

مصر

460

834

27,848

29,142

1240

تونس

104

لم يتم قياسها

713

817

لم يتم قياسها

البحرين

278

لم يتم قياسها

17,232

17,510

لم يتم قياسها

السودان

175

271

56,287

56,733

لم يتم قياسها

تركيا

2,622

4,396

1,865,128

1,872,146

387

جنوب أفريقيا

35

لم يتم قياسها

95,286

95,321

401

الجزائر

1,743

لم يتم قياسها

1,749

3,492

لم يتم قياسها

باكستان

595

332

458,672

459,599

لم يتم قياسها

لبنان

138

65

43,241

43,444

لم يتم قياسها

سوريا

229

لم يتم قياسها

15,737

15,966

655

اإلجمالي

7,937

15,607

2,980,859

3,004,403

2683

الوحدات

* يقدم للموظفين والفئة المحتاجة  ،كما هو
موضح في الجزء ( )2من التقرير.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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مملكة البحرين

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب

لقد شاركت مجموعة البركة المصرفية في برنامج
االستدامة والمسؤولية االجتماعية بنشاط كبير .كما
شاركت المجموعة في برنامج البركة للعمل الخيري
والذي غطى تمويل نطاق واسع من االنشطة ،يشتمل
على دعم التعليم والبحث العلمي واالدبي ،فضال عن
مساعدة األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة ،إلى جانب
دعم أنشطة األطفال واألنشطة الشبابية والثقافية
والرياضية .ولقد مول البرنامج الخيري هذه االنشطة
والمبادرات المختلفة لتصل قيمتها إلى  102ألف دوالر
أمريكي ،كما يلي:
البرنامج الخيري 2018
التعليم

إجمالي برامج مجموعة البركة المصرفية
(العمل الخيري والقرض الحسن)

704,000

دوالر أمريكي

ألف دوالر أمريكي
42

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

8

الفنون والثقافة واآلداب

33

الشباب والرياضة

7

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

4

رعاية الطفل

8

المجموع

102

وقامت مجموعة البركة المصرفية بتقديم القرض الحسن
بقيمة  602ألف دوالر أمريكي كقروض للموظفين.

مجموعة البركة المصرفية -
البرنامج الخيري 2018 -

102,000

دوالر أمريكي

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

التعليم

%41

الفنون والثقافة واآلداب

%32

مشاريع تطوير المجتمع

%8

رعاية الطفل

%8

األنشطة الشبابية والرياضة

%7

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

%4
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المملكة األردنية الهاشمية
البنك اإلسالمي األردني

شارك البنك اإلسالمي األردني في برنامج البركة لالستدامة
والمسؤولية االجتماعية بنشاط كبير خالل عام  ،2018بما في ذلك
برنامج البركة الخيري ،وبرنامج البركة للقرض الحسن وبرنامج البركة
للفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية باإلضافة إلى االلتزام
الزمني لبرنامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية.
وقد شمل البرنامج الخيري تمويل مختلف األنشطة والمبادرات مما
أعطى تأثيرا إيجابيا على المجتمع حيث بلغ إجماليه  1,456ألف دوالر
أمريكي .وشمل البرنامج الخيري تمويل البنية التحتية في المؤسسات
التعليمية القائمة ،وبرامج المنح الدراسية للطالب الموهوبين
والمحتاجين ،وبرامج مشاريع تنمية المجتمع ،واألفراد ذوي االحتياجات
تمويال بقيمة  9,107ألف
الخاصة .كما منح البنك اإلسالمي األردني
ً
دوالر أمريكي في برنامج القرض الحسن الذي تم منحه إلى 23,400
ألفا للموظفين و
موظف وشخص محتاج .في حين تم منح ً 3,406
ألفا للمحتاجين.
ً 5,701
البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

546

إجمالي برامج البنك اإلسالمي األردني
(األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص
االقتصادية واالستثمارات االجتماعية)

409,529,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

59

أخرى

842

الفنون والثقافة واآلداب

7

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

2

المجموع

1,456

كما شارك البنك اإلسالمي األردني في برنامج الفرص االقتصادية
تمويال متوافقا مع الشريعة بقيمة
واالستثمارات االجتماعية ،وقدم
ً
 398,966ألف دوالر أمريكي لمجموعة من األنشطة المتعلقة بمشاريع
التنمية المجتمعية والصناعات المحلية ،والشركات الصغيرة والمتناهية
الصغر على النحو التالي:
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

36,542

السكن االجتماعي

147,458

البرنامج الخيري 2018 -

1,456,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

%62

التعليم

%38

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة
الزراعة والصيد والغابات

5,858

الصناعة

12,201

الغزل والنسيج

23,178

المواصالت

24,461

البناء والعقارات

11,673

الموارد الطبيعية

214

تجارة المواد االستهالكية

124,541

أخرى

1,629

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية –
2018

398,966,000
دوالر أمريكي
%51

القرض الحسن للعمالء

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة

11,211

المجموع

مشاريع تنمية المجتمع

%46

398,966

القرض الحسن للعمالء

%3

وقد ساهم في برنامج االلتزام بالوقت في البنك اإلسالمي األردني
 884موظفا من البنك و طالب و عميل في مبادرات الخدمات
المجتمعية.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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جمهورية مصر العربية
بنك البركة مصر

بنك البركة مصر كان مشاركاً في برنامج البركة لالستدامة
والمسؤولية االجتماعية من خالل تمويل عدة مشاريع
على مستويات مختلفة.
وقد تركزت معظم المشاريع في البرنامج الخيري لعام
 2018على مشاريع التعليم والتنمية المجتمعية بقيمة
 460ألف دوالر أمريكي.
البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

2

إجمالي برامج بنك البركة مصر

(العمل الخيري والقرض الحسن والفرص االقتصادية)

29,142,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

11

التدريب المهني

447

المجموع

460

شارك بنك البركة مصر في برنامج الفرص االقتصادية
متوافقا مع
ً
تمويال
واالستثمارات االجتماعية وقدم
ً
الشريعة اإلسالمية بقيمة  27,848ألف دوالرا أمريكياً
للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مجال الصناعات
والتجارة والصناعات المحلية.
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

2,870

السكن االجتماعي

559

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة
الصناعة

4,865

المنسوجات

4,198

المواصالت

1,447

البناء والعقارات

5,035

التصنيع

2,372

تجارة السلع االستهالكية

6,502

المجموع

27,848

قدم البركة مصر قرضاً حسنً ا بمبلغ  834ألف دوالر
أمريكي إلى مختلف األنشطة التي تم توفيرها ل 340
موظفاً  ،وبالنسبة إلى االلتزام الزمني لبنك البركة مصر
تجاه االستدامة والمسؤولية االجتماعية ،فقد استثمرت
الوحدة  1,240ساعة عمل من أجل تقديم المساهمات
والمبادرات نحو برنامج المسؤولية االجتماعية بمساهمة
 6من الموظفين.
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

