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كلمــة الرئيس التنفيذي

عدنان أحمد يوسف

ـــل  ـــت تمث ـــث بات ـــركائنا، حي ـــة ش ـــن كاف ـــاه م ـــذي تلق ـــر ال ـــاوب الكبي ـــا التج ـــة”، ويفرحن ـــض البرك ـــي “نب ـــددا ف ـــم مج ـــي بك ـــعدنا أن نلتق يس
حلقـــة وصـــل وقنـــاة للتفاعـــل بيـــن كافـــة وحداتنـــا المصرفيـــة تتبـــادل مـــن خالهـــا تجاربهـــا الناجحـــة والمميـــزة والتعـــرف عليهـــا 

واالســـتفادة منهـــا، وبذلـــك فنحـــن نعـــزز مـــن تاحـــم وقـــوة اســـتراتيجيات أعمالنـــا الموحـــدة.

ـــة  ـــر المســـتقرة والتطـــورات التنظيمي ـــة غي ـــة العالمي ـــة االقتصادي ـــات، وال ســـيما البيئ ـــد مـــن التحدي ـــام 2018 العدي ـــا خـــال الع ـــد واجهن لق
ـــة.   ـــدات المجموع ـــا وح ـــل فيه ـــي تعم ـــدان الت ـــن البل ـــدد م ـــي ع ـــي ف ـــدوالر األمريك ـــام ال ـــة أم ـــات المحلي ـــي العم ـــات ف ـــريعية والتقلب والتش
ـــاءة  ـــع كف ـــع رف ـــات م ـــيد النفق ـــة وترش ـــودة العالي ـــار األصـــول ذات الج ـــي اختي ـــة ف ـــات التحـــوط الحكيم ـــة، وبفضـــل سياس إال أن المجموع
ـــوق  ـــة، تف ـــدة للغاي ـــة جي ـــج ربحي ـــق نتائ ـــا، اســـتطاعت أن تحق ـــر الوحـــدات التابعـــة له ـــد مـــن المنتجـــات لمبتكـــرة عب ـــاق وطـــرح المزي اإلنف

ـــام 2017. ـــي الع ـــاه ف ـــا حققن م

ـــي  ـــذ اســـتراتيجيات التوســـع ف ـــدا، تنفي ـــي 17 بل ـــة المنتشـــرة ف ـــر وحداتهـــا المصرفي ـــت المجموعـــة، خـــال العـــام 2018، وعب كمـــا واصل
ـــم  ـــر تقدي ـــاء عب ـــع العم ـــزة م ـــا المتمي ـــة عاقاته ـــة  وتقوي ـــواقها المحلي ـــي أس ـــوقية ف ـــا الس ـــز حصصه ـــروع وتعزي ـــادة الف ـــال وزي األعم
ـــة  ـــطة المالي ـــة األنش ـــي كاف ـــا ف ـــوا ملحوظ ـــدات نم ـــذه الوح ـــات ه ـــت عملي ـــث حقق ـــية، حي ـــة وتنافس ـــودة عالي ـــات ذات ج ـــات وخدم منتج
ـــزة  ـــج المتمي ـــى النتائ ـــة، انعكســـت جميعهـــا عل ـــي نتائجـــه الربحي ـــدة ف ـــادات جي ـــع مصـــادر الدخـــل وشـــهد معظمهـــا زي واالســـتثمارية وتنوي

ـــا.   ـــي حققناه الت

خـــال  المجموعـــة،  واصلـــت  كمـــا 
وحداتهـــا  وعبـــر   ،2018 العـــام 
المصرفيـــة المنتشـــرة فـــي 17 بلـــدا، 
تنفيـــذ اســـتراتيجيات التوســـع فـــي 
األعمـــال وزيـــادة الفـــروع وتعزيـــز 
حصصهـــا الســـوقية فـــي أســـواقها 
ـــزة  ـــا المتمي ـــة عاقاته ـــة  وتقوي المحلي
ــات  ــم منتجـ ــر تقديـ ــاء عبـ ــع العمـ مـ
وخدمـــات ذات جـــودة عاليـــة وتنافســـية
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ـــة،  ـــر ربحي ـــة غي ـــة مجاني ـــة أوروبي ـــة رقمي ـــة مصرفي ـــاء “INSHA” ،أول خدم ـــة إنش ـــين خدم ـــاركة بتدش ـــا للمش ـــة تركي ـــام البرك ـــا ق كم
ـــا. ـــي أوروب ـــة ف ـــة الرقمي ـــات المصرفي ـــم الخدم ـــا لتقدي ـــي ألماني ف

ونجحنـــا خـــال العـــام 2018 فـــي التركيـــز بصـــورة أكبـــر علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجيتنا فـــي التحـــول الرقمـــي ونفذنـــا العديـــد مـــن المبـــادرات، 
ـــل  ـــوال وتموي ـــيل األم ـــة غس ـــال ومكافح ـــال االمتث ـــي مج ـــة ف ـــا المصرفي ـــن وحداتن ـــر بي ـــاون أكب ـــق تع ـــي خل ـــر ف ـــاح كبي ـــا نج ـــا حققن كم
اإلرهـــاب وقانـــون الفاتـــكا وقانـــون معيـــار اإلبـــاغ المشـــترك وغيرهـــا مـــن التشـــريعات الدوليـــة لتعزيـــز مكانـــة المجموعـــة فـــي مواجهـــة 
ـــة  ـــن خـــال أكاديمي ـــة م ـــب الحديث ـــج التدري ـــم برام ـــا تقدي ـــا واصلن ـــة. كم ـــلة العالمي ـــوك المراس ـــل البن ـــن قب ـــض المخاطـــر م ـــات تخفي تحدي

ـــة البشـــرية. ـــة التنمي ـــا بأهمي ـــا تجســـيدا إليمانن ـــي المجموعـــة والوحـــدات التابعـــة له ـــة موظف ـــت لكاف ـــر االنترن البركـــة، وعب

ـــا  ـــا انطاق ـــا المســـئول اجتماعي ـــذي يجســـد دورن ـــة للعـــام 2017، وال ـــر االســـتدامة والمســـئولية االجتماعي ـــا تقري ـــة العـــام، أطلقن ومـــع نهاي
ـــه يجـــري  ـــا أن ـــف برامـــج المجموعـــة، كم ـــه مختل ـــذي حققت ـــدم ال ـــر التق ـــه. ويوضـــح التقري ـــذي نتبع ـــال ال ـــم نمـــوذج األعم ـــادئ وقي مـــن مب
ـــة  ـــا الوحـــدات المصرفي ـــل فيه ـــي تعم ـــدان الت ـــي البل ـــة ف ـــتدامة والمســـؤولية االجتماعي ـــج االس ـــع برام ـــة لإلنجـــازات وجمي ـــة تحليلي مراجع
ـــد  ـــع تعه ـــتدامة )2016 – 2020( م ـــة المس ـــة للتنمي ـــداف البرك ـــن أه ـــة ع ـــت المجموع ـــام 2016، أعلن ـــي ع ـــة. وف ـــة للمجموع التابع
بتقديـــم أكثـــر مـــن 635 مليـــون دوالر وخلـــق 51 الـــف وظيفـــة مـــن خـــال تمويـــل ودعـــم هـــذه األهـــداف. وهـــي ترتبـــط بأهـــداف التنميـــة 

ـــم المتحـــدة  2030.  المســـتدامة لألم

ـــة  ـــة وكاف ـــة للمجموع ـــذي تحضـــره اإلدارات التنفيذي ـــة وال ـــرين للمجموع ـــادس والعش ـــتراتيجي الس ـــاع االس ـــد االجتم ـــام بعق ـــا الع واختتمن
ـــة  ـــل قوي ـــدة ووضـــع خطـــة عم ـــف األصع ـــى مختل ـــادرات االســـتراتيجية عل ـــف المب ـــم مختل ـــه بتقيي ـــا خال ـــث قمن وحـــدات المجموعـــة، حي

ـــده. ـــا بع ـــام 2019 وم ـــة لع ـــة للمجموع ودؤوب
ـــة  ـــرص المتاح ـــا والف ـــي تواجهن ـــة الت ـــة والمالي ـــورات االقتصادي ـــريعية والتط ـــة والتش ـــة التنظيمي ـــات البيئ ـــم تحدي ـــا حج ـــدرك تمام ـــا ن إنن
أمامنـــا فـــي العـــام الجديـــد 2019. ونحـــن علـــى ثقـــة، بعـــون مـــن هللا، بـــأن لـــدى فرقنـــا التنفيذيـــة واإلداريـــة مـــا يلـــزم مـــن الـــرؤى 
ـــي  ـــداف الت ـــق األه ـــو تحقي ـــي نح ـــن المض ـــا م ـــا يمكنن ـــتدامة م ـــة المس ـــرية والفني ـــة والبش ـــوارد المالي ـــة والم ـــرات المهني ـــرة والخب البصي

وضعناهـــا ألنفســـنا لغايـــة العـــام 2030. 

