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البركة ال��دوري��ة ونحن نستشرف بارقة
آنفتاح على االقتصاد العالمي ،يفتح أبواب
العمل المصرفي ويستجلب في معيته
الكثير والمتنوع في عالم المال واألعمال
وإصدارتكم البركة تمضي بثبات بفضل
مشاركاتكم وآرائكم ومقترحاتكم.
ي��أت��ي ه��ذا ال��ع��دد ح��اف�ل ً
ا بالعديد من
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المالية ،والحدث األهم فوز بنك البركة
السوداني بجائزة المسؤولية اإلجتماعية.
ويتواصل نشر صفحات كتاب تجربتي في
العقارات ،وأيضًا مشاركات مختلفة من
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اإلسالمي
في مصر

حوارمع
األستاذ:

عدنان
أحمد
يوسف

الفائز بجائزة
شخصية
التمويل
اإلسالمى
للعام 2017

العدد الرابع والعـشـرون  -أكتوبر  2017م

2

• في البداية ماذا تمثل هذه الجائزة لكم؟

يتمتع

األستاذ عدنان أحمد يوسف ،الرئيس التنفيذى
لمجموعة البركة البحريني ،ورئيس مجلس إدارة

بنك البركة بمصر ،بشخصية مصرفية مرموقة ،له تاريخ
طويل في مجال الصيرفة اإلسالمية ،يحترمه الجميع ويتصف
بالتواضع وحسن المعاملة وطيب األخالق ،قارئ جيد ،متبحر
في العلم عالي الثقافة متعمق في تخصص الصيرفة اإلسالمية.
فاز مؤخراً بجائزة التمويل اإلسالمى كشخصية العام  2017في مجال
التمويل اإلسالمى ،كان لنا معه هذا الحوار حول التمويل اإلسالمى
وأهميته ،ووضع مصر من هذا التمويل اإلسالمي.

أخـــــبار بنك

السوداني

 هذه الجائزة العالمية المرموقة مصدر اعتزاز لى،ولكننى بذات الوقت ال أدين بها لنفسي فحسب ،وما
حققته وهلل الحمد من إنجازات من خالل قيادتى لمجموعة
البركة المصرفية طوال الخمسة عشر عام ًا ومن خالل
قيادتى لعدد من المؤسسات المصرفية المحلية والعربية
المهنية ،ولكننى أدين بها لبلدى أيضًا ،مملكة البحرين،
التي كرست تجربة طويلة وغنية في المجال المصرفي
اإلسالمى والعالمي هيأت الظروف المالئمة لبروز
القيادات المصرفية .وأعتبر هذه الجائزة شهادة على
النهج المصرفي اإلسالمي لمجموعة البركة المصرفية
الملتزم بتقديم خدمات ومنتجات تقدم مساهمة
حقيقية في إعمار المجتمعات التي تعمل فيها في إطار
استراتيجيات عمل حكيمة وحصيفة.

• كيف ترى أهمية التمويل اإلسالمي؟

 تنبع أهمية التمويل اإلسالمي في المنطقة العربيةوالدول اإلسالمية وفي العالم من أن مبادئه الدينية
واألخالقية هي مبادئ إنسانية عالية وراقية .ونحن نؤمن
أن مصدر األديان السماوية جميعها واحد وهو الخالق
سبحانه وتعالى ،وقد أجمعت كافة هذه األديان على
تحريم الربا ،وأن األموال واألعيان هي أمانة بيدنا يجب أن

نستعملها في إعمار األرض أي يجب أن توظف في خدمة
برامج التنمية .ولعلنا نالحظ أن تعريف األمم المتحدة
وبقية المنظمات الدولية لمفهوم التنمية قد تطور على
مدى العقود الخمسة الماضية ،وقد أوصل هذا التطوير
المفهوم إلى محتوى مقارب إن لم نقل مطابق ًا لتعريف
التنمية في أفقها اإلسالمي واإلنساني .فلقد بات من
الواضح أن مجرد ارتفاع معدل النمو االقتصادي ال يحقق
بحد ذاته التنمية بمفهومها االجتماعي حينما ال تتزامن
معه أى أهداف وآليات تطال الشرائح األوسع في المجتمع.

• فعلى ماذا تقوم فلسفة العمل
المصرفي؟

تقوم فلسفة العمل المصرفي اإلسالمي على مفهوم(إعمار األرض) الذي يعني (إضافة قيمة ملموسة إلى
األصول) .ولهذا المفهوم صلة مباشرة بتطوير المجتمع
وتقدمه االجتماعى واالقتصادي ،ويتم تطبيقه على
صعيد التمويل اإلسالمي من خالل وساطة استثمار
نشطة تمثل تكملة لعمليات إنتاجية حقيقية ذات قيمة
مضافة ومن خالل تبادل السلع والخدمات ،وهو ما يمكن
التمويل اإلسالمي من تقديم بدائل عملية عن أولئك
الوسطاء الماليين الذين ال يقدمون أي منفعة للمجتمع
بشكل عام .وبذلك يجسد التمويل اإلسالمي منذ سنوات
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أخـــــبارالمجموعة
طويلة التطبيقات السليمة لعالقة
التمويل بالتنمية االقتصادية.

• خالل رئاستك لفريق تمويل
التنمية التابع لمجموعة
العشرين ما هي النتائج؟

 خالل فترة ترأسى لفريق تمويلالتنمية فى مجموعة األعمال B20
التابعة لمجموعة العشرين  .G20نجحنا
في وضع التمويل اإلسالمى على جدول
أعمال قمة مجموعة العشرين التي
عقدت العام قبل الماضي في أنطاليا
بتركيا وتضمن البيان الختامي للقمة
تأكيداً على دور الصيرفة اإلسالمية
ودورها في تمويل االستثمارات والنمو
عالميًا .وتحقق هذا اإلنجاز بعد جهود
كبيرة بذلناها على أكثر من صعيد
رسمي واقتصادي .ونواصل جهودنا حالي ًا
لتعزيز هذا اإلنجاز المهم وتحقيق آليات
لدعم التمويل اإلسالمي على المستوى
العالمي ،وبما يحقق أوسع انتشار
واعتراف لهذه الصناعة ويعزز دورها في
تحقيق أهداف التنمية العالمية.

• كيف ترى التمويل
اإلسالمي فى مصر؟

 إن مصر كانت أول سوق تشهد والدةالصيرفة اإلسالمية في مطلع الستينات.
ويقدر حجم التمويل اإلسالمي في مصر
بنهاية العام  2016ما قيمته  161مليار
جنيه تشكل نسبة  % 6من حجم السوق
المصرفية المصرية الذي يبلغ حوالي
 2.8تريليون جنيه بزيادة قدرها 46.5
مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها  % 41عن
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ديسمبر عام  2015وذلك وفقًا لبيانات
الجمعية المصرية للتمويل اإلسالمي.
وبلغ حجم الودائع اإلسالمية  177مليار
جنيه تشكل نسبة  % 6.4من حجم السوق
المصرفية المصرية والذى يبلغ حوالى
 2.7تريليون جنيه بزيادة قدرها 39.4
مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها  % 29عن
ديسمبر عام  .2015بينما بلغ حجم العمل
المصرفي اإلسالمى ككل في مصر في
نهاية ديسمبر  2016حوالي  205مليارات
جنيه وتشكل نسبة  % 5.2من حجم
السوق المصرفية المصرية والذي يبلغ
حوالى  3.9تريليون جنيه بزيادة قدرها
 52مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها % 34
عن  31ديسمبر  .2016وتضم السوق
المصرفية المصرية عدد  39بنكًا منها
 14بنكاً لديهم رخصة من البنك المركزى
المصري لتقديم المنتجات المصرفية
اإلسالمية ،وهناك ثالثة بنوك إسالمية
بالكامل يأتي في طليعتها بنك البركة
مصر وعدد  11بنكاً لديها فروع إسالمية
إلى جانب الفروع التقليدية.

• هل أخذ التمويل
اإلسالمي نصيبه في
السوق المصرية؟
 تبين المؤشرات التي ذكرناها أن قطاعالتمويل اإلسالمي في مصر ينمو بمعدالت
نمو كبيرة في السنوات األخيرة لكنه ال
يزال يمثل نسبة صغيرة من إجمالى
التمويل المصرفي فى السوق المصرية.
ويتمتع التمويل اإلسالمي بإمكانيات
كبيرة لينافس التمويالت واالستثمارات
التقليدية .كما أن السوق المصرية ال
تزال تزخر بالكثير من الفرص الكامنة
في مجال التمويل اإلسالمي ،نظراً لوجود
شرائح اجتماعية واسعة تفضل التعامل
مع هذا النوع من التمويل ولضخامة
حجم السوق حيث تشير الدراسات إلى
أن السوق يمكن أن تستوعب خدمات
تمويلية ذات طبيعة إسالمية في حدود
عشرة مليارات دوالر سنوياً خالل المرحلة
األولى موزعة على التمويل العقاري
والتأجير التمويلي وتمويل المشروعات
الصغيرة وتمويل األفراد مباشرة.

ما أهمية أدوات التمويل
اإلسالمي وخاصة الصكوك

فى تمويل البنية التحتية؟

 ينمو التمويل اإلسالمي بخطى ثابتةفي مختلف األسواق المالية وفي العديد
من دول العالم بوتيرة متسارعة ،حيث
يمثــل منافســاً ومكم ً
ال في نفس الوقت
للتمويل التقليدي ،ويوجد تنوع في
استخدام أدوات التمويل اإلسالمي ما
بين مضاربة ومشاركة واستصناع وهي
تالئم تمويل مشروعات البنية التحتية
المختلفة .ويتم تنشيط واستحداث أدوات
التمويل اإلسالمية في السوق المصرية
وهي مستمدة من تجارب الدول األخرى،
مما سيكون له دور واضح في توفير
موارد تمويلية تحتاجها مصر لتمويل
مشروعات البنية التحتية .وعلى مستوى
دول اإلقليم ،تتجه دول قارة آسيا خالل
السنوات العشر المقبلة إلنجاز مشاريع
بنى تحتية بقيمة  8تريليونات دوالر،
وهناك توجه متزايد نحو الصكوك
السيادية وسط تعديالت في األنظمة
التشريعية والرقابية تسمح للعديد
من الدول باعتماد الصكوك اإلسالمية
كمصدر أساسى لتمويل المشاريع.
وتشير مراكز البحوث أن الصكوك لعبت
دوراً حيوياً في تنمية قطاع البنية التحتية
على مدى العقد الماضي ،وارتفعت
العائدات الناتجة عن إصدارات الصكوك
المستخدمة سواء في المشاريع الصغيرة
أو الكبيرة .وتسمح الطبيعة الخاصة
للصكوك ،باإلضافة إلى مرونتها بهيكلة
الصكوك بعدة طرق مختلفة مما يجذب
الشركات والهيئات السيادية الختيار تلك
السندات اإلسالمية كأداة بديلة وفعالة
للتمويل .وجذب قطاع البنية التحتية جز ًء
كبيراً من التمويالت من خالل إصدارات
الصكوك التي يتم توجيهها للمشاريع
التنموية في جميع أنحاء العالم.

• كم يبلغ حجم التمويل
بالصكوك؟

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز»للتصنيفات االئتمانية أن يبلغ حجم
إصدارات السندات اإلسالمية (الصكوك)
العالمية خالل العام الحالي  2017بين 60
  65مليار دوالر بالمقارنة مع  88ملياردوالر عام  2016بسبب الظروف السائدة
في األسواق العالمية واإلقليمية.

بعد رفع
العقوبات:
مجموعة البركة
المصرفية
تعزز عملياتها
المصرفية في
السودان

استقبلت مجموعة البركة المصرفية قرار رفع الحظر االقتصادي من الواليات المتحدة
عن السودان بكثير من األريحية ،وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عدنان
أحمد يوسف في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إن قرار رفع الحظر االقتصادي سيمكن
االقتصاد السوداني من انطالقة جديدة نحو النمو ،كما سيمكن القطاع المصرفي من
ممارسة عملياته الطبيعية على المستويين اإلقليمي والعالمي وأضاف :إن مجموعة
البركة المصرفية التي توجد منذ سنوات طويلة في السودان من خالل فروعها
الثالثين ،سوف تنطلق نحو زيادة عدد هذه الفروع ،وسوف نعزز عملياتنا المصرفية
هناك ،وقال السيد عدنان إن رفع الحظر سوف يوقف خسائر النظام المصرفي
السوداني التي نشأت من استخدامها سلة من العمالت الموازية للدوالر األمريكي
إلتمام عملياتها البنكية ،كما ستقضي عودة النظام المصرفي إلى استخدام الدوالر
(الوحدة النقدية الموحدة) في تلك المعامالت على القيود التي كانت مفروضة على
عمليات تسوية المعامالت التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية.
وأردف السيد عدنان :من جهة أخرى ،فإن رفع الحظر سوف يعيد الثقة لدى
المستثمرين والمتعاملين مع المصارف السودانية ،كما سيعيد الثقة في التعامل
مع المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية والدول المانحة ،ما يعني أن السودان
سوف يستعيد توازنه في مجال توفير موارد مالية كافية لسد احتياجاته التمويلية.
وتوقع أن يسهم رفع الحظر في رفع كلفة التمويل على التسهيالت المصرفية
وبشروط غير ميسرة وذات آجال قصيرة ،كما سوف يسهم في استيراد السودان
التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تسهم بشكل فعال في تطوير مؤسساتها
المالية والمؤسسات العاملة في قطاعات االتصاالت ،إلى جانب سلسلة من
الفوائد المكتسبة من عودة السودان كدولة مركزية في صناعة الصيرفة
اإلسالمية إلى وضعه الطبيعي الذي يتيح له التعامل بإنسيابية ومن دون
عقبات مع مختلف المنظومات االقتصادية على المستويين اإلقليمي والعالمي.
إلى جانب ذلك ،قال السيد عدنان :نحن نثمن عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة
العربية السعودية في رفع الحظر االقتصادي عن السودان ،كما نثمن الدور البارز الذي
لعبه اتحاد المصارف العربية في إبراز الصورة الجيدة للسودان ،ولقد بذلت مجهودات
كبيرة إبان رئاستي لالتحاد ،لتحسين صورة السودان في المجال المصرفي ،وكان لذلك
آثر واضح في إزالة مالبسات كثيرة حول هذا القطاع في السودان.
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للعام الخامس على التوالي:

