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كلمــة الرئيس التنفيذي

كمـــا واصلـــت المجموعـــة ،خـــال
العـــام  ،2018وعبـــر وحداتهـــا
المصرفيـــة المنتشـــرة فـــي  17بلـــدا،
تنفيـــذ اســـتراتيجيات التوســـع فـــي
األعمـــال وزيـــادة الفـــروع وتعزيـــز
حصصهـــا الســـوقية فـــي أســـواقها
المحلي ــة وتقوي ــة عالقاته ــا المتمي ــزة
مـــع العمـــاء عبـــر تقديـــم منتجـــات
وخدمــات ذات جــودة عاليــة وتنافســية
عدنان أحمد يوسف

يس ــعدنا أن نلتق ــي بك ــم مج ــددا ف ــي “نب ــض البرك ــة” ،ويفرحن ــا التج ــاوب الكبي ــر ال ــذي تلق ــاه م ــن كاف ــة ش ــركائنا ،حي ــث بات ــت تمث ــل
حلقـــة وصـــل وقنـــاة للتفاعـــل بيـــن كافـــة وحداتنـــا المصرفيـــة تتبـــادل مـــن خاللهـــا تجاربهـــا الناجحـــة والمميـــزة والتعـــرف عليهـــا
واالســـتفادة منهـــا ،وبذلـــك فنحـــن نعـــزز مـــن تالحـــم وقـــوة اســـتراتيجيات أعمالنـــا الموحـــدة.
لق ــد واجهن ــا خ ــال الع ــام  2018العدي ــد م ــن التحدي ــات ،وال س ــيما البيئ ــة االقتصادي ــة العالمي ــة غي ــر المس ــتقرة والتط ــورات التنظيمي ــة
والتش ــريعية والتقلب ــات ف ــي العم ــات المحلي ــة أم ــام ال ــدوالر األمريك ــي ف ــي ع ــدد م ــن البل ــدان الت ــي تعم ــل فيه ــا وح ــدات المجموع ــة.
إال أن المجموع ــة ،وبفض ــل سياس ــات التح ــوط الحكيم ــة ف ــي اختي ــار األص ــول ذات الج ــودة العالي ــة وترش ــيد النفق ــات م ــع رف ــع كف ــاءة
اإلنف ــاق وط ــرح المزي ــد م ــن المنتج ــات لمبتك ــرة عب ــر الوح ــدات التابع ــة له ــا ،اس ــتطاعت أن تحق ــق نتائ ــج ربحي ــة جي ــدة للغاي ــة ،تف ــوق
م ــا حققن ــاه ف ــي الع ــام .2017
كم ــا واصل ــت المجموع ــة ،خ ــال الع ــام  ،2018وعب ــر وحداته ــا المصرفي ــة المنتش ــرة ف ــي  17بل ــدا ،تنفي ــذ اس ــتراتيجيات التوس ــع ف ــي
األعم ــال وزي ــادة الف ــروع وتعزي ــز حصصه ــا الس ــوقية ف ــي أس ــواقها المحلي ــة وتقوي ــة عالقاته ــا المتمي ــزة م ــع العم ــاء عب ــر تقدي ــم
منتج ــات وخدم ــات ذات ج ــودة عالي ــة وتنافس ــية ،حي ــث حقق ــت عملي ــات ه ــذه الوح ــدات نم ــوا ملحوظ ــا ف ــي كاف ــة األنش ــطة المالي ــة
واالس ــتثمارية وتنوي ــع مص ــادر الدخ ــل وش ــهد معظمه ــا زي ــادات جي ــدة ف ــي نتائج ــه الربحي ــة ،انعكس ــت جميعه ــا عل ــى النتائ ــج المتمي ــزة
الت ــي حققناه ــا.
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كم ــا ق ــام البرك ــة تركي ــا للمش ــاركة بتدش ــين خدم ــة إنش ــاء “، ”INSHAأول خدم ــة مصرفي ــة رقمي ــة أوروبي ــة مجاني ــة غي ــر ربحي ــة،
ف ــي ألماني ــا لتقدي ــم الخدم ــات المصرفي ــة الرقمي ــة ف ــي أوروب ــا.
ونجحنــا خــال العــام  2018فــي التركيــز بصــورة أكبــر علــى تنفيــذ اســتراتيجيتنا فــي التحــول الرقمــي ونفذنــا العديــد مــن المبــادرات،
كم ــا حققن ــا نج ــاح كبي ــر ف ــي خل ــق تع ــاون أكب ــر بي ــن وحداتن ــا المصرفي ــة ف ــي مج ــال االمتث ــال ومكافح ــة غس ــيل األم ــوال وتموي ــل
اإلرهــاب وقانــون الفاتــكا وقانــون معيــار اإلبــاغ المشــترك وغيرهــا مــن التشــريعات الدوليــة لتعزيــز مكانــة المجموعــة فــي مواجهــة
تحدي ــات تخفي ــض المخاط ــر م ــن قب ــل البن ــوك المراس ــلة العالمي ــة .كم ــا واصلن ــا تقدي ــم برام ــج التدري ــب الحديث ــة م ــن خ ــال أكاديمي ــة
البرك ــة ،وعب ــر االنترن ــت لكاف ــة موظف ــي المجموع ــة والوح ــدات التابع ــة له ــا تجس ــيدا إليمانن ــا بأهمي ــة التنمي ــة البش ــرية.
وم ــع نهاي ــة الع ــام ،أطلقن ــا تقري ــر االس ــتدامة والمس ــئولية االجتماعي ــة للع ــام  ،2017وال ــذي يجس ــد دورن ــا المس ــئول اجتماعي ــا انطالق ــا
م ــن مب ــادئ وقي ــم نم ــوذج األعم ــال ال ــذي نتبع ــه .ويوض ــح التقري ــر التق ــدم ال ــذي حققت ــه مختل ــف برام ــج المجموع ــة ،كم ــا أن ــه يج ــري
مراجع ــة تحليلي ــة لإلنج ــازات وجمي ــع برام ــج االس ــتدامة والمس ــؤولية االجتماعي ــة ف ــي البل ــدان الت ــي تعم ــل فيه ــا الوح ــدات المصرفي ــة
التابع ــة للمجموع ــة .وف ــي ع ــام  ،2016أعلن ــت المجموع ــة ع ــن أه ــداف البرك ــة للتنمي ــة المس ــتدامة ( )2020 – 2016م ــع تعه ــد
بتقديــم أكثــر مــن  635مليــون دوالر وخلــق  51الــف وظيفــة مــن خــال تمويــل ودعــم هــذه األهــداف .وهــي ترتبــط بأهــداف التنميــة
المس ــتدامة لألم ــم المتح ــدة .2030
واختتمن ــا الع ــام بعق ــد االجتم ــاع االس ــتراتيجي الس ــادس والعش ــرين للمجموع ــة وال ــذي تحض ــره اإلدارات التنفيذي ــة للمجموع ــة وكاف ــة
وح ــدات المجموع ــة ،حي ــث قمن ــا خالل ــه بتقيي ــم مختل ــف المب ــادرات االس ــتراتيجية عل ــى مختل ــف األصع ــدة ووض ــع خط ــة عم ــل قوي ــة
ودؤوب ــة للمجموع ــة لع ــام  2019وم ــا بع ــده.
إنن ــا ن ــدرك تمام ــا حج ــم تحدي ــات البيئ ــة التنظيمي ــة والتش ــريعية والتط ــورات االقتصادي ــة والمالي ــة الت ــي تواجهن ــا والف ــرص المتاح ــة
أمامن ــا ف ــي الع ــام الجدي ــد  .2019ونح ــن عل ــى ثق ــة ،بع ــون م ــن هللا ،ب ــأن ل ــدى فرقن ــا التنفيذي ــة واإلداري ــة م ــا يل ــزم م ــن ال ــرؤى
البصي ــرة والخب ــرات المهني ــة والم ــوارد المالي ــة والبش ــرية والفني ــة المس ــتدامة م ــا يمكنن ــا م ــن المض ــي نح ــو تحقي ــق األه ــداف الت ــي
وضعناه ــا ألنفس ــنا لغاي ــة الع ــام .2030
في العام الميالدي الجديد ،نتمنى للجميع كل الخير والتوفيق والنجاح ،وكل عام وأنتم بخير
عدنان أحمد يوسف

