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إنهــا مــن اللحظــات الصعبــة والمؤلمــة فــي 
حياتــي أن أكتــب هــذه المقدمــة لهــذه النشــرة.
ــى  ــل إل ــد هللا كام ــح عب ــيخ صال ــا الش ــس مجموعتن ــل مؤس ــرك رحي ــد ت لق

ــا.  ــي قلوبن ــًرا ف ــا كبي ــي فراًغ ــة هللا تعال رحم

ــة  ــخصية العظيم ــذه الش ــن ه ــطر ع ــض األس ــا بع ــب هن ــي أود أن أكت لكنن
التــي عايشــتها بصــورة شــبه يوميــة علــى مــدار العشــرون عامــا الماضيــة 

فــي عالقتــي معــه.

عالقتــي مــع الشــيخ صالــح تعــود ألكثــر مــن ثالثيــن عامــا، وكنــت حينهــا 
لالســتثمار  المصرفيــة  العربيــة  المؤسســة  بنــك  إدارة  مجلــس  أتــرأس 
والخدمــات، وأنشــأنا حينهــا قســم للخدمــات المصرفية اإلســالمية عام 1987 
يتبــع البنــك وذلــك بتكليــف مــن األســتاذ عبــد هللا عمــار الســعودي الرئيــس 
التنفيــذي للمؤسســة العربيــة المصرفيــة آنــذاك. وحينهــا ال بــد مــن االعتــراف 
ــن،  ــا البحري ــي اتخذته ــادرات الت ــل المب ــاء بفض ــم ج ــذا القس ــيس ه إن تأس
ومصــرف البحريــن المركــزي، بتهيئــة البيئة التشــريعية النطــالق واحتضان 
العمــل المصرفــي اإلســالمي، لكــن مــا حفــز تأســيس القســم أيضــا هــو مــا 
كنــا نشــهده حولنــا مــن حركــة نشــطة لتأســيس المصــارف اإلســالمية، وكان 
للشــيخ صالــح دورا أساســيا فيهــا. فبعــد تأسيســه البنــك اإلســالمي األردنــي 

ــة  ــك البرك ــس بن ــام )1978(، أس ــي األردن ع ــالمي ف ــرف إس كأول مص
ــودان  ــة الس ــك البرك ــس )1983( وبن ــة تون ــك البرك ــر )1980( وبن مص
)1984( وبنــك البركــة اإلســالمي – البحريــن )1984( وبنــك البركــة 
تركيــا )1985( وبنــك البركــة المحــدود – جنــوب أفريقيــا )1989(، قبــل 
ــر عــام 1991.  ــان والجزائ ــي كل مــن لبن ــن ف ــن أخري أن يؤســس مصرفي
ــا للظــروف التــي واكبــت تأســيس هــذه البنــوك، وخاصــة  ــو نظرن ونحــن ل
ــدان التــي تأسســت  الظــروف االقتصاديــة والماليــة التــي كانــت تعيشــها البل
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، 
ــل  ــة العم ــر وفاعلي ــوة تأثي ــح بق ــيخ صال ــدى الش ــق ل ــان العمي ــن اإليم ولك
ــا  ــا واقتصادي ــى اســتنهاض المجتمــع مالي ــه عل المصرفــي اإلســالمي وقدرت
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 اإلســالمي محليــا وعربيــا، عملنــا 
آنــذاك علــى تحويــل قســم الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية إلــى بنــك إســالمي 
منفصــل، وقــد تــم ذلــك بالفعــل فــي العــام 1998، حيــث تســلمت منصــب 
رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي خــالل الفترة مــن 1998 – 2000، وحينها 
ــث  ــة، حي ــة البرك ــح ومجموعــة دل ــع الشــيخ صال ــل م ــات العم ــدأت عالق ب
ــارات لالجتمــاع مــع الشــيخ فــي جــدة للترتيــب لعــدد  قمــت بعــدد مــن الزي
مــن التســهيالت االئتمانيــة للمجموعــة. وفــي هــذه اللقــاءات تحديــدا شــدتني 
ــة اإلســالمية واالقتصــاد اإلســالمي،  ــن الصيرف ــح ع ــيخ صال ــث الش أحادي
ــاد  ــوة االقتص ــن ق ــوح ع ــة ووض ــق وسالس ــدث بعم ــل يتح ــد كان الرج فق
اإلســالمي فــي المجتمــع، وحجــم مــا يرتكــز عليــه مــن قيــم نبيلــة وغايــات 
ــف،  ــزكاة والوق ــع كال ــي المجتم ــة ف ــر العدال ــة لنش ــامية، وأدوات حصيف س
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 اإلســالمي، 
ــن ومســئوليتنا  ــا كمصرفيي ــرؤى لدورن ــدة مــن ال ــاق جدي وفتحــت أمامــي آف
تجــاه مجتمعاتنــا. وقــد أثمــرت بالفعــل فــي إحــداث نقطــة تحــول جديــدة فــي 