البرنامج الخيري 2018 -

460,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

%100

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية –
2018

27,848,000

دوالر أمريكي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

%88

مشاريع تنمية المجتمع

%12
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الجمهورية التونسية
بنك البركة تونس

كجزء من االلتزام باالستدامة والمسؤولية االجتماعية،
شارك بنك البركة تونس في البرنامج الخيري كما يلي
خالل عام  ,2018بإجمالي قدره  104ألف دوالر أمريكي:

البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

2

إجمالي برامج البركة تونس

(البرنامج الخيري وبرنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية)

817,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

1

التدريب المهني

58

الفنون والثقافة واآلداب

2

األعمال العلمية واألدبية

20

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

16

الشباب والرياضة

5

المجموع

104

أنفق بنك البركة تونس  713ألف دوالر أمريكي على
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية.
وذلك من خالل تقديم التمويل للصناعات المحلية الصغرى
والشركات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي:

برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
السكن االجتماعي

711

القرض الحسن للعمالء

2

المجموع

713

البرنامج الخيري 2018 -

104,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

%57

األعمال العلمية واألدبية

%19

األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

%15

الشباب والرياضة

%5

الفنون والثقافة واآلداب

%2

التعليم

%2

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية –
2018

713,000

دوالر أمريكي

السكن اإلجتماعي

%99

القرض الحسن للعمالء

%1
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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مملكة البحرين

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م)
شارك بنك البركة اإلسالمي في البحرين في برنامج
العمل الخيري وبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية وبرنامج القرض الحسن ضمن برنامج البركة
لالستدامة والمسؤولية االجتماعية خالل عام  .2018وبلغ
إجمالي المبلغ المساهم به في برنامج العمل الخيري
 278ألف دوالر أمريكي تم استثمارها في التعليم
وتنمية المجتمع والمجتمعات ذات التحديات االقتصادية.
البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

112

إجمالي برامج البركة اإلسالمي
(األعمال الخيرية والفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية)

17,510,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

35

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

8

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

123

المجموع

278

شارك بنك البركة اإلسالمي في برنامج الفرص
االقتصادية من خالل تقديم التمويالت المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية بقيمة تصل إلى  17,232ألف دوالر
أمريكي حيث تم إنفاق  8,734ألف دوالر أمريكي على
تنمية المجتمع و 8,498ألف دوالر أمريكي على الشركات
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة في عام .2018

برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
السكن االجتماعي

8,734

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة
الصناعة

6,498

البناء والعقارات

2,000

المجموع

17,232

البرنامج الخيري 2018 -

278,000

دوالر أمريكي

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

%44

التعليم

%40

مشاريع تنمية المجتمع

%13

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

%3

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية -
2018

17,232,000

دوالر أمريكي

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

مشاريع تنمية المجتمع

%51

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة

%49

31

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية 2018

جمهورية السودان
بنك البركة السودان

شارك بنك البركة السودان في برنامج البركة لالستدامة
والمسؤولية االجتماعية بنشاط كبير في عام ,2018
وخاصة في االستثمار في البرنامج الخيري من خالل
تمويل قدره  175ألف دوالر أمريكي.
تمويل البرنامج الخيري كان كما يلي:
البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

65

إجمالي برامج بنك البركة السودان
(األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص
االقتصادية)

56,733,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

90

األنشطة الشبابية والرياضة

14

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

6

المجموع

175

شارك بنك البركة السودان في برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية من خالل توفير التمويل
المتوافق مع الشريعة لتنمية المجتمع من خالل تمويل
المشاريع التي تدعم الرعاية الصحية ،والشركات المتناهية
الصغر والمتوسطة والصغيرة ومجاالت الزراعة والتجارة
والنقل والصناعات المحلية .بلغ إجمالي المبلغ المساهم
في هذا البرنامج حوالي  56,287ألف دوالر أمريكي.
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

955

السكن االجتماعي

98

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة
الزراعة والصيد والغابات

6,172

الصناعة

6,427

المنسوجات

2,133

المواصالت

3,760

البناء والعقارات

1,164

التصنيع

842

تجارة السلع االستهالكية

34,736

المجموع

56,287

قدم بنك البركة السودان قرضاً حسناً بمبلغ  271ألف
دوالر أمريكي إلى مختلف األنشطة التي استفاد منها
 579موظف.

البرنامج الخيري 2018 -

175,000دوالر أمريكي
مشاريع تنمية المجتمع

%52

التعليم

%37

األنشطة الشبابية والرياضة

%8

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

%3

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية -
2018

56,287,000دوالر أمريكي
الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

%98

مشاريع تنمية المجتمع

%2

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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جمهورية تركيا

بنك البركة التركي للمشاركات
حقق بنك البركة تركيا إنجاز كبير في هذا العام ،حيث استثمر
 2,622دوالر أمريكي في برنامج البركة الخيري:
البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

1,660

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

80

السكن االجتماعي

2

التدريب المهني

5

الثقافة والفنون واآلداب

730

الترويج والتطوير لألعمال البحثية

99

البيئة والطاقة المستدامة

23

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

23

المجموع

2,622

كما ساهم بنك البركة تركيا في برنامج القرض الحسن بمبلغ
 4,396ألف دوالر أمريكي تم منحه ل  37,851شخصا وساهم
بمبلغ  1,865,128ألف دوالر أمريكي لبرنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية.
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

إجمالي برامج البركة تركيا

(األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص االقتصادية)

