ً
معا نحقق النماء
المجتمع  االستدامة  الرفاه

شركاء في اإلنجاز

ً
ً
فرعيا بالنسبة لمجموعة
برنامجا
ال تعد المسؤولية االجتماعية
ً
جزءا ال يتجزأ من فلسفة
البركة المصرفية ،بل إنها تشكل
المجموعة ورؤيتها الطموحة.

المحتويات
أهداف البركة 2020 - 2016 -

دور رائد في مجال المسؤولية االجتماعية

أهداف البركة

خلق  50ألف فرصة عمل

التمكين من خالل التعليم
تحسين الرعاية الصحية

تقديم حلول اجتماعية مبتكرة

التعاون من أجل تحقيق الصالح العالمي

برنامجنا للمسؤولية االجتماعية
االستثمار في الثروة البشرية

المضي قدماً نحو المستقبل

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
(مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي)

المقر الرئيسي للمجموعة  -خليج البحرين
ص.ب رقم ،1882 :المنامة ،مملكة البحرين
هاتف+973 17 541 122 :
فاكس+973 17 536 533 :
www.albaraka.com
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أهداف البركة

2020 - 2016

تمويل الرعاية الصحية

خلق فرصة عمل

434

50,000

مليون دوالر أمريكي

تمويل التعليم

تمويل مبادرات أخرى

191

10

مليون دوالر أمريكي

المجموع
بالدوالر األمريكي

مليون دوالر أمريكي

المبلغ اإلجمالي

635

مليون دوالر أمريكي
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دور رائد في مجال المسؤولية االجتماعية

التزام بخلق تـأثير
إيجابي مستدام
ال تعد المسؤولية االجتماعية برنامجًا فرعيًا بالنسبة
لمجموعة البركة المصرفية ،بل إنها تشكل جزءًا ال
يتجزأ من فلسفة المجموعة ورؤيتها الطموحة .يتركز
جوهر أعمالنا على المساهمة الفعالة في تحقيق رفاهية
المجتمعات التي نعمل فيها .إن خلق تأثير إيجابي
مستدام يعد ُ
هدفًا استراتيجيًا للمجموعة ،لذا فإننا نقيس
حجم نجاحنا بإسهاماتنا االقتصادية واالجتماعية الحقيقية
التي نضيفها إلى المجتمع ،ألننا نؤمن بأن العمل الجيد
يعني تحقيق الرفاهية للجميع.
نتعامل مع جميع أنشطتنا ليس فقط بهدف تلبية
احتياجات مجموعتنا ومساهمينا وموظفينا وعمالئنا ،بل
أيضًا برؤية مشتركة تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية
االجتماعية على المدى البعيد .ونحقق ذلك من خالل
دعم المشاريع التعليمية واالجتماعية ،واألهم من ذلك
من خالل االستثمارات في مشاريع تساهم في تعزيز
االقتصاد الحقيقي.

لقد حرصت مجموعة البركة المصرفية على تصميم
وتطبيق نموذج لألعمال يساهم في زيادة الدخل
وتحسين جودة الحياة ألفراد المجتمع .وتأتي المجموعة
في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات
على مواجهة التحديات .كما نسعى جاهدين إلى ترسيخ
الحلول اإلبداعية المبتكرة ،وخلق روح مجتمعية
داخل المجموعة قادرة على نشر ضيائها في المجتمع
الخارجي وإحداث تغيير في العالم المحيط بنا!
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أهداف البركة

2020 - 2016

معـاً نـحـقـق الـنـمـاء | 05

أهداف البركة

التزمت المجموعة بتحقيق ثالثة أهداف
رئيسية لما لها من أهمية كبيرة وتتمثل
في خلق فرص العمل والتعليم والرعاية
الصحية ،وقد حرصت المجموعة على
تطبيق استراتيجية محددة لتحقيق هذه
األهداف الطموحة بحلول عام .2020
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أهداف البركة

خلق
 50ألف فرصة عمل

تسعى المجموعة إلى خلق  50ألف فرصة
عمل في المجتمعات التي تعمل بها ،وذلك
من خالل تمويل مشاريع جديدة ودعم
المشاريع القائمة للعمالء.
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أهداف البركة

التمكين من خالل
التعليم
تلتزم مجموعة البركة بتحسين الطرق التي
تسفر عن تحقيق مستويات عالية الجودة من
التعليم ،مع تقديم إسهامات مالية سخية
للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة في
المجتمعات التي نعمل بها.