في العام الميادي الجديد، نتمنى للجميع كل الخير والتوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بخير

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي، مجموعة البركة المصرفية
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االستدامة والمسؤولية 
االجتماعيــة في البركة

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية

نشــرت مجموعــة البركة المصرفية تقرير االســتدامة والمســؤولية 
االجتماعيــة لعــام 2017. يتضمــن التقريــر التقــدم الــذي أحرزتــه 
المجموعــة خــال عــام 2017 فــي مختلــف برامجهــا وأنشــطتها، 
وهــو يتضمــن إعطــاء نظــرة عامــة علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا 
والمســؤولية  االســتدامة  برامــج  وجميــع  المجموعــة  وحــدات 
ــا ألثــر جميــع برامــج  االجتماعيــة. يتضمــن التقريــر أيًضــا تقييًم
ــة. وكجــزء مــن  ــا المصرفي وأنشــطة مجموعــة البركــة ووحداته
ــا  ــي تقييم ــى التوال ــي عل ــام الثان ــة  وللع ــرت البرك ــر، أج التقري
ألهــداف البركــة للتنميــة المســتدامة )2020-2016(.  ويعكــس 
هــذا التقريــر التــزام مجموعــة البركــة المصرفيــة باتبــاع نمــوذج 
ــؤولة  ــر ومس ــون ذات تأثي ــى أن تك ــة عل ــاعد المؤسس ــل يس عم
اجتماعًيــا. يمكــن الوصــول إلــى التقريــر ]هنــا[، وفيمــا يلــي 

الملخــص:
1. ســاعد البرنامــج فــي إنشــاء 7,446 فرصــة عمــل، أي 
مــا يعــادل %73 مــن الهــدف الموضــوع لعــام 2017 البالــغ 

ــل. ــة عم 10,207 فرص
لتمويــل ودعــم  100,000,000 دوالر  البرنامــج  قــدم   .2
ــام  ــوع لع ــدف الموض ــن اله ــل %261 م ــذي يمث ــم وال التعلي

دوالر.  38,173,398 قــدره  والبالــغ   2017
لتمويــل ودعــم  146,626,000 دوالر  البرنامــج  قــدم   .3
الهــدف  مــن   %  169 يمثــل  والــذي  الصحيــة  الرعايــة 
ــدره 86,700,977 دوالر. ــغ ق ــام 2017 والبال ــوع لع الموض

  

األهداف العالمية للتنمية المستدامة

ــا  ــاع 17 هدًف ــدة باإلجم ــم المتح ــة لألم ــة العام ــدت الجمعي اعتم
عالمًيــا للتنميــة المســتدامة فــي 25 ســبتمبر 2015. وقــد تعهــدت 
البركــة بدعمهــا ألهــداف التنميــة المســتدامة فــي الثالــث مــن 
نوفمبــر عــام 2015. فــي عــام 2016 أعلنــت البركــة عــن 
أهــداف البركــة للتنميــة المســتدامة )2016 - 2020( مــع تعهــد 
بتقديــم أكثــر مــن 635 مليــون دوالر لتمويــل ودعــم أهــداف 
للتنميــة  البركــة  أهــداف  المســتدامة. وتركــز  للتنميــة  البركــة 
المســتدامة علــى خلــق فــرص العمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة 
ــة المســتدامة لألمــم  ــط مــع ســبعة مــن أهــداف التنمي ــي ترتب والت

المتحــدة لعــام 2030.   

تسعى أهداف البركة للتنمية المستدامة )2020-2016( إلى:
• خلق أكثر من 51,000 فرصة عمل.

• تقديــم تمويــل ودعــم بأكثــر مــن 434 مليــون دوالر أمريكــي 
لمشــاريع الرعايــة الصحية.

• تقديــم تمويــل ودعــم بأكثــر مــن 191 مليــون دوالر أمريكــي 
ــاريع التعليم. لمش

وســيتم  البيئيــة  األهــداف  حالًيــا إلضافــة  العمــل  )يجــري 
قريًبــا( عنهــا  اإلعــان 

تغطية العدد:
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ــا فخــورون بدعــم األهــداف  ــة “أنن ــذي لمجموعــة البركــة المصرفي ــس التنفي ــان أحمــد يوســف، الرئي ــد صــرح األســتاذ عدن وق
ــة. نحــن  ــا المشــتركة والمتأصل ــى قيمن ــة تســتند إل ــد أن األهــداف العالمي ــا نعتق ــة المســتدامة لألمــم المتحــدة، ألنن ــة للتنمي العالمي
نعمــل باســتمرار علــى اســتيعاب األهــداف العالميــة فــي أعمالنــا لجعــل اســتراتيجية أعمالنــا وعملياتنــا ذات تأثيــر أكبــر”. وأضــاف 
األســتاذ يوســف: “إن تحقيــق األهــداف العالميــة يتطلــب تمويــل علــى مســتويات مختلفــة، وقطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة 
لــه دور رئيســي فــي هــذا المجــال، حيــث أن الفرص االستثمارية لتمويل األهــداف العالمية متوفــرة بصــورة غير مسبوقة، وينبغي 

علينا جميعا العمــل معــاً لسد فجوة تمويل أهــداف التنميــة المســتدامة “.
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ــة  ــال الخــاص بأهــداف التنمي ــدى األعم منت
ــتدامة المس

رفيــع  بوفــد  أيضــا  المصرفيــة  البركــة  مجموعــة  شــاركت 
المســتوى بقيــادة األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف، الرئيــس التنفيــذي 
فــي منتــدى األعمــال الخــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة والــذي 
ــتوى  ــع المس ــي رفي ــدى السياس ــال المنت ــش أعم ــى هام ــد عل عق

ــرا.  ــورك مؤخ ــي نيوي ــتدامة ف ــة المس ــوص التنمي بخص

وقــدم األســتاذ عدنــان فــي هــذا المنتــدى تجربــة مجموعــة البركــة 
المصرفيــة فــي ربــط برنامــج البركــة لاســتدامة والمســؤولية 
المتحــدة  لألمــم  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــع  االجتماعيــة 

ــال.  ــذا المج ــي ه ــة ف ــا المجموع ــي حققته ــازات الت واإلنج

ــال  ــدى األعم ــي منت ــة ف ــة المصرفي إن مشــاركة مجموعــة البرك
للمشــاركة  مكمــاً  كان  المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  الخــاص 
البحريــن والــذي  للوفــد الوطنــي لمملكــة  الناجحــة والمميــزة 
ــدة  ــم المتح ــتوى لألم ــع المس ــي رفي ــدى السياس ــي المنت ــارك ف ش
حــول التنميــة المســتدامة وعــرض فيهــا اإلنجــازات الممتــازة 
ــه مجموعــة  ــذي  قدمت للمملكــة فــي هــذا المجــال. إن العــرض ال
ــي مجــال  ــدى المرمــوق حــول تجربتهــا ف ــي هــذا المنت البركــة ف
االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة والنجاحــات التــي حققتهــا فــي 
ربــط أهدافهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة هــو مصــدر فخــر لنــا 

ــاً. جميع

ــم المتحــدة  ــج األم ــع برنام ــم م ــرة تفاه مذك
ــي   اإلنمائ

ــة مذكــرة تفاهــم مــع برنامــج  وقعــت مجموعــة البركــة المصرفي
األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي يوليــو 2018 لوضــع إطــار عمــل 
مشــترك يعــزز التعــاون بيــن الطرفيــن فــي كافــة المجــاالت، ومــن 
ــي بدعــم مجموعــة  ــم المتحــدة اإلنمائ ــج األم ــام برنام ــا قي ضمنه
البركــة فــي تطويــر معاييــر االســتدامة المتعلقــة بتموياتهــا، 
والمشــاريع التــي تطلقهــا واألنشــطة التوعويــة المتعلقــة بأهــداف 
التنميــة المســتدامة، وكذلــك اســتعداد برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي لتوفيــر نفــس الخدمــات لجميــع وحــدات المجموعــة 
ــدول.  ــي هــذه ال ــه ف ــة مــن خــال مكاتب ــي 16 دول المنتشــرة ف

