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 جميع الصور المستخدمة في هذا التقرير هي صور أصلية وردت
من وحدات البركة من جميع أنحاء العالم.
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نؤمن بأن األعمال المصرفية لها دور كبير 
تجاه االستدامة والمسئولية االجتماعية، 

وكمصرفيين يجب علينا الحفاظ على 
 الموارد البشرية والطبيعية التي

نحتاجها جميًعا لمستقبل أفضل”.



الرؤيـــــة

الرسالـة

“نحن نؤمن بأن المجتمع يحتاج إلى نظام 
مالي عادل ومنصف نظام يكافئ على الجهد 

المبذول ويساهم في تنمية المجتمع.”

“نهدف إلى تلبية االحتياجات المالية لكافة 
المجتمعات حول العالم من خالل ممارسة 

أعمالنا على أساس من األخالق المستمدة 
من الشريعة السمحاء، وتطبيق أفضل المعايير 

المهنية بما يمكننا من تحقيق مبدأ المشاركة 
في المكاسب المحققة مع شركائنا  في النجاح 

من عمالء وموظفين ومساهمين.”



إن مفهوم المسؤولية االجتماعية يتوافق بسهولة مع 
أخالقيات العمل في اإلسالم، وبالتالي مع المبادئ 

والفلسفة الراسخة للمجموعة”.
الشيخ صالح عبد الله كامل )2020-1941(

رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

إننا نؤمن بأن األهداف العالمية للتنمية المستدامة 
وأهداف التمويل اإلسالمي تقومان على القيم 
 المشتركة والمتأصلة التي ستواصل البركة اتباعها

واالعتزاز بها”.
عدنان أحمد يوسف

الرئيس التنفيذي
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
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ونحن كأعضاء في مجموعة مصرفية 
تم تأسيسها على قاعدة من المبادئ 

والقيم اإلسالمية، فإننا في البركة 
نعتقد بأن علينا مسئولية خاصة 

تجاه المجتمع، من خالل رعاية ودعم 
المشاريع التعليمية واالجتماعية، 

وتحسين الظروف المعيشية ونوعية 
الحياة للمحتاجين في المجتمعات 

المحلية التي نعد جزًءا منها.



رئيس اللجنةالسيد ناصر محمد النويس

عضوالسيد عبد اإلله صباحي

عضوالدكتور محمد منصف شيخ روحه
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لجنة المسؤولية االجتماعية واالستدامة 
التابعة لمجلس اإلدارة

 أهداف
التنمية المستدامة
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كلمة الرئيس التنفيذي

نؤمن في البركة بأن المبادئ األخالقية للتمويل اإلسالمي هي مصدر قوة لنا جميعًا من أجل الخير. كأكبر 
شبكة مصرفية إسالمية في العالم، نقدر تمام مسؤوليتنا في إنعاش مجتمعاتنا ونلتزم بإيجاد فرص عمل 
جديدة ودعم األعمال التجارية الصغيرة وتطوير مساكن ميسورة التكلفة وتمويل جودة التعليم والرعاية الصحية 
وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة واحتضان التنوع واإلدماج. لقد قمنا بالعمل على تحقيق هذه االهداف من 
خالل مبادراتنا الرائدة تحت مظلة برنامج “أهداف البركة )2016-2020( “. وكجزء من المبادرة، تعهدنا بتقديم 
مبلغ 822 مليون دوالر أمريكي لمواجهة مختلف التحديات العالمية، وتم دمج هذه األهداف مع سبعة من 

أهداف األمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة.

نفتخر باإلعالن أننا خالل عام 2019 قدمنا تمويل إجمالي وقدرة 349 مليون دوالر أمريكي لمختلف مشاريع 
التمويل المستدامة وتجاوزنا هدفنا السنوي بنسبة 166%. لقد خلقنا أيضًا 10,570 فرصة عمل جديدة من 
خالل شراكاتنا وجهودنا التمويلية. أدعوكم الى االطالع على تفاصيل ما حققناه لعام 2019 في الصفحات 
التالية. وباإلضافة إلى إلتزامنا باألهداف العالمية للتنمية المستدامة، فإننا نفخر بإلتزامنا المستمر بالمبادئ 

العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة )بشأن حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد(.

ان عام 2019 كان مهمًا أيضا بالنسبة لنا حيث قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم عالمية مع برنامج األمم المتحدة 
للبيئة )UNEP(. أننا نتطلع الى التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة في توجيه االستثمارات الخاصة نحو 
المشاريع البيئية في البلدان الواقعة ضمن شبكة المجموعة. كما تعهدنا بتقديم تمويل إضافي بقيمة 197 
مليون دوالر أمريكي لمشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة لمدة عامين )2019-2020(. هذا إضافة إلى تعهدنا 
السابق بمبلغ 635 مليون دوالر أمريكي وبهذا، فقد ارتفع إجمالي تعهدنا إلى 822 مليون دوالر أمريكي 
بموجب أهداف البركة )2016-2020(. إننا نأمل ان تساعد جهودنا المشتركة في تقليل انبعاثات الكربون في 

البلدان التي نعمل فيها.

باإلضافة إلى أهداف البركة، فإن مساهماتنا في برامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية األخرى 
خالل عام 2019 قد بلغت 3.4 مليار دوالر أمريكي. لقد أقنعتنا تجربتنا في البركة بأن دعم التنمية المستدامة 
ليس فقط مؤثرًا ولكنه ايضُا ضروري للغاية للنمو في المستقبل. إننا ندعو البنوك والمؤسسات المالية 

األخرى إلى توحيد الجهود لتحقيق ذلك.

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب

الوظائف
خلق 51,000 وظيفة جديدة 

 في البلدان التي نعمل
فيها من خالل توفير 

االحتياجات المالية لعمالئنا 
الحاليين والجدد.

التعليم
التمويل والتبرع إلى 

المؤسسات التعليمية 
الحكومية والخاصة بمبلغ 

وقدره 191 مليون دوالر 
أمريكي.

الرعاية الصحية
التمويل والتبرع إلى 
المؤسسات الصحية 

الحكومية والخاصة بمبلغ 
وقدره 434 مليون دوالر 

أمريكي.

الطاقة المستدامة
تمويل مشاريع الطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة 
بمبلغ وقدره 197 مليون 

دوالر أمريكي.

القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

الحياة
تحت الماء

الحياة
في البّر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار
والهياكل

األساسية

مدن ومجتمعات
محلية ومستدامة

الحّد من أوجه
عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج

المسؤوالن

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

الحياة
تحت الماء

الحياة
في البّر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار
والهياكل

األساسية

مدن ومجتمعات
محلية ومستدامة

الحّد من أوجه
عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج

المسؤوالن

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

الحياة
تحت الماء

الحياة
في البّر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار
والهياكل

األساسية

مدن ومجتمعات
محلية ومستدامة

الحّد من أوجه
عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج

المسؤوالن

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

الحياة
تحت الماء

الحياة
في البّر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار
والهياكل

األساسية

مدن ومجتمعات
محلية ومستدامة

الحّد من أوجه
عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج

المسؤوالن

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

الحياة
تحت الماء

الحياة
في البّر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار
والهياكل

األساسية

مدن ومجتمعات
محلية ومستدامة

الحّد من أوجه
عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج

المسؤوالن

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

الحياة
تحت الماء

الحياة
في البّر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار
والهياكل

األساسية

مدن ومجتمعات
محلية ومستدامة

الحّد من أوجه
عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج

المسؤوالن

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

الحياة
تحت الماء

الحياة
في البّر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار
والهياكل

األساسية

مدن ومجتمعات
محلية ومستدامة

الحّد من أوجه
عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج

المسؤوالن

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
والنظافة الصحية



09 Al Baraka Banking Group B.S.C.

Sustainability and Social Repsonsibuility Report 2019

التنمية المستدامة هي الطريق إلى المستقبل الذي 
نريده للجميع. إنها توفر إطار عمل لتوليد النمو االقتصادي 

وتحقيق العدالة االجتماعية الحادة وممارسة اإلشراف 
البيئي وتعزيز الحوكمة”.

بان كي مون
األمين العام السابق لألمم المتحدة
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نظرة عامة على تقرير البركة لالستدامة 
والمسؤولية االجتماعية
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لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع
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والنظافة الصحية

القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
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العمل الالئق
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الصناعة واالبتكار
والهياكل
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عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج

المسؤوالن

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

القضاء التام
على الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
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القضاء على
الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

العمل
المناخي

الحياة
تحت الماء
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في البّر

العمل الالئق
ونمو االقتصاد
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الحّد من أوجه
عدم المساواة

االستهالك
واإلنتالج
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السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

عقد الشراكات
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الجيد

المساواة بين
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المياه النظيفة
والنظافة الصحية

يستمد التزام مجموعة البركة الراسخ تجاه االستدامة والمسؤولية االجتماعية من القيم األساسية للمصرفية 
والمالية اإلسالميتين. يبرز هذا التقرير سعينا المستمر المستوحى من هذه القيم. مع هذا التقرير، نسعى 

إلى إظهار مساهمتنا في االقتصاد الحقيقي وتأثير ذلك على المجتمعات التي نعمل فيها.

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

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

1.  البرنامج الخيري
2.  برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية

3.  برنامج القرض الحسن
4.  برنامج االلتزام الزمني

الجزء الثالث يلخص التأثير النوعي لبرامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية.

الجزء الرابع يحدد منهجيتنا في عملية إعداد التقارير.

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

االقتصادي المستدام.

د. علي عدنان إبراهيم
نائب الرئيس األول

رئيس االستدامة والمسؤولية االجتماعية

 أهداف
التنمية المستدامة



الجزء األول

أهداف البركة 
للتنمية المستدامة 

)2020-2016(

 أهداف
التنمية المستدامة
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المياه النظيفة
والنظافة الصحية

 أهداف
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الجزء األول
أهداف البركة للتنمية المستدامة )2020-2016(

أعطت البركة أولوية تركيزها في مجال أنشطة المسؤولية 
 االجتماعية واالستدامة خالل عام 2016 حتى عام 2020 على

خلق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المستدامة.