مجموعة البركة المصرفية ووحداتها
المصرفية تحصد جوائز مجلة جلوبال
فاينانس العالمية

حصدت

مجمو عة
ال���ب���رك���ة
المصرفية ش.م.ب (،)ABGعالوة على أربع
من وحداتها المصرفية جوائز «أفضل بنك
إسالمي» للعام  2017وذلك ضمن سياق
الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة جلوبال
فاينانس ( )Global Financeالمتخصصة
في مجال البنوك والتمويل لمؤسسات
الصيرفة والتمويل العالمية .فقد حصلت
مجموعة البركة المصرفية على جائزة
أفضل بنك إسالمي في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،كما حصل بنك
البركة اإلسالمي على جائزة أفضل بنك
إسالمي في البحرين ،والبنك اإلسالمي
األردن��ي على جائزة أفضل بنك إسالمي
في األردن ،وبنك البركة الجزائر على جائزة
أفضل بنك إسالمي في الجزائر ،وبنك
البركة جنوب أفريقيا على جائزة أفضل بنك
إسالمي في جنوب أفريقيا.
ويأتي فوز المجموعة والوحدات المصرفية األربع
بناء
بهذه الجوائز للعام الخامس على التوالي
ً
على نتيجة التحكيم النهائية للجنة المحكمين
في المجلة والتي شملت في عضويتها نخبة من
المحررين االقتصاديين والمستشارين الماليين
العالميين وعدد من مدراء البنوك والخبراء في
مجال الصيرفة ،حيث حصلت هذه الوحدات على
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هذه الجائزة نتيجة لما تتمتع به من دور مرموق
في خدمة الصيرفة اإلسالمية وال��ق��درة على
موصلة النمو المستقبلي ،ومعايير مهنية في
جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها لزبائنها،
باإلضافة إل��ى األصالة واالبتكار في الخدمات
والمعاملة مع الزبائن ،مع التطور المستمر في
العمليات المصرفية ،وغيرها من المعايير الهامة
مثل العالقات االستراتيجية والتوسع الجغرافي
والربحية ومتانة األوضاع المالية.
وسوف تنشر نتائج الفائزين بالجوائز في عدد
خاص يصدر في شهر مايو من مجلة جلوبال
فاينانس ،كما سوف تسلم الجوائز للفائزين في
حفل رسمي سوف يقام على هامش اجتماعات
صندوق النقد والبنك الدوليين التي سوف تعقد
في واشنطن دي سي خالل شهر أكتوبر .2017
وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة
البركة المصرفية األستاذ عدنان أحمد يوسف
ق��ائ ً
�لا »:يسعدنا ج��داً حصول مجموعة البركة
المصرفية وأرب��ع من وحداتها المصرفية على
هذه الجوائز العالمية وذلك للعام الخامس على
التوالي مما يجسد أهمية الموقع الريادي الذي
باتت تحظى به مجموعة البركة المصرفية بعد
مسيرة مليئة باإلنجازات على م��دى السنوات
الماضية من جهة والمكانة المصرفية المرموقة
التي تحتلها ه��ذه ال��وح��دات وأداءه���ا وخدماتها
المميزين ومساهماتها الفاعلة في تقديم المنتجات
االستثمارية واالدخارية المبتكرة والسمعة الطيبة
التي تحظى بها في القطاع المصرفي اإلسالمي
المحلي واإلقليمي من جهة أخرى».
وأضاف :لقد أصبحت وحداتنا التابعة للمجموعة
من أبرز المؤسسات المصرفية العاملة في بلدانها،
واألكثر رسوخا من حيث الخبرة والمعرفة وجودة
الخدمات والمنتجات في األسواق المحلية ،وهو

األمر الذي يعكس نجاح رؤية مجموعة البركة
المصرفية التي ترتكز على تنسيق أنشطة
وخدمات هذه الجمعيات في استراتيجيات أعمال
م��وح��دة ،ع�لاوة على مواصلة تعزيز مواردها
الرأسمالية وخلق شبكة من عالقات األعمال البينية
القوية فيما بينها ،كذلك تنسيق سياسات االمتثال
وإدارة المخاطر والتشغيل وتقنيات المعلومات
وبيئة وثقافة العمل وغيرها بما يخلق مجموعة
متناسقة وقوية».

 Dagongالعالمية للتصنيف االئتماني المحدودة
تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة
االستثمارية ( BBB+الطويل المدى) ( A3 /القصير
المدى) على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+
( )(bhالطويل المدى)()A2 (bh /القصير المدى)
على مستوى التصنيف الوطني .كما منحت مؤسسة
ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف
ائتماني بدرجة ( +BBعلى المدى الطويل) و B
(على المدى القصير) .وتقدم بنوك البركة منتجاتها
وخدماتها المصرفية والمالية وفق ًا ألحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية السمحاء في مجاالت مصرفية
التجزئة ،والتجارة ،واالستثمار باإلضافة إلى
خدمات الخزينة ،هذا ويبلغ رأس المال المصرح
به للمجموعة  1.5مليار دوالر أمريكي ،كما يبلغ
مجموع الحقوق نحو  2مليار دوالر أمريكي.

ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب).
مرخصة كمصرف جملة إس�لام��ي م��ن مصرف
البحرين المركزي ،ومدرجة في بورصتي البحرين
وناسداك دب��ي .وتعتبر البركة من رواد العمل
المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حيث
تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار
شخص في الدول التي تعمل فيها .ومنحت كل
من الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف وشركة

وللمجموعة انتشاراً جغرافيًا واسعًا ممث ً
ال في
وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة
عشر دول��ة ،حيث تدير أكثر من  700فرع في
كل من :تركيا ،األردن ،مصر ،الجزائر ،تونس،
السودان ،البحرين ،باكستان ،جنوب أفريقيا،
لبنان ،سوريــة ،ال��ع��راق والمملكة العربية
السعودية ،باإلضافة إلى مكتبي تمثيل في كل
من إندونيسيا و ليبيا.

وأختتم األستاذ عدنان أحمد يوسف حديثه بتوجيه
الشكر والتقدير لإلدارات التنفيذية والعاملين في
مجموعة البركة المصرفية والوحدات المصرفية
األربع للجهود المتواصلة التي يبذلونها في رفع
مكانة وحداتهم ،والمجموعة ككل محليا وإقليميا
وعالميا.
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مجموعة البركة
المصرفية
تحقق  70مليون
دوالر صافي دخل
عائد لمساهمي
المجموعة
ومجموع األصول
يناهز  25مليار
دوالر أمريكي بنهاية
النصف األول من
العام 2017

أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (،)ABG
المجموعة المصرفية اإلسالمية الرائدة التي تتخذ
من مملكة البحرين مقرا لها ،عن تحقيق صافي دخل
عائد لمساهمي مجموعة البركة المصرفية بلغ 70
مليون دوالر خالل النصف الثاني من العام بانخفاض
قدره  % 14عن نفس الفترة من العام الماضي ،في
حين ارتفع مجموع األصول بنسبة  % 5والتمويالت
واالستثمارات بنسبة  % 7والودائع بنسبة % 4
ومجموع حقوق المساهمين بنسبة  % 23في نهاية
يونيو  2017وذلك بالمقارنة مع ديسمبر .2016
وفيما يخص نتائج النصف األول للعام  2017ككل ،فهي ال تزال
متأثرة بنتائج الربع األول من العام الجاري ،حيث انخفض صافي
الدخل التشغيلي بنسبة  % 7ليبلغ  219مليون دوالر أمريكي ،وصافي
الدخل العائد لمساهمي المجموعة بنسبة  % 14ليبلغ  70مليون
دوالر أمريكي خالل النصف األول من العام  2017وذلك بالمقارنة
مع النصف األول من العام  2016والبالغ  81مليون دوالر أمريكي،
في حين بلغ مجموع صافي الدخل  113مليون دوالر أمريكي خالل
النصف األول من العام  2017بانخفاض قدره  % 21عن نفس الفترة
من العام الماضي والبالغ  143مليون دوالر أمريكي.
فيما أظهرت نتائج الربع الثاني من العام  2017تحسنا كبيرا في
مؤشرات الربحية بالمقارنة مع نتائج الربع األول من نفس العام،
حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة  % 17وصافي الدخل
بنسبة  % 19وذلك بالمقارنة مع نتائج الربع األول من نفس العام.
بينما أظهرت نتائج الربع الثاني لمجموعة البركة المصرفية
ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة  % 3ليبلغ  256مليون
دوالر أمريكي بالمقارنة مع الربع األول من العام  .2017وبعد
خصم كافة المصاريف التشغيلية ،بلغ صافي الدخل التشغيلي
 118مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من العام  2017وذلك
بالمقارنة مع  101مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من
العام  ،2017بارتفاع كبيرة قدره  .% 17وبعد خصم المخصصات
والضرائب بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة  36مليون
دوالر خالل الربع الثاني من العام  2017وذلك بالمقارنة مع 34
مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من العام  ،2017بارتفاع
نسبته  .% 5بينما ارتفع مجموع صافي الدخل بصورة كبيرة
وبنسبة  % 19ليبلغ  61مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني
من العام  2017وذلك بالمقارنة مع  52مليون دوالر أمريكي خالل
الربع األول من العام .2017
وبمقارنة نتائج الربع الثاني من العام الحالي مع نفس الفترة
من العام الماضي ،فقد انخفض صافي الدخل العائد لمساهمي
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المجموعة بنسبة  % 18ليبلغ  36مليون دوالر أمريكي بالمقارنة
مع  44مليون دوالر أمريكي ،في حين انخفض مجموع صافي
الدخل للفترة نفسها بنسبة  % 17ليبلغ  61مليون دوالر أمريكي
بالمقارنة مع  74مليون دوالر أمريكي.
وقد واصلت مجموعة البركة المصرفية خالل النصف األول من
العام  2017تنفيذ مبادرات التوسع في األعمال واألسواق وتنويع
مصادر الدخل عبر وحداتها المتواجدة في  15بلدا ،وحققت
عمليات وأنشطة المجموعة نموا ملحوظا في كافة األنشطة
المالية واالستثمارية .وكما توقعنا في بداية العام ،فقد شهد
النصف الثاني من العام  2016حالة من االنخفاض في قيم
عمالت بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام
الدوالر األمريكي مما أثر على نتائج الربع األول من العام الجاري
 .2017لكن المجموعة
ترى إن نتائج ما تبقى
من العام الجاري سوف
ت��ش��ه��د ت��ح��س��ن��ا في
اإلي���رادات والدخل إن
ش��اء اهلل .كما تأثرت
ال��ن��ت��ائ��ج ب���األوض���اع
المالية واالقتصادية
غ��ي��ر المستقرة في
بعض ال��ب��ل��دان التي
تعمل فيها المجموعة،
م��م��ا دف��ع��ه��ا لتعزيز
المخصصات التحوطية
وذل������ك ك���ج���زء م��ن
السياسة المحافظة
التي تتبعها المجموعة.
من جهة أخرى ،حققت
بنود الميزانية الموحدة
ل��م��ج��م��وع��ة ال��ب��رك��ة
المصرفية زيادات جيدة
في نهاية يونيو 2017
وذلك بالمقارنة مع ديسمبر  ،2016حيث ارتفع مجموع األصول
بنسبة  % 5ليبلغ  24.7مليار دوالر على الرغم من تأثر معدل
النمو بانخفاض قيمة العمالت المحلية لبعض البلدان التي تعمل
فيها المجموعة أمام الدوالر األمريكي ،وهي العملة التي تعد
بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة .وتحافظ المجموعة
على نسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات
سائلة لالستعداد الستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات
في األسواق.
وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويالت واالستثمارات) 18.7
مليار دوالر أمريكي بنهاية يونيو  2017بالمقارنة مع  17.5مليار
دوالر أمريكي بنهاية ديسمبر  ،2016بزيادة جيدة قدرها .% 7

كما ارتفعت حسابات العمالء في نهاية يونيو  2017أيضا
وبنسبة  4%لتبلغ  20مليار دوالر أمريكي وذلك بالمقارنة مع
نهاية ديسمبر  ،2016وهي تمثل  81%من مجموع األصول،
مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العمالء بالمجموعة وتنامي
قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع.
وبلغ مجموع الحقوق  2.5مليار دوالر بنهاية يونيو  ،2017بزيادة
كبيرة نسبتها  23%بالمقارنة مع ديسمبر  .2016وتعكس
هذه الزيادة قيام المجموعة خالل شهر مايو الماضي بإصدار
صكوك الشريحة األول من رأس المال ( )Tier 1 Capitalودائمة
بقيمة  400مليون دوالر أمريكي .وكداللة على متانة القاعدة
الرأسمالية للمجموعة بلغت نسبة حقوق الملكية إلى مجموع
األصول  10%في نهاية يونيو .2017

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية سعادة
الشيخ صالح كامل «تواصلت خالل األشهر الستة األولى من
العام  2017التحديات المالية واالقتصادية اإلقليمية والعالمية
مما خلق أجواء التحدي أمام المجموعة ووحداتها المصرفية.
وبفضل من اهلل سبحانه ثم بفضل أداء هذه الوحدات المتميز،
استطاعت المجموعة تحقيق معدالت نمو ربحية جيدة وبنفس
الوقت حافظت على جودة أصولها ومتانة األرصدة السائلة إلى
جانب تحسن العوائد المالية من كافة األنشطة الرئيسية وذلك
كله في إطار نهج الصيرفة اإلسالمية المسؤول اجتماعيا».
من جهته قال نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبد اهلل
السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها
تواصل تكريس نهج النمو المستدام القائم على ركائز عمل
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أخالقية واقتصادية متينة ترتبط
باالقتصاد الحقيقي للمجتمعات
التي تعمل فيها ،وهو ما يوفر
عوامل االستقرار والنمو للنتائج
التشغيلية والربحية للمجموعة.