ــة. مســيرتي المصرفي

ــد  ــام 2000 بع ــة ع ــة المصرفي ــة العربي ــي المؤسس ــت مغادرت ــد تزامن وق
مســيرة اســتمرت لمــدة عشــرين عامــا انطــالق إجــراءات تأســيس مجموعــة 
البركــة المصرفيــة فــي البحريــن، تــم تكليفــي باســتكمال إجــراءات التأســيس 
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــة. ف ــذي للمجموع ــس التنفي ــب الرئي ــا منص ــت حينه وتولي

رجل الُمُثل العليا والرؤية العميقة
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بــدأت مرحلــة جديــدة فــي عالقتــي مــع الشــيخ صالــح عبــدهللا كامــل باعتبــاره 
ــي  ــه هللا ف ــه رحم ــي التقيت ــر أنن ــة. وأتذك ــوك المجموع ــك بن ــس ومال مؤس
فبرايــر 2000 وقدمــت لــه ورقــة عمــل تضّمنــت 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. 

ــة  ــة ثاقب ــدهللا كامــل برؤي ــح عب ــد وقــف الشــيخ صال ــخ، فق ــة والتاري ولألمان
ــة،  ــه النبيل ــه وقيم ــة علم ــا بحصيل ــذه الخطــة وأثراه ــة له ــدة وموجه ومرش
وهكــذا اختطــت المجموعــة منــذ تأسيســها نهجــا مختلفــا تمامــا عــن نمــاذج 
العمــل المصرفــي اإلســالمي الســائدة آنــذاك، نهجــا ســعى بــكل جهــد لتجســيد 
رؤيــة الشــيخ صالــح عبــدهللا كامــل للعمــل المصرفــي اإلســالمي فــي كافــة 
أبعــاده الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. واليــوم وبعــد مــرور نحــو عقدين، 
نســتطيع القــول إن كافــة البنــود التــي تضمنتهــا تلــك الورقــة أصبحــت واقعــاً، 
ــك  ــت تمل ــي العــام 2003 بات ــي انطلقــت مــن 132 فرعــاً ف فالمؤسســة الت
أكثــر مــن 700 فــروع بمعــدل نمــو بلــغ 36 فرعــاً فــي كل عــام، وارتفــع 

عــدد الموظفيــن مــن 3233 إلــى 12,540 موظفــاً.

إن مســيرة مجموعــة البركــة المصرفيــة عبــر عشــرين عامــا تســجل عبــر 
ــا  ــل فيه ــع الفض ــاح كان يرج ــص نج ــا قص ــا وإنجازاته ــف منعطفاته مختل
بعــد هللا ســبحانه وتعالــى إلــى حكمــة رؤيــة وتوجيهــات الشــيخ صالــح 
عبــدهللا كامــل وإيمانــه العميــق بالمثــل النبيلــة التــي تقــود المجتمــع للصــالح 
، هــذه الرؤيــة والتوجيهــات كانــت تأخــذ مســارها إلــى كافــة جوانــب أعمــال 
ــا للتوســع فيهــا،  ــن يســعنا المجــال هن ــة، ول المجموعــة بصــورة شــبه يومي
ولكننــا بالتأكيــد ســوف نستشــعر أهميتهــا ونفتقدهــا فــي حياتنــا، وفــي مســيرة 
ــا،  ــي بنيانه ــخة ف ــت راس ــة بات ــا أن المجموع ــه، وعزائن ــد رحيل ــة بع البرك
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
التنفيذي الرئيس 

مجموعــة البركة المصرفية
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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 )ABG( ومؤسســها، فجــر يــوم 

الثالثــاء 18 مايــو 2020.

