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كلمة الرئيس التنفيذي

رجل ال ُم ُثل العليا والرؤية العميقة
()1941-2020

إنهــا مــن اللحظــات الصعبــة والمؤلمــة فــي
حياتــي أن أكتــب هــذه المقدمــة لهــذه النشــرة.
لقــد تــرك رحيــل مؤســس مجموعتنــا الشــيخ صالــح عبــد هللا كامــل إلــى
رحمــة هللا تعالــي فرا ًغــا كبيــرً ا فــي قلوبنــا.
لكننــي أود أن أكتــب هنــا بعــض األســطر عــن هــذه الشــخصية العظيمــة
التــي عايشــتها بصــورة شــبه يوميــة علــى مــدار العشــرون عامــا الماضيــة
فــي عالقتــي معــه.
عالقتــي مــع الشــيخ صالــح تعــود ألكثــر مــن ثالثيــن عامــا ،وكنــت حينهــا
أتــرأس مجلــس إدارة بنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة لالســتثمار
والخدمــات ،وأنشــأنا حينهــا قســم للخدمــات المصرفية اإلســامية عام 1987
يتبــع البنــك وذلــك بتكليــف مــن األســتاذ عبــد هللا عمــار الســعودي الرئيــس
التنفيــذي للمؤسســة العربيــة المصرفيــة آنــذاك .وحينهــا ال بــد مــن االعتــراف
إن تأســيس هــذا القســم جــاء بفضــل المبــادرات التــي اتخذتهــا البحريــن،
ومصــرف البحريــن المركــزي ،بتهيئــة البيئة التشــريعية النطــاق واحتضان
العمــل المصرفــي اإلســامي ،لكــن مــا حفــز تأســيس القســم أيضــا هــو مــا
كنــا نشــهده حولنــا مــن حركــة نشــطة لتأســيس المصــارف اإلســامية ،وكان
للشــيخ صالــح دورا أساســيا فيهــا .فبعــد تأسيســه البنــك اإلســامي األردنــي

كأول مصــرف إســامي فــي األردن عــام ( ،)1978أســس بنــك البركــة
مصــر ( )1980وبنــك البركــة تونــس ( )1983وبنــك البركــة الســودان
( )1984وبنــك البركــة اإلســامي – البحريــن ( )1984وبنــك البركــة
تركيــا ( )1985وبنــك البركــة المحــدود – جنــوب أفريقيــا ( ،)1989قبــل
أن يؤســس مصرفيــن أخريــن فــي كل مــن لبنــان والجزائــر عــام .1991
ونحــن لــو نظرنــا للظــروف التــي واكبــت تأســيس هــذه البنــوك ،وخاصــة
الظــروف االقتصاديــة والماليــة التــي كانــت تعيشــها البلــدان التــي تأسســت
فيهــا هــذه البنــوك لبــرزت أمامنــا حقيقــة علــى غايــة األهميــة ،وهــي الرؤيــة
الحصيفــة والبعيــدة المــدى التــي تقــف خلــف  ،بالنظــر لكــون تلــك الظــروف
لــم تكــن مشــجعة للغايــة ،بــل وتوحــي بعــدم مالءمتهــا لنجــاح هــذه البنــوك،
ولكــن اإليمــان العميــق لــدى الشــيخ صالــح بقــوة تأثيــر وفاعليــة العمــل
المصرفــي اإلســامي وقدرتــه علــى اســتنهاض المجتمــع ماليــا واقتصاديــا
كان هــو العامــل األول وراء تأسيســها ،وقــد ثبــت مــع األيــام أنــه إيمــان نابــع
مــن نظــرة حصيفــة وفريــدة ال يملكهــا المســتثمرين الــذي يســعون لتحقيــق
الربــح ،وإنمــا يملكهــا مــن يــرى أن المــال الــذي بيــده والتــي وهبهــا هللا لــه
هــو أمانــة يجــب أن توظــف علــى أحســن وجــه فــي خدمــة المجتمــع.
و إزاء هــذا الزخــم فــي العمــل المصرفــي اإلســامي محليــا وعربيــا ،عملنــا
آنــذاك علــى تحويــل قســم الخدمــات المصرفيــة اإلســامية إلــى بنــك إســامي
منفصــل ،وقــد تــم ذلــك بالفعــل فــي العــام  ،1998حيــث تســلمت منصــب
رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي خــال الفترة مــن  ،2000 – 1998وحينها
بــدأت عالقــات العمــل مــع الشــيخ صالــح ومجموعــة دلــة البركــة ،حيــث
قمــت بعــدد مــن الزيــارات لالجتمــاع مــع الشــيخ فــي جــدة للترتيــب لعــدد
مــن التســهيالت االئتمانيــة للمجموعــة .وفــي هــذه اللقــاءات تحديــدا شــدتني
أحاديــث الشــيخ صالــح عــن الصيرفــة اإلســامية واالقتصــاد اإلســامي،
فقــد كان الرجــل يتحــدث بعمــق وسالســة ووضــوح عــن قــوة االقتصــاد
اإلســامي فــي المجتمــع ،وحجــم مــا يرتكــز عليــه مــن قيــم نبيلــة وغايــات
ســامية ،وأدوات حصيفــة لنشــر العدالــة فــي المجتمــع كالــزكاة والوقــف،
واللذيــن كان للشــيخ صالــح مســاهمات تأصيليــة رائــدة فــي كيفيــة توظيفهمــا
بالصــورة المثلــى فــي خدمــة المجتمــع .وال أنكــر أن هــذه األحاديــث أدخلــت
قناعــات جديــدة بالكامــل لــدي باإليمــان بالعمــل المصرفــي اإلســامي،
وفتحــت أمامــي آفــاق جديــدة مــن الــرؤى لدورنــا كمصرفييــن ومســئوليتنا
تجــاه مجتمعاتنــا .وقــد أثمــرت بالفعــل فــي إحــداث نقطــة تحــول جديــدة فــي
مســيرتي المصرفيــة.
وقــد تزامنــت مغادرتــي المؤسســة العربيــة المصرفيــة عــام  2000بعــد
مســيرة اســتمرت لمــدة عشــرين عامــا انطــاق إجــراءات تأســيس مجموعــة
البركــة المصرفيــة فــي البحريــن ،تــم تكليفــي باســتكمال إجــراءات التأســيس
وتوليــت حينهــا منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة .فــي هــذه الفتــرة