1,872,146,000

دوالر أمريكي

البرنامج الخيري 2018 -

2,622,000

دوالر أمريكي

106,439

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

التعليم

%63

الزراعة والصيد والغابات

46,690

المواصالت

الفنون والثقافة واآلداب

%28

16,962

البناء والعقارات

366,711

الترويج والتطوير لألعمال البحثية

%4

التصنيع

887,928

مشاريع تنمية المجتمع

%3

الموارد الطبيعية

6,192

التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت

البيئة والطاقة المستدامة

%1

6,444

أخرى

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

%1

354,175

القرض الحسن للعمالء

73,587

المجموع

1,865,128

خصص البركة تركيا  387ساعة لبرنامج االلتزام الزمني بمشاركة
 174موظفا في برامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية بما
في ذلك حملة التبرع بالدم ،دعم المالبس لألطفال المحتاجين،
ودعم األنشطة الرمضانية ودعم الكتب .ونتيجة لذلك ،كان
المستفيدون من برنامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية هم
من ذوي االحتياجات الخاصة ،واألشخاص المحتاجين واألطفال،
وطالب الجامعات.
ونتيجة لذلك ،كانوا األشخاص المستفيدون من حملة التبرع
بالدم  450شخصاً  ،والمستفيدون من دعم المالبس كان 340
طفال ومن دعم األنشطة الرمضانية كانوا  617أسرة ولقد
ً
استفادت  5مدارس من حمالت دعم الكتب.
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية -
2018
1,865,128,000دوالر أمريكي
الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

%90

مشاريع تنمية المجتمع

%6

القرض الحسن للعمالء

%4
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جمهورية جنوب أفريقيا
بنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا

شارك بنك البركة جنوب أفريقيا في برنامج البركة لالستدامة
والمسؤولية االجتماعية ،من خالل المساهمة في األنشطة
الخيرية والفرص االقتصادية والزمنية في برامج االستدامة
والمسؤولية االجتماعية .كما شارك البنك في البرنامج الخيري
من خالل تمويل مختلف األنشطة والمبادرات التي بلغت 35
ألف دوالر أمريكي .وشمل ذلك الجهود الرامية إلى تمويل
البنية التحتية في المؤسسات التعليمية القائمة ،والبيئة
والطاقة المستدامة وأخرى على النحو التالي:
البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

16

الفنون والثقافة واآلداب

2

البيئة والطاقة المستدامة

6

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

11

المجموع

35

كما قام بنك البركة جنوب أفريقيا بتمويل برنامج الفرص
االقتصادية واالستثمارات االجتماعية الذي بلغ  95,286ألف
دوالر أمريكي .وقدم البنك التمويل المتوافق مع الشريعة
نحو أنشطة مشاريع تنمية المجتمع ،ودعم مشاريع الشركات
الصغيرة والمتوسطة في مجاالت متنوعة مثل الصناعات
التحويلية والبناء والعقارات وتجارة السلع االستهالكية ،على
النحو التالي:
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

إجمالي برامج بنك البركة جنوب إفريقيا

(األعمال الـــخـــيـــريـــة والـــفـــرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية)

95,321,000

دوالر أمريكي

البرنامج الخيري 2018 -

35,000

دوالر أمريكي

الرعاية الصحية

1,696

التعليم

%46

السكن االجتماعي

653

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

%31

البيئة والطاقة المستدامة

%17

الفنون والثقافة واآلداب

%6

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة
الزراعة والصيد والغابات

20

المواصالت

6,800

البناء والعقارات

45,921

التصنيع

14,039

أخرى

26,157

المجموع

95,286

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية -
2018

بالنسبة لاللتزام الزمني لبنك البركة في جنوب أفريقيا
95,286,000 401
باالستدامة والمسؤولية االجتماعية ،استثمرت الوحدة

ساعة عمل مع مشاركة  165موظف في األنشطة التي تتعلق
بالتعليم والتي أفاده الكبار في السن والفئة الضعيفة وبالنسبة
إلى الخدمات المجتمعية ،والتي ساعدت الفئة المحرومة
واألطفال والمشردين والالجئين واأليتام واألطفال المحرومين.

دوالر أمريكي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

%98

مشاريع تنمية المجتمع

%2
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بنك البركة الجزائر

شارك بنك البركة الجزائر في برنامج البركة لالستدامة
والمسؤولية االجتماعية من خالل البرنامج الخيري ،وبرنامج
البركة للفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية.
وتضمنت المشاركة في البرنامج الخيري تمويل مختلف
األنشطة والمبادرات والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية 1,743
ألف دوالر أمريكي للتعليم ،وال سيما األعمال األكاديمية
واألدبية ،ومشاريع تنمية المجتمع من خالل تمويل
المشاريع التي تدعم السكن االجتماعي والرعاية الصحية
بأسعار معقولة:

البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

513

إجمالي برامج بنك البركة الجزائر
(البرنامج الخيري والفرص
االقتصادية واالستثمارات االجتماعية)

3,492,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

891

السكن االجتماعي

12

الترويج والتطوير لألعمال البحثية

18

الشباب والرياضة

3

األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

137

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

169

المجموع

1,743

كما شاركت في برنامج الفرص االقتصادية و اإلستثمارات
االجتماعية بمجموع و قدره  1,749ألف دوالر في
مشاريع تنمية المجتمع.
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

1,749

المجموع

1,749

البرنامج الخيري 2018 -

1,743,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

%52

التعليم

%29

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

%10

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

%8

الترويج والتطوير لألعمال البحثية

%1

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية -
2018

1,749,000

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

%100
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جمهورية باكستان اإلسالمية
بنك البركة (باكستان) المحدود

شارك بنك البركة باكستان في برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية بمجموعة
من األنشطة خالل عام  ،2018والتي تغطي األعمال الخيرية ،الفرص االقتصادية وبرنامج
القرض الحسن .شارك البركة باكستان في التعليم من خالل تمويل البنية التحتية في
المؤسسات التعليمية الجديدة والقائمة ،ومن خالل مساهمته في برنامج البركة للمنح
الدراسية للطالب الموهوبين والمحتاجين ومشاريع التنمية المجتمعية .كما قام البنك
بتمويل مشاريع تنمية المجتمع ،واألعمال العلمية ،والفنون والثقافة واآلداب ،والشباب
والرياضة ،واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والمجتمعات ذات التحديات االقتصادية.
وبلغ إجمالي مساهمات البرنامج الخيري  595ألف دوالر أمريكي:

البرنامج الخيري 2018
التعليم

ألف دوالر أمريكي

إجمالي برامج البركة باكستان

(البرنامج الخيري والقرض الحسن وبرنامج الفرص
االقتصادية واالستثمارات االجتماعية)

459,599,000

دوالر أمريكي

136

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

235

التدريب المهني

9

الترويج والتطوير لألعمال البحثية

5

الفنون والثقافة واآلداب

11

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

46

البيئة والطاقة المستدامة

85

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

68

المجموع

595

كما قدم بنك البركة باكستان القرض الحسن بقيمة 332ألف دوالر إلى  685موظف
وقام بتمويل برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية بمبلغ  458,672ألف
دوالر أميركي والذي شمل مساهمات كثيرة في تنمية المجتمع في السكن االجتماعي
والرعاية الصحية والصناعات المحلية ،والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ،مثل العقارات
والتجارة والتصنيع والتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت وغيرها .باإلضافة إلى ذلك ،شارك
البنك في تمويل مختلف قطاعات الصناعة المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة بما في ذلك العقارات والتصنيع والتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت والزراعة
وخدمات النقل والتمويل االستهالكي وغيرها على النحو التالي:

برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

البرنامج الخيري – 2018

595,000

دوالر أمريكي

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

مشاريع تنمية المجتمع

%41

3,892

السكن االجتماعي

التعليم

%23

3,068

البيئة والطاقة المستدامة

%14

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

%11

الزراعة والصيد والغابات

9,253

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

%8

الصناعة

111,515

الغزل والنسيج

الفنون والثقافة

%2

92,625

المواصالت

الترويج والتطوير لألعمال البحثية

%1

87,453

البناء والعقارات

61,464

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

التصنيع

6,214

الموارد الطبيعية

17,725

التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت

6,813

تجارة السلع االستهالكية

58,650

المجموع

458,672

وفي برنامج االلتزام بالوقت كان لدى البركة باكستان مجموعة من  142موظفا وقد
ساهموا في األنشطة المختلفة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية.
وكان من تأثير البرنامج وجود  110متبرع بالدم حيث ان في التبرع الواحد يتم إنقاذ 3
أرواح .كما تم تقديم هدايا العيد ل  48من النساء المسنات ،تم تمضية الوقت مع 250
من األطفال المعاقين ،و 62طالبا حضروا محاضرات االستدامة والمسؤولية االجتماعية.

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية -
2018

458,672,000

دوالر أمريكي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة

%98

مشاريع تنمية المجتمع

%2
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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الجمهورية اللبنانية
بنك البركة لبنان ش.م.ل.

شارك بنك البركة لبنان في برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية
االجتماعية من خالل برنامج البركة الخيري ،وبرنامج البركة للقرض الحسن،
وبرنامج البركة للفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية خالل عام
.2018
وكجزء من البرنامج الخيري قام البركة لبنان بتقديم دعم بقيمة  138ألف
دوالر أمريكي للمؤسسات التعليمية وبرامج المنح الدراسية للطالب
الموهوبين والمحتاجين ،ومبادرات مشاريع تنمية المجتمع ،وتعزيز الفن
والثقافة واآلداب ،باإلضافة إلى مبادرات البيئة والطاقة المستدامة.

إجمالي برامج بنك البركة لبنان

(البرنامج الخيري والقرض الحسن والفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية)

43,444,000

دوالر أمريكي

مساهمة بنك البركة لبنان في البرنامج الخيري هي كما يلي:
البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

6

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

49

التدريب المهني

57

الثقافة والفنون واآلداب

25

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

1

المجموع

138

كما قام البنك بتمويل برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية وفقا للشريعة بمبلغ  42,944ألف دوالر أمريكي في
مشاريع تنمية المجتمع ومجاالت الصناعات المحلية وشركات األعمال
الصغيرة والمتناهية الصغر ،على النحو التالي:
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

ألف دوالر أمريكي

البرنامج الخيري 2018 -

138,000

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

65

السكن االجتماعي

804

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

%77

الفنون والثقافة واآلداب

%18

الزراعة والصيد والغابات

4,517

التعليم

%4

الصناعة

942

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

%1

الغزل والنسيج

1,394

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

المواصالت

194

البناء والعقارات

2,280

الموارد الطبيعية

1,093

التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت

8,036

تجارة السلع االستهالكية

11,629

أخرى

11,990

القرض الحسن للعمالء

297

المجموع

43,241

قدم بنك البركة لبنان قرضاً حسناً بقيمة  65ألف دوالر أمريكي إلى 11
شخصا من الموظفين و األشخاص المحتاجين لمختلف األنشطة.
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية -
2018

43,241,000

دوالر أمريكي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

%97

مشاريع تنمية المجتمع

%2

القرض الحسن للعمالء

%1
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الجمهورية السورية العربية
بنك البركة سورية ش.م.م

شارك بنك البركة سورية في البرنامج الخيري من خالل تمويل مختلف
المبادرات واألنشطة التي بلغت  229ألف دوالر أمريكي في عام
 .2018وقد تم تقديم الدعم في المجاالت التالية:
البرنامج الخيري 2018

ألف دوالر أمريكي

التعليم

40

الرعاية الصحية
التدريب المهني

38

الفنون والثقافة واآلداب

34

الترويج والتطوير لألعمال البحثية

9

الشباب والرياضة

27

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

14

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

52

المجموع

229

كما ساهم بنك البركة سوريا في تمويل برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية بمبلغ  15,737ألف دوالر أمريكي تم تقديمه
لتمويل الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
الصغر وفقاً للشريعة االسالمية وذلك في سياق دعم جهود التنمية
االقتصادية في سوريا في مختلف المجاالت.

دوالر أمريكي

البرنامج الخيري 2018 -

229,000

دوالر أمريكي

فيما يلي تفاصيل التمويالت المقدمة:
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات
االجتماعية 2018

(البرنامج الخيري وبرنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية)

15,966,000

مشاريع تنمية المجتمع
15

إجمالي برامج البركة سوريا

ألف دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

%23

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

%23

التعليم

%17

الثقافة والفنون واآلداب

%15

الشباب والرياضة

%12

الصناعة

228

األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة

%6

الغزل والنسيج

358

الترويج والتطوير لألعمال البحثية

%4

البناء والعقارات

566

تجارة السلع االستهالكية

888

مشاريع تنمية المجتمع
الرعاية الصحية

854

السكن االجتماعي

11,600

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

أخرى

1,243

المجموع

15,737

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات
االجتماعية 2018 -

15,737,000

ساهمت البركة سوريا في برنامج االلتزام بالوقت مع  95موظفا امضوا
 655ساعة .وكان المستفيدون من هذا البرنامج  29أم  135 ،طفل
و  272يتيم.

دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

%79

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

%21
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المملكة المغربية

بنك التمويل واإلنماء

أطلق بنك التمويل واإلنماء عملياته خالل شهر ديسمبر
.2017يلتزم بنك التمويل و اإلنماء بنفس قيم
المسؤولية االجتماعية واالستدامة مثل باقي وحدات
المجموعة.