وعــرف عــن الشــيخ صالــح كامــل رحمــه هللا بأنــه رائــد الصيرفــة اإلســالمية 
الحديثــة والخدمــات المصرفيــة والماليــة التشــاركية ومؤســس نهضتهــا علــى 
ــه  ــا بكون ــه عالمي ــرف عن ــا ع ــالمية. كم ــدول اإلس ــن ال ــر م ــتوى الكثي مس
ــي  ــه ف ــن ريادت ــا م ــالمي. وانطالق ــاد اإلس ــفة االقتص ــة لفلس ــى مرجعي أعل
ــح رحمــه هللا ومســاهمته  ــت التزامــات الشــيخ صال ــد كان ــر، فق أعمــال الخي

فــي تنميــة المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم ال نظيــر لهــا.

ــة  ــة دل ــس إدارة مجموع ــه هللا مجل ــل رحم ــح كام ــيخ صال ــرأس الش ــد ت وق
ــة  ــة العربي ــر مجموعــات األعمــال فــي المملك ــي إحــدى أكب ــة، وه البرك
ــة  ــأ البرك ــا أنش ــا، كم ــن 50 عاًم ــر م ــل أكث ــها قب ــي أسس ــعودية، والت الس
لالســتثمار والتنميــة، وهــي شــركة قابضــة للعديــد مــن البنــوك والمؤسســات 
الماليــة اإلســالمية والشــركات فــي مختلــف األعمــال المتنوعــة حــول العالــم.
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ــد مــن الشــركات  ــس إدارة للعدي ــا وعضــو مجل ــه رئيًس ــى كون ــة إل باإلضاف
فــي مجموعــة دلــة البركــة، كان الشــيخ صالــح كامــل رحمــه هللا عضــو فــي 
ــة  ــة والخيري ــات االجتماعي ــات والمؤسس ــن الجمعي ــد م ــس إدارة العدي مجال
ــز  ــد العزي ــك عب ــة المل ــي، ومؤسس ــر العرب ــات الفك ــل مؤسس ــة مث والثقافي
ــة  ــالمي واألكاديمي ــن اإلس ــدوق التضام ــداع، وصن ــة واإلب ــه للموهب ورجال

ــل والمصــارف. ــة للتموي العربي

كمــا كان الشــيخ صالــح كامــل رحمــه هللا رئيســا للغرفــة اإلســالمية للتجــارة 
ــس  ــس المجل ــة تجــارة وصناعــة جــدة، ورئي والصناعــة والزراعــة، وغرف
العــام للمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية. وهــو عضــو الهيئــة 

ــة. ــك اإلســالمي للتنمي ــس البن االستشــارية لرئي

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 خــالل تطبيــق قواعــد الشــريعة المتعلقــة باســتثمار ملكيــة رأس 

المــال فــي إعمــار األرض واســتثمارها وتنميتهــا وتوســعتها”.

ــز  ــي تعزي ــة ف ــزة والرائع ــخصية المتمي ــاهماته الش ــاعيه ومس ــراً لمس وتقدي
التنميــة االقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل والرفاهيــة، حصــل الشــيخ صالــح 
كامــل رحمــه هللا علــى العديــد مــن األوســمة واأللقــاب والجوائــز بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــز - المملكــة العربي ــد العزي ــك عب وســام االســتقالل األردنــي، ووســام المل
الســعودية، والوســام العلــوي - المغــرب، والجائــزة الملكيــة للتمويل اإلســالمي 

- ماليزيــا وجائــزة المصرفــي اإلســالمي مــن البنــك اإلســالمي للتنميــة.

وفــي هــذه المناســبة الحزينــة، يعــرب رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة 
التنفيذيــة  واإلدارة  التنفيــذي  والرئيــس  المصرفيــة  البركــة  مجموعــة 
للمجموعــة ومجالــس إدارة واإلدارات التنفيذيــة فــي كافــة الوحــدات وجميــع 
ــل، ســائلين  ــي البركــة عــن حزنهــم الشــديد بهــذا المصــاب الجل ــن ف العاملي
المولــى العلــي القديــر أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه، 

ــة. ــرته الكريم ــراد أس ــة ألف ــازي القلبي ــص التع ــن خال ــن ع معربي
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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(

07



08نبض البركة يوليو 2020



نبض البركة يوليو 2020

الكثيــر مــن اإلنجــازات التــي حققتهــا إلــى جانــب والــده مؤســس المجموعــة 
ــه هللا. رحم

إلــى جانــب ذلــك، األســتاذ عبــد هللا صالــح كامــل هــو رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة عســير، ورئيــس مجلــس أمــالك للتنميــة والتمويــل العقــاري، ورئيــس 
مجلــس إدارة مؤسســة عــكاظ للصحافــة والنشــر، ونائــب رئيس مجلــس إدارة 
ــن  ــد م ــابًقا العدي ــغل س ــد ش ــار. وق ــة إعم ــد هللا االقتصادي ــك عب ــة المل مدين
المناصــب التنفيذيــة فــي مجموعــة دلــة البركــة، وبلغــت ذروتهــا فــي منصــب 
ــه  ــى منصب ــا تول ــام 1999 عندم ــى ع ــال حت ــس لقطــاع األعم ــب الرئي نائ
الحالــي. ويمتلــك األســتاذ عبــد هللا صالــح كامــل خبــرة متنوعــة تزيــد عــن 

30 عاًمــا فــي القطاعــات المصرفيــة واالســتثمارية والصناعيــة.   