نبض البركة يوليو 2020

03

بــدأت مرحلــة جديــدة فــي عالقتــي مــع الشــيخ صالــح عبــدهللا كامــل باعتبــاره
مؤســس ومالــك بنــوك المجموعــة .وأتذكــر أننــي التقيتــه رحمــه هللا فــي
فبرايــر  2000وقدمــت لــه ورقــة عمــل تضمّنــت خطــة دمــج كافــة بنــوك
البركــة تحــت مظلــة المجموعــة ،واســتراتيجيات عملهــا بعــد التأســيس بمــا
فــي ذلــك خطــة االكتتــاب العــام فــي جــزء مــن أســهمها فــي العــام .2006
ولألمانــة والتاريــخ ،فقــد وقــف الشــيخ صالــح عبــدهللا كامــل برؤيــة ثاقبــة
ومرشــدة وموجهــة لهــذه الخطــة وأثراهــا بحصيلــة علمــه وقيمــه النبيلــة،
وهكــذا اختطــت المجموعــة منــذ تأسيســها نهجــا مختلفــا تمامــا عــن نمــاذج
العمــل المصرفــي اإلســامي الســائدة آنــذاك ،نهجــا ســعى بــكل جهــد لتجســيد
رؤيــة الشــيخ صالــح عبــدهللا كامــل للعمــل المصرفــي اإلســامي فــي كافــة
أبعــاده الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة .واليــوم وبعــد مــرور نحــو عقدين،
نســتطيع القــول إن كافــة البنــود التــي تضمنتهــا تلــك الورقــة أصبحــت واقعـاً،
فالمؤسســة التــي انطلقــت مــن  132فرع ـا ً فــي العــام  2003باتــت تملــك
أكثــر مــن  700فــروع بمعــدل نمــو بلــغ  36فرع ـا ً فــي كل عــام ،وارتفــع
عــدد الموظفيــن مــن  3233إلــى  12,540موظف ـاً.

إن مســيرة مجموعــة البركــة المصرفيــة عبــر عشــرين عامــا تســجل عبــر
مختلــف منعطفاتهــا وإنجازاتهــا قصــص نجــاح كان يرجــع الفضــل فيهــا
بعــد هللا ســبحانه وتعالــى إلــى حكمــة رؤيــة وتوجيهــات الشــيخ صالــح
عبــدهللا كامــل وإيمانــه العميــق بالمثــل النبيلــة التــي تقــود المجتمــع للصــاح
 ،هــذه الرؤيــة والتوجيهــات كانــت تأخــذ مســارها إلــى كافــة جوانــب أعمــال
المجموعــة بصــورة شــبه يوميــة ،ولــن يســعنا المجــال هنــا للتوســع فيهــا،
ولكننــا بالتأكيــد ســوف نستشــعر أهميتهــا ونفتقدهــا فــي حياتنــا ،وفــي مســيرة
البركــة بعــد رحيلــه ،وعزائنــا أن المجموعــة باتــت راســخة فــي بنيانهــا،
وقــادرة علــى مواصلــة حمــل شــعلة مثلــه العليــا كمرشــد لهــا فــي مواصلــة
مســيرتها نحــو األفضــل إن شــاء هللا.
رحمك هللا أيها الشيخ الجليل برحمته الواسعة ،وإنا هلل وإنا اليه راجعون.

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي
مجموعــة البركة المصرفية
نبض البركة يوليو 2020