المملكة العربية السعودية

اتقان كابيتال

تلتزم إتقان كابيتال بنفس قيم االستدامة والمسؤولية
االجتماعية مثل باقي وحدات المجموعة.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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قصة

لبنان

لقد أطلق البركة لبنان “برنامج تمكين”
المرأة بالتعاون مع مؤسسة غراس
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أطلق بنك البركة لبنان “برنامج تمكين” المرأة بالتعاون
مع مؤسسة غراس وذلك كجزء من برنامج المسؤولية
اإلجتماعية .ويهدف البرنامج إلى تزويد النساء بالقدرة على
بدء مهنتهن الخاصة ،ومنحهن الدعم المالي و األكاديمي.
لقد جمع البرنامج بين كل من الدعم المالي والبرنامج
التدريبي الخاص يتم عقده في مقر بنك البركة حيث يتم
أخذ الدروس وورش العمل في التسويق والمحاسبة
وإدارة المشروعات الصغيرة.
والتقى الحاضرون بالمدير العام لبنك البركة السيد معتصم
محمصاني والذي أبلغهم بدعم بنك البركة المستمر.

قام فريق البركة للمسؤولية االجتماعية بزيارات ميدانية
للمشاريع لضمان تقديم الدعم والتوجيه الالزمين بشكل
صحيح.
دعم البرنامج مجموعة متنوعة من المشاريع من خدمات
تقديم الطعام الصغيرة محلية الصنع ،ومحالت البقالة
والمحالت التجارية الصغيرة إلى محالت الهدايا الفنية
اليدوية.
لقد حول هذا البرنامج ربات المنازل إلى سيدات أعمال
صغيرة ،مما أتاح لهن الفرصة ليصبحن أعضاء منتجين في
المجتمع.
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باكستان

البركة تصبح خضراء  -حملة زرع األشجار
( 16أغسطس )2018
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البركة باكستان واربان فوريست
رتبت وحدة اإلستدامة و المسؤولية اإلجتماعية في بنك
البركة باكستان حملة لزراعة األشجار بالتنسيق مع “أربان
فوريست” التي تعد منظمة غير حكومية فريدة من نوعها
في باكستان.
تعمل اربان فوريست في المدن الحضرية وحولها لجعل
باكستان خضراء وخالية من التلوث ،وتزرع الغابات التي
يمكن أن تنشأ بشكل طبيعي أو يمكن أن تنمو من خالل

أساليب معينة مثل طريقة مياواكي لزراعة الغابات األصلية
والبرية للحفاظ على المناطق الحرة في المناطق الحضرية
الرئيسية في باكستان.
تم تنظيم النشاط في  16أغسطس  2018في كراتشي،
وشارك العديد من أعضاء لجنة اإلدارة التنفيذية برئاسة
الرئيس التنفيذي لبنك البركة باكستان ،السيد أحمد شجاع
كيدواي ،في هذه المبادرة نحو جعل باكستان أكثر خضرة.
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باكستان

نشر االبتسامات في كل مكان
( 20أغسطس )2018
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البركة باكستان ودار السكون
رتبت وحدة االستدامة والمسؤولية االجتماعية في البركة
باكستان لقاء في عيد األضحى بعنوان “نشر االبتسامات
في كل مكان” في دار السكون في كراتشي يوم اإلثنين
 20أغسطس .2018
تأسست دار السكون عام  ،1969وهي موطن لألطفال
المهجورين و البالغين من ذوي اإلحتياجات الخاصة .المركز
يوفر لهم الرعاية الصحية والتعليم وإعادة التأهيل والغذاء
والمأوى ،والخدمات ،إلخ.

حوالي  25عضوا من أفراد عائلة البركة امضوا  3-2ساعات
مع األطفال .تضمنت النشاطات توزيع هدايا العيد وحقائب
مليئة بالحلوى واأللعاب باإلضافة إلى المأكوالت لألطفال،
ولعب الكريكت وألعاب أخرى.
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جنوب أفريقيا
يوم مانديال  -مشاركة ورعاية المسنين!
 18يوليو 2018
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استلهم مفهوم يوم مانديال من نيلسون مانديال في
احتفاالت عيد ميالده التسعين في هايد بارك في لندن،
عندما دعا إلى “أيدي جديدة لرفع األعباء ،مما أدى إلى
دوليا
يوما
إعالن األمم المتحدة رسمياً يوم  18يوليو
ً
ً
لنيلسون مانديال.
و تعليقاً على مبادرة البنك ،قال الرئيس التنفيذي ،االستاذ
شبير شوهان“ :،أردنا أن نكرس تفاني نيلسون مانديال
لخدمة اإلنسانية من خالل قضاء بعض الوقت مع أولئك
الذين كثيراً ما يتم إهمالهم في عالم سريع الخطى –
وهم كبار السن  -عن طريق تقديم الشاي العالي الجودة
لهم ،إلظهار أن المجتمع ممتن لجميع من هم في عمرهم
وأننا مهتمون برفاهيتهم .نحن سعداء للغاية ألن موظفينا

اختاروا هذا النهج اإلنساني في االنضمام إلى الحركة من
أجل نشر الخير “.
وقد استمتع جميع سكان Natal Settlers Memorial
 Homesفي ديربان ،وفي Laudium ، Reuven Senior
Centre in Fordsburg ، MZBلألمهات و MZBلآلباء وفي
 - Johannesburg ، Beitul- Amanمنزل للمسنين في
كيب تاون  ،جميعهم إستمتعوا بتناول الشاي والدردشة
الرائعة ،وقام البنك بتزويد كل مقيم بحقيبة تحوي أدوات
النظافة.
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قصة