التعليمالتوظيف

 الطاقةالرعاية الصحية
المستدامة
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أهداف البركة للتنمية المستدامة )2020-2016(

خلــــق

51,000 وظيفة
التوظيف

الهدف لـ 5 سنوات
51,000 وظيفة

)2016 - 2019( 38,565 وظيفة

تم انجاز %76
من الهدف الموضوع لـخمس سنوات

)2016 - 2019( 209,753,000 دوالر

تم انجاز %110
من الهدف الموضوع لـخمس سنوات

)2016 - 2019( 522,153,000 دوالر

تم انجاز %110
من الهدف الموضوع لـخمس سنوات

)2020 - 2019(
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الهدف لـ 5 سنوات

434 مليون دوالر أمريكي

الطاقة المستدامة
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مستجدات عام 2019

التوظيف )الهدف لـ 5 سنوات(

51,000 وظيفة
خلق أكثر من 51,000 وظيفة جديدة من خالل تمويل عدد من 

عمالئنا الحاليين والجدد في البلدان التي تعمل فيها البركة

الهدف في مجال خلق فرص العمل لعام 2019

10,207 – 21% من )الهدف لـ 5 سنوات(
إجمالي الوظائف التي تم إنشاؤها في 2019

10,570 – 104% من الهدف لعام 2019
إجمالي المنجز في )2019-2016(

38,565 وظيفة
تم إنجاز 76% من الهدف الموضوع لخمس سنوات

التعليم )الهدف لـ 5 سنوات(

191 مليون دوالر أمريكي
تمويل ودعم المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة

الهدف في تقديم تمويل ودعم لعام 2019

 38,200,000 دوالر أمريكي
20% من )الهدف لـ 5 سنوات(

المبالغ الممولة

 27,782,000 دوالر أمريكي
73% من الهدف لعام 2019

إجمالي المنجز في )2019-2016(

209,753,000 دوالر أمريكي
تم إنجاز 110% من الهدف الموضوع لخمس سنوات

 تقدمنا
لغاية اآلن

 الهدف
لـ 5 سنوات

 المنجز خالل
2019-2016
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مستجدات عام 2019

الرعاية الصحية )الهدف لـ 5 سنوات(

434 مليون دوالر أمريكي
تمويل ودعم مشاريع ومبادرات الرعاية الصحية العامة والخاصة

الهدف في تقديم تمويل ودعم لعام 2019

 86,800,000 دوالر أمريكي
29% من )الهدف لـ 5 سنوات(

المبالغ الممولة

 125,079,000 دوالر أمريكي
144% من )الهدف لعام 2019(

إجمالي المنجز في )2019-2016(

522,153,000 دوالر أمريكي
تم إنجاز 120% من الهدف الموضوع لخمس سنوات

الطاقة المستدامة )الهدف لسنتين(

197 مليون دوالر أمريكي
تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

الهدف في تقديم تمويل لعامي 2020-2019

 84,851,250 دوالر أمريكي
99% )الهدف لسنتين( 2020-2019

المبالغ الممولة لعام 2019

 195,762,000 دوالر أمريكي
231% من الهدف لعام 2019

تم انجاز 99% من الهدف الموضوع لسنتين

 تقدمنا
لغاية اآلن

 تقدمنا
لغاية اآلن

 الهدف
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أهداف البركة )2020-2016(
مستجدات عام 2019

التوظيف

جنوب مصرتركياالسوداناألردنسوريالبنانباكستان
أفريقيا

10٫570 وظيفة جديدة

 10,570  

في عام 2019 ساعدنا في خلق

وظيفة جديدة
51,000

هدف 2020-2016

وظيفة



U
S$

 0
00

24 58 96 396 1,24467 144 736 6,114 6,878 12,025
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البحرينسورياباكستان لبنانتونسالجزائرالسوداناألردن جنوب مصرتركيا
أفريقيا

27٫782٫000 دوالر أمريكي ممولة

أهداف البركة )2020-2016(
مستجدات عام 2019

التعليم

 191

هدف 2020-2016

مليون دوالر أمريكي
 27,782,000  

في عام 2019 قدمنا تمويل ودعم للتعليم

مليون دوالر أمريكي



U
S$

 0
00

38,81531,65120,28019,0075,6995,0953,58757028850298
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أهداف البركة )2020-2016(
مستجدات عام 2019

الرعاية الصحية

434

هدف 2020-2016

مليون دوالر أمريكي
 125,079,000  

في عام 2019 قدمنا تمويل ودعم للقطاع الصحي

مليون دوالر أمريكي

باكستان البحرينسوريا لبنانتونسالجزائرالسوداناألردن جنوب مصرتركيا
أفريقيا

 مجموعة
البركة

125٫079٫000 دوالر أمريكي ممولة



U
S$

 0
00

153,88124,43716,1791,14760508
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هدف 2020-2019

مليون دوالر أمريكي
 195,762,000  

في عام 2019 قدمنا تمويل للطاقة المستدامة

مليون دوالر أمريكي

سورياباكستان الجزائراألردن لبنانتونس تركيا

195٫762٫000 دوالر أمريكي ممولة

أهداف البركة )2020-2016(
مستجدات عام 2019

الطاقة المستدامة





الجزء الثاني

برامج البركة 
العالمية



البرنامج الخيري الوحدات
)ألف دوالر 

أمريكي(

 برنامج
القرض الحسن 

)ألف دوالر 
أمريكي(*

برنامج الفرص 
االقتصادية 

واالستثمارات 
االجتماعية

 )ألف دوالر 
أمريكي(

االجمالي 
)ألف دوالر 

أمريكي(

 برنامج
االلتزام الزمني
 )عدد الساعات(

لم تتم المشاركة790لم تتم المشاركة61729مجموعة البركة

1,1448,263380,662390,069834.5األردن

63183784,51585,9831240مصر

لم تتم المشاركة3,5983,701لم تتم المشاركة103تونس

لم تتم المشاركة291786172,242173,319البحرين

لم تتم المشاركة463289102,716103,468السودان

1,5035,2321,912,6731,919,4082104تركيا

110,373110,427435.5لم تتم المشاركة54جنوب أفريقيا

لم تتم المشاركة7733285061,607الجزائر

331341524,827525,499274.5باكستان

لم تتم المشاركة2723232,28932,593لبنان

18,58518,792980لم تتم المشاركة206سوريا

5,83316,8373,342,9863,365,6565868.5اإلجمالي

* مقدمة للموظفين والمحتاجين كما هو موضح في الجزء الثاني من التقرير.

برامج البركة العالمية



البرامج العالمية

 3,365,656,000  

إجمالي المساهمات

مليون دوالر أمريكي

أوروبا
)تركيا(

1,919,408,000
دوالر أمريكي

57% من إجمالي المساهمات

أفريقيا
)الجزائر، مصر، جنوب أفريقيا، 

السودان، تونس(

 305,186,000
دوالر أمريكي

9% من إجمالي المساهمات

الشرق األوسط وآسيا
)مجموعة البركة المصرفية، البحرين، 

األردن، لبنان، باكستان، سوريا(

1,141,062,000
دوالر أمريكي

34% من إجمالي المساهمات
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مملكة البحرين
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب 

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

8التعليم

34الفنون والثقافة واآلداب

19الشباب والرياضة 

61المجموع

لقد شاركت مجموعة البركة المصرفية في برنامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية بنشاط كبير. شاركت 
أمريكي،  ألف دوالر  بإنفاق 61  الخيري من خالل تمويل أنشطة ومبادرات مختلفة  البرنامج  المجموعة في 
تتراوح بين التعليم والفنون والثقافة واألدب باإلضافة إلى المساهمات لدعم األنشطة الشبابية والرياضية.، 

كما يلي:

وقامت مجموعة البركة المصرفية بتقديم القرض الحسن بقيمة 729 ألف دوالر أمريكي لـ 24 موظف.

%56

%31

%13

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

61,000
دوالر أمريكي

 الفنون والثقافة
واآلداب

 األنشطة الشبابية
والرياضة

التعليم
إجمالي برامج مجموعة البركة المصرفية 

)العمل الخيري والقرض الحسن(

 790,000
دوالر أمريكي



25 مجموعة البركة المصرفية
تقرير االستدامة والمسؤولية اإلجتماعية 2019

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

التبرع للرعاية 
الصحية

978,000 
دوالر أمريكي

195,600 
دوالر أمريكي

7,958 
1%4%دوالر أمريكي

كما ساهمت مجموعة البركة المصرفية في أهداف البركة في تمويل الرعاية الصحية بمبلغ 8 آالف دوالر 
أمريكي كما هو موضح أدناه.

أهداف البركة )2020-2016(



مجموعة البركة المصرفية26
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المملكة األردنية الهاشمية
البنك اإلسالمي األردني

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

454التعليم

مشاريع تنمية المجتمع

43الرعاية الصحية

643خدمات المجتمع

4االفراد ذوي االحتياجات الخاصة

1,144المجموع

شارك البنك اإلسالمي األردني في برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية بنشاط كبير خالل عام 
2019، بما في ذلك برنامج البركة الخيري، وبرنامج البركة للقرض الحسن وبرنامج البركة للفرص االقتصادية 

واالستثمارات االجتماعية باإلضافة إلى االلتزام الزمني لبرنامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية.
المجتمع  على  إيجابيا  تأثيرا  أعطى  مما  والمبادرات  األنشطة  مختلف  تمويل  الخيري  البرنامج  شمل  وقد 
حيث بلغ إجماليه 1,144 ألف دوالر أمريكي. وشمل البرنامج الخيري تمويل البنية التحتية في المؤسسات 
اإلسالمي  البنك  منح  كما  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  واألفراد  المجتمع،  تنمية  ومشاريع  القائمة،  التعليمية 
 24,000 إلى  الذي تم منحه  الحسن  القرض  برنامج  أمريكي في  ألف دوالر  األردني تموياًل بقيمة 8,263 

موظف وشخص محتاج.