04

الشيخ صالح
عبدالله كامل (رحمه الله)
مؤسس مجموعة شركات دلة البركة

رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية

انتقــل إلــى رحمــة هللا تعالــي معالــي الشــيخ صالــح عبــد هللا كامــل ،رئيــس
مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة ( )ABGومؤسســها ،فجــر يــوم
الثالثــاء  18مايــو .2020
وعــرف عــن الشــيخ صالــح كامــل رحمــه هللا بأنــه رائــد الصيرفــة اإلســامية
الحديثــة والخدمــات المصرفيــة والماليــة التشــاركية ومؤســس نهضتهــا علــى
مســتوى الكثيــر مــن الــدول اإلســامية .كمــا عــرف عنــه عالميــا بكونــه
أعلــى مرجعيــة لفلســفة االقتصــاد اإلســامي .وانطالقــا مــن ريادتــه فــي
أعمــال الخيــر ،فقــد كانــت التزامــات الشــيخ صالــح رحمــه هللا ومســاهمته
فــي تنميــة المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم ال نظيــر لهــا.
وقــد تــرأس الشــيخ صالــح كامــل رحمــه هللا مجلــس إدارة مجموعــة دلــة
البركــة ،وهــي إحــدى أكبــر مجموعــات األعمــال فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،والتــي أسســها قبــل أكثــر مــن  50عامًــا ،كمــا أنشــأ البركــة
لالســتثمار والتنميــة ،وهــي شــركة قابضــة للعديــد مــن البنــوك والمؤسســات
الماليــة اإلســامية والشــركات فــي مختلــف األعمــال المتنوعــة حــول العالــم.
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باإلضافــة إلــى كونــه رئي ًســا وعضــو مجلــس إدارة للعديــد مــن الشــركات
فــي مجموعــة دلــة البركــة ،كان الشــيخ صالــح كامــل رحمــه هللا عضــو فــي
مجالــس إدارة العديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات االجتماعيــة والخيريــة
والثقافيــة مثــل مؤسســات الفكــر العربــي ،ومؤسســة الملــك عبــد العزيــز
ورجالــه للموهبــة واإلبــداع ،وصنــدوق التضامــن اإلســامي واألكاديميــة
العربيــة للتمويــل والمصــارف.
كمــا كان الشــيخ صالــح كامــل رحمــه هللا رئيســا للغرفــة اإلســامية للتجــارة
والصناعــة والزراعــة ،وغرفــة تجــارة وصناعــة جــدة ،ورئيــس المجلــس
العــام للمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســامية .وهــو عضــو الهيئــة
االستشــارية لرئيــس البنــك اإلســامي للتنميــة.
وفــي هــذه المناســبة األليمــة ،قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة
المصرفيــة األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف “ ،لقــد رحــل اليوم مرشــدنا ومصدر
إلهامنــا األول .وإذ ننعــي بــكل آســى وحــزن فــي مجموعــة البركــة المصرفيــة
وعبــر كافــة وحداتهــا ومكاتبهــا رحيــل هــذا القائــد العظيــم ،فــأن عهدنــا إليــه
هــو أننــا ســنواصل بــكل جهدنــا حمــل شــعلة المثــل الســامية التــي ســعى رحمه