مملكة البحرين
البركة تستعرض تجربتها في االستدامة
وتوقع مذكرة تفاهم مع البرنامج اإلنمائي
لألمم المتحدة في منتدى أعمال أهداف
التنمية المستدامة في نيويورك
 13أغسطس 2018
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شاركت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ( )ABGفي
منتدى أعمال التنمية المستدامة والذي عقد على هامش
المنتدى عالي المستوى ألهداف التنمية المستدامة في
نيويورك مؤخرا .لقد تمت المشاركة بقيادة األستاذ عدنان
احمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية.
وعلى هامش المنتدى ،وقع الرئيس التنفيذي لمجموعة
البركة المصرفية على مذكرة تفاهم مع البرنامج اإلنمائي
لألمم المتحدة تهدف إلى وضع إطار لتسهيل التعاون بين
الطرفين في مجاالت قيام البرنامج بدعم البركة في تطوير
معايير االستدامة الخاصة بالتمويالت التي تقدمها ،كذلك
المشاريع التي تطلقها وعقد الندوات وأنشطة التوعية
الخاصة بأهداف التنمية المستدامة إلى جانب استعداد
البرنامج لتقديم نفس الخدمات مع كافة وحدات المجموعة
المنتشرة في  12بلدا عبر مكاتبه في هذه البلدان.
كما شارك األستاذ عدنان أحمد يوسف في منتدى أعمال
أهداف التنمية المستدامة ،حيث استعرض في ورقته
المقدمة للمنتدى تجربة مجموعة البركة المصرفية في
مجال ربط برنامج البركة لالستدامة والمسئولية االجتماعية
بأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة واإلنجازات التي
حققتها المجموعة في هذا المجال ،حيث تعهدت المجموعة
بالتبرعوالتمويلبأكثرمن600مليوندوالرأمريكي(باستثناء
تعهد تمويل الطاقة المستدامة) ألهداف البركة للتنمية
المستدامة لألعوام .2020 – 2016
وفي هذه المناسبة ،قال األستاذ عدنان أحمد يوسف
“ جاءت مشاركة مجموعة البركة المصرفية في منتدى
أعمال أهداف التنمية المستدامة مكملة للمشاركة الناجحة
والمتميزة للغاية لوفد مملكة البحرين عالي المستوى
الذي شارك في أعمال المنتدى عالي المستوى ألهداف

التنمية المستدامة في األمم المتحدة خالل الشهر
الماضي وعرض ما حققته المملكة من إنجازات مرموقة
في هذا المجال .لذلك فأن عرض تجربة مجموعة البركة
المصرفية في مجال االستدامة والمسئولية االجتماعية
والنجاحات التي حققتها في ربط أهدافها بأهداف التنمية
المستدامة في المنتدى المرموق يعد فخر لنا جميعا”.
وأضاف األستاذ عدنان“ :كما نتوجه بالشكر والتقدير
للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والمسئولين في مكتبه
في مملكة البحرين للدعم الذي قدم للبركة في هذا
المجال ،حيث حقق التعاون والتنسيق بينهما مراحل متقدمة
توج بالتوقيع على مذكرة التفاهم بينهما ،األمر الذي يفتح
الباب لمزيد من التعاون المشترك في المستقبل“ .
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلجماع في
اجتماعها بتاريخ  25سبتمبر  17 ,2015من أهداف التنمية
المستدامة ( .)SDGsوقد تعهدت مجموعة البركة بدعمها
ألهداف التنمية المستدامة في  3نوفمبر  .2015وفي
 19مايو  ،2016أطلقت أهداف البركة 2020-2016والتي
ترتبط بسبعة من أهداف التنمية المستدامة .تركز أهداف
البركة ( )2020-2016على:
( )1خلق  51,000وظيفة جديدة

( )2تمويل ودعم التعليم (التعهد بمبلغ  191مليون دوالر

أمريكي)،

( )3تمويل الرعاية الصحية ودعمها (التعهد بمبلغ 434

مليون دوالر أمريكي).

( )4تمويل الطاقة المستدامة (التعهد بمبلغ  197مليون

دوالر أمريكي) ( هذا التعهد هو لعام )2019-2020

صورة توضيحية:
الصف األول (من اليسار إلى اليمين) :األستاذ عدنان أحمد يوسف ،الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية واألستاذ مراد وهبة،
مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
الصف الثاني (من اليسار إلى اليمين) :األستاذ أمين الشرقاوي منسق األمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لدى مملكة البحرين واألستاذ آخيم شتاينر ،مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والدكتور على عدنان إبراهيم ،نائب رئيس أول -رئيس
المسئولية االجتماعية واالستدامة لمجموعة البركة المصرفية.
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تركيا

مشروع الكتاب بذرة
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يهدف بنك البركة التركي ،في نطاق أنشطته للمسؤولية
االجتماعية إلى تشجيع المكتبات في العديد من المدارس
في جميع انحاء تركيا ومساعدة الطالب على تطوير عادة
القراءة من خالل مشروع كتاب واحد بذرة واحدة .لقد قمنا
حتى االن بدعم  11مدرسة في مدن مختلفة من خالل
إرسال  8,500كتاب .في الوقت نفسه ،لقد قمنا بتوزيع
أقالم رصاص بالبذور لـ  7,500طالب إلظهار أهمية االشجار
في إنتاج الكتاب.

أو النباتات .يجب أن يسقى القلم بانتظام بعد أن يزرع
رأسياً على التربة .بعد الري بانتظام ،سوف تنمو البذور
الموجودة أعلى األقالم.
وفقا لذلك ،بعد استخدام أقالم الرصاص ،سيقوم الطالب
ً
بزرع البذور في التربة وسيشهدون نموهم السريع.
وبالتالي ،سيكتسب الطالب الوعي حول البيئة وقراءه
الكتب.

هناك كبسولة قابلة للذوبان في الماء على رأس األقالم.
في هذه الكبسوالت ،هناك بذور وتربة مغذية من الزهور
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األردن

للعام التاسع على التوالي  ،يقيم البنك
اإلسالمي األردني مأدبة غداء تكريمية
للجهات المانحة للقرنية 12 -يناير 2018
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انطالقاً من تحمل البنك اإلسالمي األردني لمسؤولياته
االجتماعية منذ تأسيسه لتحقيق رسالته التي تهدف الى
تلبية الحاجات االقتصادية واالجتماعية للمواطنين في
المجاالت المصرفية والتمويلية واالستثمارية المختلفة
على أساس غير ربحي ووفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
أيضاً تهدف إلى تعزيز القيم الروحية والخلقية على اساس
غير ربوي ووفق االحكام .يقوم البنك بتوثيق أواصر الترابط
والتراحم بين أبناء المجتمع من خالل تقديم التبرعات
والمساعدات ودعم الجمعيات والهيئات الخيرية التي تتولى
مساعدة العائالت المحتاجة في األردن وذوي االحتياجات
الخاصة وأولئك الذين هم أقل حظاً في األردن .وكتأكيد على
استمرارية تأدية البنك لدوره ورسالته االجتماعية وتطويرها
وتحقيق استراتيجية البنك في التنمية المستدامة ،يقوم
البنك بدعم مختلف النشاطات والمبادرات التي تُ عنى
بقضايا المجتمع التعليمية والثقافية والصحية والبيئية .ايضا
يقوم البنك بدعم نشاطات بنك العيون االردني وجمعية
أصدقاء بنك العيون االردني والوقاية من فقدان البصر،
ولقد بادر البنك اإلسالمي األردني منذ تسع سنوات
وبرعاية صاحب السمو الملكي األمير رعد بن زيد وهو
مؤسس جمعية أصدقاء بنك العيون األردني والوقاية
من فقدان البصر بدعم حفالت التكريم لذوي المتبرعين
بقرنيات ،ولألشخاص المتبرع لهم بالقرنيات وذويهم نتيجة
لنشاطات البنك اإلنسانية واالجتماعية.