ــي  ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــى برنام ــل إل ــكر الجزي ــه بالش نتوج
وكافــة المســؤولين فــي مملكــة البحريــن علــى الدعــم المقــدم 
للمجموعــة فــي هــذا المجــال. ويســرنا رؤيــة أن التعاون والتنســيق 
معهــم قــد بلــغ مرحلــة متقدمــة ممــا أدى إلــى توقيــع مذكــرة التفاهم 

والتــي ســتفتح البــاب لمزيــد مــن التعــاون فــي المســتقبل

األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف، الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفيــة - توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مســؤولي برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائي
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البركة تركيا - حملة تبرع بالدم

البركة جنوب أفريقيا - مشروع التعليم

البركة جنوب أفريقيا - مشروع التنمية والبيئةالبنك اإلسامي األردني - مشروع الطاقة الشمسية

البركة باكستان - مشروع التعليم
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لــدى بنــك البركــة مصــر تجربــة فريــدة ودور بــارز فــي تمويــل 
المشــروعات الكبــرى فــي مصــر ، حيــث يشــارك البنــك مــع 
كبريــات البنــوك المصريــة فــي تمويــل المشــروعات القوميــة 
الكبــرى فــي مجــال البتــرول والغــاز الطبيعــي والبتروكيماويــات 
ــد مــن أهــم  ــار أن هــذه األنشــطة ُتع ــاء واألســمنت باعتب والكهرب

ــتدامة. ــة المس ــة والتنمي ــة االقتصادي ــم البني دعائ
وتجــاوزت مشــاركات البنــك فــي تمويــات مشــاريع التنميــة 
المســتدامة فــي مصــر مبلــغ نحــو )3( مليــار جنيــه فــي عــام 
ــارات  ــدود )10( ملي ــي ح ــغ ف ــك مبل ــد البن ــا يرص 2018 ، كم
جنيــه أخــرى للدخــول فــي تمويــات لهــذه القطاعــات خــال 

الفتــرة المقبلــة.
ولدى البنك استراتيجية واضحة في التركيز على تمويل

القطاع الخاص والحكومي خاصة في المشروعات الصناعية

الكبرى مثل صناعة األلومنيوم والصناعات المتطورة في
مجال السكك الحديدية والمحركات والطائرات والسيارات
واإللكترونيات وتصنيع مهمات الحفر وكذا تصنيع األدوية

واألسمدة والكيماويات المتخصصة وتصنيع الورق والكرتون
ومواد التغليف والصناعات الغذائية والمطاحن وإنتاج
الزيوت وتصنيع المقطورات ووسائل النقل واألجهزة

المنزلية وصناعات المواسير والباستيك ومواد البناء والجلود
ــي  ــة ف ــات الشــركات العامل ــدة مــع كبري وصناعــات أخــرى عدي

هــذه
المجاالت في مصر والذين يعتز بنك البركة - مصر بالتعامل

معها من خال عاقات مصرفية طويلة ممتدة عبر سنوات
عديدة شهدت نجاحات للبنك وللعماء في ظل شعار الهوية

الموحدة لمجموعة البركة المصرفية ] مصرفك شريكك [ .

بنك البركة المصري

بنــاء عالــم أفضــل مــن 
خــال التنميــة
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وتجاوزت محفظة البنك التمويلية للقطاع الصناعي وحده
نسبة % 40 وبمبلغ يتجاوز) 7 ( مليار جنيه حالياً ، ويسعى

البنك إلى الحفاظ على هذه النسبة المتميزة ضمن محفظته
التمويلية وتناميها خال الفترة القادمة.

ــة  ــل مشــروعات البني ــة - مصــر أيضــاً بتموي ــك البرك ــم بن ويهت
األساســية فــي مجــاالت الطــرق واإلنشــاءات والتعميــر واإلســكان 
، كمــا يعتبــر البنــك أن التعليــم ُيعــد مــن أهــم مشــروعات البنيــة 
األساســية حيــث قــام البنــك بتمويــل إنشــاء العديــد مــن المــدارس 
واألكاديميــات العلميــة ، فضــاً عــن تمويــل إقامــة جامعتيــن 
كبيرتيــن فــي مصــر والبنــك مســتمر فــي هــذا التوجــه مســتقباً 

ــة هــذا القطــاع. علــى ضــوء أهمي

إلــى جانــب ذلــك، يهتــم بنــك البركة - مصــر بتمويل المشــروعات 
المنظومــة  ضمــن  تأتــي  باعتبارهــا  والمتوســطة  الصغيــرة 
التمويليــة المتكاملــة للبنــك وفــي إطــار مبــادرات البنــك المركــزي 
المصــري لدعــم هــذه المشــروعات حيــث بلغــت محفظــة البنــك 
التمويليــة لهــذه المشــروعات نحــو )4( مليــار جنيــه بنســبة نحــو 

الرؤية
  

“نحــن نؤمــن بــأن املجتمــع يحتــاج إلــى  نظــام مالــي عــادل ومنصــف: نظــام يكافــئ علــى اجلهــد 
املبــذول ويســاهم يف تنميــة املجتمــع “.

الرسالة
  

ــم مــن خــال ممارســة  “نهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات الماليــة لكافــة المجتمعــات حــول العال
أعمالنــا علــى أســس مــن األخــاق المســتمدة مــن الشــريعة الســمحاء, وتطبيــق أفضــل المعاييــر 
ــي  ــركائنا ف ــع ش ــة م ــي المكاســب المحقق ــاركة ف ــدأ المش ــق مب ــن تحقي ــا م ــا يمكنن ــة بم المهني

النجــاح مــن عمــاء, وموظفيــن ومســاهمين”.

ــذه  ــاهمت ه ــد س ــك ككل.وق ــة للبن ــة التمويلي ــن المحفظ %22 م
التمويــات المقدمــة لعمــاء بنــك البركــة - مصــر مــن المؤسســات 
والشــركات فــي خلــق فــرص عمــل بلغــت نحــو 3000 فرصــة 
عمــل جديــدة ومســتهدف أن تصــل إلــى نحــو ]10[ آالف فرصــة 
ــزام  ــي االلت ــك مســتمر ف ــام 2020 .والبن ــى ع ــدة حت ــل جدي عم
بتوجهــات واســتراتيجيات مجموعــة البركــة المصرفيــة فــي إطــار 
برنامجهــا للمســئولية االجتماعيــة بــأن تســاهم وحــدات المجموعــة 
ــرص  ــق ف ــة وخل ــات المحلي ــات واالقتصادي ــة المجتمع ــي تنمي ف
ــدور الــذي يمثــل أحــد  ــدان التــي تعمــل بهــا ، وهــو ال عمــل بالبل

الســمات الرئيســية لنمــوذج العمــل الــذي نلتــزم بــه.