هللا طــوال حياتــه لتحقيقهــا خدمــة للمجتمعــات واإلنســانية ومســاعدتها علــى
االزدهــار مــن خــال تطبيــق قواعــد الشــريعة المتعلقــة باســتثمار ملكيــة رأس
المــال فــي إعمــار األرض واســتثمارها وتنميتهــا وتوســعتها”.
وتقديــراً لمســاعيه ومســاهماته الشــخصية المتميــزة والرائعــة فــي تعزيــز
التنميــة االقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل والرفاهيــة ،حصــل الشــيخ صالــح
كامــل رحمــه هللا علــى العديــد مــن األوســمة واأللقــاب والجوائــز بمــا فــي ذلــك
وســام االســتقالل األردنــي ،ووســام الملــك عبــد العزيــز  -المملكــة العربيــة
الســعودية ،والوســام العلــوي  -المغــرب ،والجائــزة الملكيــة للتمويل اإلســامي
 ماليزيــا وجائــزة المصرفــي اإلســامي مــن البنــك اإلســامي للتنميــة.وفــي هــذه المناســبة الحزينــة ،يعــرب رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة
مجموعــة البركــة المصرفيــة والرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة
للمجموعــة ومجالــس إدارة واإلدارات التنفيذيــة فــي كافــة الوحــدات وجميــع
العامليــن فــي البركــة عــن حزنهــم الشــديد بهــذا المصــاب الجلــل ،ســائلين
المولــى العلــي القديــر أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه،
معربيــن عــن خالــص التعــازي القلبيــة ألفــراد أســرته الكريمــة.
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من أقوال الفقيد رحمه الله
“إن الغرض من وجود اإلنسان على األرض ،بأمر من
الله تعالى ،هو إعمارها وتزيينها وبناءها ونماءها.
لذلك ،فأن اإلنسان موجود لخلق وظائف لآلخرين.
وبالتالي ،فإن الثروة الممنوحة لنا هي لله سبحانه
وتعالى “.
الشيخ صالح عبدالله كامل
()1941-2020
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عبد الله صالح كامل
رئيسا لمجلس إدارة مجموعة
البركة المصرفية
الكثيــر مــن اإلنجــازات التــي حققتهــا إلــى جانــب والــده مؤســس المجموعــة
رحمــه هللا.
إلــى جانــب ذلــك ،األســتاذ عبــد هللا صالــح كامــل هــو رئيــس مجلــس إدارة
شــركة عســير ،ورئيــس مجلــس أمــاك للتنميــة والتمويــل العقــاري ،ورئيــس
مجلــس إدارة مؤسســة عــكاظ للصحافــة والنشــر ،ونائــب رئيس مجلــس إدارة
مدينــة الملــك عبــد هللا االقتصاديــة إعمــار .وقــد شــغل ســاب ًقا العديــد مــن
المناصــب التنفيذيــة فــي مجموعــة دلــة البركــة ،وبلغــت ذروتهــا فــي منصــب
نائــب الرئيــس لقطــاع األعمــال حتــى عــام  1999عندمــا تولــى منصبــه
الحالــي .ويمتلــك األســتاذ عبــد هللا صالــح كامــل خبــرة متنوعــة تزيــد عــن
 30عا ًمــا فــي القطاعــات المصرفيــة واالســتثمارية والصناعيــة.
وفــي هــذه المناســبة قــال األســتاذ عبــد هللا صالــح كامــل “أتوجــه بالشــكر
والتقديــر ألخوانــي فــي مجلــس إدارة المجموعــة بتشــريفي برئاســة مجلــس
إدارة المجموعــة ،وهــو منصــب فيــه امتحــان كبيــر لــي ،لكوننــي أخلــف فيــه
مؤســس المجموعــة وربانهــا وقائــد مســيرتها والدنــا ووالــد الجميــع الشــيخ
صالــح عبــد هللا كامــل رحمــه هللا الــذي عــرف عنــد الجميــع بأنــه رائــد
الصيرفــة اإلســامية الحديثــة ومؤســس نهضتهــا علــى مســتوى الكثيــر مــن
الــدول اإلســامية .لكننــا عاهدنــا أنفســنا علــى أن نتمســك بنهجــه ونســير على
هــدي مثلــه النبيلــة العليــا فــي مواصلــة أشــواط النجــاح والتميــز للمجموعــة،
متوجهــا بالشــكر والتقديــر لكافــة الجهــات الرســمية والرقابيــة فــي مملكــة
البحريــن والبلــدان التــي تعمــل فيهــا وحداتنــا ،وإلــى كافــة شــركائنا وموظفينــا
الذيــن بفضــل تعاونهــم جميعــا ســوف نواصــل المســيرة إن شــاء هللا”.
أعلــن مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب (م) ،المجموعــة
المصرفيــة اإلســامية الرائــدة التــي تتخــذ مــن البحريــن مقــرا لعملياتهــا،
عــن تعييــن األســتاذ عبــد هللا صالــح كامــل رئيســا للمجلــس وذلــك خلفــا
للراحــل الشــيخ صالــح عبــد هللا كامــل مؤســس المجموعــة الــذي انتقــل إلــى
رحمــة هللا الشــهر الماضــي .وقــد صــادق مصــرف البحريــن المركــزي
علــى هــذا التعييــن.
ويعتبــر األســتاذ عبــد هللا صالــح كامــل مــن الشــخصيات األوائــل التــي
واكبــت تأســيس المجموعــة ،وشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة
ورئيســا للجنــة التنفيذيــة فــي المجموعــة لعــدة ســنوات ،ومــن الذيــن ســاهموا
بفاعليــة فــي وضــع وتطويــر اســتراتيجيات التنويــع والتوســع للمجموعــة
وأشــرفوا علــى تنفيذهــا طــوال الســنوات الســابقة ،ويرجــع لــه الفضــل فــي