ويعد هذا تتويجاً لمسؤوليات البنك االجتماعية ،كما يعد
هذا الحفل من أبرز نشاطات البنك السنوية في المجال
االجتماعي بالتوازي مع نشاطاته االقتصادية والتنموية،
معززا بذلك شراكة البنك مع مختلف المؤسسات والهيئات
الرسمية والشعبية الداعمة للتنمية المستدامة للمجتمع.
كما يدعم الحفل مختلف النشاطات الهادفة لمختلف فئات
المجتمع ،كنشاطات جمعية اصدقاء بنك العيون والوقاية
من فقدان البصر وبنك العيون األردني.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير رعد بن زيد ،أقام
البنك االسالمي االردني وللعام التاسع على التوالي
حفل غداء تكريمي لذوي المتبرعين بالقرنيات واألشخاص
المتبرع لهم بالقرنيات وذويهم .تم تنظيم الفعالية من
قبل بنك العيون االردني وجمعية أصدقاء بنك العيون
االردني والوقاية من فقدان البصر بحضور سماحة الدكتور
محمد الخاليلة مفتي المملكة ومعالي الدكتور غازي
منور الزبن وزير الصحة ومجموعة من الوزراء السابقين
والداعمين والمتطوعين واالعالميين حيث تم توزيع
الشهادات التقديرية عليهم .بعد ذلك قام سمو االمير
رعد واالستاذ موسى شحادة بتبادل الهدايا التذكارية بهذه
المناسبة وذلك في مطعم جبري المركزي يوم السبت
الموافق .2018/12/1

يتم إقامة حفل الغداء التكريمي سنوياً لتوزيع الشهادات
الملكية بحضور الوزراء والمسؤولين السابقين والداعمين
والمتطوعين واإلعالميين والمعنين بهذا الشأن .يتم خالل
الحفل التكريمي القاء كلمات خاصة يتم فيها استعراض
تجارب ذوي المتبرعين بالقرنيات واالشخاص المتبرع لهم
حول تجاربهم الخاصة في التبرع بالقرنيات واالستفادة منها
والتي تهدف الى تعزيز جهود األردن الهادفة في نشر ثقافة
التبرع بالقرنيات ،والتي تؤكد على أهمية تعاضد وتكاتف
مختلف اطياف المجتمع االردني من افراد ومؤسسات
المجتمع المدني والهيئات الرسمية والتطوعية ،لتقديم
مثال يحتذى به في تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي ،والذي
يلتقي مع رسالة واهداف البنك اإلسالمي األردني.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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الجزء الثالث تأثير البركة
برنامج البركة الخيري

بلغ إجمالي التمويل والمساهمات في برنامج البركة
للعمل الخيري في حدود  7,937ألف دوالر أمريكي في
عام  .2018وفيما يلي وصف تفصيلي للجهود المبذولة
في القطاعات التالية وتأثيرها:
المبين أدناه هو التأثير التمثيلي للبرامج

التعليم

يعد التعليم من اهم األنشطة الفعالة والحيوية في برنامج
البركة للعمل الخيري .يبلغ إجمالي المساهمة في قطاع
التعليم  3,140ألف دوالر أمريكي بينما تم صرف 1,311
ألف دوالر أمريكي على المؤسسات التعليمية القائمة
والجديدة و 1,479ألف دوالر أنفقت على المنح الدراسية.
تمويل المؤسسات التعليمية القائمة والجديدة:
البركة

األثر

مجموعة البركة
الجزائر
األردن

1,311

باكستان
جنوب أفريقيا
السودان

ألف دوالر أمريكي

سوريا

• رعاية  129مؤسسة تعليمية

• استفادة وانضمام  56,833طالباً جديداً
للمؤسسات التعليمية
• عمل  17,030موظفاً بدوام كامل

تونس
تركيا

برنامج البركة للمنح الدراسية:

األثر

البركة
البحرين
األردن
لبنان
باكستان
السودان

1,479

ألف دوالر أمريكي

سوريا
تركيا
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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برنامج البركة الخيري

مشاريع تنمية المجتمع
تعتبر مشاريع تنمية المجتمع نشاطاً هاماً وحيوياً وعنصراً
أساسياً في البرنامج الخيري ،كما ساهمت جميع وحدات
مجموعة البركة بفعالية في البرنامج .تشمل مشاريع تنمية
المجتمع التدريب المهني ،وتمويل المشاريع التي تدعم
السكن االجتماعي الميسور التكلفة ،والرعاية الصحية،
وأي شكل آخر من أشكال التنمية التي من شأنها أن تكون
مفيدة للمجتمع .وبلغ إجمالي المساهمات لهذه األنشطة
 2,944ألف دوالر أمريكي.

يبلغ إجمالي المبلغ المقدم لمؤسسات الرعاية الصحية
القائمة والجديدة 1,475ألف دوالر أمريكي وبلغ إجمالي
المبلغ المساهم به في التدريب المهني  613ألف دوالر
أمريكي.

التدريب المهني:

تمويل المؤسسات القائمة والجديدة:

األثر

البركة
الجزائر
مصر
لبنان
باكستان
سوريا
تونس

613

ألف دوالر أمريكي

• مشاركة  2,476متدرباً مهنياً ( 1,394حديثي
التخرج و  1,082موظفاً )
• تمويل  46مؤسسة تدريبية

تركيا

الرعاية الصحية:
تمويل مؤسسات الرعاية الصحية الجديدة والقائمة:
البركة

األثر

مجموعة البركة
الجزائر
البحرين
مصر
األردن
لبنان
باكستان
السودان

1,475

ألف دوالر أمريكي

• رعاية  40مؤسسة صحية

• استفادة  4,597,572مريضاً من الخدمات
الصحية

• عمل  13,209موظفاً بدوام دائم في
المؤسسات الصحية

تركيا
تونس
سوريا
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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برنامج البركة الخيري
الفنون  ,الثقافة واآلداب

أنشطة الفنون والحرف اليدوية:
البركة
مجموعة البركة
جنوب أفريقيا
سوريا

41

ألف دوالر أمريكي

تركيا

األثر

أنشطة الثقافة:
البركة
مجموعة البركة
األردن

119

لبنان
باكستان

ألف دوالر أمريكي

سوريا

•  29مشروعاً لألعمال البحثية واألدبية والفنون
والثقافة واآلداب

•  16مؤتمراً وبرنامجاً لألعمال البحثية واألدبية والفنون
والثقافة واآلداب
• رعاية  13إصداراً للفنون و األعمال البحثية اإلسالمية
•  731إجمالي األفراد المستفيدين من هذه البرامج