الرئيس التنفيذي ،مجموعة البركة المصرفية
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تغطية العدد:

االستدامة والمسؤولية
االجتماعيــة في البركة
األهداف العالمية للتنمية المستدامة

تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة باإلجمــاع  17هد ًفــا
عالم ًيــا للتنميــة المســتدامة فــي  25ســبتمبر  .2015وقــد تعهــدت
البركــة بدعمهــا ألهــداف التنميــة المســتدامة فــي الثالــث مــن
نوفمبــر عــام  .2015فــي عــام  2016أعلنــت البركــة عــن
أهــداف البركــة للتنميــة المســتدامة ( )2020 - 2016مــع تعهــد
بتقديــم أكثــر مــن  635مليــون دوالر لتمويــل ودعــم أهــداف
البركــة للتنميــة المســتدامة .وتركــز أهــداف البركــة للتنميــة
المســتدامة علــى خلــق فــرص العمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة
والتــي ترتبــط مــع ســبعة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم
المتحــدة لعــام .2030

نشــرت مجموعــة البركة المصرفية تقرير االســتدامة والمســؤولية
االجتماعيــة لعــام  .2017يتضمــن التقريــر التقــدم الــذي أحرزتــه
المجموعــة خــال عــام  2017فــي مختلــف برامجهــا وأنشــطتها،
وهــو يتضمــن إعطــاء نظــرة عامــة علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا
وحــدات المجموعــة وجميــع برامــج االســتدامة والمســؤولية
االجتماعيــة .يتضمــن التقريــر أي ً
ضــا تقيي ًمــا ألثــر جميــع برامــج
وأنشــطة مجموعــة البركــة ووحداتهــا المصرفيــة .وكجــزء مــن
التقريــر ،أجــرت البركــة وللعــام الثانــي علــى التوالــي تقييمــا
ألهــداف البركــة للتنميــة المســتدامة ( .)2016-2020ويعكــس
هــذا التقريــر التــزام مجموعــة البركــة المصرفيــة باتبــاع نمــوذج
عمــل يســاعد المؤسســة علــى أن تكــون ذات تأثيــر ومســؤولة
اجتماعيًــا .يمكــن الوصــول إلــى التقريــر [هنــا] ،وفيمــا يلــي
الملخــص:
 .1ســاعد البرنامــج فــي إنشــاء  7,446فرصــة عمــل ،أي
مــا يعــادل  73%مــن الهــدف الموضــوع لعــام  2017البالــغ
 10,207فرصــة عمــل.
 .2قــدم البرنامــج  100,000,000دوالر لتمويــل ودعــم
التعليــم والــذي يمثــل  261%مــن الهــدف الموضــوع لعــام
 2017والبالــغ قــدره  38,173,398دوالر.
 .3قــدم البرنامــج  146,626,000دوالر لتمويــل ودعــم
الرعايــة الصحيــة والــذي يمثــل  % 169مــن الهــدف
الموضــوع لعــام  2017والبالــغ قــدره  86,700,977دوالر.

تسعى أهداف البركة للتنمية المستدامة ( )2016-2020إلى:
• خلق أكثر من  51,000فرصة عمل.
• تقديــم تمويــل ودعــم بأكثــر مــن  434مليــون دوالر أمريكــي
لمشــاريع الرعايــة الصحية.
• تقديــم تمويــل ودعــم بأكثــر مــن  191مليــون دوالر أمريكــي
لمشــاريع التعليم.
(يجــري العمــل حاليًــا إلضافــة األهــداف البيئيــة وســيتم
اإلعــان عنهــا قريبًــا)
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خـلق

التـعهد

51,000

بـ635

مليون دوالر

وظيفة

التوظيف
الهدف لـ  5سنوات

51,000

وظيفة

التـعليـم
الهدف لـ  5سنوات

191

مليون دوالر أمريكي

الـرعايـة الصحيـة
الهدف لـ  5سنوات

434

مليون دوالر أمريكي

 51,000وظيفة

 100،000,000دوالر أمرييك

 14,535وظيفة

 41,596،000دوالر أمرييك

 191،000,000دوالر أمرييك

 146,626،000دوالر أمرييك

 7,446وظيفة

 96,827،000دوالر أمرييك

 434،000,000دوالر أمرييك

2020

2019

2018

2017

2016

هدف

2020

2019

2018

2017

2016

هدف

2020

2019

2018

2017

2016

هدف

( 21,981 )2017-2016وظيفة

( 141,596,000 )2017-2016دوالر

( 243,453,000 )2017-2016دوالر

مت اجناز %43

مت اجناز %74

مت اجناز %56

من الهدف املوضوع خلمس سنوات

من الهدف املوضوع خلمس سنوات

من الهدف املوضوع خلمس سنوات

وقــد صــرح األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف ،الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفيــة “أننــا فخــورون بدعــم األهــداف
العالميــة للتنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ،ألننــا نعتقــد أن األهــداف العالميــة تســتند إلــى قيمنــا المشــتركة والمتأصلــة .نحــن
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 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ األهــداف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ متوفــرة بصــورة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ العمــل معـا ً ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮة ﺗﻤﻮﻳﻞ أهــداف التنميــة المســتدامة “.
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منتــدى األعمــال الخــاص بأهــداف التنميــة
المســتدامة

شــاركت مجموعــة البركــة المصرفيــة أيضــا بوفــد رفيــع
المســتوى بقيــادة األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف ،الرئيــس التنفيــذي
فــي منتــدى األعمــال الخــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة والــذي
عقــد علــى هامــش أعمــال المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى
بخصــوص التنميــة المســتدامة فــي نيويــورك مؤخــرا.
وقــدم األســتاذ عدنــان فــي هــذا المنتــدى تجربــة مجموعــة البركــة
المصرفيــة فــي ربــط برنامــج البركــة لالســتدامة والمســؤولية
االجتماعيــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة
واإلنجــازات التــي حققتهــا المجموعــة فــي هــذا المجــال.
إن مشــاركة مجموعــة البركــة المصرفيــة فــي منتــدى األعمــال
الخــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة كان مكمــاً للمشــاركة
الناجحــة والمميــزة للوفــد الوطنــي لمملكــة البحريــن والــذي
شــارك فــي المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة
حــول التنميــة المســتدامة وعــرض فيهــا اإلنجــازات الممتــازة
للمملكــة فــي هــذا المجــال .إن العــرض الــذي قدمتــه مجموعــة
البركــة فــي هــذا المنتــدى المرمــوق حــول تجربتهــا فــي مجــال
االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة والنجاحــات التــي حققتهــا فــي
ربــط أهدافهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة هــو مصــدر فخــر لنــا
جميعــاً.