 390,069,000
دوالر أمريكي

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

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

1.1
مليون دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

التعليم

%60

%40
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ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

31,609الرعاية الصحية

136,996السكن االجتماعي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

6,668الزراعة والصيد والغابات

12,144الصناعة

19,308الغزل والنسيج

10,592المواصالت

14,478البناء والعقارات

528الموارد الطبيعية

122,578تجارة المواد االستهالكية

5,288أخرى

20,473القرض الحسن للعمالء

380,662المجموع

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

26%132%3,500700922خلق فرص عمل 

 40,655,840تمويل التعليم
دوالر أمريكي

8,131,168 
دوالر أمريكي

5,166,495 
14%70%دوالر أمريكي

 916,784التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

183,357 
دوالر أمريكي

452,485 
49%247%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

122,355,224 
دوالر أمريكي

24,471,045 
دوالر أمريكي

31,607,898 
26%129%دوالر أمريكي

 التبرع
للرعاية الصحية

194,640 
دوالر أمريكي

38,928 
دوالر أمريكي

43,371 
22%111%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

2,821,000 
دوالر أمريكي

16,179,126 
574%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 تمويل
كفاءة الطاقة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 164,122,488المجموع
دوالر أمريكي

35,645,498 
دوالر أمريكي

53,944,375 
33%151%دوالر أمريكي

كما شارك البنك اإلسالمي األردني في برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية، وقدم تموياًل 
متوافقا مع الشريعة بقيمة 380,662 ألف دوالر أمريكي لمجموعة من األنشطة المتعلقة بمشاريع التنمية 

المجتمعية والصناعات المحلية، والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر على النحو التالي:

وقد ساهم في برنامج االلتزام بالوقت في البنك اإلسالمي األردني 272 موظفا من البنك خالل 834.5 
ساعة ونتيجة لذلك، كان هناك 799 مستفيًدا من الطالب وموظفي المجتمع الوطني وعمالء الوحدة من 

مبادرات خدمات المجتمع.
كما هو مبين أدناه، ساهمت البركة األردن في تحقيق أهداف البركة من خالل خلق 922 فرصة عمل، وتمويل 
ودعم بمبلغ 31,651 ألف دوالر أمريكي للرعاية الصحية، وتمويل ودعم 6,114 ألف دوالر أمريكي للتعليم، 

ومولت مشاريع متجددة بمبلغ 16,179 ألف دوالر أمريكي.

أهداف البركة )2020-2016(

%50

%44

%5

 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

مشاريع تنمية المجتمع

القرض الحسن للعمالء

مساهمات البرنامج الخيري

380.7
مليون دوالر أمريكي
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جمهورية مصر العربية
بنك البركة مصر

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

312التعليم

مشاريع تنمية المجتمع

317الرعاية الصحية

2المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

631المجموع

تمويل عدة  االجتماعية من خالل  البركة لالستدامة والمسؤولية  برنامج  كان مشاركًا في  البركة مصر  بنك 
مشاريع على مستويات مختلفة. وقد تركزت معظم المشاريع في البرنامج الخيري لعام 2019 على مشاريع 

التعليم والتنمية المجتمعية والمجتمعات ذات التحديات االقتصادية بقيمة 631 ألف دوالر أمريكي.

 85,983,000
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة مصر
 )األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص االقتصادية

واالستثمارات االجتماعية(

%50

%50

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

631,000
دوالر أمريكي

التعليم

مشاريع تنمية المجتمع
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ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

25,753الرعاية الصحية

437السكن االجتماعي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

23,593الصناعة

9,429المنسوجات

1,869المواصالت

6,637البناء والعقارات

12,028التصنيع

842الموارد الطبيعية

143التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت

3,784تجارة السلع االستهالكية

84,515المجموع

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

3%15%10,0002,000306خلق فرص عمل 

 31,926,442تمويل التعليم
دوالر أمريكي

6,385,288 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 638,463التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

127,693 
دوالر أمريكي

736,431 
115%577%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

19,156,843 
دوالر أمريكي

3,831,369 
دوالر أمريكي

19,962,944 
104%521%دوالر أمريكي

 التبرع
للرعاية الصحية

2,553,855 
دوالر أمريكي

510,771 
دوالر أمريكي

317,376 
12%62%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

2,791,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 تمويل
كفاءة الطاقة

 لم تتم
المشاركة

22,328,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 54,275,603المجموع
دوالر أمريكي

35,974,121 
دوالر أمريكي

21,016,751 
38%58%دوالر أمريكي

متوافًقا  تموياًل  وقدم  االجتماعية  واالستثمارات  االقتصادية  الفرص  برنامج  في  مصر  البركة  بنك  شارك 
مع الشريعة اإلسالمية بقيمة 84,515 ألف دوالرا أمريكيًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مجال 

الصناعات والتجارة والصناعات المحلية.

ل  توفيرها  تم  التي  األنشطة  مختلف  إلى  أمريكي  دوالر  ألف   837 بمبلغ  حسًنا  قرضًا  مصر  البركة  قدم 
االجتماعية،  والمسؤولية  االستدامة  تجاه  مصر  البركة  لبنك  الزمني  االلتزام  إلى  وبالنسبة  موظفًا،   317
1240 ساعة عمل من أجل تقديم المساهمات والمبادرات نحو برنامج المسؤولية  فقد استثمرت الوحدة 

االجتماعية بمساهمة 6 من الموظفين.
كما هو مبين أدناه، ساهم بنك البركة مصر في تحقيق أهداف البركة من خالل المساعدة في خلق 306 
دعم  تم  كما  أمريكي،  دوالر  ألف   20,280 بقيمة  الصحية  الرعاية  مشاريع  ودعم  تمويل  وتم  عمل،  فرصة 

التعليم بمبلغ وقدره 736 ألف دوالر أمريكي.

أهداف البركة )2020-2016(

 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

84.5
مليون دوالر أمريكي

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

مشاريع تنمية المجتمع

%69

%31
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%53
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مجموعة البركة المصرفية
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الجمهورية التونسية
بنك البركة تونس

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

مشاريع تنمية المجتمع

2الرعاية الصحية

53التدريب المهني

3الفنون والثقافة واآلداب و التعليم

1األعمال العلمية واألدبية

8األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

5الشباب والرياضة

19المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

12رعاية الطفل

103المجموع

كجزء من االلتزام باالستدامة والمسؤولية االجتماعية، شارك بنك البركة تونس في البرنامج الخيري كما يلي 
خالل عام 2019, بإجمالي قدره 103 ألف دوالر أمريكي:

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

103,000
دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

 المجتمعات ذات
التحديات االقتصادية

األفراد من ذوي 
االحتياجات الخاصة 

والشباب والرياضة 
والفنون والثقافة 

وواآلداب والتعليم 
واألعمال العلمية 

واألدبية

3,701,000 رعاية الطفل
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة تونس
 )األعمال الخيرية والفرص االقتصادية

واالستثمارات االجتماعية(
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ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

142السكن االجتماعي

1,181الرعاية الصحية

الصناعات المحلية والصغرى والشركات الصغيرة والمتوسطة

262الصناعة

815المنسوجات

60التصنيع

1,138تجارة السلع االستهالكية

3,598المجموع

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

2,808562خلق فرص عمل 
 لم تتم

المشاركة
 لم تتم

المشاركة
 لم تتم

المشاركة

 136,323تمويل التعليم
دوالر أمريكي

27,265 
دوالر أمريكي

141,764 
104%520%دوالر أمريكي

 36,515التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

7,303 
دوالر أمريكي

2,657 
7%36%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

 لم تتم
المشاركة

279,983 
دوالر أمريكي

279,983 
100%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 التبرع
للرعاية الصحية

73,030 
دوالر أمريكي

14,606 
دوالر أمريكي

8,113 
11%56%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

60,250 
دوالر أمريكي

60,250 
100%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 245,868المجموع
دوالر أمريكي

389,407 
دوالر أمريكي

492,767 
200%127%دوالر أمريكي

أنفق بنك البركة تونس 3,598 ألف دوالر أمريكي على برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية. 
وذلك من خالل تقديم التمويل للصناعات المحلية الصغرى والشركات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي:

كما هو مبين أدناه، ساهم بنك البركة تونس في تحقيق أهداف البركة من خالل خلق 6 فرص عمل، وتم 
تمويل ودعم مجال التعليم بمبلغ وقدره 144 ألف دوالر أمريكي ومبلغ 288 ألف دوالر أمريكي في الرعاية 

الصحية، كما أن تم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 60 ألف دوالر أمريكي.

أهداف البركة )2020-2016(

 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

3.6
مليون دوالر أمريكي

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

مشاريع تنمية المجتمع

%63

%37
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مملكة البحرين
بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م(

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

مشاريع تنمية المجتمع

209التدريب المهني

68الفنون و الثقافة و اآلداب

9الشباب و الرياضة

5األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

291المجموع

شارك بنك البركة اإلسالمي في البحرين في برنامج العمل الخيري وبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات 
االجتماعية وبرنامج القرض الحسن ضمن برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية خالل عام 2019. 
وبلغ إجمالي المبلغ المساهم به في برنامج العمل الخيري 291 ألف دوالر أمريكي تم استثمارها في مشاريع 

الفنون والثقافة واآلداب ومشروع تنمية المجتمع والشباب والرياضة وتجاه األفراد ذوي االحتياجات الخاصة.