تمويل التعليم

191,000,000
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أهداف البركة

تحسين
الرعاية الصحية
نؤمن بأن توفير الرعاية الصحية عالية الجودة أحد الحقوق
األساسية لإلنسان ،ونحرص على تقديم الدعم
المالي لمزودي خدمات الرعاية الصحية ،بما في ذلك
المستشفيات المتخصصة مثل مستشفيات السرطان
والسكري واألطفال

تمويل الرعاية الصحية

434,000,000
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أهداف البركة

تقديم حلول اجتماعية
مبتكرة
سوف تتضافر جهود مجموعة البركة مع العمالء الذين يشتركون معنا
في رؤيتنا الطموحة لمسؤوليتنا االجتماعية ،مع تفضيل التعاون مع
العمالء القادرين على إضافة المزيد من فرص العمل ،وخلق فرص
اقتصادية ،وإنجاز أعمالهم بما يعزز األهداف العالمية .وسوف تواصل
مجموعة البركة تطوير أهداف البركة كل عام ومتابعة مدى التقدم
الذي حققته بشكل دوري.

تمويل مبادرات أخرى

10,000,000
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االستجابة لالحتياجات العالمية

التعاون من أجل تحقيق
الصالح العالمي
أعلنت األمم المتحدة في سبتمبر  2015عن األهداف العالمية للتنمية المستدامة ،وهي عبارة عن سلسلة مكونة من  17هدفًا طموحًا (و 169غاية) تم إعدادها بغرض إنهاء الفقر
ومحاربة عدم المساواة والظلم والتعامل مع التغيرات المناخية بحلول عام  .2030كما وافقت الجمعية العمومية لألمم المتحدة على  169هدفًا آخرًا يتم ربطها باألهداف العالمية،
على أن تكون تلك األهداف متغيرة وتتطلب التعاون بين مختلف الحكومات والمؤسسات الدولية والمشاريع.
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وقد حرصت مجموعة البركة المصرفية على المساهمة بدور فعال في هذه الجهود وقبول التحدي ،وذلك من خالل إعداد أهداف تتسم بنفس الدرجة من الطموح
في صورة أهداف البركة ،مع وضع األولويات الواقعية القابلة للقياس والتي ترتبط مباشرة بتحقيق عدد من هذه األهداف العالمية .وقد تركزت أولوياتنا على
إتباع األهداف العامة (و 33من  169أهداف):

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
ء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﻴﻔ
اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟ
اﻟﺼ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و
اﻟﺠﻴﺪة و اﻟﺠﻴﺪ
اﻟﺠﻴﺪة و اﻟﺮﻓﺎه
اﻟﺠﻴﺪة و اﻟﺮﻓﺎه
اﻟﺠﻴﺪ
اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺠﻴﺪ
اﻟﺠﻴﺪة و اﻟﺮﻓﺎه
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮعﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮعﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع
اﻟﺠﻴﺪ
اﻟﺮﻓﺎه
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع
اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻔﻘﺮ

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﻔﻘﺮ

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮعﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮعﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺠﻴﺪة و اﻟﺮﻓﺎه
اﻟﺠﻴﺪة و اﻟﺮﻓﺎه
اﻟﺠﻴﺪة و اﻟﺮﻓﺎه

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺠﻴﺪ
اﻟﺠﻴﺪ
اﻟﺠﻴﺪ

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺎواةاﻟﺑ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟ

اﻻﺳﺘﻬﻼك
ا
أوﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺪن
ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻣﺪن
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺪن
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎتبينﻣﺪن
ﻃﺎﻗﻪ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻃﺎﻗﻪ
ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻃﺎﻗﻪ
أوﺟﻪ
واﻹﺑﺘﻜﺎرﻣﻦ
واﻹﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﺪ
واﻹﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
المساواة
التعليم
والرفاه
الجيدة
الصحة
الفقر
على
القضاء
الجيد أوﺟﻪ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
واﻹﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
أوﺟﻪ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻼﺋﻖ
اﻟﻌﻤﻞ
واﻹﻧﺘﺎج و
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻌﺎر
ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
وﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
وﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
وﺑﺄﺳﻌﺎر
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻧﻤﻮ
اﻟﻤﺴﺎواة
ﻋﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة
ﻋﺪم
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻧﻤﻮ
ﻋﺪم
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻧﻤﻮ
اﻟﻤﺴﺎواة
ﻋﺪم
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻧﻤﻮ
الجنسين
اﻟﻤﺴﺆوﻻا
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﺪن
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣ
وﻣﺠﺘﻤ
ﻣﺪن
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣ
ﻣﺴﺘ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﻃﺎﻗﻪ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻃﺎﻗﻪ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻃﺎﻗﻪ ﻧﻈﻴﻔﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻹﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻹﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻹﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻧﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
وﻧﻤﻮ
وﻧﻤﻮ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﻋﻘﺪ
اﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﻋﻘﺪ
ﻋﻘﺪ
اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖاﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺸﺮاﻛﺎتاﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﻋﻘﺪ
اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻴﺎة
ﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖاﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖاﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ّ
ﺧﻲ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﺎء
ّ
اﻟﻤﺎء
ّ
اﻟﻤﺎء
ّ
اﻟﻤﺎء
اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ
اﻟﻤﺴﺎواة
ﻋﺪم
اﻟﻤﺴﺎواةاﻟﻤﺴﺎواة
ﻋﺪم
ﻋﺪم

اﻷﻫﺪاف اﻷﻫﺪاف اﻷﻫﺪاف اﻷﻫﺪاف

طاقة اﻟﻌﻤﻞ
وبأسعاراﻟﻌﻤﻞ
نظيفة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

معقولة

اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖاﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖاﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖ
العمل الالئق ونمو
اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﺎء

االقتصاد

اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺒﺮ
ﻓﻲ ّ

اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺤﻴﺎة

واالبتكار
الصناعة
اﻟﺒﺮ
اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ّ
ﻓﻲ ّ
والهياكل األساسية

اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ

أﻫﺪافأﻫ

ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨ
اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺸﺮا
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺴ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻷﻫﺪاف اﻷﻫﺪاف
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برنامجنا للمسؤولية االجتماعية

في طليعة الجهود اإلبداعية
االجتماعية
واحد من أكثر المبادرات
ٍ
قامت المجموعة بطرح
ً
إبداعا في مجال المسئولية االجتماعية لدى
المؤسسات المالية اإلسالمية أال و هو برنامج
البركة للمسئولية االجتماعية.
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االستثمار في الثروة البشرية
يسعى برنامج البركة للمسؤولية االجتماعية إلى تطوير
وتقييم التأثيرات االجتماعية ألعمال المجموعة على
المستويين المحلي والتشغيلي ،واالستثمار وتقديم الدعم
لألعمال التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية االجتماعية ،فضال
عن متابعة واإلشراف على تطور عمليات التمويل متناهي
الصغر والبرامج المالية داخل المجموعة .وتحرص مجموعة
ً
أيضا على دعم المؤسسات المحلية االقتصادية
البركة
والتعليمية ومراكز التميز ،وتشجيع األعمال الفنية واألدبية
والعلمية في قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية ،إلى
جانب تمويل وتشجيع المواهب المحلية ،وتعزيز البرامج
الهادفة إلى دعم األهداف العالمية.
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الركائز األساسية لبرنامج المسؤولية االجتماعية
يعتمد برنامج البركة للمسؤولية االجتماعية على أربع ركائز أساسية ،وهي برنامج البركة للعمل الخيري ،وبرنامج البركة للفرص االقتصادية
واالستثمارات االجتماعية ،وبرنامج البركة للقرض الحسن ،وبرنامج البركة لاللتزام الزمني.

 -1برنامج البركة للعمل الخيري

يهدف برنامج البركة للعمل الخيري إلى دعم بناء مجتمعات قوية راسخة ،وذلك من خالل توفير خدمات تعليم عالية الجودة ،وخدمات الرعاية الصحية المتميزة،
والسكن الالئق ،فضال عن تلبية االحتياجات الخاصة للمحتاجين من أفراد المجتمع .ويسعى البرنامج أيضًا إلى تعزيز االستدامة البيئية ،ودعم الرياضة والفن واألدب
للشباب ،وطرح المبادرات التي من شأنها تحقيق التنمية على المستوى العالمي واالرتقاء بصناعة الخدمات المصرفية اإلسالمية.