ــل “أتوجــه بالشــكر  ــح كام ــد هللا صال ــال األســتاذ عب ــذه المناســبة ق ــي ه وف
والتقديــر ألخوانــي فــي مجلــس إدارة المجموعــة بتشــريفي برئاســة مجلــس 
إدارة المجموعــة، وهــو منصــب فيــه امتحــان كبيــر لــي، لكوننــي أخلــف فيــه 
ــد الجميــع الشــيخ  ــا ووال مؤســس المجموعــة وربانهــا وقائــد مســيرتها والدن
ــد  ــه رائ ــع بأن ــد الجمي ــرف عن ــذي ع ــه هللا ال ــل رحم ــد هللا كام ــح عب صال
الصيرفــة اإلســالمية الحديثــة ومؤســس نهضتهــا علــى مســتوى الكثيــر مــن 
الــدول اإلســالمية. لكننــا عاهدنــا أنفســنا علــى أن نتمســك بنهجــه ونســير على 
هــدي مثلــه النبيلــة العليــا فــي مواصلــة أشــواط النجــاح والتميــز للمجموعــة، 
ــة  ــي مملك ــة ف ــات الرســمية والرقابي ــة الجه ــر لكاف ــا بالشــكر والتقدي متوجه
البحريــن والبلــدان التــي تعمــل فيهــا وحداتنــا، وإلــى كافــة شــركائنا وموظفينــا 

الذيــن بفضــل تعاونهــم جميعــا ســوف نواصــل المســيرة إن شــاء هللا”.

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 اإلســالمية إقليميــا وعربيــا ودوليــا”.   

أعلــن مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب )م(، المجموعــة 
ــرا لعملياتهــا،  ــن مق ــي تتخــذ مــن البحري ــدة الت ــة اإلســالمية الرائ المصرفي
ــا  ــك خلف ــس وذل ــا للمجل ــل رئيس ــح كام ــد هللا صال ــتاذ عب ــن األس ــن تعيي ع
للراحــل الشــيخ صالــح عبــد هللا كامــل مؤســس المجموعــة الــذي انتقــل إلــى 
ــزي  ــن المرك ــد صــادق مصــرف البحري ــهر الماضــي. وق ــة هللا الش رحم

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 
ــة  ــع للمجموع ــع والتوس ــتراتيجيات التنوي ــر اس ــي وضــع وتطوي ــة ف بفاعلي
وأشــرفوا علــى تنفيذهــا طــوال الســنوات الســابقة، ويرجــع لــه الفضــل فــي 
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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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جلــب العــام 2020 معــه العديــد مــن المفاجــآت، لكــن تفشــي جائحــة كورونــا 
هــي األكثــر صعوبــة وتحــدي الــذي يواجــه العالــم عبــر التاريــخ الحديــث، 
حيــث بلــغ عــدد المصابيــن لحــد اآلن نحــو 10 مالييــن مصــاب، وتســبب فــي 

وفــاة نحــو 500 ألــف 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 
ــذي  ــن تصــوره، وال ــذي ال يمك ــرى حجــم الضــرر االقتصــادي ال ــا ن عندم
ــا إلــى االقتصــادات األكثــر  انتشــر فــي كل مــكان، مــن الــدول األكثــر تقدًم
ــى المشــهد االقتصــادي  ــا. وســوف تهيمــن هــذه المســألة بــال شــك عل ضعًف

العالمــي فــي الســنوات القادمــة.