 173,319,000
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة اإلسالمي
 )األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص االقتصادية

واالستثمارات االجتماعية(

%72

%23

%5

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

291,000
دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

الفنون و الثقافة واآلداب

الشباب والرياضة واألفراد 
ذوي االحتياجات الخاصة
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%98

%2

 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

172.2
مليون دوالر أمريكي

السكن االجتماعي

التعليم

ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

169,237السكن االجتماعي

3,005التعليم

172,242المجموع

أعطت البركة البحرين مبلغ وقدره 786 ألف دوالر أمريكي كقرض حسن إلى 40 موظف ومحتاج.
شارك بنك البركة اإلسالمي في برنامج الفرص االقتصادية من خالل تقديم التمويالت المتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية بقيمة تصل إلى 172,242 ألف دوالر أمريكي للمشاريع السكنية والتعليم.

كما هو مبين أدناه، ساهم بنك البركة االسالمي في أهداف البركة من خالل دعم مشاريع التعليم بمبلغ 
24 ألف دوالر أمريكي والرعاية الصحية بقيمة 29 ألف دوالر أمريكي.

أهداف البركة )2020-2016(

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

500100خلق فرص عمل 
 لم تتم

المشاركة
 لم تتم

المشاركة
 لم تتم

المشاركة

 3,978,780تمويل التعليم
دوالر أمريكي

795,756 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 83,554التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

16,711 
دوالر أمريكي

23,626 
28%141%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

6,631,300 
دوالر أمريكي

1,326,260 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 التبرع
للرعاية الصحية

464,191 
دوالر أمريكي

92,838 
دوالر أمريكي

29,390 
6%32%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

2,500,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 تمويل
كفاءة الطاقة

 لم تتم
المشاركة

2,500,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 11,157,825المجموع
دوالر أمريكي

7,231,565 
دوالر أمريكي

53,016 
0.5%1%دوالر أمريكي
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جمهورية السودان
بنك البركة السودان

شارك بنك البركة السودان في برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية بنشاط كبير في عام 2019, 
وخاصة في االستثمار في البرنامج الخيري من خالل تمويل قدره 463 ألف دوالر أمريكي. تمويل البرنامج 

الخيري كان كما يلي:

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

209التعليم

مشاريع تنمية المجتمع

243الرعاية الصحية 

2الفنون والثقافة واآلداب

4األعمال العلمية واألدبية

4الشباب والرياضة

1األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

463المجموع
%52

%45

%3

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

463,000
دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

األعمال العلمية 
واألدبية واالنشطة 
الشبابية والرياضية 
والفنون والثقافة 

واآلداب واألفراد ذوي 
االحتياجات الخاصة

التعليم

 103,468,000
دوالر أمريكي

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

واالستثمارات االجتماعية(
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 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

102.7
مليون دوالر أمريكي

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

مشاريع تنمية المجتمع

%97

%3

ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

3,328الرعاية الصحية

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

21,391الزراعة والصيد والغابات

10,425الصناعة

240المنسوجات

2,882المواصالت

80التصنيع

64,370تجارة السلع االستهالكية

102,716المجموع

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

20%100%4,000800800خلق فرص عمل 

 4,790,725تمويل التعليم
دوالر أمريكي

958,145 
دوالر أمريكي

1,103,705 
23%115%دوالر أمريكي

 63,876التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

12,775 
دوالر أمريكي

140,442 
220%1099%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

3,992,271 
دوالر أمريكي

798,454 
دوالر أمريكي

3,327,818 
83%417%دوالر أمريكي

 التبرع
للرعاية الصحية

79,845 
دوالر أمريكي

15,969 
دوالر أمريكي

258,881 
324%1621%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

77,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 8,926,717المجموع
دوالر أمريكي

1,862,343 
دوالر أمريكي

4,830,846 
54%259%دوالر أمريكي

قدم بنك البركة السودان قرضًا حسنًا بمبلغ 289 ألف دوالر أمريكي إلى مختلف األنشطة التي استفاد منها 
616 موظف.

شارك بنك البركة السودان في برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية من خالل توفير التمويل 
والشركات  الصحية،  الرعاية  تدعم  التي  المشاريع  تمويل  خالل  من  المجتمع  لتنمية  الشريعة  مع  المتوافق 
المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة ومجاالت الزراعة والتجارة والنقل والصناعات المحلية. بلغ إجمالي المبلغ 

المساهم في هذا البرنامج حوالي 102,716 ألف دوالر أمريكي.

كما هو مبين أدناه، ساهم بنك البركة السودان في تحقيق أهداف البركة من خالل المساعدة في خلق 800 
فرصة عمل، كما تم تمويل ودعم مشاريع الرعاية الصحية بمبلغ 3,587 ألف دوالر أمريكي ومشاريع التعليم 

بمبلغ 1,244 ألف دوالر أمريكي.

أهداف البركة )2020-2016(
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جمهورية تركيا
بنك البركة التركي للمشاركات

 حقــق بنــك البركــة تركيــا إنجــاز كبيـر فــي هــذا العــام، حيــث استثمــر 1,503 ألـف دوالر أمريكــي فـي برنامــج
البركــة الخيــري:

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

 1,213التعليم والثقافة والفنون واآلداب

مشاريع تنمية المجتمع

81الرعاية الصحية

105التدريب المهني

76الترويج والتطوير لألعمال البحثية

21البيئة والطاقة المستدامة

7االفراد ذوي االحتياجات الخاصة

1,503المجموع

 1,919,408,000
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة تركيا
 )األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص االقتصادية

واالستثمارات االجتماعية(

%81

%12

%7

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

1.5
مليون دوالر أمريكي

التعليم والفنون 
والثقافة واآلداب

مشاريع تنمية المجتمع

الترويج والتطوير لألعمال 
البحثية والبيئة والطاقة 

المستدامة واالفراد ذوي 
االحتياجات الخاصة 
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%95

%5

 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

1.92
بليون دوالر أمريكي

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

القرض الحسن للعمالء 
ومشاريع تنمية المجتمع

ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

38,734الرعاية الصحية

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

184,835البناء والعقارات

604,544التصنيع

217,645تجارة السلع االستهالكية

814,602أخرى

52,313القرض الحسن للعمالء

1,912,673المجموع

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

3%16%20,0004,000623خلق فرص عمل 

 50,000,000تمويل التعليم
دوالر أمريكي

10,000,000 
دوالر أمريكي

10,808,976 
22%108%دوالر أمريكي

 2,500,000التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

500,000 
دوالر أمريكي

1,215,857 
49%243%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

180,000,000 
دوالر أمريكي

36,000,000 
دوالر أمريكي

38,734,254 
22%108%دوالر أمريكي

 التبرع
للرعاية الصحية

250,000 
دوالر أمريكي

50,000 
دوالر أمريكي

80,917 
32%162%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

215,000 
دوالر أمريكي

153,880,873 
71572%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 232,750,000المجموع
دوالر أمريكي

46,765,000 
دوالر أمريكي

204,720,877 
88%438%دوالر أمريكي

كما ساهم بنك البركة تركيا في برنامج القرض الحسن بمبلغ 5,232 ألف دوالر أمريكي تم منحه ل 2,288 
شخصا وساهم بمبلغ 1,912,673 ألف دوالر أمريكي لبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية.

خصص البركة تركيا 2104 ساعة لبرنامج االلتزام الزمني بمشاركة 263 موظفًا. وتضمنت االنشطة مدرسة 
القرية بمشاركة 68 طالب وحمالت إغاثة قام بها 5,121 فرد من مختلف الفئات كطالب وعوائل المحتاجين 
البيئية و12 عامل في  وأطفال مصابين بالسرطان. باإلضافة الى ذلك، ساهم 65 موظفا في االنشطة 

جمع االدوية.

كما هو موضح أدناه، ساهمت البركة تركيا في تحقيق أهداف البركة من خالل المساعدة في إضافة 623 
الصحية  الرعاية  ألف دوالر في  التعليم و38,815  ألف دوالر في   12,025 بقيمة  وظيفة وتمويل مشاريع 

و153,881 ألف دوالر في الطاقة المستدامة.

أهداف البركة )2020-2016(
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جمهورية جنوب أفريقيا
بنك البركة المحدود - جنوب أفريقيا

شارك بنك البركة جنوب أفريقيا في برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية، من خالل المساهمة 
في األنشطة الخيرية والفرص االقتصادية والزمنية في برامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية. كما شارك 
البنك في البرنامج الخيري من خالل تمويل مختلف األنشطة والمبادرات التي بلغت 54 ألف دوالر أمريكي. 
وشمل ذلك الجهود الرامية إلى تمويل البنية التحتية في المؤسسات التعليمية القائمة، والبيئة والطاقة 

المستدامة وأخرى على النحو التالي:

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

25التعليم

3الفنون والثقاف واآلداب

1الشباب و الرياضة

10البيئة والطاقة المستدامة

15المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

54المجموع

%46

%28

%18

%8

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

54,000
دوالر أمريكي

التعليم

المجتمعات ذات 
التحديات االقتصادية

البيئة والطاقة 
المستدامة

الفنون والثقافة واآلداب 
والشباب والرياضة

 110,427,000
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة جنوب أفريقيا
 )األعمال الخيرية والفرص االقتصادية

واالستثمارات االجتماعية(
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 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

110.4
مليون دوالر أمريكي

%94

%6

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة

مشاريع تنمية المجتمع

ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

5,699الرعاية الصحية

690السكن االجتماعي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

14الزراعة والصيد والغابات

5,768الموصالت

56,634البناء والعقارات

14,596التصنيع

26,896اخرى

76القرض الحسن للعمالء

110,373المجموع

بلغ  الذي  االجتماعية  واالستثمارات  االقتصادية  الفرص  برنامج  بتمويل  أفريقيا  جنوب  البركة  بنك  قام  كما 
110,373 ألف دوالر أمريكي. وقدم البنك التمويل المتوافق مع الشريعة نحو أنشطة مشاريع تنمية المجتمع، 
ودعم مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت متنوعة مثل الصناعات التحويلية والبناء والعقارات 

وتجارة السلع االستهالكية، على النحو التالي:

استثمرت  االجتماعية،  والمسؤولية  باالستدامة  أفريقيا  جنوب  في  البركة  لبنك  الزمني  لاللتزام  بالنسبة 
الوحدة 435.5 ساعة عمل مع مشاركة 160 موظف في األنشطة التي تتعلق بالتعليم والتي أفاده الكبار 
المحرومة واألطفال  الفئة  المجتمعية، والتي ساعدت  الخدمات  إلى  الضعيفة وبالنسبة  في السن والفئة 

والمشردين والالجئين واأليتام واألطفال المحرومين.