كمــا يســتمر بنــك البركــة - مصــر فــي تقديــم خدماتــه المتنوعــة 
األخــرى لألفــراد مــن القطــاع العائلــي وأصحــاب المهــن الحــرة 
مــن خــال ســلة متنوعــة مــن المنتجــات المصرفيــة تغطــي كافــة 
احتياجــات العمــاء وذلــك جنبــاً إلــى جنــب مــع اهتمامــات البنــك 
والشــركات  المؤسســات  مــن  لعمائــه  المشــروعات  بتمويــل 

ــرى. ــرة والمتوســطة والكب الصغي
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بنك البركة الجزائر 

أول مصــرف إســامي 
فــي الجزائــر 
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ــن  ــا م ــر 27 عام ــة الجزائ ــك البرك بن
الصيرفــة اإلســامية

الســابعة  الســنوية  بالذكــرى  الجزائــر  البركــة  بنــك  احتفــل 
ــة  ــا بمثاب ــا أيًض ــي يمكــن اعتباره ــذ تأسيســه، والت والعشــرين من
ــى  ــع، حت ــي الواق ــر. ف ــي الجزائ ــامية ف ــة اإلس ــال للصيرف احتف
عــام 2008، كانــت الصيرفــة اإلســامية تنحصــر فــي بنــك 
واحــد هــو بنــك البركــة الجزائــر. ومنــذ ذلــك الحيــن، حصــل بنــك 
ــى  ــام “، عل ــرف الس ــي “ مص ــمال إمارات ــر برأس ــامي آخ إس

ــاطه. ــة نش ــر لممارس ــك الجزائ ــة بن موافق

وتعمــل العديــد مــن المؤسســات الماليــة حاليــا، بمــا فــي ذلــك أهــم 
البنــوك العموميــة وبنــوك اجنبيــة فــي الجزائــر، علــى إنشــاء 
ــريعة  ــادئ الش ــع مب ــة م ــات متوافق ــم منتج ــامية وتقدي ــذ إس نواف

ــمحة. ــامية الس اإلس

ــة  ــن النشــاط، قطعــت الصيرف ــاً م وخــال ســبعة وعشــرين عام
اإلســامية شــوطا طويــا فــي الجزائــر، حيــث كان ينظــر إليهــا 
فــي البدايــة بشــيء مــن التســاؤالت وســوء الفهــم مــن قبــل القطــاع 
المصرفــي، وهــو يشــكل اليــوم مكوًنــا ال يمكــن االســتغناء عنــه، 

ــا فــي الســاحة المصرفيــة الجزائريــة. بــل ومطلوًب

واحــدة مــن الســمات البــارزة للخبــرة المصرفيــة اإلســامية فــي 
ــي 14  ــرض ف ــد والق ــاص بالنق ــون خ ــو اصــدار قان ــر ه الجزائ
أبريــل 1990، حيــث أبطــل هــذا النــص القانونــي المؤســس 
مــن  المصرفيــة  للســوق  العموميــة  البنــوك  وهيمنــة  احتــكار 
ــمال  ــة ذات رأس ــات مالي ــوك ومؤسس ــاء بن ــماح بإنش ــال الس خ
خــاص ســواء مــن أصــل جزائــري أو أجنبــي. وكانــت المســاهمة 
ــة  ــك البرك ــاء بن ــي إنش ــد، ه ــون الجدي ــذا القان ــهاباً له ــر إس األكث
الجزائــري كمؤسســة مصرفيــة حديثــة تتكيــف مــع متطلبــات 
اقتصــاد الســوق، وتعــزز النظــام المصرفــي علــى المســتوى 
المحلــي. وكان رأســمال البنــك يقــدر بــــ 500 مليــون دينــار )27 
مليــون دوالر فــي عــام 1991( يتشــاركه مناصفــة بنــك الفاحــة 
والتنميــة الريفيــة BADR مــع مجموعــة دلــة البركــة الســعودية.

منتجات بديلة
لــم يكــن عــرض المنتجــات البديلــة لــألدوات المصرفيــة التقليديــة 
ســهاً فــي عــام 1991و ذلــك راجــع لكــون التمويــل اإلســامي 
لــم يكــن متطــورا ومنظمــاً كمــا هــو اليــوم. حيــث بــدأت أشــكاله 
تتضــح منــذ 15 ســنة فقــط بظهــور أول البنــوك اإلســامية وكان 
غيــر معــروف فــي الجزائــر إال فــي المجــاالت األكاديميــة أو 

ــة. ــة أو الديني العلمي

ــك  ــى ازدهــار البن ــي ســاعدت عل ــل الت ــن منتجــات التموي مــن بي
بشــكل كبيــر فــي ســنواته األولــى، هــي عقــود المشــاركة، وهــي 
تنطــوي علــى المشــاركة فــي تمويــل اســتيراد المنتجــات الغذائيــة 
أو مــواد البنــاء بتقاســم األربــاح والخســائر إذا لــزم األمــر، 
ــة  ــل المرابح ــون مث ــى الدي ــة عل ــرى قائم ــة اخ ــات تمويلي ومنتج
أو اإلجــارة أو الســلم. وقــد تــم تصميــم المنتــج األخيــر خصيًصــا 
ــث  ــة، حي ــات النقدي ــل المتطلب ليحــل محــل المشــاركة كأداة لتموي
ــعر  ــل كس ــاري للعمي ــاب الج ــى الحس ــوال إل ــل أم ــمح بتحوي يس

ــا.  ــم تســليمها الحًق ــك يت ــل البن لشــراء ســلع مــن قب

ــزء  ــص ج ــى تخصي ــا عل ــا دائًم ــك حريًص ــك، كان البن ــع ذل وم
ــي إطــار  ــي تدخــل ف ــاريع الت ــدة المش ــات لفائ ــن التموي ــر م كبي
ــدوى  ــات الج ــي دراس ــور ف ــن القص ــم م ــى الرغ ــتثمار عل االس
ونســبة االخطــار العاليــة المحيطــة بهــذه األنــواع مــن المشــاريع. 

بنك مواطن ومسؤول اجتماعًيا 
باإلضافــة إلــى موافقــة جميــع العمليــات المصرفيــة لمبــادئ 
ــك  ــي للبن ــون األساس ــمحاء، أدرج القان ــامية الس ــريعة اإلس الش
إطــار يخــص المســؤولية االجتماعيــة، والتــي تهــدف الــى التنميــة 
التعليميــة،  االجتماعيــة مــن خــال رعايــة ودعــم المشــاريع 
للمحتاجيــن،  الحيــاة  ونوعيــة  المعيشــية  الظــروف  وتحســين 
والمســاهمة فــي مكافحــة الفقــر عــن طريــق منــح القــروض 
ــا ســاهم  ــرة. كم ــح الشــباب ذوي المشــاريع الصغي الحســنة لصال
فــي إنشــاء وإدارة أمــوال الــزكاة لصالــح وزارة الشــؤون الدينيــة 

أول مصرف إسامي في الجزائر
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واألوقــاف. مــن هــذا المنظــور، وافــق البنــك وبصفــة تطوعيــة، 
ــاف  ــة واألوق ــة شــراكة مــع وزارة الشــؤون الديني بموجــب اتفاقي
ــرض الحســن  ــى إدارة مخطــط الق ــي ســنة 2006، عل ــت ف وقع
للــزكاة الــذي يتــم مــن خالــه جمــع جــزء مــن أمــوال الــزكاة مــن 
قبــل اللجــان المحليــة للصنــدوق الوطنــي للــزكاة ثــم يتــم توزيعهــا 
فــي شــكل قــروض حســنة لتمويــل إنشــاء المؤسســات الصغيــرة 

ــل.   ــدودة الدخ ــات المح للفئ

وكمثــال حــي علــى ذلــك، فقــد تــم طــرح منتــج القــرض الحســن 
المصغــر ســنة 2008 فــي منطقــة غردايــة لتمويــل األنشــطة 
االقتصاديــة لمجموعــة مــن النســاء الماكثــات بالبيــت. وقــد مــول 
ــرأة. وشــجع نجــاح هــذه  ــي 1000 ام ــد حوال ــج الجدي ــذا المنت ه
ــى  ــه إل ــى تحويل ــك عل ــة البن ــة التجريبي ــال المرحل ــة خ الصيغ
ــاظ  ــل األنشــطة الناجحــة مــع الحف منتــج مرابحــة مصغــرة لتموي
علــى صيغــة القــرض الحســن للمشــاريع فــي مرحلــة اإلطــاق.

وفــي نفــس المنطقــة “ غردايــة “، تــم اختبــار منتــج تمويــل 
ــة.  ــج مرضي ــق نتائ ــد حق ــة المشــاركة، وق تشــاركي آخــر بصيغ
مثــل المنتــج الســابق، حيــث تــم تصميمــه بمســاعدة شــركة 
سويســرية متخصصــة فــي التمويــل المصغــر وبالتعــاون مــع 
وكالــة الدعــم األلمانيــة فــي الجزائــر )GIZ(، وذلــك لتمويــل 
ــاركة،  ــة المش ــت صيغ ــث أثبت ــر. حي ــة الصغ ــركات المتناهي الش
التــي تمتــاز بمرونتهــا والعوائــد العاليــة، أنهــا تتكيــف بشــكل كبيــر 

مــع حجــم وخصائــص هــذه الفئــة مــن الشــركات. كمــا أطلقــت آلية 
أخــرى لتمويــل األنشــطة االقتصاديــة للنســاء المهــددات اجتماعيــا 
الاتــي ترعاهــن بعــض الجمعيــات الخيريــة، فــي أربــع واليــات 

بمســاعدة مؤسســة CIDEAL اإلســبانية.