واســتجابة لتداعيــات هــذه الجائحــة، خصــص قــادة مجموعــة العشــرين 
حــزم تحفيزيــة بقيمــة 5 تريليــون دوالر إلبقــاء عجــالت االقتصــاد العالمــي 
تتحــرك. وكأكبــر اقتصــاد فــي العالــم، ضخــت الواليــات المتحــدة أكثــر مــن 

ــاء. ــات الوب ــدرء تداعي ــون دوالر ل 2.3 تريلي

ولكــن تداعيــات تفشــي الفايــروس ســيكون لهــا علــى األرجــح تشــعبات 
ــات  ــي الوالي ــت ف ــة )بلغ ــدول المتقدم ــي ال ــة ف ــة الهائل ــل البطال ــرى مث أخ
المتحــدة وحدهــا 40 مليــون دوالر( كذلــك دعــوات االنغــالق وذلــك ألن كل 

ــا أوالً. ــة مواطنيه ــي حماي ــة ترغــب ف دول

وفشــلت منظمــة الصحــة العالميــة والعديــد مــن الــدول فــي اتخــاذ إجــراءات 
فوريــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس خــالل 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 7 تريليــون دوالر علــى مــدى الســنوات الثمانــي إلــى العشــر 
القادمــة. كمــا ال توجــد لقاحــات للفايــروس متاحــة لحــد اآلن مــن شــأنها أن 
تســاعد فــي عــالج هــذه المشــكلة قريبــا. وال يــزال هــذا الفيــروس المســتجد 
نشــط للغايــة بعــد مــرور ســتة أشــهر علــى تشــخيص أول حالــة مشــتبه فيهــا 

فــي أواخــر ديســمبر 2019 فــي مدينــة ووهــان الصينيــة.

وقامــت الواليــات المتحــدة بضــخ  2.3 تريليــون دوالر مــن الحوافــز الماليــة 
ــث أســفرت  ــة حي ــر المســبوق لألســهم العالمي ــاب االضطــراب غي ــي أعق ف

األســابيع القليلــة األولــى مــن الوبــاء عــن خســائر بلغــت 5 تريليــون دوالر 
حتــى يــوم التــداول األخيــر مــن فبرايــر 2020 ، وهــي أســوأ خســائر منــذ 
ــون  ــرب مــن تريلي ــا يق ــي م ــا خصــص االتحــاد األوروب عــام 2008 . كم
يــورو، والتــي تشــمل 850 مليــار يــورو خصصتهــا ألمانيــا. وضخــت كنــدا 
ــارات الجنيهــات  ــت المملكــة المتحــدة عــن ملي ــدوالرات، وأعلن ــارات ال ملي

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 2 مليــار دوالر للشــركات 
ــار  ــا خصصــت 350 ملي ــات المتحــدة وحده ــرة والمتوســطة، والوالي الصغي
ــى  ــدول. وســوف يســاعد هــذا الدعــم عل ــن ال ــر م ــت الكثي ــك أعلن دوالر. كذل
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.

عــالوة علــى ذلــك، وفــي ظــل تنفيــذ تدابيــر احتــواء الفايــروس فــي جميــع 
ــي  ــي )GDP( ف ــي الحقيق ــي اإلجمال ــج المحل ــض النات ــم، انخف ــاء العال أنح
ــع  ــي الرب ــبة %1.8 ف ــة بنس ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة منظم منطق
األول مــن عــام 2020، وهــو أكبــر انخفــاض منــذ االنكمــاش بنســبة 2.3% 

ــة. ــع األول مــن العــام 2009 فــي ذروة األزمــة المالي فــي الرب

ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــض النات ــرى، انخف ــبع الكب ــدول الس ــا يخــص ال وفيم
بشــكل كبيــر فــي فرنســا وإيطاليــا، )حيــث كانــت إجــراءات اإلغــالق أكثــر 
صرامــة وتــم تنفيذهــا فــي وقــت ســريع( بنســبة %5.8 و%4.7علــى 
التوالــي، مقارنــة مــع انخفــاض بنســبة %0.1 و %0.3 فــي الربــع األول 

مــن العــام الماضــي. 

ــة  ــذي لمجموع ــس التنفي ــف، الرئي ــد يوس ــان أحم ــتاذ عدن ــاول األس ــد تن وق
ــلط  ــذا الموضــوع وس ــن ه ــابقة للموظفي ــالة س ــي رس ــة ف ــة المصرفي البرك

ــه. ــى تداعيات الضــوء عل

لضمــان  للطــوارئ  المصرفيــة خطــط  البركــة  أطلقــت مجموعــة  وقــد 
ــان  ــة وضم ــغيلية والتقني ــتويات التش ــع المس ــي جمي ــال ف ــتمرارية األعم اس
تقديــم خدمــات متواصلــة لقاعــدة عمالئهــا بمــا فــي ذلــك توفيــر التمويــالت 

ــالء. ــظ العم ــة محاف ــة لمراقب ــر الفوري والتدابي
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االجتماعي واالقتصادي العالمي
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ستنتهي هذه األزمة 
قريًبا إن شاء الله، لذلك 
حافظوا على أنفسكم 
بصحة وأمان، والتزموا 

بالتدابير الوقائية، وبارك 
الله فيكم.