كما هو مبين أدناه، ساهم بنك البركة في جنوب أفريقيا في تحقيق أهداف البركة من خالل المساعدة في 
خلق 192 فرصة عمل، وتمويل ودعم مشاريع بقيمة 5,699 ألف دوالر أمريكي في مجال الرعاية الصحية و67 

ألف دوالر أمريكي في مجال التعليم.

أهداف البركة )2020-2016(

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

8%38%2,500500192خلق فرص عمل 

 1,091,099تمويل التعليم
دوالر أمريكي

218,220 
دوالر أمريكي

41,518 
4%19%دوالر أمريكي

 10,911التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

2,182 
دوالر أمريكي

25,386 
233%1163%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

3,636,430 
دوالر أمريكي

727,286 
دوالر أمريكي

5,698,567 
157%784%دوالر أمريكي

 التبرع
للرعاية الصحية

10,911 
دوالر أمريكي

2,182 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

208,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 تمويل
كفاءة الطاقة

 لم تتم
المشاركة

208,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 4,749,351المجموع
دوالر أمريكي

1,365,870 
دوالر أمريكي

5,765,471 
121%422%دوالر أمريكي
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بنك البركة الجزائر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

684التعليم

مشاريع تنمية المجتمع

85الرعاية الصحية

4األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

773المجموع

الخيري،  البرنامج  االجتماعية من خالل  البركة لالستدامة والمسؤولية  برنامج  الجزائر في  البركة  بنك  شارك 
وبرنامج البركة للفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية. وتضمنت المشاركة في البرنامج الخيري تمويل 
ومشاريع للتعليم،  أمريكي  دوالر  ألف   773 اإلجمالية  قيمتها  تبلغ  والتي  والمبادرات  األنشطة   مختلف 
تنميــة المجتمــع مـن خـالل تمويــل المشاريــع التـي تدعــم الرعايــة الصحيــة بأسعــار معقولــة واألشخــاص ذوي 

االحتياجـات الخاصـة:

%88

%12

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

773,000
دوالر أمريكي

التعليم

المجتمعات ذات التحديات 
االقتصادية واألفراد ذوي 

االحتياجات الخاصة

 1,607,000
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة باكستان
 )األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص االقتصادية

واالستثمارات االجتماعية(
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ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

506الرعاية الصحية

قدم بنك البركة الجزائر قرض الحسن بمبلغ 328 ألف دوالر أمريكي الى 68 موظف. كما شارك في برنامج 
الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية بمبلغ 506 ألف دوالر أمريكي لمشاريع تنمية المجتمع.

كما هو مبين أدناه، ساهم بنك البركة الجزائر في أهداف البركة من خالل تمويل مشاريع في مجال التعليم 
بقيمة 396 ألف دوالر أمريكي. كما تم تمويل ودعم مشاريع الرعاية الصحية بمبلغ 571 ألف دوالر أمريكي 

وتم تمويل مشاريع الطاقة المستدامة بقيمة 8 االلف دوالر أمريكي.

أهداف البركة )2020-2016(

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

3,400680خلق فرص عمل 
 لم تتم

المشاركة
 لم تتم

المشاركة
 لم تتم

المشاركة

 22,000,000تمويل التعليم
دوالر أمريكي

4,400,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 93,000التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

18,600 
دوالر أمريكي

396,223 
426%2130%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

11,000,000 
دوالر أمريكي

2,200,000 
دوالر أمريكي

506,471 
5%23%دوالر أمريكي

 التبرع
للرعاية الصحية

390,000 
دوالر أمريكي

186,000 
دوالر أمريكي

64,086 
7%34%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

346,000 
دوالر أمريكي

8,380 
2%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 34,023,000المجموع
دوالر أمريكي

7,150,600 
دوالر أمريكي

975,160 
3%14%دوالر أمريكي

%100

 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

506,000
دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع
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جمهورية باكستان اإلسالمية
بنك البركة )باكستان( المحدود

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

44التعليم

مشاريع تنمية المجتمع

167الرعاية الصحية 

3التدريب المهني

11الفنون والثقافة واآلداب

41األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

16البيئة والطاقة المستدامة

49المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

331المجموع

البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية بمجموعة من األنشطة  برنامج  باكستان في  البركة  شارك بنك 
البركة  الخيرية، الفرص االقتصادية وبرنامج القرض الحسن. شارك  2019، والتي تغطي األعمال  خالل عام 
باكستان في التعليم من خالل تمويل البنية التحتية في المؤسسات التعليمية الجديدة والقائمة، ومن خالل 
مساهمته في برنامج البركة للمنح الدراسية للطالب الموهوبين والمحتاجين ومشاريع التنمية المجتمعية. 
والشباب  واآلداب،  والثقافة  والفنون  العلمية،  واألعمال  المجتمع،  تنمية  مشاريع  بتمويل  البنك  قام  كما 
والرياضة، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والمجتمعات ذات التحديات االقتصادية. وبلغ إجمالي مساهمات 

البرنامج الخيري 331 ألف دوالر أمريكي:

 525,499,000
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة باكستان
)األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية(

%51

%15

%13

%12

%9

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

331,000
دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

التعليم

المجتمعات ذات 
التحديات االقتصادية

األفراد ذوي 
االحتياجات الخاصة

البيئة والطاقة 
المستدامة والفنون 

والثقافة واآلداب
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ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

4,929الرعاية الصحية

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

7,768الزراعة والصيد والغابات

83,564الصناعة

84,232الغزل والنسيج

121,564المواصالت

60,891البناء والعقارات

11,057التصنيع

24,597الموارد الطبيعية

836التكنولوجيا واالعالم واالتصاالت

125,389تجارة السلع االستهالكية

524,827المجموع

كما قدم بنك البركة باكستان القرض الحسن بقيمة 341 ألف دوالر إلى 733 موظف وقام بتمويل برنامج 
الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية بمبلغ 524,829 ألف دوالر أميركي والذي شمل مساهمات كثيرة 
في تنمية المجتمع الرعاية الصحية والصناعات المحلية، والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على النحو التالي:

وفي برنامج االلتزام بالوقت كان لدى البركة باكستان مجموعة من 178 موظفا ممن ساهموا في األنشطة 
المختلفة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية لمدة 274.5 ساعة. وقد نتج عن المساهمة في هذا البرنامج 
الدخل  ذوي  من  السرطان  ومرضى  والمحرومين  األيتام  ودور  والطالبات  األطفال  من  فرًدا   1,298 إفادة 

المنخفض.

كما هو مبين أدناه، ساهم بنك البركة باكستان في تحقيق أهداف البركة من خالل المساعدة في خلق 4,548 
فرصة عمل، وتمويل ودعم مشاريع بقيمة 6,878 ألف دوالر أمريكي في مجال التعليم و5,095 ألف دوالر 
أمريكي في مجال الرعاية الصحية. كما تم تمويل مشاريع الطاقة المستدامة بمبلغ 24,437 ألف دوالر أمريكي.

أهداف البركة )2020-2016(

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

303%1516%1,5003004,548خلق فرص عمل 

 7,888,000تمويل التعليم
دوالر أمريكي

1,577,600 
دوالر أمريكي

6,833,814 
87%433%دوالر أمريكي

 240,000التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

48,000 
دوالر أمريكي

44,016 
18%92%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

5,255,000 
دوالر أمريكي

1,051,000 
دوالر أمريكي

4,928,951 
94%469%دوالر أمريكي

 التبرع
للرعاية الصحية

575,000 
دوالر أمريكي

115,000 
دوالر أمريكي

166,455 
29%145%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

24,954,000 
دوالر أمريكي

7,192,956 
29%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 تمويل
كفاءة الطاقة

 لم تتم
المشاركة

24,954,000 
دوالر أمريكي

17,243,830 
69%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 13,958,000المجموع
دوالر أمريكي

52,699,600 
دوالر أمريكي

36,410,022 
261%69%دوالر أمريكي

%99

%1

 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

524.8
مليون دوالر أمريكي

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية 

الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

مشاريع تنمية المجتمع
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الجمهورية اللبنانية
بنك البركة لبنان ش.م.ل.

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

4التعليم 

مشاريع تنمية المجتمع

30الرعاية الصحية

41التدريب المهني

155خدمات المجتمع

30الثقافة والفنون واآلداب

5البيئة والطاقة المستدامة

7االفراد ذوي االحتياجات الخاصة

272المجموع

شارك بنك البركة لبنان في برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية من خالل برنامج البركة الخيري، 
وبرنامج البركة للقرض الحسن، وبرنامج البركة للفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية خالل عام 2019.
وكجزء من البرنامج الخيري قام البركة لبنان بتقديم دعم بقيمة 272 ألف دوالر أمريكي للمؤسسات التعليمية 
الفن  وتعزيز  المجتمع،  تنمية  مشاريع  ومبادرات  والمحتاجين،  الموهوبين  للطالب  الدراسية  المنح  وبرامج 

والثقافة واآلداب، باإلضافة إلى مبادرات البيئة والطاقة المستدامة وأخيرا لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة.
مساهمة بنك البركة لبنان في البرنامج الخيري كما يلي:

%83

%11

%6

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

272,000
دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

الفنون والثقافة واآلداب

التعليم والبيئة والطاقة 
المستدامة واالفراد ذوي 

االحتياجات الخاصة

 32,593,000
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة لبنان
)األعمال الخيرية والقرض الحسن والفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية(
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 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية – 2019

مساهمات البرنامج الخيري

32.3
مليون دوالر أمريكي

%98

%2

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية 

الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

مشاريع تنمية المجتمع 
والقرض الحسن للعمالء

ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

20الرعاية الصحية

383السكن االجتماعي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

2,254الزراعة والصيد والغابات

1,783الصناعة

1,369الغزل والنسيج

5,916البناء والعقارات

3,409تجارة السلع االستهالكية

16,956اخرى

199القرض الحسن للعمالء

32,289المجموع

كما قام البنك بتمويل برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية وفقا للشريعة بمبلغ 32,289 ألف 
دوالر أمريكي في مشاريع تنمية المجتمع ومجاالت الصناعات المحلية وشركات األعمال الصغيرة والمتناهية 

الصغر، على النحو التالي:

قدم بنك البركة لبنان قرضًا حسنًا بقيمة 32 ألف دوالر أمريكي إلى 8 أشخاص من الموظفين.