راق للجميع
تعليم ٍ

تتركز رؤيتنا في توفير مستويات عالية من التعليم الراقي عالي الجودة لجميع األطفال في المجتمعات التي نعمل بها .ونحرص على تمويل
المؤسسات التعليمية الجديدة ،ودعم المبادرات التي تساعد على تعزيز البنية التحتية للمؤسسات التعليمية القائمة .كما نقدم برنامج البركة
للمنح الدراسية والذي يساعد الطالب الموهوبين المحتاجين.

حق الحصول على سكن ورعاية صحية الئقة

تقوم مجموعة البركة بتمويل المشاريع التي تضيف قيمة عالية للمجتمعات التي نعمل فيها .وتوفر المشاريع التي نقوم بتمويلها وحدات سكنية
مناسبة التكاليف ،وخدمات رعاية صحية عالية الجودة ،وغيرها من الخدمات التي من شأنها تحسين جودة الحياة ألفراد المجتمعات التي نعمل
فيها.

حماية تراثنا العريق

تفخر مجموعة البركة بتراثنا العريق ،وتسعى جاهدة إلى تشجيع كافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذا التراث ودعم الفنون والثقافة
واآلداب .وباعتبارنا مجموعة مصرفية إسالمية رائدة ،فإننا نلتزم أيضًا بدعم التطور المستمر في صناعة الخدمات المصرفية اإلسالمية ،وذلك
من خالل تمويل األنشطة العلمية المتعلقة باألحكام اإلسالمية والتمويل والخدمات المصرفية.
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تشجيع الشباب الواعد

نحرص على تقدير جهود شبابنا وصقل مهاراتهم وتعزيز قوتهم ،األمر الذي يدفعنا إلى إتاحة فرص حقيقية للشباب تتيح لهم المساهمة الفعالة
واإليجابية في مجتمعاتهم .كما أن المجموعة تقدم الدعم المتواصل للبرامج الرياضية الموجهة للشباب والتي تشجعهم على تبني حياة صحية
نشطة.

حماية كوكبنا

تكرس المجموعة جهودها لحماية مواردنا الطبيعية والحفاظ على كوكب األرض لألجيال القادمة .ونحرص على غرس ثقافة االستدامة البيئية
في جميع أنشطتنا بما يساعد على خفض االنبعاثات الكربونية .كما نتعاون مع الخبراء في الطاقة المستدامة الكتشاف الحلول المبتكرة التي
تحمي الموارد الطبيعية لكوكبنا.

مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة

تبذل المجموعة قصارى جهدها لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة من أفراد المجتمع ،من خالل دعم المؤسسات وتشجيع المبادرات التي
توفر الحماية والرعاية ألعضاء المجتمع من ذوي االحتياجات الخاصة ،ويسعى برنامج البركة للعمل الخيري إلى اكتشاف جوانب القوة في كل
فرد من أفراد مجتمعنا ،وذلك من خالل العديد من األنشطة ذات الصلة والتي تشتمل على الفصول الدراسية الخاصة لألطفال الذين يعانون من
صعوبات في التعلم ،وصوال إلى تقديم أنشطة تفاعلية للمحتاجين.

 -2برنامج البركة للفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية

تم إعداد برنامج البركة للفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية لمساعدة المجموعة على الوصول إلى المجتمعات التي تعمل فيها وترك بصمة واضحة في حياة
أفرادها .يشتمل هذا البرنامج على قطاعات فردية للتنمية المجتمعية ،والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،والصناعة المحلية .ومن خالل هذا البرنامج نقوم
بتمويل األعمال التي تسعى إلى ترك أثر اجتماعي جيد ومواجهة التحديات في المجتمع.

تنمية المجتمع

تركز استثماراتنا االجتماعية في مجال تنمية المجتمع على االستثمار في مشاريع تساعد على االرتقاء بحياة المجتمع وخدمة أفراده .نحرص
على تمويل واالستثمار في المشاريع التي تدعم بناء وحدات لسكنية مناسبة التكاليف وتوفر خدمات صحية ألفراد المجتمع ،فضال عن األنشطة
ذات الصلة والتي تسعى إلى تحسين ظروف الحياة في المجتمعات التي نعمل بها.