وق����ال ع��ض��و م��ج��ل��س اإلدارة
والرئيس التنفيذي لمجموعة
البركة المصرفية األستاذ عدنان
أح��م��د ي��وس��ف «ت��واص��ل��ت خالل
النصف األول من العام 2017
ال��ت��ط��ورات وال��ظ��روف العالمية
واإلقليمية التي شكلت تحديات
جدية بالنسبة لنا ،ومن بينها عدم االستقرار االقتصادي
والمالي في بعض البلدان الرئيسية التي نعمل فيها ،إلى جانب
تراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة العمالت المحلية لعدد من
الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة مقابل الدوالر األمريكي
 عملة إعداد تقارير المجموعة .لكننا بالرغم من كافة هذهالتطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية الجيدة ،بل
وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات واالستراتيجيات
الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على
تنفيذها .وقد كان النجاح الكبير للغاية الذي حظي به إصدار
الصكوك األول للمجموعة شهادة عالمية نعتز بها على المكانة
المرموقة للمجموعة».
وأض��اف «كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع
الوحدات المصرفية في نتائج المجموعة ،حيث يتضح ذلك
من النتائج الممتازة التي سجلتها والتوزيعات النقدية المجزية
التي وزعتها على مساهميها .وكما توقعنا في بداية العام ،فقد
تأثرت نتائج الربع األول من العام الجاري بموجة التراجع في
قيم عمالت بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة
أمام ال��دوالر األمريكي التي حدثت خالل النصف الثاني من
العام الماضي  ،2016لكننا نتوقع تحسن نتائج المجموعة خالل
بقية هذا العام.
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع ،قال
الرئيس التنفيذي «بلغ عدد الفروع التابعة لوحدات المجموعة
 667فرعا في نهاية يونيو  2017بعد إن كان عددها 697
فرعا وذلك بعد قيامنا بدمج بعض الفروع في باكستان بعد
اندماج بنك البركة باكستان .وتوظف فروع المجموعة 12,623
موظفا ،مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف مجزية
للمواطنين في مجتمعاتها .كما إن هذه السياسة تشكل أحد
المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في األعمال
والربحية.
وعلى صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي ،استكملنا
إجراءات انطالقة وحدتنا المصرفية في المغرب ونخطط لبدء
أعمالها خالل شهر سبتمبر من هذا العام مع شركائنا في البنك
الجديد ،البنك المغربي للتجارة الخارجية .كما سوف يعمل
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البنك باسم «بنك التمويل واإلنماء» تحت إدارة مجموعة البركة
المصرفية ويعمل ضمن شبكة وحداتها المصرفية المتواجدة
حاليا في  15بلدا .وس��وف يكون دخ��ول المجموعة السوق
المغربي إنجازا هاما للغاية ،حيث يعتبر من األسواق الرئيسية
في المغرب العربي وأفريقيا ،ويحقق للمجموعة تنوعا أكبر في
بناء محافظ األصول ومصادر اإليرادات.
وأضاف األستاذ عدنان :وكما أشرنا سابقا ،استكملت مجموعة
البركة المصرفية خالل شهر مايو الماضي وبنجاح كبير إصدار
أول صكوك إسالمية لها بقيمة  400مليون دوالر أمريكي.
وقد القى اإلصدار إقباال كبيرا للغاية في األسواق الخليجية
واآلسيوية واألوروبية ،حيث تمت تغطيته  5مرات بقيمة 1.6
مليار دوالر مقابل المبلغ المطلوب في البداية والذي كان بقيمة
 300مليون دوالر .ونتيجة لالكتتاب الكبير ،فقد تقرر رفع قيمة
اإلصدار من  300مليون دوالر إلى  400مليون دوالر .وستكون
هذه الصكوك من الشريحة األولى من رأس المال (Tier 1
 )Capitalودائمة ومتوافقة مع متطلبات وتوجيهات مصرف
البحرين المركزي .وشارك في تغطية اإلصدار نحو  94مصرفا
متوزعين على األسواق العربية بنسبة  % 70واألسواق األوروبية
 % 15واألسواق اآلسيوية  .% 15ويأتي هذا اإلصدار كجزء من
استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع قاعدتنا الرأسمالية ومواصلة
تنمية أعمالنا في األسواق الراهنة والجديدة وتدعيم أعمال
وحداتنا المصرفية ،وهي العملية األولى من نوعها بهذا الحجم
التي تصدرها إحدى مؤسسات القطاع الخاص انطالقا من
مملكة البحرين ،مما يؤكد السمعة المصرفية والمالية الرفيعة
والمكانة الراسخة لمركز البحرين المالي وثقة األسواق العالمية
فيه .كما أن كافة مؤشرات عملية اإلص��دار تؤكد مرة أخرى
وبصورة جلية المكانة المرموقة والسمعة الممتازة اللتين تتمتع
بهما مجموعة البركة المصرفية في األسواق المالية اإلقليمية
والعالمية نتيجة لسجل إنجازاتها الناصع والموارد المالية والفنية
والبشرية المتينة وشبكة التواجد الجغرافي الواسعة».
وتمثل المسؤولية االجتماعية ركيزة أساسية في نموذج أعمال
المجموعة ،حيث واصلت المجموعة خالل الربع األول من العام
الجاري تنفيذ برنامج المسؤولية االجتماعية القائم على ربط
برامج وأنشطة المسؤولية االجتماعية في الوحدات والمجموعة
باألهداف العالمية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية
العامة لألمم المتحدة.
وأضاف األستاذ عدنان :واصلنا خالل النصف األول من العام
 2017التركيز على تقديم الدورات التدريبية عبر أكاديمية
البركة التي تعتزم تنظيم العديد من ال��دورات التدريبية
للموظفين المتخصصة في كافة مجاالت الصيرفة اإلسالمية
خالل العام الجاري  2017واألعوام القادمة .كما واصلنا تقديم
برامج التدريب الحديثة عبر اإلنترنت لكافة موظفي المجموعة
والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات االمتثال والعقوبات
واعرف عميلك وغيرها .إلى جانب ذلك نواصل جهودنا من
أجل ترجمة قيم ومبادئ العالمة التجارية القائمة على مفهوم

الشراكة مع العمالء في كافة المنتجات والخدمات التي
نقدمها.
وق��ال الرئيس التنفيذي للمجموعة «وفيما يخص
بقية العام  ،2017نحن نتوقع استمرار التقلبات في
األسواق العالمية واإلقليمية وهي تخلق بيئة عمل
صعبة للبنوك العالمية ،لكننا سوف نواصل نهجنا الحذر
واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة عالوة على
الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة
في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين
في المجموعة».
وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة في ختام تصريحه
بالجهود الكبيرة التي بذلتها اإلدارة التنفيذية بالمركز
الرئيسي واإلدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية
التابعة للمجموعة واألط��راف ذات العالقة وأدت إلى
تحقيق النتائج المرضية للمجموعة.
ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب).
مرخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرين
المركزي ،ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك
دب��ي .وتعتبر البركة م��ن رواد العمل المصرفي
اإلسالمي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها
المصرفية المميزة إل��ى حوالي مليار شخص في
ال��دول التي تعمل فيها .ومنحت كل من الوكالة
اإلسالمية الدولية للتصنيف وشركة Dagongالعالمية
للتصنيف االئتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك
للمجموعة من الدرجة االستثمارية ( BBB+الطويل
المدى) ( A3 /القصير المدى) على مستوى التصنيف
الدولي ودرجة ( )A+ (bhالطويل المدى))A2 (bh /
(القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني .كما
منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة
تصنيف ائتماني بدرجة ( +BBعلى المدى الطويل) و
( Bعلى المدى القصير) .وتقدم بنوك البركة منتجاتها
وخدماتها المصرفية والمالية وفقًا ألحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية السمحاء في مجاالت مصرفية
التجزئة ،والتجارة ،واالستثمار باإلضافة إلى خدمات
الخزينة ،هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة
 1.5مليار دوالر أمريكي ،كما يبلغ مجموع الحقوق نحو
 2.5مليار دوالر أمريكي.
وللمجموعة انتشاراً جغرافيًا واسعًا ممث ً
ال في وحدات
مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة،
حيث تدير أكثر من  667فرعا في كل من :تركيا،
األردن ،مصر ،الجزائر ،تونس ،السودان ،البحرين،
باكستان ،جنوب أفريقيا ،لبنان ،سوريــة ،العراق
والمملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى مكتبي
تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا.

أكاديمية البركة
تنظم ورش تدريبية حول اإلدارة
الفعالة للوقت لموظفي البنك
والمجموعة
نظمت أكاديمية البركة التابعة لمجموعة البركة المصرفية
ش.م.ب ( )ABGورشة تدريبية حول اإلدارة الفعالة للوقت
شارك فيها  27موظفا من المجموعة ومن بنك البركة
اإلسالمي .وقد نظمت الورشة على دفعتين األولى خالل الفترة
من  12إلى  14مارس  2017بمشاركة  12موظف والدفعة
الثانية خالل الفترة من  9إلى  11أبريل  2017بمشاركة
 15موظفا .وقد تم تقديم الدورتين من قبل السيد عبداهلل
صويلح مساعد المدير في دائرة الموارد البشرية في بنك
البركة اإلسالمي.
وقد شملت مواضيع الدورة التركيز على أهمية إدارة الوقت،
وتحديد العوامل التي تسبب ضياع الوقت ،وضرورة استخدام
قوائم المهام وتحديد األولويات .كما تم التطرق إلى
االستراتيجيات الفعالة لالستفادة من الوقت ،وكيفية تحديد
األهداف الذكية باإلضافة إلى أهمية استخدام مهارة التفويض،
إدارة ضغوط العمل ،ووضع خطط العمل لتحسين استخدام
الوقت في العمل.
وفي ختام الدورتين قام السيد عبد الرحمن شهاب نائب
الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون اإلدارية بتوزيع شهادات
استكمال الدورة على المشاركين .كما هنأهم في هذه
المناسبة ،مشيرا إلى إن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي
لتلبية االحتياجات التدريبية للموظفين .كما إنها تأتي أيضا
في إطار مبادرات مجموعة البركة المصرفية وأكاديمية البركة
التي تتطلع لتنظيم العديد من الدورات التدريبية للموظفين
المتخصصة في كافة مجاالت الصيرفة اإلسالمية خالل العام
الجاري 2017واألعوام القادمة.
كما حضر توزيع الشهادات السيد عيسى جاسم العبيدلي
مساعد المدير العام ورئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون
اإلدارية في بنك البركة اإلسالمي.

العدد الرابع والعـشـرون  -أكتوبر  2017م

11

أخـــــبارالمجموعة

مجموعة
البركة المصرفية
تطلق تقريرها
حول االستدامة
والمسؤولية
االجتماعية 2016

 أطلقت مجموعة البركة المصرفية تقرير االستدامةوالمسؤولية االجتماعية للعام  .2016ويتضمن التقرير التقدم
الذي أحرزته البركة خالل العام  2016في مختلف برامجها
وأنشطتها.
ويتضمن التقرير نظرة شاملة لإلنجازات المتحققة في كل
بلد تعمل فيه المجموعة ،وعرضا عاما شامال لجميع برامج
المسؤولية االجتماعية .ويشتمل التقرير أيضا على تقييم األثر
لمختلف برامج المسؤولية االجتماعية للبركة وتقييم التقدم
المحرز في السنة األولى بشأن تنفيذ أهداف البركة للتنمية
المستدامة (.)2020 - 2016
وبهذه المناسبة ،قال األستاذ عدنان أحمد يوسف الرئيس
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «لقد أضفنا هذا العام
تقييم تأثير برامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية في
التقرير .كما قدمنا تفاصيل عن التقدم الذي أحرزناه بشأن
التعهدات التي التزمنا بتنفيذها على مدار خمس سنوات
تجاه أهداف البركة للتنمية المستدامة ( .)2020-2016ونحن
فخورون بدعم األهداف العالمية للتنمية المستدامة ،إذ نعتقد
أن األهداف العالمية تقوم على قيم مشتركة ومتأصلة .ونحن
نعمل باستمرار على استيعاب األهداف العالمية في أعمالنا
للتعبير بصورة أدق عن فلسفة عملنا».
وأض��اف األستاذ عدنان أحمد يوسف« :إن تحقيق األهداف
العالمية يتطلب تمويال على مختلف المستويات ،وبالتالي
فإن قطاع الخدمات المصرفية والمالية له دور رئيسي .إن
الفرصة االستثمارية لتمويل األهداف العالمية لم يسبق لها
مثيل ،وينبغي لنا جميعا أن نعمل معا لسد الفجوة التمويلية
ألهداف التنمية المستدامة».
وقد أعلنت البركة في العام الماضي عن أه��داف البركة
للتنمية المستدامة ( )2020-2016مع تعهد بتقديم أكثر من
 635مليون دوالر لتمويل ودعم هذه األهداف .وتركز أهداف
البركة للتنمية المستدامة ( )2020-2016على خلق الوظائف
والتعليم والرعاية الصحية وهي مرتبطة بسبعة أهداف من
أهداف التنمية المستدامة .2030
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نم إنشاء شركة البركة للخدمات المالية – إحدى شركات بنك البركة السوداني – كشركة مساهمة
خاصة منذ العام  2004وفقا لقانون الشركات لعام  1925كشركة وكالة مرخص لها بالعمل في سوق
الخرطوم لألوراق المالية .تم اكتمال إجراءات تحول الشركة لشركة مساهمة عامة منذ العام 2013م،
وتم تداول أسهمها في سوق الخرطوم لألوراق المالية و ذلك حتى تتمكن من توسيع نشاطها وتنويع
استثماراتها لزيادة دخل و إيرادات الشركة و بذلك كنا من أوائل الشركات التي أكملت إجراءات التحول
لشركة مساهمة عامة برأس مال يسمح لها بطرح و إدارة الصناديق االستثمارية و ذلك بغرض
جذب عمالء جدد و تعزيزا لثقة عمالء الشركة و عمالء بنك البركة القدامى و استقطابهم للدخول
في المشاريع الجديدة التي تقوم بها الشركة.
وفقا للنظام األساسي والئحة التأسيس تتمثل
أهم أغراض الشركة فيما يلي:
ممارسة أنشطة االستثمار في األوراق المالية
المرخصة لشركات الوكالة وهي:
•الوكالة في تغطية اإلصدارات األولية.
•الوكالة في تسويق وبيع إصدارات
األوراق المالية.
•العمل في شراء وبيع األوراق المالية
لصالح العمالء.
•العمل على إدارة محافظ الغير.
•إدارة السيولة وتقديم النصح والمشورة
للعمالء.