مذكــرة تفاهــم مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي
وقعــت مجموعــة البركــة المصرفيــة مذكــرة تفاهــم مــع برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي يوليــو  2018لوضــع إطــار عمــل
مشــترك يعــزز التعــاون بيــن الطرفيــن فــي كافــة المجــاالت ،ومــن
ضمنهــا قيــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بدعــم مجموعــة
البركــة فــي تطويــر معاييــر االســتدامة المتعلقــة بتمويالتهــا،
والمشــاريع التــي تطلقهــا واألنشــطة التوعويــة المتعلقــة بأهــداف
التنميــة المســتدامة ،وكذلــك اســتعداد برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي لتوفيــر نفــس الخدمــات لجميــع وحــدات المجموعــة
المنتشــرة فــي  16دولــة مــن خــال مكاتبــه فــي هــذه الــدول.
نتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
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
نبض البركة  -فبراير 2019
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البركة تركيا  -حملة تبرع بالدم

البركة باكستان  -مشروع التعليم

البركة جنوب أفريقيا  -مشروع التعليم

البنك اإلسالمي األردني  -مشروع الطاقة الشمسية

البركة جنوب أفريقيا  -مشروع التنمية والبيئة
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بنك البركة المصري

بنــاء عالــم أفضــل مــن
خــال التنميــة
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
والكهربــاء واألســمنت باعتبــار أن هــذه األنشــطة ُتعــد مــن أهــم
دعائــم البنيــة االقتصاديــة والتنميــة المســتدامة.
وتجــاوزت مشــاركات البنــك فــي تمويــات مشــاريع التنميــة
المســتدامة فــي مصــر مبلــغ نحــو ( )3مليــار جنيــه فــي عــام
 ، 2018كمــا يرصــد البنــك مبلــغ فــي حــدود ( )10مليــارات
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 والبالستيك ومواد البناء والجلود
وصناعــات أخــرى عديــدة مــع كبريــات الشــركات العاملــة فــي
هــذه
المجاالت في مصر والذين يعتز بنك البركة  -مصر بالتعامل
معها من خال عالقات مصرفية طويلة ممتدة عبر سنوات
عديدة شهدت نجاحات للبنك وللعماء في ظل شعار الهوية
الموحدة لمجموعة البركة المصرفية [ مصرفك شريكك ] .
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وتجاوزت محفظة البنك التمويلية للقطاع الصناعي وحده
نسبة  40 %وبمبلغ يتجاوز(  ) 7مليار جنيه حاليا ً  ،ويسعى
البنك إلى الحفاظ على هذه النسبة المتميزة ضمن محفظته
التمويلية وتناميها خال الفترة القادمة.
ويهتــم بنــك البركــة  -مصــر أيضــا ً بتمويــل مشــروعات البنيــة
األساســية فــي مجــاالت الطــرق واإلنشــاءات والتعميــر واإلســكان
 ،كمــا يعتبــر البنــك أن التعليــم يُعــد 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 مســتقبالً
علــى ضــوء أهميــة هــذا القطــاع.
إلــى جانــب ذلــك ،يهتــم بنــك البركة  -مصــر بتمويل المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة باعتبارهــا تأتــي ضمــن المنظومــة
التمويليــة المتكاملــة للبنــك وفــي إطــار مبــادرات البنــك المركــزي
المصــري لدعــم هــذه المشــروعات حيــث بلغــت محفظــة البنــك
التمويليــة لهــذه المشــروعات نحــو ( )4مليــار جنيــه بنســبة نحــو

 22%مــن المحفظــة التمويليــة للبنــك ككل.وقــد ســاهمت هــذه
التمويــات المقدمــة لعمــاء بنــك البركــة  -مصــر مــن المؤسســات
والشــركات فــي خلــق فــرص عمــل بلغــت نحــو  3000فرصــة
عمــل جديــدة ومســتهدف أن تصــل إلــى نحــو [ ]10آالف فرصــة
عمــل جديــدة حتــى عــام . 2020والبنــك مســتمر فــي االلتــزام
بتوجهــات واســتراتيجيات مجموعــة البركــة المصرفيــة فــي إطــار
برنامجهــا للمســئولية االجتماعيــة بــأن تســاهم وحــدات المجموعــة
فــي تنميــة المجتمعــات واالقتصاديــات المحليــة وخلــق فــرص
عمــل بالبلــدان التــي تعمــل بهــا  ،وهــو الــدور الــذي يمثــل أحــد
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 جنبـا ً إلــى جنــب مــع اهتمامــات البنــك
بتمويــل المشــروعات لعمالئــه مــن المؤسســات والشــركات
الصغيــرة والمتوســطة والكبــرى.

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

الرسالة
“نهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات الماليــة لكافــة المجتمعــات حــول العالــم مــن خــال ممارســة
أعمالنــا علــى أســس مــن األخــاق المســتمدة مــن الشــريعة الســمحاء ,وتطبيــق أفضــل المعاييــر
المهنيــة بمــا يمكننــا مــن تحقيــق مبــدأ المشــاركة فــي المكاســب المحققــة مــع شــركائنا فــي
النجــاح مــن عمــاء ,وموظفيــن ومســاهمين”.