عــالوة علــى ذلــك، أدخلــت مجموعــة البركــة المصرفيــة تدابيــر احترازيــة 
ــدات  ــع الوح ــة وجمي ــتوى المجموع ــة والســالمة تغطــي مس ــق بالصح تتعل
المصرفيــة التابعــة لهــا، والتــي تضمنــت العمــل عــن بعــد وتوفيــر الخدمــات 
المصرفيــة مــن خــالل منصــة إلكترونيــة حديثــة، وذلــك بفضــل الخطــوات 
التــي اتخذتهــا المجموعــة ســابًقا مــن أجــل تنفيــذ التحــول الرقمــي. ومــن دون 
شــك، كان االعتمــاد علــى مؤتمــرات الفيديــو والعمــل عــن ُبعــد هــو الخطــوة 
الصحيحــة. وبســبب النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه هــذه االســتراتيجية، فقــد تــم 

التواصــل فيهــا، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة.

ــى  ــة عل ــة ضخم ــات مالي ــه تداعي ــاء ســيكون ل ــذا الوب ــن الواضــح أن ه وم
الشــركات فــي جميــع المجــاالت، ولكنــه ســيختلف مــن بلــد إلــى آخــر ومــن 
قطــاع آلخــر بنــاًء علــى حجــم ونــوع األعمــال التجاريــة فــي جميــع أنحــاء 
ــاء.  ــذا الوب ــببها ه ــرة س ــاء كبي ــة أعب ــات المالي ــتتحمل المؤسس ــم. وس العال
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف تتأثــر ربحيــة البنــوك خالل هــذا العــام باإلضافة 
إلــى تدهــور جــودة بعــض المحافــظ الماليــة خاصــة فــي القطاعــات األكثــر 

تأثــًرا، 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 
ــك، ســيبقي  ــى ذل ــة. عــالوة عل ــة االقتصادي ــرة لتنمي ــى وتي ــاظ عل ــي الحف ف
التكاتــف والجهــد الجماعــي مــن المجتمــع العالمــي عجلــة االقتصــاد العالمــي 

تتحــرك إلــى األمــام.

ــا  ــرة، ومــن بينه ــوة كثي ــع بعناصــر ق ــة تتمت ــة المصرفي إن مجموعــة البرك
ــل  ــي تعم ــة، الت ــا المصرفي ــوع لوحداته ــي الواســع والمتن االنتشــار الجغراف
ــى  ــز بشــكل أساســي عل ــال يرك ــوذج أعم ــع نم ــم م ــع أنحــاء العال ــي جمي ف
ــى  ــركات حت ــبة للش ــمة بالنس ــألة حاس ــكل مس ــي تش ــتدامة الت ــة المس التنمي
خــالل أزمــة الوبــاء. لذلــك، فــأن المجموعــة محافظــة علــى تفاؤلهــا بشــأن 
المســتقبل، ألنهــا ســتتغلب فــي نهايــة المطــاف علــى التحديــات التــي تواجههــا 

ــع نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقا. مــن جــراء الفيــروس وتتطل

ــع  ــي تتمت ــرة الت ــة الكبي ــن الســيولة المالي ــاؤل أيضــا م ــذا التف ــع ه ــا ينب كم
ــع  ــتمرة م ــيس اتصــاالت مس ــادر لتأس ــا تب ــي جعلته ــة، والت ــا المجموع به
العمــالء المحتمليــن فــي العديــد مــن البلــدان لمســاعدتهم فــي هــذه األوقــات 