سوق الخرطوم لألوراق المالية

•تقديم خدمات االكتتاب العام للغير طبقا لمتطلبات سوق الخرطوم لألوراق المالية.
•تأسيس وإدارة المحافظ والصناديق االستثمارية في مجال األوراق المالية وإعداد وتقديم
الدراسات الخاصة بإنشاء صناديق الغير.
•العمل كمستشار مالي للمستثمرين.
•بث ونشر ثقافة االدخار وتوظيف المدخرات عن طريق األوراق المالية.

العدد الرابع والعـشـرون  -أكتوبر  2017م

13

• مسؤولية إجتماعية

دور رائد في مجال
المسوولية االجتماعية
ٔ

التزام بخلق ٔ
تـاثير
ٕايجابي مستدام

بنك البركة السوداني
يحصد جائزة المسؤولية المجتمعية
للمصارف اإلسالمية للعام 2017م

	•المسؤولية االجتماعية

المسؤولية اإلجتماعية هي قواعد مشتركة من السلوك والممارسة المنضبطة
للمجموعات والمؤسسات ،تهدف إلى الحفاظ على اإلنسان والكون وحقوق األجيال
القادمة وتطوير اإلنسان من الناحية التعليمية والصحية واإلجتماعية بتوفير السكن
وفرص العمل له بجانب سالمة الحيوان والنبات والبقاء على الموارد الطبيعية لخلق
توازن بيئى.
نحن في وحدات مجموعة البركة المصرفية نسعى لتحقيق ذلك إنطالق ًا من قيمنا
ومبادئنا اإلسالمية وفق ًا إلستراتيجيات وإجراءات مشتركة بعد أن تم إستحداث إدارة
مسؤولة عن المسؤولية اإلجتماعية برئاسة المجموعة تترأس إدارات المسؤولية
اإلجتماعية بكل وحدة من وحدات المجموعة.
تعمل إدارة المسؤولية اإلجتماعية في بنك البركة السوداني على تحقيق أهداف
إستراتيجية مجموعة البركة المصرفية في المسؤولية اإلجتماعية وهي تحت اإلشراف
المباشر من قبل السيد المدير العام والسيد نائب المدير العام ،كما توجد لجنة من قبل
مجلس إدارة البنك تعنى بشؤون المسؤولية اإلجتماعية.
يتم تحقيق أهدافنا بجعل جميع نماذج أعمالنا في المسؤولية اإلجتماعية سوى بالدعم
المباشر أو بالتمويل لعمالئنا الذين يشاركونا نفس المفاهيم والقيم بواسطة الشراكة
في عمليات إنتاجية حقيقية ذات قيمة مضافة ومنفعة لكل أطراف المصلحة من
مساهمين وعمالء وعاملين ومجتمعاتنا المحلية بشكل عام ،مما ينتج عنه خلق فرص
عمل واسعة وقضاء على الفقر والجهل والمرض وتحفيز اإلبتكار والنمو اإلقتصادي
والصناعي والزراعي ورفع درجة الوعي واإلدراك لدى العاملين والعمالء لدى البنك
بأهمية المسؤولية اإلجتماعية.

شركاء في اإلنجاز
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أخـــــبار بنك

السوداني

حصد بنك البركة السودانى خالل
حفل فى العاصمة البحرينية (المنامه)
جائزة المؤسسة المالية الملتزمة
بالمسؤولية المجتمعية للمصارف
اإلس�لام��ي��ة ل��ل��ع��ام 2017م التي
تمنحها الشبكة االقليمية للمسؤولية
االجتماعية ،عضو برنامج األم��م
المتحدة لإلتفاق العالمى.
إن هذه الجائزة جاءت بعد المراجعة
العلمية ل��م��ا حققه ب��ن��ك البركة
السوداني من مساهمات وإنجازات
م��م��ي��زة ف���ى م��ج��ال ال��م��س��ؤول��ي��ة
المجتمعية.
األستاذ /عدنان أحمد يوسف  -رئيس
مجلس إدارة جمعية مصارف مملكة
البحرين  ،الرئيس التنفيذى لمجموعة

البركة المصرفية والسفير الدولي
للمسؤولية االجتماعية قام بتسليم
الجائزه لألستاذ /الرشيد عبد الرحمن
علي – نائب المدير العام لبنك البركه
السودانى..
وق��د حضر حفل التكريم السفير
ال��دول��ي للمسؤولية االجتماعية
والممثل المقيم لمكتب منظمة
األم��م المتحدة للتنمية الصناعية
(اليونيدو) الدكتور /هاشم حسين
وسعادة السفير عبدالرحمن خليل
سفير ال��س��ودان بمملكة البحرين،
واألستاذ /مساعد محمد أحمد– نائب
رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس
اتحاد المصارف السوداني  ،إلى جانب
شخصيات مصرفية عربية متخصصة

فى مجال المسؤولية المجتمعية.
كما ش���ارك األس��ت��اذ /حسن أحمد
توفيق هيبه – مدير وحدة المسؤولية
المجتمعية ببنك البركة السودانى.
ج��اء ه��ذا االحتفال ضمن فعاليات
مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية
للمصارف اإلسالمية للعام2017م
بعنوان “ إلتزامات المصارف اإلسالمية
نحو أصحاب المنفعة”
تجدر اإلشاره إلى أن البنك اإلسالمي
األردن����ي ع��ض��و مجموعة البركة
المصرفية قد حقق وفي ذات الحفل
نفس جائزة المسؤولية المجتمعية
للمصارف اإلسالمية للعام 2017م،
تهانينا الحارة ممتدة للبنك اإلسالمي
االردني.
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 ºشخصية العدد

أشرف أحمد مصطفى الغمراوي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي  -بنك البركة مصر

بدأ حياته العملية منذ
عام  1977كمحاسب
قانوني متخصص في
المؤسسات
مجال
المالية و البنوك ثم انتقل للعمل بقطاع
البنوك خالل عام  1979و تدرج في الوظائف
المصرفية المختلفة حتى وصل عام  2003إلي
منصب الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
لبنك البركة مصر حيث كان عدد الفروع آنذاك 10
فروع وقد استطاع منذ رئاسته لإلدارة التنفيذية
للبنك النهوض به كمؤسسة إسالمية رائدة فرضت
نفسها بقوة على ساحة السوق المصرفي
بمصر بما تقدمه من خدمات ومنتجات
متعددة وباعتبارها أحد روافد مجموعة
البركة المصرفية رائد الصيرفة
اإلسالمية بالمنطقة حيث بلغ عدد
الفروع  32فرع بخالف  3ثالث مكاتب
صرافه بالجيزة و الغردقة وشرم
الشيخ كما بلغ إجمالي ميزانية
البنك في عام  42.5( 2016مليار
جنيه) مقارنة ( 3.3مليار جنيه) في
عام  . 2003وهو يشغل منذ عام
 2010نصب نائب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي .

إعداد :أ .معتصم
محمد الطيب
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وبفضل إدارتة المميزة تحت قيادة اإلستاذ  /عدنان أحمد يوسف
ـ رئيس مجلس إدارة البنك و الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة
المصرفية ـ فقد تم منح البنك العديد من الجوائز المخصصة
للشركات و البنوك التي تثبت كفاءتها في مجال الجودة والتميز
على مستوى العالم كما حصل على جائزة أفضل بنك إسالمي
في مصر من خالل أكاديمية تتويج بدبي عام  2016باإلضافة
إلي .
 2013الوسام الذهبي في مجال القيادة الحكيمة على
مستوى الوطن العربي
The Majastic Five continents Award 2013
European Award For Best Practices 2014
The Golden Europe Award For Quality & 2014
Commercial Prest
Quality Achievements Award. 2015
the platinum technology award for Quallty & 2015
bast trade name.
Top 100 Companies In the Egyption Market. 2015
The Global Award For PerfectionQuality & 2015
Ideal Performance.
The Golden Award For Quality & Business 2015
Prestige.
Best Islamic Bank. 2016
The Diamond Eye Award For Quality 2016
Commitment And Excellence.
Quality Choice Prize. 2016
The Majestic Falcon Award For Quality & 2016
Excellence.
The Majestic Five Continents Award. 2016
The Golden Europe Award For Quality & 2017
Commercial Prestige.
The Global Award For Perfection quality & 2017
Ideal Performance.
منحت أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية في
ديسمبر  2014األستاذ  /اشرف الغمراوي – الوسام االستحقاق
الذهبي فى مجال القيادة الحكيمة على مستوى المنطقة
العربية .
كما منحت مؤسسة Association Otherways :
Management & Consulting Paris – France
سيادته في يوليو  2017جائزة The Global Award For:
Perfection Quality & Ideal Performance

حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس بالقاهرة
عام  ، 1977كما حصل على الدبلوم امهني فى األئتمان
المصرفي المتقدم عام  2000وهو من مواليد محافظة الغربية
بمصر لدية ثالثة أبناء [ أثنان من الذكور و بنت ]
الهواية  :القراءة بصفة عامه وفي المجاالت اإلقتصادية ومجاالت
عمل البنوك اإلسالمية بصفة خاصه باإلضافة إلي ممارسة
رياضة التنس و ركوب الخيل .
عضو مجلس إداراة في عدد من البنوك اإلسالمية والمؤسسات
المالية وشركات التأمين والجامعات سابقاً و حالياً منها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر بنك البركة
األسالمي ـ بمملكة البحرين .
2عضو مجلس إدارة الشركة المصرية إلنشاء وإدارة المراكز
التجارية .
3عضو مجلس أمناء وأمين صندوق المؤسسة المصرية
للزكاة ,
4عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة اإلئتمان شركة التوفيق
للتأجير التمويلي .
5عضو مجلس إدارة بيت التأمين المصري السعودي .
6عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بالشركة
المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات .
7عضو مجلس إدارة مجموعة التوفيق المالية القابضة ـ
مصر .
8عضو مجلس إدارة شركة التوفيق المالية إلدارة محافظ
األوراق المالية وصناديق االستثمار .
9عضو مجلس كلية التجارة (بنين) جامعة األزهر .

كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة التمويل
المصري السعودي لإلستثمار العقاري .
كما لسيادته عضوية حالية وسابقة فى بعض الهيئات
األعتبارية األخرى منها :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1عضو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية .
2عضو في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية
اإلسالمية .
3عضو في إتحاد المصارف العربية .
4عضو في األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية .
5عضو في مجلس الخدمات المالية اإلسالمية .
6ممثل بنك البركة مصر في إتحاد بنوك مصر .
7عضو في اإلتحاد الدولى للمصرفيين العرب.
8رئيس مجلس ادارة صندوق العاملين بالبنك .
9عضو الغرفة التجارية األمريكية بالقاهرة .
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إقتصاد سياسي

تاريخ الحصار االقتصادي
على السودان

ماله وماعليه !!!

• محمد ابوعبيدة
فرع البرج

منذ سبتمبر 1983م
يعيش السودان في جو
م��ن التوتر السياسي
واالقتصادي وذلك بسبب
تطبيق نظام (قانون
الشريعة اإلس�لام��ي��ة)
وب��دء تطبيق األس��س
اإلسالمية بالدولة وسعي
ال��ق��ان��ون إل��ى أسلمة
البنوك بالسودان سواء
كانت محلية أو أجنبية.

وق��ب��ل ال��خ��وض ف��ي األح���داث
وت��اري��خ الحصار نتطرق إلى
نظام العقوبات األمريكية الذي يقوم على عدة أنواع من
العقوبات التي يتم فرضها على الدول التي تخل بالتزاماتها
المالية تجاه الواليات المتحدة أو تمثل تهديدا ،ومثال ذلك
العقوبات التي تفرض على الدول الداعمة لإلرهاب بحسب
المنظور األمريكي أو تلك التي تتخلف عن سداد ديونها
للواليات المتحدة .وأيضا العقوبات التي تفرض آلي ًا على
الدول التي يتم فيها االستيالء علي السلطة عن طريق
انقالبات عسكرية وبالتالي يستمر الحصار إلى أن يعلن
الكونغرس أن الديموقراطية طبقت في تلك البلدان .أما
النوع اآلخر من العقوبات فهو أمر تنفيذي مباشر و رسمي
يصدر عن الرئيس األمريكي أو الكونغرس ويهدف إلى
كسر شوكة الدولة وإحداث تغيير في سياستها الداخلية أو
الخارجية بحسب مصالح وتوجهات الواليات المتحدة.