نبض البركة  -فبراير 2019

9

بنك البركة الجزائر

أول مصــرف إســامي
فــي الجزائــر
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أول مصرف إسالمي في الجزائر
بنــك البركــة الجزائــر  27عامــا مــن
الصيرفــة اإلســامية
احتفــل بنــك البركــة الجزائــر بالذكــرى الســنوية الســابعة
والعشــرين منــذ تأسيســه ،والتــي يمكــن اعتبارهــا أي ً
ضــا بمثابــة
احتفــال للصيرفــة اإلســامية فــي الجزائــر .فــي الواقــع ،حتــى
عــام  ،2008كانــت الصيرفــة اإلســامية تنحصــر فــي بنــك
واحــد هــو بنــك البركــة الجزائــر .ومنــذ ذلــك الحيــن ،حصــل بنــك
إســامي آخــر برأســمال إماراتــي “ مصــرف الســام “ ،علــى
موافقــة بنــك الجزائــر لممارســة نشــاطه.
وتعمــل العديــد مــن المؤسســات الماليــة حاليــا ،بمــا فــي ذلــك أهــم
البنــوك العموميــة وبنــوك اجنبيــة فــي الجزائــر ،علــى إنشــاء
نوافــذ إســامية وتقديــم منتجــات متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة
اإلســامية الســمحة.
وخــال ســبعة وعشــرين عام ـا ً مــن النشــاط ،قطعــت الصيرفــة
اإلســامية شــوطا طويــا فــي الجزائــر ،حيــث كان ينظــر إليهــا
فــي البدايــة بشــيء مــن التســاؤالت وســوء الفهــم مــن قبــل القطــاع
المصرفــي ،وهــو يشــكل اليــوم مكو ًنــا ال يمكــن االســتغناء عنــه،
بــل ومطلو ًبــا فــي الســاحة المصرفيــة الجزائريــة.
واحــدة مــن الســمات البــارزة للخبــرة المصرفيــة اإلســامية فــي
الجزائــر هــو اصــدار قانــون خــاص بالنقــد والقــرض فــي 14
أبريــل  ،1990حيــث أبطــل هــذا النــص القانونــي المؤســس
احتــكار وهيمنــة البنــوك العموميــة للســوق المصرفيــة مــن
خــال الســماح بإنشــاء بنــوك ومؤسســات ماليــة ذات رأســمال
خــاص ســواء مــن أصــل جزائــري أو أجنبــي .وكانــت المســاهمة
األكثــر إســهابا ً لهــذا القانــون الجديــد ،هــي إنشــاء بنــك البركــة
الجزائــري كمؤسســة مصرفيــة حديثــة تتكيــف مــع متطلبــات
اقتصــاد الســوق ،وتعــزز النظــام المصرفــي علــى المســتوى
المحلــي .وكان رأســمال البنــك يقــدر بــــ  500مليــون دينــار (27
مليــون دوالر فــي عــام  )1991يتشــاركه مناصفــة بنــك الفالحــة
والتنميــة الريفيــة  BADRمــع مجموعــة دلــة البركــة الســعودية.

منتجات بديلة
لــم يكــن عــرض المنتجــات البديلــة لــأدوات المصرفيــة التقليديــة
ســهالً فــي عــام 1991و ذلــك راجــع لكــون التمويــل اإلســامي
لــم يكــن متطــورا ومنظم ـا ً كمــا هــو اليــوم .حيــث بــدأت أشــكاله
تتضــح منــذ  15ســنة فقــط بظهــور أول البنــوك اإلســامية وكان
غيــر معــروف فــي الجزائــر إال فــي المجــاالت األكاديميــة أو
العلميــة أو الدينيــة.
مــن بيــن منتجــات التمويــل التــي ســاعدت علــى ازدهــار البنــك
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،
ومنتجــات تمويليــة اخــرى قائمــة علــى الديــون مثــل المرابحــة
أو اإلجــارة أو الســلم .وقــد تــم تصميــم المنتــج األخيــر خصي ً
صــا
ليحــل محــل المشــاركة كأداة لتمويــل المتطلبــات النقديــة ،حيــث
يســمح بتحويــل أمــوال إلــى الحســاب الجــاري للعميــل كســعر
لشــراء ســلع مــن قبــل البنــك يتــم تســليمها الح ًقــا.
ومــع ذلــك ،كان البنــك حريصًــا دائمًــا علــى تخصيــص جــزء
كبيــر مــن التمويــات لفائــدة المشــاريع التــي تدخــل فــي إطــار
االســتثمار علــى الرغــم مــن القصــور فــي دراســات الجــدوى
ونســبة االخطــار العاليــة المحيطــة بهــذه األنــواع مــن المشــاريع.

بنك مواطن ومسؤول اجتماع ًيا
باإلضافــة إلــى موافقــة جميــع العمليــات المصرفيــة لمبــادئ
الشــريعة اإلســامية الســمحاء ،أدرج القانــون األساســي للبنــك
إطــار يخــص المســؤولية االجتماعيــة ،والتــي تهــدف الــى التنميــة
االجتماعيــة مــن خــال رعايــة ودعــم المشــاريع التعليميــة،
وتحســين الظــروف المعيشــية ونوعيــة الحيــاة للمحتاجيــن،
والمســاهمة فــي مكافحــة الفقــر عــن طريــق منــح القــروض
الحســنة لصالــح الشــباب ذوي المشــاريع الصغيــرة .كمــا ســاهم
فــي إنشــاء وإدارة أمــوال الــزكاة لصالــح وزارة الشــؤون الدينيــة
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واألوقــاف .مــن هــذا المنظــور ،وافــق البنــك وبصفــة تطوعيــة،
بموجــب اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف
وقعــت فــي ســنة  ،2006علــى إدارة مخطــط القــرض الحســن
للــزكاة الــذي يتــم مــن خاللــه جمــع جــزء مــن أمــوال الــزكاة مــن
قبــل اللجــان المحليــة للصنــدوق الوطنــي للــزكاة ثــم يتــم توزيعهــا
فــي شــكل قــروض حســنة لتمويــل إنشــاء المؤسســات الصغيــرة
للفئــات المحــدودة الدخــل.
وكمثــال حــي علــى ذلــك ،فقــد تــم طــرح منتــج القــرض الحســن
المصغــر ســنة  2008فــي منطقــة غردايــة لتمويــل األنشــطة
االقتصاديــة لمجموعــة مــن النســاء الماكثــات بالبيــت .وقــد مــول
هــذا المنتــج الجديــد حوالــي  1000امــرأة .وشــجع نجــاح هــذه
الصيغــة خــال المرحلــة التجريبيــة البنــك علــى تحويلــه إلــى
منتــج مرابحــة مصغــرة لتمويــل األنشــطة الناجحــة مــع الحفــاظ
علــى صيغــة القــرض الحســن للمشــاريع فــي مرحلــة اإلطــاق.
وفــي نفــس المنطقــة “ غردايــة “ ،تــم اختبــار منتــج تمويــل
تشــاركي آخــر بصيغــة المشــاركة ،وقــد حقــق نتائــج مرضيــة.
مثــل المنتــج الســابق ،حيــث تــم تصميمــه بمســاعدة شــركة
سويســرية متخصصــة فــي التمويــل المصغــر وبالتعــاون مــع
وكالــة الدعــم األلمانيــة فــي الجزائــر ( ،)GIZوذلــك لتمويــل
الشــركات المتناهيــة الصغــر .حيــث أثبتــت صيغــة المشــاركة،
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
الالتــي ترعاهــن بعــض الجمعيــات الخيريــة ،فــي أربــع واليــات
بمســاعدة مؤسســة  CIDEALاإلســبانية.
تــم أيضــا انشــاء معهــد للبحــوث والتدريــب فــي الماليــة االســامية
والــذي يهــدف مــن خاللــه البنــك الــى تقديــم دورات تكوينيــة
عاليــة فــي مختلــف المجــاالت وخاصــة تلــك المرتبطــة بالماليــة
اإلســامية .كمــا ســاهم البنــك فــي انشــاء مركــز للبحــث ضــد
أمــراض الســرطان بمبلــغ قــدره  100مليــون دينــار جزائــري أي
مــا يقــارب  1مليــون دوالر امريكــي فــي شــكل وقــف.
وكمشــاريع مســتقبلية تمس جانب التنمية المســتدامة وبالخصوص
المشــاريع ذات صلــة بالبيئــة يهــدف البنك الى:
 تمويــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة وذلــك مــن اجــل البحــثعــن مــوارد طاقــة متجــددة للتخفيــف مــن اســتخدام الطاقــة
التقليديــة مــن جهــة ،والحــد مــن التلــوث البيئــي مــن جهــة
أخــرى ،باعتبارهــا طاقــة نظيفــة وغيــر ملوثــة وغيــر
مكلفــة
 تمويــل اســتخدام الطاقــة الفعالــة ألنظمة التبريــد والكهرباءحيــث ســيقوم البنــك بتجهيــز جميــع وكاالتــه بالطاقــة
المتجــددة (األلــواح شمســية) بدايــة بفــروع الجنــوب ثــم
تعميــم العمليــة علــى مســتوى كافــة الفــروع.
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 قــرر البنــك اعتمــاد طــرق جديــدة كاســتعمال المصابيــح LEDالتــي تتميــز بأنهــا موفــرة للطاقــة وكــذا حنفيــات
ميــاه حديثــة مقتصــدة للميــاه لترشــيد اســتخدام الطاقــة
والميــاه مــن قبــل الموظفيــن
 إطــاق حمــات ســنوية لزراعــة األشــجار بالتنســيق مــعوزارة البيئــة والطاقــات المتجــددة بحيــث ســيتكفل البنــك
بتمويــل تلــك العمليــة.
واليــوم وبعــد مــرور  27عامــا ،مثــل الحصــة الســوقية لبنــك
البركــة فــي الجزائــر ،حوالــي  2٪مــن الســوق الكلــي و 14٪مــن
الســوق الخــاص .وإدراكا ً منــه للحاجــة إلــى تعزيــز وجــوده فــي
الســوق الــذي يتزايــد الطلــب فيــه علــى خدمــات مصرفيــة متوافقــة
مــع الشــريعة اإلســامية ،أطلــق بنــك البركــة الجزائــري برنامجـا ً
طموحـا ً لفتــح فــروع جديــدة بهــدف الوصــول إلــى  50فرعـا ً فــي
عــام .2022