تــم أيضــا انشــاء معهــد للبحــوث والتدريــب فــي الماليــة االســامية 
والــذي يهــدف مــن خالــه البنــك الــى تقديــم دورات تكوينيــة 
ــة  ــك المرتبطــة بالمالي ــة فــي مختلــف المجــاالت وخاصــة تل عالي
ــد  ــث ض ــز للبح ــاء مرك ــي انش ــك ف ــاهم البن ــا س ــامية. كم اإلس
أمــراض الســرطان بمبلــغ قــدره 100 مليــون دينــار جزائــري أي 

ــون دوالر امريكــي فــي شــكل وقــف. ــارب 1 ملي مــا يق

وكمشــاريع مســتقبلية تمس جانب التنمية المســتدامة وبالخصوص 
المشــاريع ذات صلــة بالبيئــة يهــدف البنك الى:

-   تمويــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة وذلــك مــن اجــل البحــث 
عــن مــوارد طاقــة متجــددة للتخفيــف مــن اســتخدام الطاقــة 
التقليديــة مــن جهــة، والحــد مــن التلــوث البيئــي مــن جهــة 
ــر  ــة وغي ــر ملوث ــة وغي ــة نظيف ــا طاق ــرى، باعتباره أخ

مكلفــة
-   تمويــل اســتخدام الطاقــة الفعالــة ألنظمة التبريــد والكهرباء 
حيــث ســيقوم البنــك بتجهيــز جميــع وكاالتــه بالطاقــة 
ــم  ــوب ث ــروع الجن ــة بف ــواح شمســية( بداي المتجــددة )األل

ــة الفــروع. ــى مســتوى كاف ــة عل ــم العملي تعمي
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ــح  ــدة كاســتعمال المصابي ــك اعتمــاد طــرق جدي ــرر البن ق  -
ــات  ــذا حنفي ــة وك ــرة للطاق ــا موف ــز بأنه ــي تتمي LED الت
ميــاه حديثــة مقتصــدة للميــاه لترشــيد اســتخدام الطاقــة 

ــن  ــل الموظفي ــن قب ــاه م والمي
إطــاق حمــات ســنوية لزراعــة األشــجار بالتنســيق مــع   -
ــات المتجــددة بحيــث ســيتكفل البنــك  ــة والطاق وزارة البيئ

ــة. ــك العملي ــل تل بتموي

ــك  ــوقية لبن ــة الس ــل الحص ــا، مث ــرور 27 عام ــد م ــوم وبع والي
البركــة فــي الجزائــر، حوالــي ٪2 مــن الســوق الكلــي و٪14 مــن 
الســوق الخــاص.  وإدراكاً منــه للحاجــة إلــى تعزيــز وجــوده فــي 
الســوق الــذي يتزايــد الطلــب فيــه علــى خدمــات مصرفيــة متوافقــة 
مــع الشــريعة اإلســامية، أطلــق بنــك البركــة الجزائــري برنامجــاً 
طموحــاً لفتــح فــروع جديــدة بهــدف الوصــول إلــى 50 فرعــاً فــي 

عــام 2022.

حصة بنك البركة الجزائري

حصة البنوك الخاصة

مثــل  عامــا،   27 مــرور  وبعــد  واليــوم 
فــي  البركــة  لبنــك  الســوقية  الحصــة 
ــي  ــي ٪2 مــن الســوق الكل ــر، حوال الجزائ

الخــاص. الســوق  مــن  و16.7٪ 

   حصة بنك البركة الجزائري في السوق المصرفي الخاص

التمويات  الودائع

83.3% 86.0%

16.7% 14.0%
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األداء التاريخي لبنك البركة الجزائــري

اجمالي الموجودات )كل األرقام بمايين الدينــــار(

اجمالي حقوق الملكية )كل األرقام بمايين الدينــــار( 

اجمالي الودائــــــــــــــــــــــــع )كل األرقام بمايين الدينــــار(

2012

150  788

157  073

162  773

193  573

210  344

248  633

2013 2014 2015 2016 2017

2012

22,111

22,965

23,463

23,810

24,312

24,546

2013 2014 2015 2016 2017

2012

116  514

125  435

131  177

154  562

170  137

207  891

2013 2014 2015 2016 2017
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2012

57 891

63 354

80 887

96 453

110 711

139 677

2013 2014 2015 2016 2017

2012

8 286

7 760

7 473

7 818

8 539

8 668

2013 2014 2015 2016 2017

اجمالي التمويــــــــات )كل األرقام بمايين الدينــــار(

إجمالي الدخل التشغيلي )كل األرقام بمايين الدينــــار(



16 نبض البركة - فبراير 2019

مجموعة البركة المصرفية 
تعقد اجتماعها االستراتيجي 

السادس والعشرون 
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كجـــزء مـــن مســـيرتها االســـتراتيجية المســـتمرة التـــي تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز وضعهـــا الريـــادي اإلقليمـــي والعالمـــي فـــي الصيرفـــة 
اإلســـامية، عقـــدت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، المجموعـــة 
المصرفيـــة اإلســـامية الرائـــدة، اجتماعهـــا االســـتراتيجي الســـادس 
ـــة  ـــن، مملك ـــج البحري ـــي خلي ـــي ف ـــا الرئيس ـــي مقره ـــرين ف والعش

ـــمبر 2018. ـــهر ديس ـــال ش ـــن خ البحري

وأجـــرى اإلجتمـــاع، الـــذي اســـتمر لمـــدة يوميـــن برئاســـة 
ــة  ــذي لمجموعـ ــد يوســـف الرئيـــس التنفيـ ــان أحمـ ــتاذ عدنـ األسـ
البركـــة المصرفيـــة، وحضـــره الرؤســـاء التنفيذييـــن والمـــدراء 
العليـــا  واإلدارة  للمجموعـــة  المصرفيـــة  للوحـــدات  العاميـــن 
للمكتـــب الرئيســـي فـــي المجموعـــة، تقييـــم مختلـــف المبـــادرات 
االســـتراتيجية علـــى مختلـــف األصعـــدة ووضـــع خطـــة عمـــل 

ــده. ــا بعـ ــام 2019 ومـ ــة لعـ ــة للمجموعـ ــة ودؤوبـ قويـ

ــس إدارة  ــس مجلـ ــر رئيـ ــاع عّبـ ــي االجتمـ ــه فـ ــة لـ ــي كلمـ وفـ
مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، ســـعادة الشـــيخ صالـــح عبـــد هللا 
كامـــل  عـــن فخـــره بالنجـــاح الهائـــل الـــذي حققتـــه المجموعـــة ، ال 
ســـيما فـــي انتشـــارها فـــي مناطـــق جغرافيـــة جديـــدة ، والـــذي جـــاء 
ـــق  ـــط الدقي ـــد والتخطي ـــم الجي ـــل والتنظي ـــي العم ـــي ف ـــة التفان نتيج
ـــيخ  ـــعادة الش ـــة. وأضـــاف س ـــة للمجموع ـــل اإلدارة التنفيذي ـــن قب م
ــة،  ــة للغايـ ــة قويـ ــى مكانـ ــت علـ ــة حافظـ ــح أن المجموعـ صالـ
ـــرادات ،  ـــوارد اإلي ـــي م ـــي ف ـــوع الجغراف ـــى التن ـــك إل ـــزى ذل ويع
ـــة  ـــذور العميق ـــة والج ـــال للمجموع ـــوة رأس الم ـــى ق ـــة إل باإلضاف

فـــي االقتصـــاد اإلقليمـــي والعالمـــي.

وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة فـــي االجتمـــاع، صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي 
ـــاً: “بينمـــا نقتـــرب مـــن الســـنة  ـــان أحمـــد يوســـف قائ األســـتاذ عدن
ـــا  ـــي نواجه ـــات الت ـــدرك التحدي ـــا ن ـــدة 2019 ، فإنن ـــة الجدي المالي
والفـــرص التـــي نحتاجهـــا فـــي المجموعـــة، ونحـــن علـــى ثقـــة بـــأن 
لـــدى فريقنـــا اإلداري الخبـــرات المهنيـــة والمهـــارات الازمـــة 
لدفعنـــا نحـــو األهـــداف التـــي وضعناهـــا ألنفســـنا لغايـــة العـــام 
ـــة  ـــه لمواصل ـــا يحتاج ـــكل م ـــزود ب ـــا اإلداري م 2030. إن فريقن
ـــن النجـــاح،  ـــر مـــن 40 ســـنة م ـــد ألكث ـــي تمت ـــة الت ـــه المتفاني مهمت
علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف الصعبـــة الســـائدة والناجمـــة عـــن 
ـــات الجيوسياســـية “. ـــة والديناميكي ـــة التنظيمي ـــي البيئ ـــرات ف التغيي

ـــا  ـــل مجموعتن ـــا داخ ـــا دائًم ـــا عملن ـــان: أنن ـــتاذ عدن وأضـــاف األس
ــي  ــر فـ ــن المخاطـ ــد مـ ــة للحـ ــراءات احترازيـ ــاذ إجـ ــى اتخـ علـ
ـــي  ـــر ف ـــد كبي ـــى ح ـــا إل ـــد نجحن ـــا، وق ـــل فيه ـــي نعم ـــواق الت األس
ـــن أن  ـــم م ـــى الرغ ـــات. وعل ـــن األزم ـــد م ـــرات العدي ـــواء تأثي احت
قدرتنـــا علـــى الســـيطرة أو حتـــى التأثيـــر علـــى العوامـــل الخارجيـــة 
ـــي مـــع  ـــق إيجاب ـــا نؤمـــن بالعمـــل مـــن منطل ـــة ، فإنن محـــدودة للغاي
ـــا التنافســـية،  ـــادة قدرتن ـــن أجـــل زي ـــات المجموعـــة م ـــع مكون جمي
وترشـــيد تكاليفنـــا ، وااللتـــزام الصـــارم بمبـــادئ الشـــريعة، 
ـــز  ـــة وتعزي ـــال والحوكم ـــدة لامتث ـــر الجي ـــى المعايي ـــز عل والتركي

ــا  ــد اجتماعهـ ــة تعقـ ــة المصرفيـ ــة البركـ مجموعـ
ــرون ــادس والعشـ ــتراتيجي السـ االسـ
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الرقمنـــة، والتـــي بدورهـــا تتطلـــب خطـــوات مهمـــة، والتـــي 
ــتراتيجية  ــا االسـ ــق أهدافنـ ــب تحقيـ ــن الصعـ ــح مـ ــا يصبـ بدونهـ

لتحقيـــق ربحيـــة وعائـــد أعلـــى علـــى االســـتثمار.

ـــي اإلطـــاق  ـــا ف ـــة تركي ـــك البرك ـــود بن ـــاع بجه ـــاد االجتم ـــا أش كم
ـــل  ـــي بالكام ـــك إســـامي رقم ـــة إنشـــا، وهـــي أول بن الناجـــح لخدم

ـــا. ـــي ألماني ف

وقـــد خـــرج االجتمـــاع بالعديـــد مـــن التوصيـــات االســـتراتيجية 
الهامـــة التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز نمـــوذج األعمـــال للبركـــة ورفـــع 
حصـــص وحـــدات المجموعـــة فـــي أســـواقها المحليـــة، عـــاوة 
ـــة  ـــال للتشـــريعات الدولي ـــة واالمتث ـــة الحوكم ـــز منظوم ـــى تعزي عل
والمعاييـــر المحاســـبية الجديـــدة وبرنامـــج التحـــول الرقمـــي 

وغيرهـــا مـــن القضايـــا الهامـــة.    

وقــد خرج االجتمــاع بالعديد مــن التوصيات 
االســتراتيجية الهامــة التــي تهــدف إلــى 
ورفــع  للبركــة  األعمــال  نمــوذج  تعزيــز 
حصــص وحــدات المجموعــة فــي أســواقها 

ــة المحلي

األستاذ عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للمجموعة يترأس اإلجتماع
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اإليرادات المستدامة والفرص 
الُمنِتجة من خال الرقمنة 

السيد حمزة عصمل 
مدير تطوير تكنولوجيا المعلومات

بنك البركة جنوب افريقيا
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اإليرادات المستدامة والفرص الُمنِتجة من خال الرقمنة 

الرقمنـــة هـــي مســـتقبل األعمـــال علـــى الصعيـــد العالمـــي، 
كاســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة لتحويـــل النمـــاذج والعمليـــات 
التجاريـــة الســـائدة، وبالتالـــي خلـــق فـــرص جديـــدة لإليـــرادات 

والفـــرص الُمنِتجـــة للقيـــم.

ووفًقـــا لشـــركة جارتنـــر لألبحـــاث واالستشـــارات الرائـــدة، 
ـــن خـــال  ـــي م ـــاري رقم ـــاط تج ـــاء نش ـــة إنش ـــق عملي ـــن تحقي يمك
ـــى  ـــتفادة المثل ـــق االس ـــو تحقي ـــن، األول ه ـــر حصريي ـــارين غي مس
مـــن األعمـــال الرقميـــة، مـــن خـــال اســـتخدام التكنولوجيـــا 
لتحســـين اإلنتاجيـــة وتحســـين خدمـــة العمـــاء ، فـــي حيـــن 
أن المســـار الثانـــي هـــو التحـــول الرقمـــي، ويتضمـــن دمـــج 
تدفقـــات اإليـــرادات الجديـــدة والقابلـــة للتفعيـــل رقميـــاً و نمـــاذج 
ـــة البحـــث عـــن  ـــي متابع ـــي، وف ـــال المناســـبة للعصـــر الرقم األعم
ــة  ــة المصرفيـ ــة البركـ ــي مجموعـ ــة، توصـ ــا الرقميـ التكنولوجيـ
ــع  ــة ومنـ ــى المنافسـ ــادرة علـ ــى قـ ــيلة لتبقـ ــج، كوسـ ــج مدمـ بنهـ

االنقـــراض فـــي العالـــم الرقمـــي.

ـــي التكنولوجيـــا  بـــدأ الرابحـــون األوائـــل فـــي الســـباق نحـــو تبنِّ
الرقميـــة بتحديـــد طموحاتهـــم الرقميـــة، ممـــا يعنـــي تحديـــد مـــا 
كانـــوا يهدفـــون إلـــى تحقيقـــه بالضبـــط عبـــر الســـير فـــي مســـارات 

الرقمنـــة.

يجـــب أن يترجـــم هـــذا الطمـــوح إلـــى مجموعـــة مـــن األهـــداف 
ـــا  ـــة، مم ـــادرة الرقمن ـــاس لمب ـــة للقي ـــة والقابل ـــة الواضح ذات القيم
يتيـــح األكتشـــاف المبكـــر لإلنحـــراف عـــن النتائـــج المقصـــودة 
ـــة  ـــك عقلي ـــب ذل ـــة، يتطل ـــة جانبي ـــبة، وكماحظ ـــاور المناس والمح
ناضجـــة تنضـــوي علـــى كل مســـتوى، وال تخشـــى االعتـــراف 

بالفشـــل وتتعلـــم بســـرعة وتمضـــي قدمـــاً.

ســـتحمي أهـــداف القيمـــة القابلـــة للقيـــاس بطبيعتهـــا المؤسســـات 
ــل  ــة، مثـ ــد الوهميـ ــد المصائـ ــز الرقمـــي ضـ ــل الحيـ ــي تدخـ التـ
اســـتنباط حلـــول لقواعـــد البيانـــات المتسلســـلة المعقـــدة لمجـــرد 
الحصـــول علـــى التمييـــز و النفـــوذ. وفـــي الواقـــع فـــإن تقنيـــة 

بأقـــل تكلفـــة و أكثـــر بســـاطة كانـــت ســـتكفي.