كما هو مبين أدناه، ساهم بنك البركة لبنان في تحقيق أهداف البركة من خالل المساعدة في خلق 1,724 
فرصة عمل، وتم تمويل ودعم مشاريع بقيمة 96 ألف دوالر أمريكي في مجال التعليم، و50 ألف دوالر 

أمريكي في مجال الرعاية الصحية. كما تم تمويل مشاريع الطاقة المستدامة بقيمة 50 ألف دوالر.

أهداف البركة )2020-2016(

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

160%802%1,0752151,724خلق فرص عمل 

 12,500,000تمويل التعليم
دوالر أمريكي

2,500,000 
دوالر أمريكي

91,732 
1%4%دوالر أمريكي

 35,000التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

7,000 
دوالر أمريكي

3,982 
11%57%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

50,000,000 
دوالر أمريكي

10,000,000 
دوالر أمريكي

20,000 
0.2%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 التبرع
للرعاية الصحية

60,000 
دوالر أمريكي

12,000 
دوالر أمريكي

30,073 
50%251%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

100,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 تمويل
كفاءة الطاقة

 لم تتم
المشاركة

100,000 
دوالر أمريكي

50,000 
50%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 62,595,000المجموع
دوالر أمريكي

12,719,000 
دوالر أمريكي

195,787 
2%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة
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الجمهورية السورية العربية
بنك البركة سورية ش.م.م

ألف دوالر أمريكيالبرنامج الخيري 2019

48التعليم

مشاريع تنمية المجتمع

14الرعاية الصحية

51التدريب المهني

6الترويج والتطوير لألعمال البحثية

3الفنون والثقافة واآلداب

14الشباب والرياضة

7االفراد ذوي االحتياجات الخاصة

64المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

207المجموع

شارك بنك البركة سورية في البرنامج الخيري من خالل تمويل مختلف المبادرات واألنشطة التي بلغت 206 
ألف دوالر أمريكي في عام 2019. وقد تم تقديم الدعم في المجاالت التالية:

%31

%31

%23

%15

البرنامج الخيري - 2019

مساهمات البرنامج الخيري

207,000
دوالر أمريكي

مشاريع تنمية المجتمع

المجتمعات ذات 
التحديات االقتصادية 

التعليم

الشباب والرياضة 
واالفراد ذوي االحتياجات 

الخاصة والترويج والتطوير 
لألعمال البحثية والثقافة 

والفنون واآلداب 

 18,792,000
دوالر أمريكي

 إجمالي برامج بنك البركة سورية
 )األعمال الخيرية والفرص االقتصادية

واالستثمارات االجتماعية(
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 برنامج الفرص
 االقتصادية واالستثمارات

االجتماعية

مساهمات البرنامج الخيري

18.6
مليون دوالر أمريكي

%54

%46

الصناعات المحلية 
والمشاريع المتناهية 

الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

مشاريع تنمية المجتمع

ألف دوالر أمريكيبرنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية 2019

مشاريع تنمية المجتمع

952الرعاية الصحية

7,633السكن االجتماعي

الصناعات المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

1,095الصناعة 

367الغزل والنسيج

87المواصالت

214البناء والعقارات

4,131تجارة السلع االستهالكية

550اخرى

3,556الرعاية الصحية

18,585المجموع

كما ساهم بنك البركة سوريا في تمويل برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية بمبلغ 18,586 
ألف دوالر أمريكي تم تقديمه لتمويل الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 
وفقًا للشريعة االسالمية وذلك في سياق دعم جهود التنمية االقتصادية في سوريا في مختلف المجاالت.

ساهمت البركة سوريا في برنامج االلتزام بالوقت من خالل 200 موظف قضوا 980 ساعة. واستفاد من 
البرنامج 1,659 شخص.

كما هو موضح أدناه، ساهم بنك البركة سورية في تحقيق أهداف البركة من خالل المساعدة في إضافة 
1,455 وظيفة، ومولت مشاريع بقيمة 58 ألف دوالر في التعليم، و19,007 ألف دوالر في مجال الرعاية 

الصحية، و1,147 ألف دوالر في الطاقة المستدامة.

أهداف البركة )2020-2016(

أهداف البركة
 الهدف

المنجز في 2019هدف 2019لـ5 سنوات
 نسبة االنجاز

من هدف 2019

 نسبة االنجاز
 من الهدف

لـ5 سنوات 

146%728%1,0002001,455خلق فرص عمل 

 264,808تمويل التعليم
دوالر أمريكي

52,962 
دوالر أمريكي

9,931 
4%19%دوالر أمريكي

 38,874التبرع للتعليم
دوالر أمريكي

7,775 
دوالر أمريكي

47,958 
123%617%دوالر أمريكي

 تمويل
الرعاية الصحية

5,296,160 
دوالر أمريكي

1,059,232 
دوالر أمريكي

18,993,475 
359%1793%دوالر أمريكي

 التبرع
للرعاية الصحية

12,181 
دوالر أمريكي

2,436 
دوالر أمريكي

13,928 
114%872%دوالر أمريكي

 تمويل
مشاريع الطاقة 

المتجددة

 لم تتم
المشاركة

500,000 
دوالر أمريكي

1,146,789 
229%دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 تمويل
كفاءة الطاقة

 لم تتم
المشاركة

35,000 
دوالر أمريكي

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 لم تتم
المشاركة

 5,612,023المجموع
دوالر أمريكي

1,657,405 
دوالر أمريكي

20,212,081 
360%1,220%دوالر أمريكي



مجموعة البركة المصرفية
تقرير االستدامة والمسؤولية اإلجتماعية 2019 48

المملكة المغربية
بنك التمويل واإلنماء

المملكة العربية السعودية
اتقان كابيتال

أطلق بنك التمويل واإلنماء عملياته خالل شهر ديسمبر 2017.يلتزم 
بنك التمويل واإلنماء بنفس قيم المسؤولية االجتماعية واالستدامة 

مثل باقي وحدات المجموعة.

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



الجزء الثالث

تأثير البركة



مجموعة البركة المصرفية50
تقرير االستدامة والمسؤولية اإلجتماعية 2019

يوم الشجرة 2019
شهد أسبوع الشجرة لهذا العام تشجيع مواطني جنوب إفريقيا على االحتفال بجاذبية األشجار وقيمتها من 

خالل زراعة أشجار أصلية جديدة كمساهمة عملية في تحسين البيئة.

لعب بنك البركة دوًرا رئيسًيا خالل أسبوع الشجرة ، حيث قام بتثقيف الشباب حول األهمية الحيوية لألشجار، 
وزرع 300 شجرة أصلية في 10 مدارس في ست مناطق بالدولة، وشجع المؤسسات التعليمية المشاركة 

على تنظيم مسابقات فنية أو شعرية تتعلق بالبيئة وقدم البنك جوائز لها.

مبادرات
جنوب أفريقيا

1. مبادرات 
البركـــــــــــة
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لعب بنك البركة دوًرا رئيسًيا خالل أسبوع 
 الشجرة، حيث قام بتثقيف الشباب

حول األهمية الحيوية لألشجار، وزرع 
 300 شجرة أصلية في 10 مدارس

في ست مناطق بالدولة”.
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االستثمارات االجتماعية في 2019
واصل البركة ترك تنفيذ المشاريع التي تفيد القضايا الهامة مثل التعليم والصحة والبيئة في نطاق أنشطة 

المسؤولية االجتماعية للشركات.

تم تأسيسها بواسطة البنك، لقد منحت مؤسسة Bereket منًحا دراسية لـ 62،454 طالًبا حتى اآلن. لعبت 
المؤسسة دوًرا رئيسًيا في االستثمارات االجتماعية للبركة ترك منذ عام 1987.

القيمة التي نولدها للتعليم
:Berket دعم منح مؤسسة

البركة ترك وهي تقوم بتقديم منح دراسية لمساعدة الطالب على مواصلة  لقد تم تأسيسها بواسطة 
92 مرشح  1947 طالبا و  تعليمهم في عام 2019. خالل هذا العام، قدمت المؤسسة منحا دراسية إلى 

للدكتوراه و 1855 طالًبا جامعًيا.

القيمة المضافة لمشروع المستقبل:
في عام 2018 ، بدأت البركة ترك “القيمة المضافة لمشروع المستقبل” ، الذي يهدف إلى ضمان تكافؤ 
الفرص في التعليم. واستمرارًا لتعزيز الجهود في عام 2019 ، حصل البنك على الجائزة البالتينية ، حيث احتل 
المرتبة األولى في “جودة التعليم” في قمة المسؤولية االجتماعية الحادية عشرة التي نظمتها مؤسسة 

المسؤولية االجتماعية للشركات في تركيا.