واليــوم وبعــد مــرور  27عامــا ،مثــل
الحصــة الســوقية لبنــك البركــة فــي
الجزائــر ،حوالــي  2٪مــن الســوق الكلــي
و 16.7٪مــن الســوق الخــاص.

حصة بنك البركة الجزائري في السوق المصرفي الخاص
حصة بنك البركة الجزائري
حصة البنوك الخاصة

16.7%

14.0%

86.0%

الودائع

83.3%

التمويالت
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األداء التاريخي لبنك البركة الجزائــري

248 633

210 344

193 573

162 773

157 073

2017

2016

2015

150 788

اجمالي الموجودات (كل األرقام بماليين الدينــــار)

2014

2013

2012

24,546

24,312

23,463

23,810

22,965

2017

2016

2015

2014

2013

22,111

اجمالي حقوق الملكية (كل األرقام بماليين الدينــــار)

2012

207 891

170 137

154 562

131 177

125 435

2017

116 514

اجمالي الودائــــــــــــــــــــــــع (كل األرقام بماليين الدينــــار)

2016

2015

2014

2013

2012
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139 677

110 711

96 453

80 887

63 354

2017

2016

57 891

اجمالي التمويــــــــالت (كل األرقام بماليين الدينــــار)

2015

2014

2013

2012

8 668

8 539

7 818

7 473

7 760

2017

2016

2015

2014

2013

8 286

إجمالي الدخل التشغيلي (كل األرقام بماليين الدينــــار)

2012
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مجموعة البركة المصرفية
تعقد اجتماعها االستراتيجي
السادس والعشرون
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مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة تعقـــد اجتماعهـــا
االســـتراتيجي الســـادس والعشـــرون
كجــزء مــن مســيرتها االســتراتيجية المســتمرة التــي تهــدف إلــى
تعزيـــز وضعهـــا الريـــادي اإلقليمـــي والعالمـــي فـــي الصيرفـــة
اإلســـامية ،عقـــدت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة ،المجموعـــة
المصرفيــة اإلســامية الرائــدة ،اجتماعهــا االســتراتيجي الســادس
والعش ــرين ف ــي مقره ــا الرئيس ــي ف ــي خلي ــج البحري ــن ،مملك ــة
البحري ــن خ ــال ش ــهر ديس ــمبر .2018
وأجـــرى اإلجتمـــاع ،الـــذي اســـتمر لمـــدة يوميـــن برئاســـة
األســـتاذ عدنـــان أحمـــد يوســـف الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة
البركـــة المصرفيـــة ،وحضـــره الرؤســـاء التنفيذييـــن والمـــدراء
العاميـــن للوحـــدات المصرفيـــة للمجموعـــة واإلدارة العليـــا
للمكتـــب الرئيســـي فـــي المجموعـــة ،تقييـــم مختلـــف المبـــادرات
االســـتراتيجية علـــى مختلـــف األصعـــدة ووضـــع خطـــة عمـــل
قويـــة ودؤوبـــة للمجموعـــة لعـــام  2019ومـــا بعـــده.