ديسمبر 2017م
2016م
والعـشـرون --أكتوبر
الرابعوالعـشـرون
العددالحادي
العدد
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هذا وقد تعرض السودان لكل هذه العقوبات التي تم
تفصيلها مسبقا .وكانت أول واقعه يتعرض لها السودان
العقوبات في عام 1988م إثر تخلفه عن سداد ديونه
للواليات المتحدة األمريكية.
وفي 1990م تعرض السودان لعقوبات تلقائية نتيجة
انقالب عسكري ،وزاد وضع الخرطوم سوء بعد موقف
السودان من احتالل العراق لدولة الكويت .وبهذا أّيدت دول
الخليج تطبيق العقوبات على السودان.
وفي عام 1997م وبقرار تنفيذي من بيل كلينتون رئيس
الواليات المتحدة وقتها تم فرض عقوبات مالية وتجارية
علي ال��س��ودان ،وت��م بموجبها تجميد معظم األص��ول
واألرص���دة المالية السودانية الخارجية ومنع تصدير
التكنولوجيا األمريكية ل��ه .وألزمت ال��والي��ات المتحدة
الشركات والمواطنين األمريكيين بعدم االستثمار والتعاون
مع السودان .وبعد هذا القرار بعام واحد فقط تم قصف
مصنع لألدوية بالخرطوم من قبل الواليات المتحدة بزعم
تصنيع أسلحة كيميائية.
وظل السـودان متاخراً في إستخـراج البترول ألكثر من 12
عام بسبب عدم توافق عالقاته الخارجية مع أغلب البلدان
ذات الصلة بمجال النفط .كما تم قبلـها إدراج السودان
في قائمـة الدول التي يمكن محاصـرتها إقتصاديا في عام
2001م.
ومنذ عام  2001م وإلـى 2006م صدرت اتفاقيات سودانية
أمريكية لمحاربة اإلره��اب والتي ك��ان سيتم بموجبها
رفع السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب بإصدار
(قانون سالم السودان) في 2002م ،وعلى صعيد آخر وجه
الكونغرس تحقيقات وعقوبات على السودان بمزاعم متعلقة
باإلبادة الجماعية وجرائم حرب في 2006م.
وكل ذلك أدي لزعزعة االقتصاد السوداني طيلة هذه الفترة
واستمر حتى عهد باراك أوباما الذي بدروه جدد العقوبات

على السودان ،وزادت هذه اآلث��ار السالبة الوضع
سوء على البالد بانفصال الجنوب وخسارة عائداته
من النفط.
كل هذه االحداث أثرت سلبا على االقتصاد السوداني خارجياً
مما أدى إلى خنق الجهاز المصرفي وأصبح في معزل عن
العالم .وبد ً
ال من التعامل بالتحاويل الخارجية عبر البنوك
الرسمية ص��ار التعامل مع السماسرة والسوق األس��ود
وبالتالي فقدان روؤس األموال الخارجية لالستثمار .فتأثرت
الصناعة لعدم إستيراد اآلالت وقطع الغيار وعدم مواكبة
التكنولوجيا.
كما نجحت الواليات المتحدة في إرهاق االقتصاد السوداني
كونها تتحكم في ثلث السوق العالمي وأكثر من ربع
االقتصاد الدولي بإحكام المقاطعة على البالد وعدم التعاون
مع الخرطوم ،كما عمدت على زعزعه وعدم االستقرار
الداخلي وانفصال الجنوب والنزاعات في واليات النيل األزرق
وجنوب كردفان والوضع في دارفور.
وتقدر خسارة النظام المصرفي السوداني منذ عام 1997م
الي 2014م بما يقارب تسعه إلى عشرة مليار دوالر بسبب
شح التحاويل للسودانيين العاملين بالخارج من ثالثة مليار
دوالر سنويا إلى مائة مليون دوالر تقريباّ ،وأصبح المغتربون
يتعاملون مع الوسطاء بدأل عن البنوك مما أفقد البنك
المركزي الكثير من احتياطياته من النقد األجنبي.
وفي يناير  2017م أعرب البيت األبيض عن رفع جزئي
للعقوبات االقتصادية عن الخرطوم .وذلك نتيجه السعي
والجهد المبذول من السودان لمحاربة اإلرهاب .وبسعي
السودان لتحقيق المطالب الخارجية واألمريكية للحد
من اإلرهاب وتحقيق السالم في مناطق الحروب وحل
النزاعات.
كما يمكن أن يكون للبالد الساعد القوي والنقطة الفاصلة
في حياة السودان ومواطنيه بلعب أدوار كثيرة أثناء وبعد

رفع الحظر وأهمها:
	•توفير التقنية الالزمة
للبنك المركزي والبنوك
األخ��رى للسيطرة على حجم
السيولة ومنع الممارسات السالبة
والمخالفات ،ومواكبة التقنية
الخارجية من خالل االعتماد على
النقود اإللكترونية واألنظمة الحديثة.
	•إندماج التحاويل السودانية بالمقاصات الخارجية رسمي ًا
وإدراج بورصة سوق الخرطوم لألوراق المالية في سوق
البورصات العالمي (الفوريكس).
	•جذب االستثمارات األجنبية والقروض طويلة المدى
وخلق عالقات وتعاون مع الدول الفعالة.
	•سعي السودان لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفقر.
	•بدء التفكير جديًا في استخدام تقنيات حديثة في
اكتشاف البترول والذهب والمعادن لالتجاه صعودا
بالعملة المحلية نظير العمالت األخري.
	•البدء باستيراد قطع الغيار واآلالت الحديثة لتدوير عجلة
الصناعة الداخلية.
	•استصالح األراضي لتوسعه رقعه األراضي الصالحة
للزراعة واالعتماد على عائداتها.
	•ترقية وزي���ادة ج��ودة المنتجات والسلع السودانية
ومطابقتها للمواصفات العالمية للمنافسة بالسوق
العالمي.
	•تقوية البنية التحتية للبالد من الطـرق والجسور
والمعابر الستيعاب الضغط السكاني والصناعي
واالستفادة من األرصدة الخارجية المجمدة وتوجيهها
في خلق ثقة وتعامالت مع البنوك األجنبية.
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•
ثقــافــة مصــرفيــة

الشيماء األصم
عبدالحافظ

.2

التسويق
المصرفي
اإللكتروني
يعتبر
ال���ت���س���وي���ق
المصرفي اإللكتروني حقال
من حقول المعرفة التسويقية
الحديثة التي حظيت باهتمام
كبير من جانب الكتّاب والباحثين،
نظرا لما يتصف به هذا الحقل
من تخصصية شديدة ودرجة من
التقاطع المعرفي بين مجموعة
من المعارف العلمية كالتسويق
والعلوم المعرفية والمالية والعلوم
السلوكية.

ونظرا للدور الحيوي الذي يقوم به التسويق
المصرفي اإللكتروني على مستوى دعم
كيان المصرف وبقاءه واستمراره ،فقد
أدركت اإلدارة في المصارف أهمية هذا
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ال��دور،
خ����اص����ة م��ع
م��ا تتصف ب��ه ال��خ��دم��ات
المصرفية من خصائص تكاد تنفرد بها
دون سواها من الخدمات األخرى ،حيث
برزت نتيجة لذلك معطيات واعتبارات
أثبتت الدراسات واألبحاث أنها تحكم
اختيار الفرد للمصرف الذي يتعامل معه.
وظهرت اعتبارات أخرى كجودة الخدمة،
وطريقة التعامل مع الجمهور وخدمات
ما بعد البيع كمعايير هامة في اختيار
العمالء للمصرف وخدماته.
شهدت الصناعة المصرفية في اآلونة
األخيرة تقدما ملموسا في مجال السماح
لعمالء البنوك بإجراء العمليات المصرفية

.3
م��ن خ�لال شبكات االت��ص��ال
اإللكترونية ،ومن المتوقع أن
تنتشر هذه العمليات بشكل واسع
في الفترة المقبلة خاصة في ظل
التطور المستمر في مجال التقنية
الخاصة بالعمليات المصرفية،
وي��ق��ص��د بالعمليات المصرفية
اإللكترونية تقديم البنوك الخدمات
المصرفية التقليدية أو المبتكرة من
خالل شبكات اتصال إلكترونية تقتصر
صالحية الدخول إليها على المشاركين
فيها وفقا لشروط العضوية التي تحددها
البنوك.

استراتيجية التسويق
اإللكتروني (:)EMS

نظرا لما تتصف به الخدمات المصرفية
م��ن نمطية ع��ال��ي��ة ف��ي مضمونها
ومحتواها ،فقد كان لزاما على اإلدارة
المصرفية أن تبحث عن وسائل وأساليب
أخ��رى تستطيع من خاللها التنافس
والحصول على نتائج افضل .فإذا كان

من الصعب أن تكون الخدمة المصرفية
في جوهرها أحد مجاالت التنافس وإبراز
الميزة التنافسية أو النسبية ،فإن جودة
هذه الخدمة وأسلوب تقديمها ربما كان
المجال الوحيد للتنافس بتقديم الخدمات
المصرفية اإللكترونية عن طريق الشبكة
العنكبوتية كقناة تسويقية جديدة لها
خصائصها الفريدة المميزة لها عن
بقية القنوات االتصالية األخ��رى التي
تمتاز بالسرعة وانخفاض التكاليف ،وقد
عبرت استراتيجية التسويق اإللكتروني
عن عملية التحول من السوق المكاني
) (Market Placeإلى السوق الفضائي
) ، (Market Spaceحيث أصبح اإلنترنت
أداة اتصال تسمح للمهتمين بالدخول
للمواقع المستهدفة على مدار  24ساعة
في ال��ي��وم 7 ،أي��ام في األس��ب��وع دون
انقطاع.
وَحّد التسويق اإللكتروني العالم من
خالل تسهيل عملية الدخول إلى جوهر
عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات
المصرفية وساعد على توليد وتطوير
الطلب عليها وصوال للهدف األخير منها

بوضع حد فاصل للنفقات بتقليل تكلفة
عملياتها.

مزايا التسويق المصرفي
اإللكتروني:

إن الجيل الرقمي  digital ageوالثورة
الرقمية أدت إل��ى تطور االت��ص��االت
مما أثر في طريقة استقبالنا وإرسالنا
للمعلومات ،واإلع�ل�ان عن المنتجات
السلعية والخدمية وطريقة تسويقها،
حيث أصبحت أجهزة الهاتف والفاكس
والحاسب والطابعات الليزرية والملونة
من المكونات األساسية ألداء العمليات
الخاصة بالتسويق المصرفي اإللكتروني
والذي يمتاز بالمميزات التالية:
1 .1انخفاض التكاليف :إن أداء المؤسسات
المصرفية ألعمالها ونشاطاتها
التسويقية من خالل شبكة اإلنترنت
أدى إل��ى تخفيض التكاليف لعدم
الحاجة إلى البنى التحتية لالستثمار،
والحد من العوائق اللوجستية مما
ساوى ما بين المؤسسات المصرفية

.4

.5

.6

الكبيرة والصغيرة في أن تقدم كل
منها ما لديها عبر هذه الشبكة أو
الوسائل التكنولوجية األخرى.
2ج���ودة وس��رع��ة خ��دم��ة ال��ع��م�لاء:
فالمؤسسات المصرفية التي تقدم
خدماتها للعمالء عبر شبكة اإلنترنت
والوسائل التكنولوجية األخرى تمتاز
عن غيرها من المؤسسات المنافسة،
مما يقلل من التكاليف والجهد البدني
المبذول الذي يتحمله العمالء في
الحصول على الخدمة المصرفية
أو البحث عن المعلومة فيما يتعلق
باألمور المالية.
3مساعدة العميل في إمكانية المقارنة
والمفاضلة بين كم هائل من البدائل
المتاحة واتخاذ قرار االختيار النهائي.
4زيادة اإلنتاجية :فاإلجابة عن أسئلة
العمالء الفنية فيما يتعلق بخدماتها
من خالل موقعها اإللكتروني يزيد
من إنتاجية المصارف اإللكترونية
بأقل التكاليف واقل جهد ممكن.
5مبادلة المعلومات ،مالءمتها ،والرقابة
عليها :يسهل التسويق المصرفي
اإللكتروني عملية مبادلة المعلومات
بين المهتمين وتقديمها عند الحاجة
لها .وإمكانية الرقابة عليها ،حيث
يمكن للعمالء ال��دخ��ول لموقع
المصرف والدخول على الحسابات
الخاصة بهم ،أو المواد المسجلة
أو إمكانية التسجيل دون االلتزام
بالمكان المادي للمصرف التجاري.
6من خالل اإلنترنت يمكن للمؤسسات
المصرفية أو غ��ي��ره��ا أن تقدم
خدماتها المصرفية لعمالئها في
األسواق المحلية واألسواق الخارجية
المستهدفة بما يتالءم مع حاجاتهم
ورغباتهم وحاجة أسواق العمل فيها.
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اإلجتماع
اإلستراتيجي
للمجموعة

إسطنبول  6-5يوليو2017
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عين على الفروع

انتشار فروعنا على نطاق السودان من أجل
خدمات شاملة ومتكاملة خدمة لعمالئنا الكرام

•يتواصل بناء المستقبل  ..ويتواصل اإلنتشار  ...بإفتتاح
فرع شارع الستين ـ بنك البركة السوداني بالخرطوم -
جنوب غرب مستشفي جرش،
•األحد  16يوليو  2017م

بنك البركةالسوداني
يحتفل بافتتاح

فـرع شارع الستين
فى إطار سعى البنك للتوسع فى تقديم خدمات
ً
وعمال على
التجزئة المصرفية لعمالئه أينما كانوا...
توسيع دائرة نشاطه والوصول إلى أكبر عدد من
ً
تنفيذا لخطة
العمالء ،تم أفتتاح فرع شارع الستين
البنك الهادفة إلى توسعة شبكته ووحداته ،داخل
العاصمة والواليات.
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عين على الفروع