تم تنفيذ مشروع القيمة المضافة لمشروع المستقبل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، حيث بلغ عدد 
الطالب حوالي 15 ألف طالب وطالبة من 65 مدرسة ابتدائية وثانوية في 46 مقاطعة في البحر األسود 
ووسط األناضول والمنطقة الشرقية ومناطق األناضول وجنوب شرق األناضول. تم تصميم هذه المبادرة 
للوصول إلى المدارس المحرومة التي تفتقر للمساواة في التعليم للحصول على فرص في المدن وفي 

جميع أنحاء تركيا.

مبادرات
تركيــــا

 خـالل العـام، قـدمـت المؤسسـة منحـا
لـ 1947 طالبا و92 مرشحا للدكتوراه 

و1,855 طالبا جامعيا.”
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“ألعاب العقل والذكاء”، التي تم ادخالها كأي دورة اختيارية في المناهج الدراسية وفًقا للبيان الصادر عن 
وزارة التربية الوطنية في العام الدراسي 2013-2012، لم يتم تقديمها في جميع المدارس بسبب عقبات 
لوجستية وعدم كفاية المعرفة بالمنهج. استهدف مشروع البركة تركيا للقيمة المضافة للمستقبل المدارس 
اإلقليمية التي تواجه صعوبات من حيث المساواة في الحصول على الفرص. في إطار هذه المبادرة، تم 
عمل لقاءات مختلفة حول مواضيع األلعاب الذهنية واالبتكار والتعلم الفعال في المدارس المختارة وتم بناء 
مختبرات ألعاب العقل والذكاء المكونة من 105 قطعة. كما تم تزويد المعلمين االستشاريين بتدريبات أولية 
على المبادرة واأللعاب. عالوة على ذلك، تم إعداد كتيب لمراجعة المعلمين خالل العام الدراسي ذي الصلة. 
وفي الوقت نفسه، تم توفير أدلة رقمية للطالب والمعلمين على حد سواء على قناة البركة التركية على 
YouTube حيث يتم وصف قواعد اللعبة وتقنياتها. وبافتراض أن المعلمين سيستمرون في هذه الدورات، 

يتوقع البنك زيادة عدد المستفيدين من المبادرة في السنوات القادمة.

دعم الكتاب:
قدم البركة تركيا دعًما للمكاتب لـ 15 مدرسة ابتدائية وثانوية.

صفوف التكنولوجيا:
األجيال  لمنح  مدارس  ثالث  في  اآللي  والترميز  والكمبيوتر  للتكنولوجيا  دراسية  فصواًل  تركيا  البركة  أنشأ 

الشابة إمكانية الوصول إلى التعليم في التحول الرقمي.
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بنك البركة في لبنان ومن ضمن برنامج المسؤولية االجتماعية قام بإطالق مشروع “تمكين المرأة” وتطوير 
قدراتها واكسابها الخبرات الضرورية للبدء بمشروعها الخاص وذلك عبر تقديم دعم مادي وتعليمي لها على 

مستويات متعددة.

جمع البرنامج بين تمويل المشروع الصغير بالكامل وبين الدورات التدريبية وورش العمل التي تم القيام بها 
في مركز alBaraka Horizon للتدريب في مقر اإلدارة العامة لبنك البركة حيث شملت الدورات التسويق، 

المحاسبة، وإدارة المشاريع الصغرى.

الذي  محمصاني  معتصم  األستاذ  البركة  لبنك  العام  المدير  بسعادة  المشاركات  لتلتقي  مناسبة  وكانت 
أبلغهن دعم بنك البركة المستمر لهن في إطالق مشاريعهن وذلك على المستوى المادي والمهني.

كما قام فريق المسؤولية االجتماعية في بنك البركة بزيارات ميدانية لهذه المشاريع لتقديم الدعم المطلوب 
والمشورة الالزمة لضمان استمراريتها.

بقالة، أشغال  بين طبخ منزلي، دكاكين صغيرة،  توزعت  االعمال  المدعومة مجموعة من  المشاريع  شملت 
يدوية، هدايا ومحل ألعاب.

تكمن أهمية المشروع بأنه ساعد على تحويل ربات المنزل الى رائدات اعمال ومنحهن فرصة المساهمة في 
االقتصاد المحلي وأن يشاركن بإيجابية في المجتمع الذي هن فيه.

مبادرات
لبنان
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شملت المشاريع المدعومة 
مجموعة من االعمال توزعت 

بين طبخ منزلي، دكاكين 
صغيرة، بقالة، اشغال 

يدوية، هدايا ومحل ألعاب”.
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بلغ إجمالي التمويل والمساهمات في برنامج البركة للعمل الخيري في حدود 5,832 ألف دوالر أمريكي في 
عام 2019. وفيما يلي وصف تفصيلي للجهود المبذولة في القطاعات التالية وتأثيرها:

المبين أدناه هو التأثير التمثيلي للبرامج.

التعليم

يعد التعليم من اهم األنشطة الفعالة والحيوية في برنامج البركة للعمل الخيري. كما يعتبر التعليم من أكثر 
األنشطة نشاطا وحيوية في برنامج البركة الخيري.

كما ورد في الجزء الثاني من هذا التقرير، فقد بلغ إجمالي المساهمة في قطاع التعليم 3,022 ألف دوالر 
أمريكي. بينما تم صرف 1,080 ألف دوالر أمريكي على المؤسسات التعليمية القائمة والجديدة و1,248 

ألف دوالر أنفقت على المنح الدراسية.

تمويل المؤسسات التعليمية القائمة والجديدة:

برنامج البركة للمنح الدراسية:

1,754
ألف دوالر أمريكي

1,248
ألف دوالر أمريكي

األثــــــر

•  رعاية 111 مؤسسة تعليمية
•  إنضمام وإستفادة 778,229 طالبًا جديدًا 

للمؤسسات التعليمية
•  عمل 908 موظفًا بدوام كامل

األثــــــر

•  استفادة 2,046 طالبًا

2. برامج البركة:
تأثير البركة - برنامج البركة الخيري



   

كيان البركة
الجزائر

مصر
األردن
لبنان

باكستان
السودان

سوريا
تركيا

تونس

كيان البركة

لبنان

باكستان

سوريا

تونس

تركيا
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برنامج البركة الخيري
مشاريع تنمية المجتمع

تعتبر مشاريع تنمية المجتمع نشاطًا هامًا وحيويًا وعنصرًا أساسيًا في البرنامج الخيري، كما ساهمت جميع 
وتمويل  المهني،  التدريب  المجتمع  تنمية  مشاريع  تشمل  البرنامج.  في  بفعالية  البركة  مجموعة  وحدات 
المشاريع التي تدعم السكن االجتماعي الميسور التكلفة، والرعاية الصحية، وأي شكل آخر من أشكال التنمية 

التي من شأنها أن تكون مفيدة للمجتمع.

كما ورد في الجزء الثاني من هذا التقرير، بلغ إجمالي المساهمات لهذه األنشطة 1,235 ألف دوالر أمريكي. 
بلغ إجمالي المبلغ المقدم لمؤسسات الرعاية الصحية القائمة والجديدة 982 ألف دوالر أمريكي وبلغ إجمالي 

المبلغ المساهم به في التدريب المهني 253 ألف دوالر أمريكي.

التدريب المهني

تمويل المؤسسات القائمة والجديدة: 

تمويل مؤسسات الرعاية الصحية الجديدة والقائمة: 

253
ألف دوالر أمريكي

األثــــــر

•   مشاركة 4,424 متدربًا مهنيًا )1,568 حديثي 
التخرج و2,868 موظف(

•  تمويل 1,865 مؤسسة تدريبية

الرعاية الصحية

982
ألف دوالر أمريكي

األثــــــر

•  رعاية 27 مؤسسة صحية
 •   استفادة 2,216,333 مريضًا من

الخدمات الصحية
 •   عمل 11,634 موظفًا بدوام دائم

في المؤسسات الصحية
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كيان البركة

األردن

لبنان

كيان البركة

جنوب أفريقيا

سوريا

تركيا

كيان البركة

مجموعة البركة المصرفية

لبنان 

باكستان

السودان

تونس

كيان البركة

البحرين
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برنامج البركة الخيري
خدمة المجتمع

الفنون والثقافة واآلداب

798
ألف دوالر أمريكي

6
ألف دوالر أمريكي

األثــــــر

 •   دعم 85 منظمة تنموية واجتماعية
من جمعيات وجمعيات خيرية ومساجد

أنشطة الفنون والحرف اليدوية: 

أنشطة الثقافة:

األنشطة األدبية:

79
ألف دوالر أمريكي

68
ألف دوالر أمريكي

األثــــــر

•   رعاية 20 مشروعا لألعمال البحثية واألدبية 
والفنون والثقافة واآلداب

•   رعاية 17 مؤتمرا وبرنامجا لألعمال البحثية 
واألدبية والفنون والثقافة واآلداب

•   رعاية 4 إصدارات للفنون واألعمال البحثية 
اإلسالمية

 •   1,027 إجمالي األفراد المستفيدين من
هذه البرامج



كيان البركة

سوريا

تونس

تركيا

كيان البركة

السودان

تركيا

كيان البركة
مجموعة البركة المصرفية

البحرين
سوريا

السودان
جنوب أفريقيا

تونس

كيان البركة

لبنان

باكستان

تركيا

جنوب أفريقيا
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األعمال العلمية واألدبية

األثــــــر

•   11 مشروًعا من أعمال الشريعة اإلسالمية 
والمصرفية والتمويلية

•  15 مؤتمرا وبرنامجا للفنون والثقافة واآلداب
•  استفادة 213 فردًا

األثــــــر

•  رعاية 5 مشاريع
•  رعاية 11 نشاط وفعالية

•  استفادة 311 فردا من البرنامج

أعمال الشريعة اإلسالمية العلمية:

31
ألف دوالر أمريكي

56
ألف دوالر أمريكي

52
ألف دوالر أمريكي

52
ألف دوالر أمريكي

برنامج البركة الخيري

األعمال المصرفية والتمويل العلمي:

برامج الشباب والرياضة

البيئة والطاقة المستدامة
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كيان البركة
الجزائر

البحرين
األردن
لبنان

باكستان
السودان
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كيان البركة
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كيان البركة