ــة. ــة والصعب الصعب

ــن  ــتفادة م ــدروس المس ــم ال ــة أن أه ــذي للمجموع ــس التنفي ــد الرئي ــا أك كم
جائحــة كورونــا تتجســد فــي الفلســفة المصرفيــة والماليــة التــي تتبناهــا 
ــوم عليهــا ركائــز عملهــا وهــي  ــذ تأسيســها بالفعــل والتــي تق المجموعــة من
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ــرص  ــق ف ــة تخل ــذه الجائح ــا. إن ه ــا وأخالقي ــئولة مجتمعي ــة المس الصيرف
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 
ــم  ــة، وســوف يت ــة اإللكتروني ــوات المصرفي ــى القن ــز عل ــد مــن التركي المزي
فتــح نوافــذ ضخمــة للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لتقديــم مجموعــة 
ــة أكبــر  ــاك أهمي ــًرا وليــس آخــًرا، ســتكون هن واســعة مــن الخدمــات. وأخي
إلنشــاء احتياطيــات ماليــة مرنــة يمكــن اســتخدامها فــي هــذه األوقــات 
الصعبــة، وهــي واحــدة مــن الحلــول المهمــة للحفــاظ علــى الوضــع الطبيعــي 

ــذه الظــروف. ــل ه ــي مث ــوك ف للبن
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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

ــي  ــة تفش ــدة لمواجه ــادرات عدي ــي مب ــي ف ــع العالم ــتجيب المجتم ــا يس بينم
ــاب  ــن أصح ــاملة م ــة وش ــة متنوع ــى مجموع ــب عل ــا، يتوج ــاء كورون وب
المصلحــة المشــاركة بفعاليــة فــي معالجــة هــذا التحــدي الهائــل. وبقــدر مــا 
ــن  ــر م ــا دفعــت عــدد كبي ــة، فأنه ــاة إنســانية هائل ــي معان ــة ف تســببت األزم
المؤسســات واألشــخاص التخــاذ إجــراءات عديــدة للمســاعدة فــي التصــدي 

ــة. لألزم

وحــددت دعــوة األميــن العــام لألمــم المتحــدة التــي أطلقهــا يــوم 19 مــارس 
الصحيــة  الجوانــب  للتضامــن  ثالثــة عناصــر رئيســية هــي: معالجــة 
ــتجابة  ــراءات االس ــي إج ــي ف ــر االجتماع ــى التأثي ــز عل ــة؛ والتركي الطارئ
ــى التعافــي بشــكل أكثــر اســتدامة  ــدان عل والتعافــي المتخــذة؛ ومســاعدة البل

ــل. ــدى الطوي ــى الم عل

حماية الصحة

التركيز على
اآلثار اإلجتماعية

التعافي المستدام

14



نبض البركة يوليو 2020

ــزًءا  ــل ج ــالمي يمث ــل اإلس ــول أن التموي ــن الق ــار، يمك ــذا االط ــي ه وف
مهمــا مــن اســتجابة لمكافحــة تفشــي الفايــروس مــن خــالل مــا يمتلكــه مــن 

ــة. ــكل مرحل ــا ل ــبة تماًم ــل المناس أدوات التموي

دعم الطوارئ على المدى القصير
ــوارئ  ــج الط ــم برام ــج دع ــي برام ــا ف ــا مهًم ــزكاة مكوًن ــون ال ــن أن تك يمك
الوطنيــة وبرامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة. يطلــب المانحــون عــادة صــرف 
الــزكاة فــي غضــون ســنة واحــدة مــن إعطائهــا. هــذا التركيــز علــى إمكانيــة 
االســتفادة  الفوريــة للــزكاة مناســب تماًمــا لالســتجابة لألزمــة فــي هــذه 
المرحلــة. يدعــم المانحــون للــزكاة الفقــراء والضعفــاء اقتصاديــا ، وهــم مــن 
الفئــات األشــد تضــررا مــن الوبــاء. غالًبــا مــا يقــدم مانحــو الــزكاة تحويــالت 
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 أيًضــا بالبضائــع والخبــرة.

علــى ســبيل المثــال هنــاك شــراكة قائمــة بيــن شــراكة BAZNAS ، الوكالــة 
الوطنيــة األندونيســية لجمــع الــزكاة وبيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
ــاب  ــن ألصح ــف يمك ــى كي ــال عل ــو مث ــاون ه ــذا التع ــام 2017. ه ــذ ع من
ــة المســتدامة بشــكل  ــزكاة ربــط مشــاريعهم بأهــداف التنمي المصلحــة فــي ال
منهجــي، بمــا فــي ذلــك االســتجابة لحــاالت األزمــات والطــوارئ. كمــا تــم 
إطــالق برنامــج شــراكة بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــع منتــدى 
الــزكاة العالمــي فــي عــام 2019 ، ممــا 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 مؤخًرا 
مــع مركــز دبــي لتنميــة االقتصــاد اإلســالمي هــي انعــكاس لكيفيــة دعــم برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي لشــركات القطــاع الخــاص فــي التأثيــر االجتماعــي. 
ــن  ــن للشــركات م ــي أدوات وأطــر يمك ــم المتحــدة اإلنمائ ــج األم ــدى برنام ول