مــن جهتــه ،قــال األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة
البركــة المصرفيــة “فــي الوقــت الــذي نستشــعر فيــه فداحــة خســارتنا برحيــل
مؤســس المجموعــة الشــيخ صالــح عبــدهللا كامــل رحمــه هللا ،مســلمين بقضــاء
هللا وقــدره ،فأننــا نــود أن نعبــر عــن امتناننــا لموافقــة األســتاذ عبــدهللا صالــح
كامــل علــى تولــي رئاســة مجلــس إدارة المجموعــة بمباركــة مجلــس اإلدارة
والجهــات الرقابيــة فــي مملكــة البحريــن ،لكــون هــذه الموافقــة توفــر ضمانــة
أكيــدة علــى مواصلــة المجموعــة علــى ذات النهــج الــذي اختطــه لهــا مؤسســها
الراحــل ،ولكــون األســتاذ عبــدهللا هــو مــن مؤسســي المجموعــة أيضــا ،ومــن
الذيــن قــادوا بــكل تفانــي وإخالص مســيرتها طوال الســنوات الســابقة ،معربين
عــن كامــل ثقتنــا بحنكتــه وحكمتــه فــي قيــادة المجموعــة نحــو مواصلــة ريــادة
الصناعــة المصرفيــة اإلســامية إقليميــا وعربيــا ودوليــا”.
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عضوية مجلس اإلدارة
2020-2023
األستاذ /عبدهللا صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /محمد إبراهيم الشروقي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ /عبداإلله عبد الرحيم صباحي
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /عدنان احمد يوسف
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
األستاذ /سعود صالح الصالح
عضو مجلس اإلدارة
الدكتور /خالد عبدهللا عتيق
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /فهد عبدهللا الراجحي
عضو مجلس اإلدارة
الدكتور /جهاد النقلة
عضو مجلس اإلدارة
األستاذة /داليا حازم خورشيد
عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /ناصر محمد النويس
عضو مجلس اإلدارة
الدكتور /محمد المنصف شيخ روحه
عضو مجلس اإلدارة
الدكتور /زياد أحمد بهاءالدين
عضو مجلس اإلدارة
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جائحة كورونا تغير المشهد
االجتماعي واالقتصادي العالمي
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جائحة كورونا تغير المشهد
االجتماعي واالقتصادي العالمي
جلــب العــام  2020معــه العديــد مــن المفاجــآت ،لكــن تفشــي جائحــة كورونــا
هــي األكثــر صعوبــة وتحــدي الــذي يواجــه العالــم عبــر التاريــخ الحديــث،
حيــث بلــغ عــدد المصابيــن لحــد اآلن نحــو  10مالييــن مصــاب ،وتســبب فــي
وفــاة نحــو  500ألــف شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم.
يجــادل الكثيــرون بــأن هــذا الوبــاء قــد وضــع حــد إلنجــاز تحقــق علــى مــدى
عقــود مــن الزمــن يســمى “العولمــة” ،ولكــن يبــدو أن هــذا القــول غيــر دقيــق
عندمــا نــرى حجــم الضــرر االقتصــادي الــذي ال يمكــن تصــوره ،والــذي
انتشــر فــي كل مــكان ،مــن الــدول األكثــر تقد ًمــا إلــى االقتصــادات األكثــر
ضع ًفــا .وســوف تهيمــن هــذه المســألة بــا شــك علــى المشــهد االقتصــادي
العالمــي فــي الســنوات القادمــة.
واســتجابة لتداعيــات هــذه الجائحــة ،خصــص قــادة مجموعــة العشــرين
حــزم تحفيزيــة بقيمــة  5تريليــون دوالر إلبقــاء عجــات االقتصــاد العالمــي
تتحــرك .وكأكبــر اقتصــاد فــي العالــم ،ضخــت الواليــات المتحــدة أكثــر مــن
 2.3تريليــون دوالر لــدرء تداعيــات الوبــاء.
ولكــن تداعيــات تفشــي الفايــروس ســيكون لهــا علــى األرجــح تشــعبات
أخــرى مثــل البطالــة الهائلــة فــي الــدول المتقدمــة (بلغــت فــي الواليــات
المتحــدة وحدهــا  40مليــون دوالر) كذلــك دعــوات االنغــاق وذلــك ألن كل
دولــة ترغــب فــي حمايــة مواطنيهــا أوالً.
وفشــلت منظمــة الصحــة العالميــة والعديــد مــن الــدول فــي اتخــاذ إجــراءات
فوريــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس خــال المراحــل المبكــرة لهــذا الوبــاء.
ونتيجــة لذلــك ،بــرزت العديــد مــن التداعيــات منهــا انهيــار صناعة الســياحة،
والخســائر الفادحــة التــي لحقــت بصناعــة النقــل البحــري ،وضعــف النشــاط
االقتصــادي نتيجــة لوقــف التجــارة الخارجيــة ،وهــذا بــدوره أثــار مخــاوف
انعــدام األمــن الغذائــي.
بصــرف النظــر عــن ذلــك ،تقــدر خســائر الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي
بحوالــي  7تريليــون دوالر علــى مــدى الســنوات الثمانــي إلــى العشــر
القادمــة .كمــا ال توجــد لقاحــات للفايــروس متاحــة لحــد اآلن مــن شــأنها أن
تســاعد فــي عــاج هــذه المشــكلة قريبــا .وال يــزال هــذا الفيــروس المســتجد
نشــط للغايــة بعــد مــرور ســتة أشــهر علــى تشــخيص أول حالــة مشــتبه فيهــا
فــي أواخــر ديســمبر  2019فــي مدينــة ووهــان الصينيــة.
وقامــت الواليــات المتحــدة بضــخ  2.3تريليــون دوالر مــن الحوافــز الماليــة
فــي أعقــاب االضطــراب غيــر المســبوق لألســهم العالميــة حيــث أســفرت