تونس
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برنامج البركة الخيري
األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

84
ألف دوالر أمريكي

149
ألف دوالر أمريكي

12
ألف دوالر أمريكي

األثــــــر

•  رعاية 19 مشروعًا
 •   استفادة 8,634 فردًا من

ذوي االحتياجات الخاصة

المجتمعات ذات التحديات االقتصادية

األثــــــر

•  رعاية 29مشروعًا
•  استفادة 35,305 شخصًا من هذا البرنامج

األثــــــر

•  استفادة 3 أفراد

رعاية الطفل



 مجموعة البركة المصرفية والبحرين ولبنان وباكستان
30%وجنوب أفريقيا والسودان وسوريا وتونس

26%تركيا

20%األردن

13%الجزائر

11%مصر
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مساهمات البرنامج الخيري

البرنامج الخيري
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كيان البركة

مجموعة البركة المصرفية

الجزائر

البحرين

مصر

األردن

لبنان

باكستان

السودان

تركيا

49%األردن

31%تركيا

 مجموعة البركة المصرفية والجزائر والبحرين ومصر ولبنان
20%وباكستان والسودان
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برنامج البركة للقرض الحسن
يعتبر برنامج القرض الحسن جزءًا مهمًا من برامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية. قدمت كل من 
مجموعة البركة والجزائر والبحرين ومصر واألردن ولبنان وباكستان والسودان وتركيا مساهمة إجمالية قدرها 

16,837 ألف دوالر أمريكي في عام 2019 والتي تم منحها إلى 28,187 شخصًا في هذا البرنامج.

المبين أدناه هو التأثير التمثيلي للبرنامج.

برنامج القرض الحسن

16,837
ألف دوالر أمريكي

األثــــــر

•  استفادة 28,187 شخصًا

مساهمات برنامج القرض الحسن

 برنامج
القرض الحسن



كيان البركة

الجزائر
مصر

األردن
لبنان

باكستان
جنوب افريقيا

السودان
سوريا

تركيا
تونس

كيان البركة
األردن
لبنان

باكستان
سوريا

تركيا
تونس

كيان البركة

البحرين
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برنامج البركة للفرص االقتصادية واالستثمارات 
االجتماعية

مشاريع تنمية المجتمع

برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية هو البرنامج الثالث في تقرير االستدامة والمسؤولية 
واالستثمارات  االقتصادية  الفرص  برنامج  في  البركة  وحدات  وساهمت  البركة.  مجموعة  في  االجتماعية 

االجتماعية بمبلغ 3,342,986 ألف دوالر أمريكي في عام 2019.

المحلية  الصناعات  وأيضًا  االجتماعي  السكن  الصحية،  كالرعاية  المجتمع  تنمية  مشاريع  البرنامج  هذا  ويضم 
والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للقطاعات الفرعية التالية:

المبين أدناه هو التأثير التمثيلي للبرامج.

الرعاية الصحية

111,672
ألف دوالر أمريكي

316,557
ألف دوالر أمريكي

3,005
ألف دوالر أمريكي

السكن االجتماعي

التعليم

األثــــــر

•  488 مؤسسة تم تمويلها
•  88,913 مريضًا استفاد

•  6,625 موظفًا بدوام دائم

األثــــــر

•  13,334 مشروعًا سكنيًا تم توفيره

األثــــــر

•  تم تمويل مؤسسة تعليمية واحدة
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كيان البركة

مصر 

األردن

لبنان

باكستان

جنوب إفريقيا

السودان

سوريا

تركيا

تونس

57%تركيا

16%باكستان

 الجزائر والبحرين ومصر والسودان وجنوب أفريقيا
وتونس ولبنان وسوريا

%16

11%األردن
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الصناعات المحلية والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
يندرج ضمن  ثاني قطاع فرعي  والمتوسطة هي  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمشاريع  المحلية  الصناعات 
برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية. وينقسم بدوره إلى القطاعات التالية لضمان التعرف 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  والمؤسسات  المحلية  الصناعات  المشاريع:  لهذه  الموجه  التمويل  نوع  على 

والمتوسطة للقطاعات النوعية:

التوزيع حسب القطاعات االقتصادية

تشتمل القطاعات االقتصادية التي أولتها مجموعة البركة قدرًا عاليًا من التركيز على كل من الزراعة والبستنة، 
والقطاع الصناعي والتصنيع، والخدمات، واإلنشاءات والعقارات، والقطاع التجاري، والسياحة، والنقل، والحرف 
والصناعات التقليدية، إلى جانب غيرها من القطاعات األخرى. وبلغ إجمالي إسهام مجموعة البركة في تلك 

المشاريع 2,838,692 ألف دوالر أمريكي.

الصناعات المحلية والمشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر والصغيرة

مساهمات برنامج الفرص االقتصادية واالستثمارات االجتماعية

برنامج الفرص 
االقتصادية 

واالستثمارات 
االجتماعية

2,838,692
ألف دوالر أمريكي

األثــــــر

•   إنشاء 2,711 مشروعًا بما في ذلك في 
المناطق محدودة الدخل

 •   عمل 13,615 موظفًا بدوام كامل في
هذه المشاريع

•   753,485 ألف دوالر كان إجمالي إيرادات 
 الصناعات المحلية والمتناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة



عدد الموظفين كيان البركة
عدد المستفيدينالساعاتالمساهمين

26321045,189تركيا

612401,791مصر

2009801,659سوريا

272834.5799األردن

160435.522,226جنوب إفريقيا

178274.51,298باكستان 

1,0795868.532,962المجموع 

36%تركيا

21%مصر

17%سوريا

14%األردن

12%جنوب أفريقيا وباكستان
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برنامج البركة لاللتزام الزمني
الساعات التطوعية للتأثير االجتماعي

مساهمات برنامج االلتزام الزمني )الساعات(

برنامج االلتزام 
الزمني





الجزء الرابع

المنهجية
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المنهجـية
االستدامة والمسؤولية االجتماعية هي جزء ال يتجزأ من رؤية البركة ونموذج أعمالها. وهذا يعني أننا على 
صلة بازدهار المجتمعات التي نعمل فيها1. من خالل هذا التقرير، نحن نسعى إلى إطالع أصحاب المصلحة 

في مجموعة البركة المصرفية على التزامنا وتفانينا ومساهماتنا تجاه المسؤولية االجتماعية.

البرامج  هذه  شرح  )تم  المختلفة  البركة  برامج  خالل  من  االجتماعية  مسؤوليتنا  تنفيذ  إلى  نهدف  ونحن 
بالتفصيل في التقرير(.

إن منهجنا يتضمن القيام بإرسال استبيانات مختلفة إلى وحداتنا المصرفية مع مبادئ توجيهية وتفصيلية من 
التابعة. وفي حين  البيانات النوعية والكمية من الوحدات  البيانات بدقة. ونقوم باستالم كل من  أجل جمع 
إننا نقدم عن طريق البيانات الكمية المعلومات المتعلقة بالمبالغ المنفقة على مختلف البرامج، فإن البيانات 

النوعية تركز على فوائد هذه البرامج.

أجل  ومن  التحليل.  قبل  االقتضاء  التوضيحات حسب  المستلمة وطلب  للبيانات  فحوصات  بإجراء  نقوم  ثم 
الحصول على تفسير مفصل للردود المستلمة، نقوم بترتيب لقاءات مباشرة مع المعنيين في الوحدات 

المصرفية عبر رسائل البريد اإللكترونية، والمؤتمرات الصوتية وعن طريق الفيديو.

1  نقيس تأثيرنا على االقتصاد الحقيقي والمجتمعات على أساس اعتبارات مختلفة. وتشمل المعلومات الكمية حجم التمويل والتبرع المقدم للتعليم. وحجم 
الشريعة  مجال  في  العلمية  البحوث  وتطوير  وتعزيز  والثقافة،  اآلداب  رعاية  الفنون،  المهني،  والتدريب  االجتماعي  السكن  لمشاريع  المقدم  والتبرع  التمويل 
اإلسالمية، واألعمال المصرفية والمالية، والشباب والرياضة. واالستثمارات ذات الصلة بالطاقة المستدامة والبيئة ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة، ورعاية المجتمعات 
المحلية التي تواجه صعوبات اقتصادية، والقرض الحسن، والتمويل الصناعي والتعدين، وتمويل البناء، وتمويل المستهلكين، والتمويل الحكومي والتكنولوجيا، 
والمطاعم،  والفنادق  والسياحة،  النقل،  وتمويل خدمات  والتشجير،  األسماك  والزراعة، وصيد  العامة،  التجارة  وتمويل  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  وتمويل 
وتمويل الخدمات والمرافق العامة، وتمويل المعدات العلمية والمهنية، وتمويل معدات النقل واآلالت والمعدات وتمويل اآلالت الكهربائية، وتمويل إنتاج المعادن 
األساسية والجير واإلسمنت، والمنتجات ذات الصلة بالزجاج والمنتجات الزجاجية وتمويل الفخار والسيراميك وتمويل إنتاج المنتجات البالستيكية، وتمويل تكرير 
البترول، وتمويل المواد الكيميائية الصناعية، وتمويل إنتاج الورق، وتمويل المالبس )الجاهزة أو غير ذلك(، والتمويل العقاري التجاري، واألثاث وتمويل األخشاب، 
صناعة األحذية، تمويل المنتجات وتمويل الخدمات والنسيج والغزل، وتمويل الصادرات والواردات. ومن الناحية الكمية، نجمع بيانات ومعلومات منفصلة عن العديد 
المستدامة بما في  للتنمية  البركة  بيانات كمية ونوعية حول أهداف  نتلقى  إلى ذلك،  المذكورة أعاله لقياس مساهمتنا. باإلضافة  القطاعات االقتصادية  من 

ذلك عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها، المبلغ اإلجمالي الممول والمتبرع به لقطاعي التعليم والرعاية الصحية ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.