وفـــي كلمـــة لـــه فـــي االجتمـــاع عبّـــر رئيـــس مجلـــس إدارة
مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة ،ســـعادة الشـــيخ صالـــح عبـــد هللا
كامــل عــن فخــره بالنجــاح الهائــل الــذي حققتــه المجموعــة  ،ال
ســيما فــي انتشــارها فــي مناطــق جغرافيــة جديــدة  ،والــذي جــاء
نتيج ــة التفان ــي ف ــي العم ــل والتنظي ــم الجي ــد والتخطي ــط الدقي ــق
م ــن قب ــل اإلدارة التنفيذي ــة للمجموع ــة .وأض ــاف س ــعادة الش ــيخ
صالـــح أن المجموعـــة حافظـــت علـــى مكانـــة قويـــة للغايـــة،
ويع ــزى ذل ــك إل ــى التن ــوع الجغراف ــي ف ــي م ــوارد اإلي ــرادات ،
باإلضاف ــة إل ــى ق ــوة رأس الم ــال للمجموع ــة والج ــذور العميق ــة
ف ــي االقتص ــاد اإلقليم ــي والعالم ــي.
وفــي كلمتــه االفتتاحيــة فــي االجتمــاع ،صــرح الرئيــس التنفيــذي
األس ــتاذ عدن ــان أحم ــد يوس ــف قائ ـاً“ :بينم ــا نقت ــرب م ــن الس ــنة
المالي ــة الجدي ــدة  ، 2019فإنن ــا ن ــدرك التحدي ــات الت ــي نواجه ــا
والفــرص التــي نحتاجهــا فــي المجموعــة ،ونحــن علــى ثقــة بــأن
لـــدى فريقنـــا اإلداري الخبـــرات المهنيـــة والمهـــارات الالزمـــة
لدفعنـــا نحـــو األهـــداف التـــي وضعناهـــا ألنفســـنا لغايـــة العـــام
 .2030إن فريقن ــا اإلداري م ــزود ب ــكل م ــا يحتاج ــه لمواصل ــة
مهمت ــه المتفاني ــة الت ــي تمت ــد ألكث ــر م ــن  40س ــنة م ــن النج ــاح،
علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف الصعبـــة الســـائدة والناجمـــة عـــن
التغيي ــرات ف ــي البيئ ــة التنظيمي ــة والديناميكي ــات الجيوسياس ــية “.
وأض ــاف األس ــتاذ عدن ــان :أنن ــا عملن ــا دائ ًم ــا داخ ــل مجموعتن ــا
علـــى اتخـــاذ إجـــراءات احترازيـــة للحـــد مـــن المخاطـــر فـــي
األس ــواق الت ــي نعم ــل فيه ــا ،وق ــد نجحن ــا إل ــى ح ــد كبي ــر ف ــي
احت ــواء تأثي ــرات العدي ــد م ــن األزم ــات .وعل ــى الرغ ــم م ــن أن
قدرتنــا علــى الســيطرة أو حتــى التأثيــر علــى العوامــل الخارجيــة
مح ــدودة للغاي ــة  ،فإنن ــا نؤم ــن بالعم ــل م ــن منطل ــق إيجاب ــي م ــع
جمي ــع مكون ــات المجموع ــة م ــن أج ــل زي ــادة قدرتن ــا التنافس ــية،
وترشـــيد تكاليفنـــا  ،وااللتـــزام الصـــارم بمبـــادئ الشـــريعة،
والتركي ــز عل ــى المعايي ــر الجي ــدة لالمتث ــال والحوكم ــة وتعزي ــز
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الرقمنـــة ،والتـــي بدورهـــا تتطلـــب خطـــوات مهمـــة ،والتـــي
بدونهـــا يصبـــح مـــن الصعـــب تحقيـــق أهدافنـــا االســـتراتيجية
لتحقي ــق ربحي ــة وعائ ــد أعل ــى عل ــى االس ــتثمار.
كم ــا أش ــاد االجتم ــاع بجه ــود بن ــك البرك ــة تركي ــا ف ــي اإلط ــاق
الناج ــح لخدم ــة إنش ــا ،وه ــي أول بن ــك إس ــامي رقم ــي بالكام ــل
ف ــي ألماني ــا.
وقـــد خـــرج االجتمـــاع بالعديـــد مـــن التوصيـــات االســـتراتيجية
الهامــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز نمــوذج األعمــال للبركــة ورفــع
حصـــص وحـــدات المجموعـــة فـــي أســـواقها المحليـــة ،عـــاوة
عل ــى تعزي ــز منظوم ــة الحوكم ــة واالمتث ــال للتش ــريعات الدولي ــة
والمعاييـــر المحاســـبية الجديـــدة وبرنامـــج التحـــول الرقمـــي
وغيرهـــا مـــن القضايـــا الهامـــة.

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

األستاذ عدنان أحمد يوسف ،الرئيس التنفيذي للمجموعة يترأس اإلجتماع
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اإليرادات المستدامة والفرص
ال ُمنتِجة من خالل الرقمنة
السيد حمزة عصمل
مدير تطوير تكنولوجيا المعلومات
بنك البركة جنوب افريقيا
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اإليرادات المستدامة والفرص ال ُمنتِجة من خالل الرقمنة

الرقمنـــة هـــي مســـتقبل األعمـــال علـــى الصعيـــد العالمـــي،
كاســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة لتحويـــل النمـــاذج والعمليـــات
التجاريـــة الســـائدة ،وبالتالـــي خلـــق فـــرص جديـــدة لإليـــرادات
والفـــرص المُنتِجـــة للقيـــم.
ووف ًقـــا لشـــركة جارتنـــر لألبحـــاث واالستشـــارات الرائـــدة،
يمك ــن تحقي ــق عملي ــة إنش ــاء نش ــاط تج ــاري رقم ــي م ــن خ ــال
مس ــارين غي ــر حصريي ــن ،األول ه ــو تحقي ــق االس ــتفادة المثل ــى
مـــن األعمـــال الرقميـــة ،مـــن خـــال اســـتخدام التكنولوجيـــا
لتحســـين اإلنتاجيـــة وتحســـين خدمـــة العمـــاء  ،فـــي حيـــن
أن المســـار الثانـــي هـــو التحـــول الرقمـــي ،ويتضمـــن دمـــج
تدفق ــات اإلي ــرادات الجدي ــدة والقابل ــة للتفعي ــل رقميــا ً و نم ــاذج
األعم ــال المناس ــبة للعص ــر الرقم ــي ،وف ــي متابع ــة البح ــث ع ــن
التكنولوجيـــا الرقميـــة ،توصـــي مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة
بنهـــج مدمـــج ،كوســـيلة لتبقـــى قـــادرة علـــى المنافســـة ومنـــع
االنقـــراض فـــي العالـــم الرقمـــي.
بـــدأ الرابحـــون األوائـــل فـــي الســـباق نحـــو تب ِّنـــي التكنولوجيـــا
الرقميـــة بتحديـــد طموحاتهـــم الرقميـــة ،ممـــا يعنـــي تحديـــد مـــا
كانــوا يهدفــون إلــى تحقيقــه بالضبــط عبــر الســير فــي مســارات
الرقمن ــة.

يج ــب أن يترج ــم ه ــذا الطم ــوح إل ــى مجموع ــة م ــن األه ــداف
ذات القيم ــة الواضح ــة والقابل ــة للقي ــاس لمب ــادرة الرقمن ــة ،مم ــا
يتيـــح األكتشـــاف المبكـــر لإلنحـــراف عـــن النتائـــج المقصـــودة
والمح ــاور المناس ــبة ،وكمالحظ ــة جانبي ــة ،يتطل ــب ذل ــك عقلي ــة
ناضجـــة تنضـــوي علـــى كل مســـتوى ،وال تخشـــى االعتـــراف
بالفش ــل وتتعل ــم بس ــرعة وتمض ــي قدمــاً.
س ــتحمي أه ــداف القيم ــة القابل ــة للقي ــاس بطبيعته ــا المؤسس ــات
التـــي تدخـــل الحيـــز الرقمـــي ضـــد المصائـــد الوهميـــة ،مثـــل
اســـتنباط حلـــول لقواعـــد البيانـــات المتسلســـلة المعقـــدة لمجـــرد
الحصـــول علـــى التمييـــز و النفـــوذ .وفـــي الواقـــع فـــإن تقنيـــة
بأقـــل تكلفـــة و أكثـــر بســـاطة كانـــت ســـتكفي.