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 اإلســالمية دعــم 

االنتعــاش االقتصــادي. لذلــك، تعــد مواءمــة أنشــطتها التمويليــة مــع أهــداف 
التنميــة المســتدامة فرصــة مهمــة للمصــارف اإلســالمية. فــي عــام 2018 
ــا مــع برنامــج األمــم المتحــدة  ، أطلقــت مجموعــة البركــة المصرفيــة تعاوًن
اإلنمائــي يســعى إلــى مواءمــة أكثــر مــن 600 مليــون دوالر أمريكــي مــن 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــة م ــا التمويلي محفظته
ــذه  ــل ه ــل مث ــي يجع ــروس التاج ــاء الفي ــا. إن وب ــا وأوروب ــيا وأفريقي وآس

ــر إلحاحــا. ــادرات أكث المب

إن االســتثمار المؤثــر – أي االســتثمار الخــاص الــذي يعطــي األولويــة 
للشــركات ذات التأثيــر االجتماعــي - يمكــن أن يلعــب دوًرا محورًيــا فــي 
ــج  ــي وبرنام ــالمي العالم ــل اإلس ــج التموي ــالق برنام ــم إط ــد ت ــي. وق التعاف
االســتثمار المؤثــر التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  فــي عــام 2015 
بالشــراكة مــع مجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة ، ويقــدم الخبرة االســتثمارية 

ــل اإلســالمي. ــى مؤسســات التموي ــر االجتماعــي إل ــة ذات التأثي العالمي

التعافي والمرونة على المدى الطويل
يمكــن أن تكــون الصكــوك المتوافقــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة مصــدراً 
ــي  ــة ف ــركات المنخرط ــات والش ــل للحكوم ــل األج ــال طوي ــرأس الم ــاً ل هام
االســتجابة لتداعيــات تفشــي وبــاء كورونــا. يعــد دعــم برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي للصكــوك الخضــراء الصــادرة عــن لحكومــة إندونيســيا، بمــا فــي ذلك 
إصــدار بقيمــة 1.25 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2018 ، مثــااًل رئيســًيا 
علــى كيفيــة مشــاركة الجهــات المصــدرة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
لتحديــد آثارهــا علــى أهــداف التنميــة المســتدامة وتتبعهــا واإلبــالغ عنهــا. وهــي 
توفــر عقــًدا مــن التمويــل لخطــة إندونيســيا الوطنيــة ألهــداف التنمية المســتدامة.

ــز مناعــة  ــي تعزي ــاً ف ــون مســاهماً هام ــف  أن تك ــاف الوق ــن ألوق ــا يمك كم
ــارة عــن األصــول  ــاف هــي عب ــل. واألوق ــدى الطوي ــى الم ــات عل المجتمع
الماليــة أو غيــر الماليــة مثــل األراضــي أو المبانــي المخصصــة بشــكل دائــم 
ــة  ــيلة مهم ــول وس ــذه األص ــون ه ــن أن تك ــة. ويمك ــراض االجتماعي لألغ
ألصحــاب المصلحــة للمســاهمة فــي البنيــة التحتيــة االجتماعيــة التــي تخــدم 
أهــداف التنميــة المســتدامة ، وعلــى حــد تعبيــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة 

ــل. ــى المــدى الطوي ــى “التعافــي بشــكل أفضــل” عل ــدان عل ، مســاعدة البل

هــذا هــو الوقــت المناســب للبحــث فــي طــرق جديــدة للمســاعدة فــي معالجــة 
ــك  ــة المســتدامة. ويمتل ــي التنمي ــا واالســتثمار ف ــاء كورون ــات تفشــي وب تداعي
ــي كل  ــة ف ــذه المعالج ــي ه ــاعدة ف ــة للمس ــالمي األدوات الالزم ــل اإلس التموي

ــة مــن مراحــل االســتجابة.  مرحل
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من إعداد: د. حسن العالي
مستشار إقتصادي
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ــة( تعبــر عــن وجهــة نظــر الكاتــب وال  ــواردة فــي هــذه النشــرة )المجل إن اآلراء والتعليقــات ال
ــة. ــل بالضــرورة السياســة الرســمية لمجموعــة البركــة المصرفي تمث

لإلستفسار الرجاء التواصل عبر البريد اإللكتروني:

حقوق الملكية    مجموعة البركة المصرفية 2020