األســابيع القليلــة األولــى مــن الوبــاء عــن خســائر بلغــت  5تريليــون دوالر
حتــى يــوم التــداول األخيــر مــن فبرايــر  ، 2020وهــي أســوأ خســائر منــذ
عــام  . 2008كمــا خصــص االتحــاد األوروبــي مــا يقــرب مــن تريليــون
يــورو ،والتــي تشــمل  850مليــار يــورو خصصتهــا ألمانيــا .وضخــت كنــدا
مليــارات الــدوالرات ،وأعلنــت المملكــة المتحــدة عــن مليــارات الجنيهــات
االســترليني مــن الحوافــز الماليــة ،وهكــذا تســتمر القصــة.
كمــا تــم تقديــم رزم ماليــة كبيــرة لدعــم المؤسســات الصغيرة والمتوســطة ،حيث
أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن حــزم بقيمــة  2مليــار دوالر للشــركات
الصغيــرة والمتوســطة ،والواليــات المتحــدة وحدهــا خصصــت  350مليــار
دوالر .كذلــك أعلنــت الكثيــر مــن الــدول .وســوف يســاعد هــذا الدعــم علــى
صمــود الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي العالــم بوجــه أعاصيــر الجائحــة.
وعلــى الرغــم مــن هــذا كلــه ،حــذرت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
مــن أن الفيــروس التاجــي قــد يدفــع بالعالــم إلــى أســوأ ركــود لــه منــذ األزمــة
الماليــة العالميــة ،وأن النمــو يمكــن أن ينخفــض إلــى النصــف هــذا العــام إذا
اســتمر تفشــي المــرض.
عــاوة علــى ذلــك ،وفــي ظــل تنفيــذ تدابيــر احتــواء الفايــروس فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،انخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ( )GDPفــي
منطقــة منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بنســبة  1.8%فــي الربــع
األول مــن عــام  ،2020وهــو أكبــر انخفــاض منــذ االنكمــاش بنســبة 2.3%
فــي الربــع األول مــن العــام  2009فــي ذروة األزمــة الماليــة.
وفيمــا يخــص الــدول الســبع الكبــرى ،انخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي
بشــكل كبيــر فــي فرنســا وإيطاليــا( ،حيــث كانــت إجــراءات اإلغــاق أكثــر
صرامــة وتــم تنفيذهــا فــي وقــت ســريع) بنســبة  5.8%و4.7%علــى
التوالــي ،مقارنــة مــع انخفــاض بنســبة  0.1%و  0.3%فــي الربــع األول
مــن العــام الماضــي.
وقــد تنــاول األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف ،الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة
البركــة المصرفيــة فــي رســالة ســابقة للموظفيــن هــذا الموضــوع وســلط
الضــوء علــى تداعياتــه.
وقــد أطلقــت مجموعــة البركــة المصرفيــة خطــط للطــوارئ لضمــان
اســتمرارية األعمــال فــي جميــع المســتويات التشــغيلية والتقنيــة وضمــان
تقديــم خدمــات متواصلــة لقاعــدة عمالئهــا بمــا فــي ذلــك توفيــر التمويــات
والتدابيــر الفوريــة لمراقبــة محافــظ العمــاء.
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عــاوة علــى ذلــك ،أدخلــت مجموعــة البركــة المصرفيــة تدابيــر احترازيــة
تتعلــق بالصحــة والســامة تغطــي مســتوى المجموعــة وجميــع الوحــدات
المصرفيــة التابعــة لهــا ،والتــي تضمنــت العمــل عــن بعــد وتوفيــر الخدمــات
المصرفيــة مــن خــال منصــة إلكترونيــة حديثــة ،وذلــك بفضــل الخطــوات
التــي اتخذتهــا المجموعــة ســاب ًقا مــن أجــل تنفيــذ التحــول الرقمــي .ومــن دون
شــك ،كان االعتمــاد علــى مؤتمــرات الفيديــو والعمــل عــن بُعــد هــو الخطــوة
الصحيحــة .وبســبب النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه هــذه االســتراتيجية ،فقــد تــم
التواصــل فيهــا ،ممــا أدى فــي النهايــة إلــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة.
ومــن الواضــح أن هــذا الوبــاء ســيكون لــه تداعيــات ماليــة ضخمــة علــى
الشــركات فــي جميــع المجــاالت ،ولكنــه ســيختلف مــن بلــد إلــى آخــر ومــن
قطــاع آلخــر بنــا ًء علــى حجــم ونــوع األعمــال التجاريــة فــي جميــع أنحــاء
العالــم .وســتتحمل المؤسســات الماليــة أعبــاء كبيــرة ســببها هــذا الوبــاء.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســوف تتأثــر ربحيــة البنــوك خالل هــذا العــام باإلضافة
إلــى تدهــور جــودة بعــض المحافــظ الماليــة خاصــة فــي القطاعــات األكثــر
تأثــرً ا ،وبشــكل رئيســي ،فــي قطاعــات الطيــران والســياحة.
إن أحــد العوامــل الرئيســية الداعمــة التــي تســمح للبنــوك بالتعامــل مــع هــذه
األزمــة هــو اســتجابة البنــوك المركزيــة للتدخــل وإدخــال تدابيــر مــن أجــل
التخفيــف مــن تأثيرهــا ،ممــا يســاعد المؤسســات الماليــة علــى التعافــي بمجرد
أن تبــدأ األمــور العــودة إلــى طبيعتهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الحوافــز
الماليــة مــن قبــل الحكومــات لدعــم الشــركات والقطاعــات المتضــررة يســاعد
فــي الحفــاظ علــى وتيــرة لتنميــة االقتصاديــة .عــاوة علــى ذلــك ،ســيبقي
التكاتــف والجهــد الجماعــي مــن المجتمــع العالمــي عجلــة االقتصــاد العالمــي
تتحــرك إلــى األمــام.
إن مجموعــة البركــة المصرفيــة تتمتــع بعناصــر قــوة كثيــرة ،ومــن بينهــا
االنتشــار الجغرافــي الواســع والمتنــوع لوحداتهــا المصرفيــة ،التــي تعمــل
فــي جميــع أنحــاء العالــم مــع نمــوذج أعمــال يركــز بشــكل أساســي علــى
التنميــة المســتدامة التــي تشــكل مســألة حاســمة بالنســبة للشــركات حتــى
خــال أزمــة الوبــاء .لذلــك ،فــأن المجموعــة محافظــة علــى تفاؤلهــا بشــأن
المســتقبل ،ألنهــا ســتتغلب فــي نهايــة المطــاف علــى التحديــات التــي تواجههــا
مــن جــراء الفيــروس وتتطلــع نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقا.
كمــا ينبــع هــذا التفــاؤل أيضــا مــن الســيولة الماليــة الكبيــرة التــي تتمتــع
بهــا المجموعــة ،والتــي جعلتهــا تبــادر لتأســيس اتصــاالت مســتمرة مــع
العمــاء المحتمليــن فــي العديــد مــن البلــدان لمســاعدتهم فــي هــذه األوقــات
الصعبــة والصعبــة.
كمــا أكــد الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة أن أهــم الــدروس المســتفادة مــن
جائحــة كورونــا تتجســد فــي الفلســفة المصرفيــة والماليــة التــي تتبناهــا
المجموعــة منــذ تأسيســها بالفعــل والتــي تقــوم عليهــا ركائــز عملهــا وهــي