الرقمنــة تخلــق فــرص جديــدة لإليــرادات
والفــرص ال ُمنتِجــة للقيــم.
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وفـــي حالـــة االتفـــاق علـــى الطمـــوح الرقمـــي ،فـــإن الخطـــوة
التاليـــة المهمـــة هـــي الميزانيـــة ،فتعتبـــر الميزانيـــة الكافيـــة
ً
حديثـــا كالروبوتـــات
ضروريـــة لتطويـــر القـــدرات المطلوبـــة
علــى ســبيل المثــال ،ولتوظيــف األدوار الجديــدة داخــل الشــركة،
مثـــل مدربـــي الروبـــوت أو علمـــاء البيانـــات.
وتؤي ــد مجموع ــة البرك ــة المصرفي ــة وجه ــة النظ ــر القائل ــة ب ــأن
تبن ــي التكنولوجي ــا الرقمي ــة بالكام ــل ،والتح ــول النموذج ــي ف ــي
تفكيـــر أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمـــدراء التنفيذييـــن وكبـــار
المديريـــن يعـــد أمـــراً ضروريـــاً ،كمـــا يتطلـــب هـــذا التحـــول
وجـــود عالقـــة عمـــل دائمـــة مـــن قبـــل هـــؤالء الالعبيـــن فـــي
مجـــال األعمـــال مـــع موظفـــي تقنيـــة المعلومـــات مـــن أجـــل
إيجـــاد الحلـــول ومحاولـــة بـــذل جهـــود جديـــدة.
ويكم ــن النه ــج العمل ــي لتحقي ــق ه ــذا التعاي ــش ف ــي إنش ــاء بني ــة
تقنيـــة المعلومـــات ثنائيـــة األطـــراف؛ يتـــم فيهـــا إنشـــاء شـــعبة
رقميـــة بشـــكل منفصـــل لتكنولوجيـــا المعلومـــات ويعمـــل بهـــا
مزيـــج مـــن المتخصصيـــن فـــي مجـــال األعمـــال وتكنولوجيـــا
المعلومـــات ،مكلفيـــن بتحديـــد كل مـــن المشـــاكل والحلـــول
وتطويـــر نمـــاذج أعمـــال جديـــدة وقابلـــة للتطبيـــق.
وال يمكـــن أن يكـــون هنـــاك شـــك فـــي أن التكنولوجيـــا ســـوف
تس ــتمر ف ــي التط ــور وأن نم ــاذج العم ــل الحالي ــة س ــوف تس ــتمر
ف ــي التع ــرض للتش ــوش.
وف ــي ه ــذا الص ــدد ،يكم ــن مفت ــاح بق ــاء األعم ــال التجاري ــة اآلن
ف ــي بن ــاء المنظم ــات الت ــي يت ــم تزويده ــا  -ف ــي جمي ــع اإلدارات
 باألفـــراد الذيـــن يتطلعـــون إلـــى المســـتقبل ،والذيـــن يتمتعـــونبالخب ــرة التكنولوجي ــة واإلب ــداع والنش ــاط والصم ــود والمرون ــة
والقابلي ــة للتكي ــف.
و اتباعـــا ً لبنـــك البركـــة بتركيـــا ،يجـــب أن يُطلـــب مـــن كل
قســـم داخـــل المؤسســـة تنفيـــذ مشـــروع واحـــد أو أكثـــر ضمـــن
مب ــادرة رقمي ــة ،كالقان ــون الرقم ــي واالمتث ــال الرقم ــي والم ــوارد
البشـــرية الرقميـــة والتســـويق الرقمـــي ومـــا شـــابه ذلـــك.

إذاً رقمن ــة األعم ــال يج ــب أن تب ــدأ برؤي ــة واضح ــة فيم ــا يتعل ــق
بتطلعـــات المؤسســـة  -مثـــل كونهـــا بنـــكا ً رقميـــا ً رائـــداً  -ممـــا
يـــؤدي إلـــى تفريـــغ هـــذه الرؤيـــة فـــي اســـتراتيجية شـــاملة
وسلســـلة مـــن برامـــج المشـــروعات.
و كلم ــا كان ــت رؤي ــة الش ــركة أكث ــر ج ــرأة كلم ــا وج ــب إي ــاء
المزيـــد مـــن االهتمـــام للتبعـــات ،بمـــا فـــي ذلـــك الحاجـــة إلـــى
توس ــيع الح ــدود القانوني ــة واالمتث ــال م ــع مراع ــاة البق ــاء ضم ــن
القواني ــن واألنظم ــة القائم ــة .وإذا ت ــم إعاق ــة طموح ــات الرقمن ــة،
ق ــد يك ــون م ــن الض ــروري الس ــعي إل ــى المش ــاركة م ــع صانع ــي
القوانيـــن والمنظميـــن بهـــدف الترويـــج للحاجـــة إلـــى إدخـــال
تعدي ــات عل ــى التش ــريعات أو اللوائ ــح المعم ــول به ــا.
علـــى ســـبيل المثـــال ،أنشـــأت البركـــة تركيـــا حاضنـــة بـــدء
التشـــغيل المعروفـــة باســـم البركـــة جـــراج «مـــرآب البركـــة»،
مقرهـــا فـــي الطابـــق الســـفلي للمكتـــب الرئيســـي للبنـــك ،وهـــي
خطـــوة نابعـــة مـــن حقيقـــة أن منظمـــات مثـــل مايكروســـوفت
وأب ــل ول ــدت م ــن عملي ــات الم ــرآب .ويتي ــح «البرك ــة ج ــراج»
لبن ــك البرك ــة تركي ــا فرص ــة ب ــث اإلب ــداع واالبت ــكار والموهب ــة
المرتبطــة بالمشــاريع الناشــئة فــي عملياتهــا المصرفيــة الخاصــة
باإلضاف ــة إل ــى من ــح المؤسس ــة المالي ــة المي ــزة التنافس ــية لكونه ــا
متقدم ــة خط ــوة إل ــى األم ــام فيم ــا يتعل ــق بالتكنولوجي ــا الجدي ــدة
القالب ــة للموازي ــن.
باختص ــار ،تتطل ــب الرقمن ــة بق ــاء المؤسس ــات ف ــي حال ــة تأه ــب
للنمـــاذج التجاريـــة الدائمـــة التطـــور باإلضافـــة إلـــى حاجتهـــا
إل ــى تكيي ــف المنتج ــات وخب ــرات العم ــاء بش ــكل مناس ــب ،م ــع
تبس ــيط عملي ــات األعم ــال وأتمتته ــا.
كمـــا أظهـــرت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة وعيـــا ً اســـتثنائيا ً
بالمواضيـــع مـــن خـــال وضـــع التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي
قم ــة ج ــدول أعم ــال الس ــنة الميالدي ــة الجدي ــدة ويمك ــن لجمي ــع
الوحـــدات التابعـــة للمجموعـــة التطلـــع إلـــى تغييـــر كبيـــر فـــي
األشـــهر والســـنوات القادمـــة.
ال شـــك أن المجموعـــة ستســـتجيب لالضطـــراب الرقمـــي
وســـتظهر كمختـــرع ومبتكـــر رئيســـي فـــي المســـتقبل.
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مستجدات الصناعة المصرفية

أص ــول الصيرف ــة اإلس ــامية
 1.69تريليــون دوالر بنهاية
الربــع األول 2018
إعداد الدكتور حسن العالي
مستشار اقتصادي
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مستجدات الصناعة المصرفية