انتشار فروعنا على نطاق السودان من أجل
خدمات شاملة ومتكاملة خدمة لعمالئنا الكرام

بنك البركةالسوداني
يحتفل بافتتاح

فـرع الستين
قال السيد /المدير العام عبداهلل خيري حامد إن أفتتاح فرع
الستين يأتي استجابه إلسترتجيتنا الماضيه نحو توطين
فروع البنك في مواقع نملكها ونأمل ان يكون أحد المعالم
المميزه لمدينه الحرطوم وفرصه لالنطالق بأعمالكم
الى المستوى الذي ترغبونه وتقديم الخدمات التي تلبي
تطلعاتكم وسنكون له بأذن اهلل عونآ ليفيض خيرآ ونما ّء
وبركه عليكم.
ومواص ً
ال الحديث :الساده الكرام...
ً
ضخمة في مجال
نبشركم بأن البنك أحدث موخرآ ث��ور ًة
التقنيه بتطبيق أحدث نظام تقني بالسودان وبمواصفات
تلبي تطلعاتكم.
وفي اطار حركه األموال النشطه أحدث البنك تطورآ في
منتجاته المصرفيه بإبتداع وديعه البركه المميزه ذات
العائد اليومي للشركات والعمالء وهي االولى من نوعها في
السودان وهي تمثل إضافه حقيقيه إلسستثمارتكم تفرد بها
بنك البركه السوداني وندعو الجميع للتجاوب معها.
مره أخرى نود أن نزجي لكم الشكر والتقدير على إقتطاع
الجزء الثمين من وقتكم لتشهدوا معنا اللحظه التاريخيه
إلنطالق أفتتاح فرع الستين ليفيض خيرآ ونما ًء وبركه
على الجميع وسنكون إن شاءاهلل عوناً لكم لتحققوا المزيد
من النجاح في اعمالكم متمنين لكم في الختام دوام الصحه
والعافيه والتوفيق والسداد.
وآخر دعوانا أن الحمداهلل رب العالمين
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• مــن الــشــــبـكة

المصرف ()BANK

مصرف (أموال)
ال��م��ص��رف ه��و مؤسسة مالية تقدم
مجموعة متنوعة وواسعة من الخدمات
المالية ،وخاصة اإلق��راض ،والتوفير،
والمدفوعات ،كما توفر ألي منشأة أعمال
مجموعة واسعة من الخدمات المالية
الالزمة لها [ ،]1كما تعرف المصارف
بأنها «منشآت تقبل النقود كودائع
وتحترم طلبات مودعيها في سحبها
وتمنح ال��ق��روض أو تستثمر الودائع
الزائدة».
والمصرف هو الموقع اآلمن الدخار المال
الفائض عن الحاجة فيه وع��ادة يدفع
المصرف فوائد سنوية على أصل المال
المدخر وفي حالة عدم تحريك المال
المدخر لفترة حيث يتفق عليها ويمكن
عندئذ أن تكون الفائدة مركبة.
وتقوم المصارف عادة بإقراض الناس
المبالغ التي يحتاجون لها لقاء فائدة
للمصرف ،وه��ذا األس��ل��وب محرم في
اإلسالم ،ويستعاض عنه في المصارف
اإلسالمية بالمشاركة ربحا وخسارة في
المشاريع مع الناس وتسمى هذه العملية
بالمرابحة ،وك��ذل��ك يمنح المصرف
البنك
الصينيتعاونية مع
المركزيبال فائدة
اإلسالمي قروضا
ضمان ره��ن سند أرض أو دار لحين
سدادها.
وكذلك تقوم المصارف بأعمال مصرفية
أخ��رى كثيرة مثل خصم السندات و
وصوالت القبض (الكمبياالت) لقاء عمولة
معينة يتفق عليها ،ومن األعمال األخرى
تحويل وتصريف العمالت من عملة إلى
أخرى.
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تاريخ المصرف

أصل كلمة مصرف باللغة العربية مأخوذ
من الصرف بمعنى (بيع النقد بالنقد)
ويقصد بها المكان الذي يتم فيه الصرف،
ويقابلها في اللغة االنكليزية كلمة
بنك ( )Bankالمشتقة من كلمة بانكو
( ،)Bankoفقد أنشئت المصارف الحديثة
خ�لال النهضة األوروب��ي��ة ف��ي مدينة
البندقية في إيطاليا في عام  1397تحت
عنوان بانكو ريالتو وهي كلمة يقصد بها
المائدة أو الطاولة التي كان يجلس عليها
الصيارفة ،والذين كانوا يقبلون إيداعات
كبار األثرياء والتجار ليحتفظوا بها على
سبيل األمانة على أن يقوموا بردها لهم
عند طلبها ،وكانوا يحصلون مقابل ذلك
على عموالت وذلك بغرض وقاية هذه
األموال من السرقة.

في األسواق وكأنها أوراق نقدية .على
أن مصرف أمستردام الذي تأسس عام
 1609أي قبل بانكو دي جيرو بعشر
سنوات في هولندا ،كان المصرف األول
الذي أصدر هذه اإليصاالت.
وعلى مر األجيال ،تعددت أنواع المصارف،
وأهم المصارف اليوم في أي بلد هو
المصرف المركزي ال��ذي يتولى واجب
إصدار النقود واألوراق النقدية وتداولها
وحفظها والتحكم في السوق المالية تبع ًا
للسياسة المالية التي تختطها الحكومة
وتنفيذا ل��ه��ا .ث��م هنالك المصارف
التجارية التي تتولى األعمال المصرفية
عامة ،وهناك المصارف المالية التي
تحصر عنايتها ف��ي تسويق االسهم
والسندات الصادرة من جانب الحكومات
والمؤسسات المالية.
هذا بقدر ما يخص المصارف الحديثة.
ولكن المصرف األول الذي يذكره التاريخ
قد تأسس في بابل في أرض العراق
القديم ،وإن لم يذكر باسم مصرف ،بل
باسم األسرة التي تسيطر على أعمال
الصيرفة ،وخاصة أسرة اجيبي البابلية
المالية.

وكان ريالتو جسرا مهما يربط ضفتي
إح��دى القنوات الرئيسية في مدينة
البندقية .وكان اشبه بسوق منه بجسر،
ألن المخازن اصطفت على طرفيه،
وهو الجسر الذي يذكره وليم شكسبير
في مسرحيته المعروفة المساة ((تاجر
البندقية)) وتولى مصرف دي ريالتو
استالم النقود وحفظها وسمح لمن
يودع مقداراً معين ًا من المال بأن يسحب
صك ًا على المصرف لقاء جزء من المال
المودع فيه.

ولقد أسس طلعت حرب بنك مصر في
أوائ��ل القرن العشرين ،ويعتبر هذا
المصرف مهم في التاريخ المصري وفي
تاريخ المصارف العربية.

وفي عام  1619تأسس في إيطاليا أيضا
مصرف آخر يدعى ((بانكو دي جيرو))
 banco di giro Hdأي مصرف الحوالة
واستحدث هذا المصرف طريقة خاصة
لتسهيل المعامالت ،فأصدر ايصاالت
لقاء نقود الذهب أو الفضة المودعة
لديه ،وص��ارت هذه االيصاالت تتداول

ودور المصارف مهم ف��ي االقتصاد.
فالمهمة األولى هي إقراض المال إلى
األشخاص أو الشركات أو الحكومات.
وبعض المصارف تقرض المال إلى
أشخاص فقط وتقرض مصارف أخرى
المال إلى الشركات فقط ولكن هناك
أيضا بعض المصارف التي تقرض إلى

كليهما .وبعد ذلك ال بد للمستعير أن يرد
القرض ويبلغ الربح أحيانا نسبة ضئيلة
من رأس المال تسمى الفائدة المصرفية.
أما المهمة الثانية للمصارف هي أنها
المكان الذي يحفظ األشخاص والشركات
فيها نقودأ .ويدفع المصرف ربحًا إلى
الزبائن في كل األوقات  3في المئة مثال.
والمصرف يقرض هذا المال إلى أشخاض
أو شركات كقرض.

ولقد ح��رم اإلس�ل�ام أي تعامل رب��وي
وع���وض ع��ن��ه أس��ل��وب أدخ����ار ال��م��ال
ل��دى المصرف على أس��اس المضاربة
وال��م��ش��ارك��ة لتشغيل ال��م��ال المدخر

من قبل المصرف على أس��اس الربح
والخسارة ،وعلى ه��ذا األس��اس قامت
المصارف اإلسالمية.

وف��ي بعض ال��م��دن ال��ت��ي لها مراكز
للصناعة والتجارة المالية مثل نيو يورك
في اميركا ولندن في بريطانيا وطوكيو
في اليابان وفرانكفورت في ألمانيا ومرفأ
البحرين المالي في البحرين حيث إن في
هذه المدن تقع آالف المصارف وتقرض
قروضا ضخمة قد تصل إل��ى باليين
الدوالرات في كل السنة.
وللمصارف عطل خاصة يتم خاللها وقف
التعامل من سحب وايداع لمدة من الزمن
وتسمى بالعطلة المصرفية.

كم يبلغ حجم الدين
العالمي؟

قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي ارتفع
إلى مستوى قياسي يبلغ  217تريليون دوالر ،مدفوعا
بفورة اقتراض في العالم النامي قيمتها  3تريليونات
دوالر.
وحذر المعهد ،الذي يعد أحد المصادر األكثر مصداقية في
تتبع تدفقات األموال ،من مخاطر تتهدد األسواق الناشئة
من سداد الديون القصيرة األجل.
وأضاف أن الدين العالمي ارتفع إلى  327%من الناتج
االقتصادي السنوي للعالم في الربع األول من  .2017وبينما
واصلت االقتصادات المتقدمة تقليل االستدانة بخفض إجمالي
الدين العام والخاص بأكثر من تريليوني دوالر في العام
الماضي ،وجد التقرير أن إجمالي الديون في الدول النامية ارتفع
بنحو ثالثة تريليونات دوالر إلى  56تريليون دوالر.
وأوضح المعهد أن الصين شكلت تريليوني دوالر من الزيادة،

حيث يبلغ دينها اآلن نحو  33تريليون دوالر بقيادة اقتراض
األسر وأيضا اقتراض الشركات .وقال تقرير المعهد إن األسواق
الناشئة لديها سندات وديون تزيد قيمتها عن  1.9تريليون دوالر
وتستحق السداد بنهاية  2018وأن  15%منها مقومة بالدوالر.
ووجد التقرير أن ديون االقتصادات الناشئة المقومة بالعملة
الصعبة ارتفعت بمقدار  200مليار دوالر خالل األشهر الـ12
الماضية ،مع نموها بأسرع وتيرة منذ عام .2014
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• مــن الــشــــبـكة

مستجدات
آفاق االقتصاد
العالمي
2017

االقتصاد العالمي في مشهد متحول:
بعد اداء باهت في عام  ،2016من المتوقع ان تتحسن وتيرة
النشاط االقتصادي في عامي  2017و  ،2018وخاصة في
اقتصادات األس��واق الصاعدة واالقتصادات النامية .غير ان
هناك مساحة واسعة من التفاوت في النتائج الممكنة حول هذه
التوقعات ،نظ ار لعدم اليقين بشأن سياسات اإلدارة األمريكية
القادمة وتداعياتها العالمية .ومن المنتظر ان تصبح االفت
ارضات التي تقوم عليها التنبوات اكثر تحديدا وقت صدور عدد
ابريل  2017من تقرير افاق االقتصاد العالمي ،حيث تصبح
السياسات األمريكية وانعكاساتها على االقتصاد العالمي اكثر
وضوحا .ومع م ارعاة هذه المحاذير ،تظل تقدي ارت وتوقعات
النمو الكلي للفترة  2018-2016دون تغيير عن عدد اكتوبر
 2016من تقريرافاق االقتصاد العالمي .فقد تحسنت اآلفاق
المتوقعة لالقتصادات المتقدمة في الفترة  ،2018-2017مما
يعكس بعض التحسن في النشاط االقتصادي خالل النصف
الثاني من  2016باإلضافة الى دفعة التنشيط المالي المتوقعة
في الواليات المتحدة .وشهدت افاق النمو ت ارجعا محدودا
بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية،
ورفعت التوقعات
حيث ازد ضيق األوضاع المالية بوجه عامِ .

منطقة اليورو
تسجل تنمية
إقتصادية جيدة

الموضوعة آلفاق النمو قصيرة األجل بالنسبة للصين ،نظ ار
للدفعة التنشيطية التي يتوقع ان تقدمها السياسات ،ولكنها
خفضت بالنسبة لعدد من االقتصادات الكبيرة األخرى – وال
سيما الهند والبرازيل والمكسيك.
وترتكز هذه التنبوات على افتراض تغير مزاج السياسات في
ظل اإلدارة األمريكية الجديدة وما يستتبعها من تداعيات
عالمية .ويتوقع خبراء الصندوق في الوقت الراهن اجراء
بعض التنشيط المالي على المدى القصير وعودة السياسة
النقدية العادية بصورة اقل تدرجا .وتتسق هذه التوقعات مع
منحنى عائد السندات األمريكية الذي يزداد انحدار ،وارتفاع
اسعار األسهم ،والزيادة الكبيرة في سعر الدوالر األمريكي منذ
انتخابات  ٨نوفمبر الماضي .وتتضمن تنبوات هذا العدد من
تقرير افاق االقتصاد العالمي تحسنا ايضا في اسعار النفط
عقب االتفاق على تخفيض العرض بين اعضاء منظمة األوبك
والعديد من كبرى البلدان المنتجة األخرى.
وبينما تعتبر كفة االنخفاض هي األرجح في موازين المخاطر،
يال حظ وجود احتماالت اخرى تشير الى امكانية تحقيق نمو
اعلى من المتوقع على المدى القصير .وعلى وجه التحديد ،قد
يتسارع النشاط العالمي بقوة اكبر اذا قدمت السياسات دفعة
تنشيطية تتجاوز المتوقع حاليا في الواليات المتحدة او الصين.
ومن ابرز المخاطر التي قد تتسبب في هبوط النشاط امكانية
التحول نحو الحمائية والب ارمج القائمة على سياسات انغالقية؛
وضيق األوضاع المالية العالمية بدرجة اكثر حدة من السيناريو
المتوقع مع امكانية تفاعل هذا الضيق مع اوجه الضعف التي
تشوب المي ازنيات العمومية في اج ازء من منطقة اليورو
وبعض اقتصادات
األسواق الصاعدة؛ واحتدام التوترات الجغرافية-السياسية؛
واشتداد حدة التباطؤ في الصين￼ .