ــرادات  ــدة لإلي ــرص جدي ــق ف ــة تخل الرقمن
ــم. ــة للقي ــرص الُمنِتج والف
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ــوة  ــإن الخطـ ــاق علـــى الطمـــوح الرقمـــي، فـ ــة االتفـ وفـــي حالـ
التاليـــة المهمـــة هـــي الميزانيـــة، فتعتبـــر الميزانيـــة الكافيـــة 
ــات  ــا كالروبوتـ ــة حديًثـ ــدرات المطلوبـ ــر القـ ــة لتطويـ ضروريـ
علـــى ســـبيل المثـــال، ولتوظيـــف األدوار الجديـــدة داخـــل الشـــركة، 

ــاء البيانـــات. مثـــل مدربـــي الروبـــوت أو علمـ

ـــأن  ـــة ب ـــة النظـــر القائل ـــة وجه ـــة المصرفي ـــة البرك ـــد مجموع وتؤي
ـــي  ـــي ف ـــول النموذج ـــل، والتح ـــة بالكام ـــا الرقمي ـــي التكنولوجي تبن
ــار  ــن وكبـ ــدراء التنفيذييـ ــس اإلدارة والمـ ــاء مجلـ ــر أعضـ تفكيـ
المديريـــن  يعـــد أمـــراً ضروريـــاً، كمـــا يتطلـــب هـــذا التحـــول 
وجـــود عاقـــة عمـــل دائمـــة مـــن قبـــل هـــؤالء الاعبيـــن فـــي 
ــل  ــن أجـ ــات مـ ــة المعلومـ ــي تقنيـ ــع موظفـ ــال مـ ــال األعمـ مجـ

إيجـــاد الحلـــول ومحاولـــة بـــذل جهـــود جديـــدة.

ـــة  ـــاء بني ـــي إنش ـــش ف ـــذا التعاي ـــق ه ـــي لتحقي ـــج العمل ـــن النه ويكم
تقنيـــة المعلومـــات ثنائيـــة األطـــراف؛ يتـــم فيهـــا إنشـــاء شـــعبة 
ــا  ــل بهـ ــات ويعمـ ــا المعلومـ ــل لتكنولوجيـ ــكل منفصـ ــة بشـ رقميـ
ــا  ــال وتكنولوجيـ ــال األعمـ مزيـــج مـــن المتخصصيـــن فـــي مجـ
المعلومـــات، مكلفيـــن بتحديـــد كل مـــن المشـــاكل والحلـــول 

ــق. ــة للتطبيـ ــدة وقابلـ ــال جديـ ــاذج أعمـ ــر نمـ وتطويـ

وال يمكـــن أن يكـــون هنـــاك شـــك فـــي أن التكنولوجيـــا ســـوف 
ـــة ســـوف تســـتمر  ـــل الحالي ـــاذج العم ـــي التطـــور وأن نم تســـتمر ف

فـــي التعـــرض للتشـــوش.

ـــة اآلن  ـــال التجاري ـــاء األعم ـــاح بق ـــن مفت ـــذا الصـــدد، يكم ـــي ه وف
ـــع اإلدارات  ـــي جمي ـــا - ف ـــم تزويده ـــي يت ـــات الت ـــاء المنظم ـــي بن ف
- باألفـــراد الذيـــن يتطلعـــون إلـــى المســـتقبل، والذيـــن يتمتعـــون 
ـــة  ـــود والمرون ـــاط والصم ـــداع والنش ـــة واإلب ـــرة التكنولوجي بالخب

ـــف. ـــة للتكي والقابلي

و اتباعـــاً لبنـــك البركـــة بتركيـــا، يجـــب أن ُيطلـــب مـــن كل 
قســـم داخـــل المؤسســـة تنفيـــذ مشـــروع واحـــد أو أكثـــر ضمـــن 
مبـــادرة رقميـــة، كالقانـــون الرقمـــي واالمتثـــال الرقمـــي والمـــوارد 

البشـــرية الرقميـــة والتســـويق الرقمـــي ومـــا شـــابه ذلـــك.

ـــق  ـــة واضحـــة فيمـــا يتعل ـــدأ برؤي ـــة األعمـــال يجـــب أن تب إذاً رقمن
بتطلعـــات المؤسســـة - مثـــل كونهـــا بنـــكاً رقميـــاً رائـــداً - ممـــا 
يـــؤدي إلـــى تفريـــغ هـــذه الرؤيـــة فـــي اســـتراتيجية شـــاملة 

ــروعات. ــج المشـ ــن برامـ ــلة مـ وسلسـ

ـــاء  ـــب إي ـــا وج ـــرأة كلم ـــر ج ـــركة أكث ـــة الش ـــت رؤي ـــا كان و كلم
المزيـــد مـــن االهتمـــام للتبعـــات، بمـــا فـــي ذلـــك الحاجـــة إلـــى 
ـــن  ـــاء ضم ـــاة البق ـــع مراع ـــال م ـــة واالمتث ـــيع الحـــدود القانوني توس
ـــة،   ـــم إعاقـــة طموحـــات الرقمن القوانيـــن واألنظمـــة القائمـــة. وإذا ت
قـــد يكـــون مـــن الضـــروري الســـعي إلـــى المشـــاركة مـــع صانعـــي 
ــال  ــى إدخـ ــة إلـ ــج للحاجـ ــدف الترويـ ــن بهـ ــن والمنظميـ القوانيـ

ـــا. ـــول به ـــح المعم ـــريعات أو اللوائ ـــى التش ـــات عل تعدي

ــدء  ــة بـ ــا حاضنـ ــة تركيـ ــأت البركـ ــال، أنشـ ــبيل المثـ ــى سـ علـ
التشـــغيل المعروفـــة باســـم البركـــة جـــراج »مـــرآب البركـــة«، 
مقرهـــا فـــي الطابـــق الســـفلي للمكتـــب الرئيســـي للبنـــك، وهـــي 
ــوفت  ــل مايكروسـ ــات مثـ ــة أن منظمـ ــن حقيقـ ــة مـ ــوة نابعـ خطـ
ـــراج«  ـــة ج ـــح »البرك ـــرآب. ويتي ـــات الم ـــن عملي ـــدت م ـــل ول وأب
ـــة  ـــكار والموهب ـــداع واالبت ـــث اإلب ـــا فرصـــة ب ـــة تركي ـــك البرك لبن
المرتبطـــة بالمشـــاريع الناشـــئة فـــي عملياتهـــا المصرفيـــة الخاصـــة 
ـــزة التنافســـية لكونهـــا   ـــة المي ـــح المؤسســـة المالي ـــى من ـــة إل باإلضاف
ـــدة  ـــا الجدي ـــق بالتكنولوجي ـــا يتعل ـــام فيم ـــى األم ـــوة إل ـــة خط متقدم

القالبـــة للموازيـــن.

ـــة تأهـــب  ـــي حال ـــاء المؤسســـات ف ـــة بق ـــب الرقمن باختصـــار، تتطل
للنمـــاذج التجاريـــة الدائمـــة التطـــور باإلضافـــة إلـــى  حاجتهـــا 
ـــع  ـــاء بشـــكل مناســـب، م ـــرات العم ـــف المنتجـــات وخب ـــى تكيي إل

ـــا. ـــال وأتمتته ـــات األعم ـــيط عملي تبس

ــتثنائياً  ــاً اسـ ــة وعيـ ــة المصرفيـ ــة البركـ ــرت مجموعـ ــا أظهـ كمـ
بالمواضيـــع مـــن خـــال وضـــع التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي 
قمـــة جـــدول أعمـــال الســـنة المياديـــة الجديـــدة ويمكـــن لجميـــع 
الوحـــدات التابعـــة للمجموعـــة التطلـــع إلـــى تغييـــر كبيـــر فـــي 

ــة. ــنوات القادمـ ــهر والسـ األشـ

الرقمـــي  لاضطـــراب  ستســـتجيب  المجموعـــة  أن  شـــك  ال 
المســـتقبل. فـــي  وســـتظهر كمختـــرع ومبتكـــر رئيســـي 
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ـــة اإلســـامية  أصـــول الصيرف
1.69 تريليـــون دوالر بنهاية 

الربـــع األول 2018
إعداد الدكتور حسن العالي

مستشار اقتصادي

مستجدات الصناعة المصرفية
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ـــل  ـــي أبري ـــامي ف ـــرف إس ـــى مص ـــامية إل ـــذة اإلس ـــل الناف تحوي
ـــام 2018. ـــن ع م