الصيرفــة المســئولة مجتمعيــا وأخالقيــا .إن هــذه الجائحــة تخلــق فــرص
كبيــرة أمــام المؤسســات الماليــة وخاصــة تلــك مثــل مجموعــة البركــة
المصرفيــة ،للمســاهمة بصــورة أكبــر فــي رفاهيــة اإلنســان ،وخاصــة فــي
مجــاالت الصحــة والتعليــم وخلــق الوظائــف .كمــا ســوف يكــون هنــاك
المزيــد مــن التركيــز علــى القنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة ،وســوف يتــم
فتــح نوافــذ ضخمــة للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لتقديــم مجموعــة
واســعة مــن الخدمــات .وأخيــرً ا وليــس آخــرً ا ،ســتكون هنــاك أهميــة أكبــر
إلنشــاء احتياطيــات ماليــة مرنــة يمكــن اســتخدامها فــي هــذه األوقــات
الصعبــة ،وهــي واحــدة مــن الحلــول المهمــة للحفــاظ علــى الوضــع الطبيعــي
للبنــوك فــي مثــل هــذه الظــروف.

ستنتهي هذه األزمة
قريبا إن شاء الله ،لذلك
ً
حافظوا على أنفسكم
بصحة وأمان ،والتزموا
بالتدابير الوقائية ،وبارك
الله فيكم.
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برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي :للتمويل
اإلسالمي دور كبير
في مكافحة وباء كوورنا
مجموعــة البركــة المصرفيــة قدمــت نموذجــا لمؤامــة نشــاطاتها مــع
أهــداف التنميــة المســتدامة
بينمــا يســتجيب المجتمــع العالمــي فــي مبــادرات عديــدة لمواجهــة تفشــي
وبــاء كورونــا ،يتوجــب علــى مجموعــة متنوعــة وشــاملة مــن أصحــاب
المصلحــة المشــاركة بفعاليــة فــي معالجــة هــذا التحــدي الهائــل .وبقــدر مــا
تســببت األزمــة فــي معانــاة إنســانية هائلــة ،فأنهــا دفعــت عــدد كبيــر مــن
المؤسســات واألشــخاص التخــاذ إجــراءات عديــدة للمســاعدة فــي التصــدي
لألزمــة.
وحــددت دعــوة األميــن العــام لألمــم المتحــدة التــي أطلقهــا يــوم  19مــارس
للتضامــن ثالثــة عناصــر رئيســية هــي :معالجــة الجوانــب الصحيــة
الطارئــة؛ والتركيــز علــى التأثيــر االجتماعــي فــي إجــراءات االســتجابة
والتعافــي المتخــذة؛ ومســاعدة البلــدان علــى التعافــي بشــكل أكثــر اســتدامة
علــى المــدى الطويــل.

حماية الصحة
التركيز على
اآلثار اإلجتماعية
التعافي المستدام
نبض البركة يوليو 2020
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وفــي هــذا االطــار ،يمكــن القــول أن التمويــل اإلســامي يمثــل جــزءًا
مهمــا مــن اســتجابة لمكافحــة تفشــي الفايــروس مــن خــال مــا يمتلكــه مــن
أدوات التمويــل المناســبة تمامًــا لــكل مرحلــة.
دعم الطوارئ على المدى القصير
يمكــن أن تكــون الــزكاة مكو ًنــا مهمًــا فــي برامــج دعــم برامــج الطــوارئ
الوطنيــة وبرامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة .يطلــب المانحــون عــادة صــرف
الــزكاة فــي غضــون ســنة واحــدة مــن إعطائهــا .هــذا التركيــز علــى إمكانيــة
االســتفادة الفوريــة للــزكاة مناســب تمامًــا لالســتجابة لألزمــة فــي هــذه
المرحلــة .يدعــم المانحــون للــزكاة الفقــراء والضعفــاء اقتصاديــا  ،وهــم مــن
الفئــات األشــد تضــررا مــن الوبــاء .غال ًبــا مــا يقــدم مانحــو الــزكاة تحويــات
نقديــة ،والتــي يمكــن أن تكــون مهمــة بشــكل خــاص فــي حــاالت الطــوارئ.
كمــا العمــل الخيــري الفــردي هــو أداة واســعة النطــاق يمكــن اســتخدامها لدعم
الرعايــة الصحيــة والغــذاء واالحتياجــات الفوريــة األخــرى .يمكــن لألعمــال
الخيريــة للشــركات أن تكــون وســيلة للشــركات ليــس فقــط للمســاهمة بالمــال
ولكــن أي ً
ضــا بالبضائــع والخبــرة.
علــى ســبيل المثــال هنــاك شــراكة قائمــة بيــن شــراكة  ، BAZNASالوكالــة
الوطنيــة األندونيســية لجمــع الــزكاة وبيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
منــذ عــام  .2017هــذا التعــاون هــو مثــال علــى كيــف يمكــن ألصحــاب
المصلحــة فــي الــزكاة ربــط مشــاريعهم بأهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل
منهجــي ،بمــا فــي ذلــك االســتجابة لحــاالت األزمــات والطــوارئ .كمــا تــم
إطــاق برنامــج شــراكة بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــع منتــدى
الــزكاة العالمــي فــي عــام  ، 2019ممــا يضــع األســاس لقيــام أعضــاء
المنتــدى بالعمــل مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مواءمــة براجمهــم
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
كمــا إن شــراكة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي التــي تــم اإلعالن عنهــا مؤخرً ا
مــع مركــز دبــي لتنميــة االقتصــاد اإلســامي هــي انعــكاس لكيفيــة دعــم برنامج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي لشــركات القطــاع الخــاص فــي التأثيــر االجتماعــي.
ولــدى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أدوات وأطــر يمكــن للشــركات مــن
خاللهــا مواءمــة أنشــطتها التجاريــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة المحــددة.
االستجابة والتعافي على المدى المتوسط
إن تمويــل المعــدات والمركبــات وغيرهــا وتمويــل التجــارة هــي آليــات
رئيســية يمكــن مــن خاللهــا للمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســامية دعــم