سجلت منطقة اليورو تنمية اقتصادية جيدة تعادل 0.6%في الربع الثاني من العام
الحالي .وتفوقت بنسبة مضاعفة مقارنة بمستوى التنمية في المملكة المتحدة.
بالمقارنة مع العام الماضي ،و مع أخذ بعين االعتبار التغييرات المتعددة ,بلغت
تنمية اقتصاد منطقة اليورو  2.1%بين أبريل و يونيو من العام الماضي بينما
سجلت دول االتحاد األوروبي في مجملها .2.2%
من جانبها ,حصلت بريطانيا على نسبة  0.3%في الربع األول من عام  2017و
 0.2%في ربعه الثاني.
و هناك العديد من الظروف التي ساعدت على سرعة تنمية منطقة اليورو :ارتفاع
مستوى التوقعات اإليجابية في ما يتعلق بدراسات الجدوى االقتصادية فضال عن
تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو.
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• تــــــــكــــــــريـــــــم

إدراج صكوك صندوق البركة

االستثماري األول نماء ()1

بسوق الخرطوم لألوراق المالية

تم

بحمد اهلل ي��وم ال��ث�لاث��اء الموافق
	•
الخامس عشر من اغسطس 2017م
حفل إدراج صكوك صندوق البركة اإلستثماري
(نماء  )1بسوق الخرطوم لألوراق المالية .حقق
صندوق البركة االستثماري األول(نماء )1نجاحا
كبيرا في فترة اكتتاب شهر من السادس عشر
من مايو الى السادس عشر من يونيو 2017م
حيث ت��م بنجاح تغطية اإلص���دارة االول��ى
لصندوق البركة االستثماري (نماء  )1بنسبة
 % 100بقيمة ( 100مليون جنيه سوداني) ،عمر
الصندوق (خمس سنوات) ويتوقع أن يُدر عائداً
سنويا على حملة الصكوك بمعدل يتراوح من
 % 14الي  % 21خالل فترة الصندوق.
	•تم إدراج (نماء )1في السوق الثانوي وتنفيذ
صفقة لعدد من الصكوك بإعتبارها ورقة
مالية جديدة متاحة للتدوال بيعا وشراء بسوق
الخرطوم لألوراق المالية لكآفة العمالء.
	•حضر حفل إدراج (نماء  )1السيد /عبدالرحمن
أحمد محمد عثمان نائب رئيس مجلس
ادارة بنك البركة السوداني والسيد /الرشيد
عبدالرحمن علي المدير العام باإلنابة لبنك
البركة ،و د .أزهري الطيب مدير عام سوق
الخرطوم لألوراق المالية ،و د  .طه الطيب
مدير عام بنك اإلستثمار المالي ورجل األعمال
السيد /صالح عبدالرحمن يعقوب رئيس لجنة
المساهمين السودانيين في بنك البركة
والسيد /أمجد شبو ممثل شركات الوساطة
العاملة بالسوق وممثلي شركات الوساطة
ومجموعة من رجال األعمال واإلقتصاديين
واالعالميين.
	•قال المدير العام لسوق الخرطوم لألوراق
المالية د .أزهري الطيب إن صندوق البركة
االستثماري هو التاسع بسوق الخرطوم
لألوراق المالية ،مبينا أن السوق له دور بارز
في تحقيق التنمية عبر تمويل مشاريع
بقرابة  160مليون جنيه .وقال د.طه الطيب
المدير العام لبنك اإلستثمار المالي إن البنك
يعمل على إدارة الصناديق اإلستثمارية ونشر
ثقافة اإلدخار واإلستثمار في األوراق المالية.
وق��ال األس��ت��اذ /الرشيد عبد الرحمن علي
مدير عام بنك البركة باإلنابة إن صندوق
( نماء )1حقق  % 40من اإلكتتاب في اليوم
األول مشيرا إلى سلسلة من اإلصدارات في
المستقبل القريب .وأوضح أنه سيتم توفير
سيولة دائمة لهذه الصكوك بحيث يتمكن
المستثمرين من تنفيذ عمليات البيع والشراء
(ال��ت��داول) قبل حلول أجل (نماء )1بأسعار
السوق وبسهولة ويسر.
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• علي محمد المبارك

تجربتي فـي العمـل
بمجـال إدارة العقـارات
والخدمات العقــارية
2017 -1984م
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مبارك

فصول من كتاب تجربتي في العمل بمجالي إدارة العقارات
والخدمات العقارية ،كتاب تحت الطبع قام بتأليفه األستاذ /علي
محمد المبارك – مدير عام شركة البركة إلدارة العقارات ،صب فيه
عصارة تجربتة الثرة خالل فترة علمية وعملية ممتدة ،تبلورت
فيها مزايا المفكر المعطاء الجواد بعلمه وخبرته ،عل القارئ
والمتلقي يستفيد مما فيه من تبصر وبصيرة في المفهوم
الواسع في إدارة العقارات والخدمات العقارية ،بأسلوب
سلس وجذاب.

اإلهالك أو اإلحالل والتجديد
Sinking Fund
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بند

اإلهالك أو إحالل وتجديد األصول
الثابتة واحد من أهم مكونات رسوم
الخدمات التي يدفعها المستأجرون في المباني
الكبرى ذات الخدمات المركزية على النحو الذي
أشرنا إليه في الحلقة السابقة واألصول المعنية
بحساب اإلهالك هي مجموعة األدوات المكتبية
كأجهزة الطباعة والتصوير واألثاثات والعربات التي
تستخدمها الجهة التي تتولى إدارة المبنى وخدمة
سكانه إدارة كانت أو شركة في تشغيل وصيانة
أجهزة المبنى وآلياته وفي نظافته وحراسته الى
آخر قائمة الخدمات التي تؤديها للمستأجرين .
هذه األصول يوفرها المالك بداية وتدخل ضمن تكاليف
المبنى ليس ذلك فحسب بل عليه أيضاً توفير كميات
كافية من قطع غيار األجهزة واآلليات ليكون كل ذلك معداً
إلستقبال المستأجرين عند بداية تشغيل اإلستثمار على
أن يتولى المستأجرون بعد ذلك عبء إحالل وتجديد تلك
األصول التي تستهلك في خدمتهم كما يقع عليهم أيض ًا
تكملة النقص في مخزون قطع غيار األجهزة واآلليات
ومعدات الكهرباء  ...الخ .تمام ًا كما يتولى المقيم في دار
يملكها أو يستأجرها جميع المصروفات المرتبطة بخدمات
منزله ونمط استهاللكه منها هذا هو الوضع اإلداري الذي
يتناسب مع المباني الكبرى ذات الخدمات المركزية حسب
ما أوصي به خبراء إدارة العقارات في الدول المتقدمة .
وعلى ذلك فإن رسوم الخدمات تتضمن بندين لهذين
الغرضين أحدهما لتمويل شراء قطع الغيار وتكملة النقص
في مخزونها الذي وفره المالك ويدرج في الميزانية تحت
مسمى صيانة المبنى  .والثاني إحالل وتجديد ما يستهلك
من األصول التي أشرنا إليها ويسمى في الميزانية بند
اإلهالك .
لقد قمت بإدارة مبنيين كبيرين في حياتي العملية األول
مجمع مؤسسة التنمية السودانية والثاني برج البركة وفي
كال التجربتين بدأنا العمل في شكل إدارة لها إستقاللية
مالية وإدارية األولى كانت تتبع لمجلس إدارة المؤسسة
عن طريق رئيسه الذي هو المدير العام للمؤسسة والثانية
كانت تتبع للجنة مجلس اإلدارة للبرج عن طريق المدير العام
للبنك وفي كال الحالتين فإن الوضع القانوني إلدارة المبنى
كان مستمداً من الوضع القانوني للمؤسسة أو البنك كمالك
للمبنى قبل بيعه للطوابق العليا.
في الحالتين أيضاً تم تزويد اإلدارة باألثاثات والعربات
واألداوت المكتبية خصمًا على تكاليف المبنى كلوازم
مكملة لتشغيله وظلت هاتين اإلدارتين تقومان بدورهما
في تأجير المباني وخدمة السكان لفترة تزيد عن العام
الى أن إكتمل بناء الهيكل التنظيمي لكل منهما وإختبار
مدى فعالية ومجاالت إختصاصاته الفنية واإلدارية
والمحاسبية والخدمية ثم تحولت كل منهما الى شركة .

أذكر أن طاولة المكتب التي أجلس إليها اآلن كانت
تخص مدير عام البنك في عام ( 1991المرحوم تاج السر
عبد الرحمن ) فلما جددوا له أثاثات مكتبه بمناسبة إنتقال
البنك الى مبناه الجديد طلبت منه ولم تكن الشركة قد تم
تسجيلها بعد أن يعطيني هذه الطاولة ألنها مماثلة لتلك التي
كنت أجلس إليها في الشركة السودانية للخدمات العقارية
وألني أيض ًا أتفاءل بها وقد كان  :والزلت أجلس الى نفس
الطاولة منذ ذلك التاريخ الى اآلن  ( 2017كم نهدر من
أموال يكون إنفاقها في بعض األحيان بال مبرر ) .

بنــد اإلهــالك :
كان لبند اإلهالك في تجربتي بالشركة السودانية
للخدمات العقارية معالجة خاصة ظننت وأنا لست محاسب ًا
أنها من المعلوم في علم الحسابات بالضرورة ولكنها ليست
كذلك إذ إتضح لي بعد إنتقالي الى شركة البركة إلدارة
العقارات أن ما كانت تتبعه اإلدارة المالية في الشركة
السودانية للخدمات العقارية مختلف ًا إذ يقوم على نظام
إحالل وتجديد األصول المشار إليها عن طريق سحب المبلغ
المرصود في الموازنة التقديرية للخدمات أمام بند اإلهالك
والمحصل نقداً من المستأجرين ووضعه بأكمله في حساب
خاص رؤى أن يكون إستثماري ًا لتغطية الزيادات التي قد
تلحق بأسعار تلك األصول على أن يتم استبدال كل
أصل يستنفد عمره اإلفتراضي من رصيد هذا الصندوق
أو الحساب وهي عملية تتم بسالسة ويسر وتكفل
إشتراك جميع المستأجرين سواء الذين غادروا المبنى أو
الباقين فيه أو الذين يمكن أن ينضموا إليه مستقب ً
ال كل
يسهم بقدر متساوي في إحالل وتجديد هذه األصول التي
شارك جميعهم في إهالكها بنسبة ترتبط بالمساحة التي
يشغلها كل منهم والمدة التي أقام فيها بالمبنى وهذا
بالتأكيد أفضل من تحميل قيمة شراء أصل من األصول
على ميزانية سنة واحدة فيشكل عبئ ًا على المستأجرين
في عام الشراء ثم ال يلبث أن يزول هذا العبء في السنة
التالية مما يجعل تقديرات رسوم الخدمات في حالة
صعود وهبوط من سنة ألخرى فال تسير على نحو متوازن
سنوي ًا وال تكفل مشاركة جميع المستأجرين في السنوات
السابقة للشراء أوالالحقة لها بالقدر الذي يتكافأ مع حجم
إنتفاع كل منهم بخدمة هذه األصول وحجم إسهامه في
إهالكها .
أننا إذاً أمام نظام محاسبي مختلف عن ذلك الذي
نطبقه في شركة البركة إلدارة العقارات ووجدت نفسي
أمام خيارين إما تسيير األمور أو تغييرها وكعادتي دائم ًا
أرى أن العلم يقرب الفجوة بين ماهو مطلوب وما هو قائم
والمتتبع لهذه الحلقات يالحظ أنني كثيراً ما ألجأ ألهل
اإلختصاص على أعلى مستوى للحصول على فتوى أو
رؤية وقد أشرت في الحلقة السابقة الى استعانتي بخبير
ضرائب وبأمين ديوان الزكاة وفي حلقات سابقة أشرت
الى استعانتي بأستاذ من جامعة الخرطوم لوضع استبيان
لقياس مستوى األداء أو بخبير مشتريات لوضع الئحة أو
بمحاسب قانوني لمعالجة نظام محاسبي أو بقيادات عليا
من الشرطة والدفاع المدني للمساعدة في تطوير أداء
وواجبات حرس األمن والمطافئ بالبرج  ...الخ .ويحدث ذلك
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عندما أرى بعقلي ماال أراه بعيني فأبتعد عن الخبط في
الظالم وألجأ الى اإلستشارة العلمية وهذا ما فعلته في
معالجة موضوع اإلهالك .

كيف وضحت أو تجلت لي المشكلة:
كنت في عام  2007قد وضعت مذكرة بعنوان البيانات
واإلجراءات المحاسبية طلبت فيها إعادة تبويب بعض البيانات
المحاسبية في تقرير اإلدارة المالية الذي يقدم لإلجتماع
الشهري لرؤساء األقسام الى جانب بعض المالحظات حول
الميزانية ولجنة المشتريات والمخازن  ....الخ .
تقع المذكرة في  15صفحة وقد تم العمل بكل ماجاء
بها ماعدا ما جاء في صفحة ( )4تحت عنوان حساب فرعي
بسبب أن تنفيذه يتعارض مع النظام المحاسبي المعمول به
في الشركة ولم أكن أعرف ذلك .