بنسبة نمو %1.7
 1.65مليار دوالر أصول الصيرفة اإلسالمية بنهاية الربع الثاني 2018
أعل ــن مجل ــس الخدم ــات المالي ــة اإلس ــامية ع ــن نش ــر البيان ــات
المتعلق ــة بس ــامة األنظم ــة المصرفي ــة اإلس ــامية ونموه ــا عل ــى
مس ــتوى ال ــدول للرب ــع الثان ــي م ــن ع ــام  2018المتحصل ــة م ــن
 21دول ــة م ــن ال ــدول األعض ــاء ف ــي مجل ــس الخدم ــات المالي ــة
اإلس ــامية .وم ــع نش ــر ه ــذا اإلص ــدار الح ــادي عش ــر س ــتكتمل
البيان ــات الربعي ــة المتاح ــة للفت ــرة م ــا بي ــن الرب ــع الراب ــع لع ــام
 2013إلـــى الربـــع الثانـــي مـــن عـــام  ،2018والتـــي تعـــد
ج ــزءًا م ــن مش ــروع المؤش ــرات المالي ــة اإلس ــامية االحترازي ــة
والهيكليـــة التابـــع لمجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية الـــذي
يجمـــع البيانـــات مـــن أفغانســـتان ،والبحريـــن ،وبنغالديـــش،
وبرون ــاي ،ومص ــر ،وإندونيس ــيا ،وإي ــران ،واألردن ،والكوي ــت،
ولبن ــان ،وماليزي ــا ،ونيجيري ــا ،وعُم ــان ،وباكس ــتان ،وفلس ــطين،
وقطــر ،والســعودية ،والســودان ،وتركيــا ،واإلمــارات ،والمملكــة
المتحــدة .ومــن المزايــا التــي تجعــل هــذا اإلصــدار مختل ًفــا عمــا
س ــبقه ،تضمي ــن بيان ــات ناف ــذة إس ــامية تحول ــت إل ــى مص ــرف
متواف ــق م ــع الش ــريعة بش ــكل كام ــل م ــن أفغانس ــتان ،حي ــث ت ــم

تحوي ــل الناف ــذة اإلس ــامية إل ــى مص ــرف إس ــامي ف ــي أبري ــل
م ــن ع ــام .2018
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار األميـــن العـــام لمجلـــس الخدمـــات
المالي ــة اإلس ــامية الدكت ــور /بل ــو الوال دانبات ــا إل ــى أن “النش ــر
المنتظـــم لبيانـــات المؤشـــرات الماليـــة اإلســـامية االحترازيـــة
والهيكليــة منــذ انطــاق المشــروع فــي أبريــل مــن عــام ،2015
والـــذي قـــد أكســـب قاعـــدة البيانـــات تقديـــرً ا عالميًـــا بوصفهـــا
قاع ــدة بيان ــات تتمت ــع بالمصداقي ــة واالتس ــاق والش ــمول ،حي ــث
تغطـــي بيانـــات المصرفيـــة اإلســـامية أكثـــر مـــن  95%مـــن
أنشـــطة المصرفيـــة اإلســـامية العالميـــة ،وجميـــع الـــدول التـــي
لديهـــا قطـــاع مصرفـــي إســـامي ذو أهميـــة نظاميـــة” ،وفـــي
الســـياق نفســـه أشـــار الدكتـــور /بلـــو إلـــى أن “هـــذا المشـــروع
ق ــد دخ ــل مرحل ــة جدي ــدة ،وذل ــك نظ ــرً ا لب ــدء األمان ــة العام ــة
لمجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية بجمـــع القوائـــم الماليـــة
ً
تفصيـــا عـــن قوائـــم الدخـــل
التـــي تتضمـــن معلومـــات أكثـــر

TOTAL ISLAMIC BANKING ACTIVITY

Note: Estimated based on aggregated data from 19 countries.
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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.

واألوض ــاع المالي ــة حس ــب ال ــدول ،وم ــن المُتوق ــع أن يت ــم نش ــر
القوائـــم الماليـــة المُفصلـــة فـــي بدايـــة عـــام  .”2019وأضـــاف
ً
قائـــا “إن مجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية يســـعى إلـــى
توســـيع قاعـــدة البيانـــات لتشـــمل قطاعـــي التأميـــن اإلســـامي
(التكاف ــل) وس ــوق رأس الم ــال اإلس ــامي بنهاي ــة ع ــام .”2019
والجديـــر بالذكـــر أن مجمـــوع موجـــودات صناعـــة المصرفيـــة
اإلســـامية قـــد نمـــى بنســـبة  1.7%مـــن  1625مليـــار دوالر

فـــي الربـــع الثانـــي مـــن عـــام  2017إلـــى  1652مليـــار فـــي
الربــع الثانــي مــن عــام ( 2018تــم احتســاب ذلــك وف ًقــا لبيانــات
الـــدول المجمعـــة التـــي تـــم تحويلهـــا إلـــى الـــدوالر األمريكـــي
باس ــتخدام أس ــعار الص ــرف ف ــي نهاي ــة الفت ــرة) .وأم ــا األنش ــطة
التمويليـــة للمصـــارف اإلســـامية فـــي الـــدول المشـــاركة فـــي
مش ــروع المؤش ــرات المالي ــة اإلس ــامية االحترازي ــة والهيكلي ــة
فقــد نمــت بمقــدار  1.9%لتصــل إلــى  1013مليــار دوالر فــي
الرب ــع الثان ــي م ــن ع ــام  2018مقارن ــة بـــ  994ملي ــار دوالر
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فـــي الربـــع الثانـــي مـــن عـــام  .2017وبالنســـبة للمصـــارف
اإلســـامية الكاملـــة ،والنوافـــذ اإلســـامية التابعـــة لمصـــارف
تقليديـــة فـــي  21دولـــة مشـــاركة مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي
مجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية ،فقـــد بلـــغ عددهـــا 188
مصر ًفـــا و  85نافـــذة فـــي الربـــع األول مـــن عـــام ،2018
مقارنـــة بـــ  184مصر ًفـــا و  84نافـــذة فـــي الربـــع األول مـــن
عـــام  2017علـــى التوالـــي.
والجديـــر بالذكـــر ،أن مجموعـــة المهـــام الخاصـــة بمشـــروع
المؤشـــرات الماليـــة اإلســـامية االحترازيـــة والهيكليـــة التـــي

تتكــون مــن ممثليــن ينتمــون لجميــع الــدول األعضــاء المشــاركة،
ق ــد س ــهلت بش ــكل كبي ــر جم ــع بيان ــات المصرفي ــة اإلس ــامية.
كمـــا أن مجلـــس الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية قـــد دأب علـــى
تنظيـــم اجتماعـــات بشـــكل منتظـــم لبنـــاء القـــدرات مـــع ممثلـــي
الـــدول فـــي مجموعـــة المهـــام التـــي يشـــغل عضويتهـــا أيضًـــا
ممثليــن مــن صنــدوق النقــد الدولــي ،والبنــك اإلســامي للتنميــة،
والبنــك اآلســيوي للتنميــة الذيــن يســاهمون فــي تحســين وضــوح
واتس ــاق مؤش ــرات إع ــداد التقاري ــر عب ــر ال ــدول المش ــاركة ف ــي
المشـــروع.

LIQUIDITY RATIO

Note: Estimated based on aggregated data from 16 countries.
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