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تعد المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة محفزًا رئيسيًا للتنمية االقتصادية المستدامة ولكن مثل هذه المشاريع تواجه
العديد من التحديات .ومن خالل تمكين هذه المشاريع من الحصول على التمويل الالزم باستخدام نماذج التمويل المختلفة مثل المضاربة
والمشاركة والمرابحة والسلم واإلجارة ،فإن المجموعة تعمل على دعم تلك المشاريع والمؤسسات في المجاالت الرئيسية ،بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر القطاعات الزراعية والتصنيع والبناء.
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الصناعات المحلية

نكرس جهودنا لدعم االقتصادات المحلية وتعزيز نمو الصناعات ،بما يحقق التنمية المستدامة .تقدم المجموعة تمويال للمشاريع التي تترك أثرًا
إيجابيًا على المجتمع باستخدام وسائل المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم واإلجارة في المجاالت الرئيسية مثل الزراعة والتصنيع والبناء.

 -3برنامج البركة للقرض الحسن

نوفر قروضًا حسنة (بدون فائدة) للقطاعات الضعيفة اقتصاديًا ،عالوة على صغار المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع الذين ال يستطيعون الحصول على تمويل من مصادر
أخرى .ويتم سداد القرض الحسن بقيمة نفس المبلغ الذي تم اقتراضه ويمكن استخدامه في تحقيق الرفاهية االجتماعية أو لتمويل المشاريع على المدى القصير .يعد القرض
الحسن عنصرًا أساسيًا من برنامج البركة للمسؤولية االجتماعية.

 -4برنامج البركة لاللتزام الزمني

تعد المسؤولية االجتماعية جزءًا من الثقافة المؤسسية لمجموعة البركة .ولتعزيز هذه القيمة المشتركة ،يخصص كل بنك من البنوك الـ  12التابعة للمجموعة عددًا معينًا من
الساعات كل عام للمساهمة في برنامج المسؤولية االجتماعية .وبدءًا من المشاركة في األنشطة الخدمية في المجتمع ،وصوال إلى اإلسهام المالي أو النوعي للمبادرات التي
تضيف قيمة إلى المجتمع ،فإن مجموعة البركة المصرفية تحرص على تعزيز التواصل مع مجتمعاتها.
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إحداث نقلة واسعة داخل المجتمعات واالرتقاء بمستوى الحياة ألفراد المجتمع

“ال يمكن اعتبار التزامنا بمثابة
تعهد ومسؤولية إال إذا تم تحقيقه”.

مالال يوسفزي ،المؤسس المشترك لصندوق مالال الخيري والحائزة على جائزة نوبل للسالم

يسعى برنامج البركة للمسؤولية االجتماعية إلى ترك بصمة إيجابية ملموسة
على حياة الناس في المجتمعات التي نعمل فيها .وخالل الفترة ما بين 2012
و ،2015قدمت المجموعة إسهامات بقيمة  6,335مليون دوالر أمريكي في
شكل تمويالت وتبرعات عبر مختلف أنحاء شبكة البركة ،ويواصل البرنامج
دوره الفعال في التأثير على حياة اآلخرين بخطوات واثقة ومستمرة.

ما بين  2012و  ،2015ساهم برنامج البركة
للمسؤولية االجتماعية بقيمة

6,335

مليون دوالر أمريكي

في شكل تمويالت وتبرعات عبر مختلف أنحاء شبكة البركة
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ً
قدما نحو المستقبل
المضي

التعاون | اإلبداع | اإلخالص

نلتزم التزامًا صارمًا بتكريس كافة جهودنا إليجاد حلول إبداعية تستطيع مواجهة التحديات المحلية
والعالمية ،وسنواصل تقديم الدعم الالزم للشركاء والمشاريع والمبادرات التي تضيف قيمة حقيقية
إلى مجتمعاتنا.
ومن خالل خلق فرص عمل ،وتقديم الدعم المالي والتبرعات لخدمات الرعاية الصحية ،وتمويل
المشاريع التعليمية ،وغيرها من المبادرات التي تضمن تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
لمجتمعاتنا ،فإن أهداف البركة تسعى للمساهمة بمبلغ  635مليون دوالر للفترة بين
 2016و.2020
وبينما نمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا ،فإننا نستكشف المزيد من الحلول المبتكرة التي
من شأنها تعزيز النمو ،وخدمة أفراد المجتمع المحتاجين ،وإيجاد طرق جديدة لتمويل المشاريع
المتوسطة والصغيرة ،وتقديم الدعم للمشاريع الفنية المتخصصة واألفكار اإلبداعية المبتكرة ،ألننا
نؤمن في مجموعة البركة أن الخير يجب أن يعم على الجميع.

فإن أهداف البركة تسعى للمساهمة بمبلغ

635

مليون دوالر أمريكي

للفترة بين  2016و.2020