تونس
تركيا

أنشطة اآلداب:
البركة

685

مجموعة البركة
سوريا
تركيا

ألف دوالر أمريكي

األعمال العلمية و األدبية:

أعمال الشريعة اإلسالمية العلمية:

البركة
تونس
باكستان
تركيا

األعمال المصرفية والتمويل العلمي:

البركة

25

ألف دوالر أمريكي

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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117

ألف دوالر أمريكي

57

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية 2018

برنامج البركة الخيري
برامج الشباب والرياضة:

األثر

البركة
مجموعة البركة
الجزائر
سوريا
السودان
تونس

56

ألف دوالر أمريكي

• رعاية  7مشاريع

• رعاية  2من األنشطة والفعاليات

• استفادة  3,000فرداً من البرنامج

البيئة والطاقة المستدامة:

البركة
باكستان
تركيا
جنوب أفريقيا

114

ألف دوالر أمريكي

األفراد ذوي االحتياجات الخاصة:

األثر

البركة
الجزائر

• رعاية  23مشروعاً لألفراد من ذوي االحتياجات الخاصة

البحرين
األردن
لبنان
باكستان
السودان

254

• استفادة  18,465فرداً من ذوي االحتياجات الخاصة

ألف دوالر أمريكي

سوريا
تونس
تركيا

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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برنامج البركة الخيري
المجتمعات ذات التحديات االقتصادية:

األثر

البركة
مجموعة البركة
الجزائر

• رعاية  23مشروعاً

427

البحرين

• استفادة  5,525شخصاً من هذا البرنامج

ألف دوالر أمريكي

باكستان
سوريا
جنوب أفريقيا

البرنامج الخيري
تركيا

%33

باكستان ،مصر ،البحرين ،سوريا ،لبنان ،السودان،
مجموعة البركة ،تونس ،جنوب افريقيا

%27

الجزائر

%22

األردن

%18

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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برنامج البركة للقرض الحسن
يعتبر برنامج القرض الحسن جزءاً مهماً من برامج البركة
لالستدامة والمسؤولية االجتماعية .قدمت كل من
مجموعة البركة المصرفية ومصر ولبنان واألردن والسودان
والجزائر وباكستان وتركيا مساهمة إجمالية قدرها 15,607

البركة

األردن
لبنان
باكستان

المبين أدناه هو التأثير التمثيلي للبرامج

األثر

مجموعة البركة
مصر

ألف دوالر أمريكي في عام  2018والتي تم منحها إلى
 62,855شخصاً في هذا البرنامج.

15,607

• استفادة  62,855شخصاً من البرنامج

ألف دوالر أمريكي

السودان
تركيا

برنامج القرض الحسن
األردن

%58

تركيا

%28

مصر .مجموعة البركة ،لبنان ،باكستان ،السودان

%13

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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برنامج البركة للفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية
هو البرنامج الثالث في تقرير االستدامة والمسؤولية
االجتماعية في مجموعة البركة .وساهمت وحدات البركة
في برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية
بمبلغ  2,980,859ألف دوالر أمريكي في عام .2018

ويضم هذا البرنامج مشاريع تنمية المجتمع كالرعاية الصحية,
السكن االجتماعي وأيضاً الصناعات المحلية والمتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة للقطاعات الفرعية التالية:
المبين أدناه هو التأثير التمثيلي للبرامج

الرعاية الصحية:

األثر

البركة
الجزائر
مصر

الرعاية الصحية :

األردن

•  424مؤسسة تم كفلها

لبنان
باكستان
جنوب أفريقيا
السودان

154,208

ألف دوالر أمريكي

سوريا

• 304,941مريضاً استفاد من مشاريع الرعاية الصحية
•  600مريض استفاد من المؤسسات الصحية

•  14,573موظفاً بدوام دائم عمل في المؤسسات
الصحية
السكن االجتماعي:

تركيا

•  13,607مشروعاً سكنياً تم توفيره

السكن االجتماعي:
البركة
البحرين
مصر
األردن

162,096

لبنان
باكستان
جنوب أفريقيا

ألف دوالر أمريكي

السودان
سوريا
تونس

الصناعات المحلية والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

الصناعات المحلية والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي ثاني قطاع فرعي يندرج ضمن برنامج الفرص
االقتصادية واالستثمارات االجتماعية .وينقسم بدوره إلى القطاعات التالية لضمان التعرف على نوع التمويل الموجه
لهذه المشاريع :الصناعات المحلية و المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة للقطاعات النوعية:
التوزيع حسب القطاعات االقتصادية

تشتمل القطاعات االقتصادية التي أولتها مجموعة البركة قدراً عالياً من التركيز على كل من الزراعة والبستنة ،والقطاع
الصناعي والتصنيع ،والخدمات ،واإلنشاءات والعقارات ،والقطاع التجاري ،والسياحة ،والنقل ،والحرف والصناعات التقليدية،
إلى جانب غيرها من القطاعات األخرى .وبلغ إجمالي إسهام مجموعة البركة في تلك المشاريع 2,563,734ألف دوالر
أمريكي.
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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برنامج البركة للفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية
األثر

الصناعات المحلية والمشاريع المتوسطة والمتناهية
الصغر و الصغيرة

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة

البركة
البحرين
مصر

2,563,734

األردن
لبنان
باكستان

ألف دوالر أمريكي

جنوب أفريقيا

• إنشاء  1,855مشروعاً بما في ذلك في المناطق
محدودة الدخل
•عمل  612,289موظفاً بدوام كامل في هذه
المشاريع

•  90,979ألف دوالر كان إجمالي إيرادات الصناعات
المحلية و المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة

السودان
سوريا
تركيا

برنامج الفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية
تركيا

%63

باكستان

%15

األردن

%13

السودان .جنوب أفريقيا ،مصر ،البحرين ،لبنان،
وسوريا

%9

برنامج البركة لاللتزام الزمني
الساعات التطوعية للتأثير االجتماعي
الوحدات

عدد الموظفين
المساهمين

الساعات

مصر

6

1240

سوريا

95

655

األردن

884

لم يتم قياسه

جنوب أفريقيا

165

401

تركيا

174

387

باكستان

142

لم يتم قياسه

المجموع

1,466

2683

مصر

%46

سوريا

%24

جنوب أفريقيا

%15

تركيا

%15
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