ــات  ــس الخدمـ ــام لمجلـ ــن العـ ــار األميـ ــياق أشـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
ـــر  ـــى أن “النش ـــا إل ـــو الوال دانبات ـــور/ بل ـــامية الدكت ـــة اإلس المالي
ــة  ــامية االحترازيـ ــة اإلسـ ــرات الماليـ ــات المؤشـ ــم لبيانـ المنتظـ
والهيكليـــة منـــذ انطـــاق المشـــروع فـــي أبريـــل مـــن عـــام 2015، 
والـــذي قـــد أكســـب قاعـــدة البيانـــات تقديـــًرا عالمًيـــا بوصفهـــا 
ـــث  ـــمول، حي ـــاق والش ـــة واالتس ـــع بالمصداقي ـــات تتمت ـــدة بيان قاع
تغطـــي بيانـــات المصرفيـــة اإلســـامية أكثـــر مـــن %95 مـــن 
أنشـــطة المصرفيـــة اإلســـامية العالميـــة، وجميـــع الـــدول التـــي 
ــي  ــة”، وفـ ــة نظاميـ ــامي ذو أهميـ ــي إسـ ــاع مصرفـ ــا قطـ لديهـ
الســـياق نفســـه أشـــار الدكتـــور/ بلـــو إلـــى أن “هـــذا المشـــروع 
قـــد دخـــل مرحلـــة جديـــدة، وذلـــك نظـــًرا لبـــدء األمانـــة العامـــة 
ــة  ــم الماليـ ــع القوائـ ــة اإلســـامية بجمـ ــات الماليـ لمجلـــس الخدمـ
ــل  ــم الدخـ ــن قوائـ ــًا عـ ــر تفصيـ ــات أكثـ ــن معلومـ ــي تتضمـ التـ

ـــات  ـــر البيان ـــن نش ـــة اإلســـامية ع ـــات المالي ـــس الخدم ـــن مجل أعل
ـــى  ـــة اإلســـامية ونموهـــا عل ـــة المصرفي ـــة بســـامة األنظم المتعلق
ـــة مـــن  ـــي مـــن عـــام 2018 المتحصل ـــع الثان ـــدول للرب مســـتوى ال
ـــة  ـــات المالي ـــس الخدم ـــي مجل ـــدول األعضـــاء ف ـــن ال ـــة م 21 دول
ـــتكتمل  ـــر س ـــادي عش ـــذا اإلصـــدار الح ـــر ه ـــع نش ـــامية. وم اإلس
ـــام  ـــع لع ـــع الراب ـــن الرب ـــا بي ـــرة م ـــة للفت ـــة المتاح ـــات الربعي البيان
2013 إلـــى الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2018، والتـــي تعـــد 
ـــة  ـــة اإلســـامية االحترازي جـــزًءا مـــن مشـــروع المؤشـــرات المالي
والهيكليـــة التابـــع لمجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية الـــذي 
يجمـــع البيانـــات مـــن أفغانســـتان، والبحريـــن، وبنغاديـــش، 
وبرونـــاي، ومصـــر، وإندونيســـيا، وإيـــران، واألردن، والكويـــت، 
ـــتان، وفلســـطين،  ـــان، وباكس ـــا، وُعم ـــا، ونيجيري ـــان، وماليزي ولبن
وقطـــر، والســـعودية، والســـودان، وتركيـــا، واإلمـــارات، والمملكـــة 
ـــا عمـــا  المتحـــدة. ومـــن المزايـــا التـــي تجعـــل هـــذا اإلصـــدار مختلًف
ـــى مصـــرف  ـــت إل ـــامية تحول ـــذة إس ـــات ناف ـــن بيان ـــبقه، تضمي س
ـــم  ـــث ت ـــتان، حي ـــن أفغانس ـــل م ـــكل كام ـــريعة بش ـــع الش ـــق م متواف

TOTAL ISLAMIC BANKING ACTIVITY

Note: Estimated based on aggregated data from 19 countries. 

مستجدات الصناعة المصرفية

بنسبة نمو ٪1.7
1.65 مليار دوالر أصول الصيرفة اإلسامية بنهاية الربع الثاني 2018
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RETURN ON ASSETS AND RETURN ON LIQUIDITY

Note: Estimated based on aggregated data from 18 countries. 

FINANCING BY TYPE OF SHARI’A COMPLIANT CONTRACT- 2018Q2

Note: Estimated based on aggregated data from 14 countries. 

فـــي الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2017 إلـــى 1652 مليـــار فـــي 
الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2018 )تـــم احتســـاب ذلـــك وفًقـــا لبيانـــات 
الـــدول المجمعـــة التـــي تـــم تحويلهـــا إلـــى الـــدوالر األمريكـــي 
ـــا األنشـــطة  ـــرة(. وأم ـــة الفت ـــي نهاي ـــعار الصـــرف ف ـــتخدام أس باس
ــي  ــاركة فـ ــدول المشـ ــي الـ ــامية فـ ــارف اإلسـ ــة للمصـ التمويليـ
ـــة  ـــة والهيكلي ـــامية االحترازي ـــة اإلس ـــرات المالي ـــروع المؤش مش
فقـــد نمـــت بمقـــدار %1.9 لتصـــل إلـــى 1013 مليـــار دوالر فـــي 
ـــار دوالر  ـــة بــــ 994 ملي ـــام 2018 مقارن ـــن ع ـــي م ـــع الثان الرب

ـــم نشـــر  ـــع أن يت ـــدول، ومـــن الُمتوق ـــة حســـب ال واألوضـــاع المالي
القوائـــم الماليـــة الُمفصلـــة فـــي بدايـــة عـــام 2019”. وأضـــاف 
ــى  ــعى إلـ ــة اإلســـامية يسـ ــات الماليـ ــًا “إن مجلـــس الخدمـ قائـ
ــدة البيانـــات لتشـــمل قطاعـــي التأميـــن اإلســـامي  توســـيع قاعـ
)التكافـــل( وســـوق رأس المـــال اإلســـامي بنهايـــة عـــام 2019”.

والجديـــر بالذكـــر أن مجمـــوع موجـــودات صناعـــة المصرفيـــة 
اإلســـامية قـــد نمـــى بنســـبة %1.7 مـــن 1625 مليـــار دوالر 
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تتكـــون مـــن ممثليـــن ينتمـــون لجميـــع الـــدول األعضـــاء المشـــاركة، 
ـــامية.  ـــة اإلس ـــات المصرفي ـــع بيان ـــر جم ـــكل كبي ـــهلت بش ـــد س ق
ــى  ــد دأب علـ ــامية قـ ــة اإلسـ ــات الماليـ ــس الخدمـ ــا أن مجلـ كمـ
تنظيـــم اجتماعـــات بشـــكل منتظـــم لبنـــاء القـــدرات مـــع ممثلـــي 
الـــدول فـــي مجموعـــة المهـــام التـــي يشـــغل عضويتهـــا أيًضـــا 
ممثليـــن مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي، والبنـــك اإلســـامي للتنميـــة، 
والبنـــك اآلســـيوي للتنميـــة الذيـــن يســـاهمون فـــي تحســـين وضـــوح 
ـــي  ـــدول المشـــاركة ف ـــر ال ـــر عب واتســـاق مؤشـــرات إعـــداد التقاري

المشـــروع.

ــارف  ــبة للمصـ ــام 2017. وبالنسـ ــن عـ ــي مـ ــع الثانـ ــي الربـ فـ
ــارف  ــة لمصـ ــامية التابعـ ــذ اإلسـ ــة، والنوافـ ــامية الكاملـ اإلسـ
ــاء فـــي  ــدول األعضـ ــن الـ ــاركة مـ ــة مشـ ــة فـــي 21 دولـ تقليديـ
مجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية، فقـــد بلـــغ عددهـــا 188 
مصرًفـــا و 85 نافـــذة فـــي الربـــع األول مـــن عـــام 2018، 
مقارنـــة بــــ 184 مصرًفـــا و 84 نافـــذة فـــي الربـــع األول مـــن 

عـــام 2017 علـــى التوالـــي.

والجديـــر بالذكـــر، أن مجموعـــة المهـــام الخاصـــة بمشـــروع 
ـــي  ــة الت ـــة والهيكليـ ــامية االحترازي ــة اإلسـ ـــرات الماليـ المؤش

LIQUIDITY RATIO

Note: Estimated based on aggregated data from 16 countries. 
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