االنتعــاش االقتصــادي .لذلــك ،تعــد مواءمــة أنشــطتها التمويليــة مــع أهــداف
التنميــة المســتدامة فرصــة مهمــة للمصــارف اإلســامية .فــي عــام 2018
 ،أطلقــت مجموعــة البركــة المصرفيــة تعاو ًنــا مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي يســعى إلــى مواءمــة أكثــر مــن  600مليــون دوالر أمريكــي مــن
محفظتهــا التمويليــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الشــرق األوســط
وآســيا وأفريقيــا وأوروبــا .إن وبــاء الفيــروس التاجــي يجعــل مثــل هــذه
المبــادرات أكثــر إلحاحــا.
إن االســتثمار المؤثــر – أي االســتثمار الخــاص الــذي يعطــي األولويــة
للشــركات ذات التأثيــر االجتماعــي  -يمكــن أن يلعــب دورً ا محوريًــا فــي
التعافــي .وقــد تــم إطــاق برنامــج التمويــل اإلســامي العالمــي وبرنامــج
االســتثمار المؤثــر التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي عــام 2015
بالشــراكة مــع مجموعــة البنــك اإلســامي للتنميــة  ،ويقــدم الخبرة االســتثمارية
العالميــة ذات التأثيــر االجتماعــي إلــى مؤسســات التمويــل اإلســامي.
التعافي والمرونة على المدى الطويل
يمكــن أن تكــون الصكــوك المتوافقــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة مصــدراً
هامــا ً لــرأس المــال طويــل األجــل للحكومــات والشــركات المنخرطــة فــي
االســتجابة لتداعيــات تفشــي وبــاء كورونــا .يعــد دعــم برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي للصكــوك الخضــراء الصــادرة عــن لحكومــة إندونيســيا ،بمــا فــي ذلك
إصــدار بقيمــة  1.25مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  ، 2018مثـ ً
ـال رئيسـيًا
علــى كيفيــة مشــاركة الجهــات المصــدرة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
لتحديــد آثارهــا علــى أهــداف التنميــة المســتدامة وتتبعهــا واإلبــاغ عنهــا .وهــي
توفــر عقـ ًدا مــن التمويــل لخطــة إندونيســيا الوطنيــة ألهــداف التنمية المســتدامة.
كمــا يمكــن ألوقــاف الوقــف أن تكــون مســاهما ً هامــا ً فــي تعزيــز مناعــة
المجتمعــات علــى المــدى الطويــل .واألوقــاف هــي عبــارة عــن األصــول
الماليــة أو غيــر الماليــة مثــل األراضــي أو المبانــي المخصصــة بشــكل دائــم
لألغــراض االجتماعيــة .ويمكــن أن تكــون هــذه األصــول وســيلة مهمــة
ألصحــاب المصلحــة للمســاهمة فــي البنيــة التحتيــة االجتماعيــة التــي تخــدم
أهــداف التنميــة المســتدامة  ،وعلــى حــد تعبيــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة
 ،مســاعدة البلــدان علــى “التعافــي بشــكل أفضــل” علــى المــدى الطويــل.
هــذا هــو الوقــت المناســب للبحــث فــي طــرق جديــدة للمســاعدة فــي معالجــة
تداعيــات تفشــي وبــاء كورونــا واالســتثمار فــي التنميــة المســتدامة .ويمتلــك
التمويــل اإلســامي األدوات الالزمــة للمســاعدة فــي هــذه المعالجــة فــي كل
مرحلــة مــن مراحــل االســتجابة.

من إعداد :د .حسن العالي
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إن اآلراء والتعليقــات الــواردة فــي هــذه النشــرة (المجلــة) تعبــر عــن وجهــة نظــر الكاتــب وال
تمثــل بالضــرورة السياســة الرســمية لمجموعــة البركــة المصرفيــة.
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