جاء في هذه الفقرة ما يلي:
أرى على ضوء التجارب السابقة ضرورة وجود حساب
فرعي إليداع المبالغ التي تخصص سنوي ًا في الموازنة
التقديرية للخدمات إلهالك أصول الشركة من أثاثات
وعربات وأجهزة  ...الخ  .إذ أن مجرد الرصد في الدفاتر أدى
الى إختالطه بمجمل المصروفات الى الحد الذي إنعدم
فيه وجود رصيد حقيقي متبقي لإلهالك مما إضطرنا الى
طلب موافقة مجلس اإلدارة على تمويل إستبدال عربتين
قديمتين بعربيتين جديدتين من عدة مصادر من بينها أرباح
العمل التجاري بالشركة لهذا البد من فصل رصيد اإلهالك
عن بقية بنود الموازنة التقديرية للخدمات وإيداع قسطه
الشهري في حساب بنكي خاص يمكن إستثماره مستقب ً
ال
لتغطية فروق األسعار يساعد على ذلك أن المبلغ المخصص
لإلهالك سنوياً مدرج في ميزانية خدمات اإلدارة شأنه شأن
جميع بنود الصرف التي يبنى على أساسها تحديد فئات
رسوم الخدمات أي أننا نحصل عليه نقداً فإذا لم نسحبه
نقداً أيض ًا فإن علينا أن نعيده للمستأجرين كفائض في
رسوم الخدمات ( حسب نصوص عقد اإليجار ) .
هكذا رأيت بعقلي مالم أره بعيني فاستعنت باهلل وبأهل
الذكر لفك الطالسم التي تحول دون تطبيق تجربة كان
نجاحها مشهوداً وضعها خبراء إدارة العقارات البريطانيين
وأمن على صحتها المراجعون األجانب الذين كانوا يراجعون
حساباتنا (برايس ووترهاوس ) بل والمراجعون المحليون
الذين جاءوا من بعدهم ( ديوان المراجع العام ) ألن الشركة
مملوكة للدولة وأعتقد أن إتباعنا لنفس ذلك النظام سوف
يساعد على وجود فائض نتطلع إليه في رسوم الخدمات
قابل للتوزيع على المستأجرين ألننا حالي ًا نستخدم مثل
هذا الفائض إن وجد في تكملة شراء أصل من األصول
اليكفي لشراؤه النسبة المتاحة من بند اإلهالك في نفس
السنة وهذا وإن كان اليخالف مجاالت صرف رسوم الخدمات
بوجه عام إال أنه قد يحقق عجزاً في الميزانية واألفضل من
ذلك قطعاً هو إتباع نظام الـ  Sinking Fundواإلستفادة
من حسابه المتراكم سنة بعد أخرى ومن أرباحه في تغطية
قيمة شراء أي أصل إستنفذ عمره اإلفتراضي أياً كانت
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قيمته دون آثار مالية سالبة على الميزانية .
اين المشكلة إذاً ؟  ...أين يكمن الخطأ ؟ وإتضح لي أنه
ليس هناك من خطأ سوى أن نظامنا المحاسبي السابق
يختلف في قواعده وقيوده عن نظامنا الحالي .
طلبت معاونة األستاذ  /مبارك العوض الخبير والمراجع
القانوني للشركة لمساعدتنا على تطبيق النظام المحاسبي
الذي يعالج موضوع اإلهالك على النحو الذي أوضحته آنفاً
وبداية عرضت عليه الفقرة التي كتبتها في مذكرتي حول
البيانات واإلجراءات المحاسبية والتي أوردتها أعاله وسألته
هل ما كتبته هذا صحيح ًا من الناحية العلمية فتفضل
سيادته وكتب بخط يده أنه صحيح ثم ذكر لي أن النظام
الذي نتحدث عنه موجود في المراجع العلمية ومعمول به
في كثير من المنشآت المشابهة لكم كالفنادق مث ً
ال وأرسل
لي صوراً من المراجع التي تتحدث عن هذا النظام إال أنه
ذكر أن كثير من المحاسبيين اليعرفونه لقلة العمل به
وأوضحت له أن أهمية تطبيق هذا النظام تأتي من كونه
يحمل المنتفعين بهذه األصول تكلفة إحاللها وتجديدها
بسبب أنها تبلى في خدمتهم هم وليس في خدمة المالك
على سبيل المثال  .ثم أرسل لي مشكوراً فقرات من المراجع
العلمية التي أشار إليها أسجل منها فقرة صغيرة تقول:

Sinking Fund Method :
Like the Annuity Method, The amount of depreciation
is charge with the help of sinking fund table. Under
this method an amount equal to the amount written
off as depreciation is invested in outside securities
in order to facilitate to replace the asset at the expiry
useful life of the asset. In other words, the amount
of depreciation charge is debited to depreciation
account an equal amount is credited to sinking
fund account. At the estimated expiry useful life of
the asset, the amount of depreciation each year is
invested in easily realizable securities which can
.be readily available for replacement of the asset
بعد ذلك طلبت من سعادته مراجعة النظام المحاسبي
المعمول به في الشركة وإجراء أي تعديالت يراها كفيلة
بتطبيق نظام تمويل شراء األصول التي نستخدمها السيما
وأن الالئحة المالية للشركة لعام  1992لم تتضمن الطريقة
التي يتم بها إحالل وتجديد األصول الثابتة .
إستجاب األستاذ  /مبارك وعقـد هو ومعاونوه العديد من
اإلجتماعات مع اإلخوة باإلدارة المالية للشركة بحضوري
ونخبة من العاملين بالشركة في مختلف التخصصات رؤساء
ومرؤسين تعميم ًا للفائدة وإثرا ًء للمناقشات وإختزان ًا لما
يستجد من إجراءات ومفاهيم جديدة في عقول العاملين
بأجيالهم المختلفة فليس بالورق وحده تبقى القواعد
وتتطوراألساليب فالجميع كان إسهامه مقدراً وقد أسعدني
ولم يفاجئني أن إسهام غير المتخصصين لم يكن بأقل من

إسهام غيرهم إذ كان السيد  /مبارك يؤمن على صحة كثير
مما يأتي على لسانهم ولعل ذلك مصداقاً لما يقال من أن
البعيد عن المشهد يتمتع بعين فاحصة أو بقوة مالحظة
فيرى ما اليراه المنغمس في المشهد ) Observant Mind
) وأنتهز هذه الفرصة فأشهد أن كل مالحق بمجال إدارة
العقارات من تطور خالل ثالث العقود الماضية كان أكثره
نتاج وإبتكار العاملين وبصفة خاصة من هم في بداية
ومنتصف السلم الوظيفي والمتتبع لهذه الحلقات يذكر أنني
أوردت أسماء كثيرة لعاملين في األمن وفنيين في المجال
الهندسي بعضهم ليس معنا اآلن وضعوا قواعد إدارية
وفنية نسير عليها اآلن ساعد على ذلك أنني ال أميل في
تحديد مسئوليات الوظائف المختلفة الى ما يسمى بالوصف
الوظيفي ألنه يحرم الموظف من اإلبداع ويجعله كالقطار
يسير على قضبان ال يفارقها وأفضل عليه إتباع منهج
اإلدارة باألهداف ( ) Management by Objectivesالذي يركز
على األهداف المرجوة من وراء الوظيفة دون الوسائل
المؤدية الى تحقيقها ذلك أن تلك الوسائل غير ثابتة
وإنما هي متغيرة بتغير الزمان والمكان وتتأثر بالعوامل
الثقافية واإلجتماعية السائدة بل وبالظروف اإلقتصادية
أيض ًا لذلك فإن التركيز على األهداف وهي أكثر ثباتاً من
الوسائل يمنح المستخدم المجتهد فرصة يستحقها للتفوق
في أداء عمله ويضاعف من شعوره بالمسئولية فيبتكر
أساليب أكثر فعالية في نجاح مهمته من تلك التي حددها
له الوصف الوظيفي .
أعود الى اإلجتماعات التي عقدناها مع األستاذ  /مبارك
فأشهد أنها اتسمت بالحيوية في النقاش وباإلعراب
واإلفصاح عن نقاط الغموض أو اإلشكاالت التي تقف
في طريق تنفيذ التعديل المطلوب إلى أن تكللت الجهود
المشتركة بالنجاح وبدأ لنا أن ملكية األصول هي جوهر
المشكلة وتواصل النقاش الى أن تم تعديل القيود
المحاسبية نتيجة لتعديالت أخرى كان من الضروري
إجرائها قبل ذلك .

التعديالت الي أجريت على النظام المحاسبي:
جاء التغيير أو الحل أو المعالجة كما يلي:
أن تشطب الموجودات أو األصول الثابتة التي كما
أشرنا سابقاً وفرها المالك ضمن تكاليف المبنى (تكلفتها
ومجمع إستهالكها ) من حسابات الشركة على أن تسجل لدى
المالك كما هو الوضع بالنسبة للمبنى وأجهزته وآلياته
وذلك حتى التتحمل رسوم الخدمات عبء مصروف االستهالك
السنوي وعبء إحالل الموجودات الثابتة ومن ثم يتم تعديل
القيود المحاسبية على النحو الذي فصله السيد  /المراجع
في تقريره الختامي .
بموجب ذلك يصبح اإلعتماد المصدق سنوي ًا في
ميزانية الخدمات بغرض إحالل وتجديد األصول يؤخذ
بأكمله ويودع في حساب استثماري لتساعد أرباحه في
تغطية الزيادات المحتملة في أسعار األصول بل يمكن
زيادة اإلعتماد في أي عام يتضح فيه أن إرتفاع األسعار
يفوق ما يتحقق من األرباح .

البحث يقــود الى المعــرفة:
في بداية التعرف على المشكلة وإسناد حلها الى
األستاذ  /مبارك العوض كنت أسأل بعض من أعرفهم
من المحاسبين من أجيال مختلفة عن نظام الـ (Sinking
 ) Fundالذي سبق لي أن قرأت عنه في األوراق التي تركها
الخبير األجنبي ( ) Mr. Youngومن هذه القراءات استوحيت
ما كتبته في مذكرة العام  2007التي أشرت إليها آنف ًا فقد
كنت أفهم هذا النظام جيداً ولكني كنت أعتقـد خطأ أن
الكلمة مرادفة لكلمة إهالك بمفهومها المعمول به لدينا
كنت أسأل عن هذا بإعتباره يعبر تماماً عما أعنيه  ..فكان
بعضهم يجيبني بصراحة أنه ال يعرفه ولكنه سوف يبحث
عنه في النت والبعض اآلخر يجيبني بأنه درسه ويعرفه
ولكنه لم يمارسه عملي ًا .
كنت أتوقع مثل هذه اإلجابات وسرني حماس الجميع
الى التزود بمعلومات كافية عن هذا الموضوع إذ ليس
من المفروض أن يكون كل مهني ملماً إلمام ًا كام ً
ال بكل
جوانب مهنته فهناك الجديد غير المعروف وهناك القديم
الذي طواه النسيان وهناك المعروف منهجاً ولكنه مجهول
تطبيقًا ومصداقًا لذلك نرى كثير من كبار المهنيين
مهندسين ومحاسبين وأطباء  ...الخ .وبالذات من حصل
منهم على مراتب علمية رفيعة يشتركون في إصدارات
مراكز البحوث المتخصصة ليس فقط لكي يطلعوا على
الجديد في مجال تخصصهم بل أيض ًا ليظلوا متذكرين
القديم الذي يقوم عليه كل جديد ورغم أن ضالتنا
المنشودة ( )Sinking Fundليست منهج ًا جديداً إال أنه غير
منتشر وأعترف أني لم أقترب بالقدر الكافي من اإلدارة
المالية على نحو ما أوصى (  ) Mr. Youngوإال كانت المعالجة
قد تمت قبل سنوات من اآلن ولو ال أن نبهني أحد شباب
المحاسبين الذي شاركني اإلهتمام بتطبيق هذا النظام
بحذافيره وهو وضع اإلعتماد المصدق لإلهالك سنوياً كام ً
ال
في حساب استثماري يتيح تراكم هذه اإلعتمادات سنة بعد
أخرى كما أشرت في مذكرتي المشار إليها في  2007بما يلبي
إحتياجات إحالل وتجديد األصول بسهولة ويسر بعيداً عن
نطاق الموازنة التقديرية للخدمات للعام الواحد لما سرنا
في طريق المعالجة .
اللهم أعنا على أنفسنا حين تأبى المعرفة وأجعلنا دائم ًا
تواقون إليها وانت الخبير العليم.

ســـؤال وجـــواب:
اآلن وبعد الوصول الى الحلول الناجعة يلح على ذهني
سؤال أوجهه الى األستاذ /مبارك العوض  :ماذا لو أردنا
تطبيق هذا النظام في حالة ملكية الشركة أي شركة
ألصولها ؟ .
هل يمكن زيادة إعتماد اإلهالك بحيث يلبي الضوابط
المحاسبية لتطبيق مفهومه  ....وفي نفس الوقت يسمح بفتح
حساب استثماري يودع فيه كامل األقساط السنوية لقيمة
هذه األصول وفق ًا لعمرها اإلفتراضي ليتراكم مع أرباحه
بعيداً عن الموازنة التقديرية السنوية لرسوم الخدمات ؟ .
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أثق أن األستاذ  /مبارك العوض ستكون لديه اإلجابة
الشافية من منطلق العبارة التي أطلقها وهي أن المحاسبة
تلبي اإلحتياجات التي يستلزمها تطبيق المناهج المحاسبية
المناسبة لبعض الحاالت الخاصة مثال حالة إهالك األصول
بواسطة أطراف غير مالكها مع اإلبقاء على الملكية  .لقد
شبه أحد الحاضرين الجتماعاتنا وهو من غير المحاسبين
قسط اإلحالل والتجديد بأنه أقرب الى أن يكون إيجاراً لتلك
األصول يدفعه المستفيد منها سنوياً بما يساوي قيمتها
عند إنتهاء عمرها اإلفتراضي.

مالحظــة أخيــرة :
إذا كان المالك يحصل على إيجار أساسي يكفل له
استرداد رأسماله زائداً األرباح فإن الشركة ال تحصل بالمثل
على إيجار أو تحقق أرباح ًا من وراء خدمة المستأجرين بسبب
أنهم يقومون بدفع رواتب العاملين بها وعلى ذلك فليس
أقل من أن تحصل الشركة منهم على ما يقابل إحالل
وتجديد أصولها إذا كانت قد إشترتها من رأسمالها .
هذا مثال لسؤال ال عالقة له بحالة شركة البركة إلدارة
العقارات .
صدق ظني وعظم تقديري لألستاذ  /مبارك الذي ما أن
أطلعته على تساؤلي حتى تفضل مشكوراً بإرسال اإلجابة
اآلتي نصها :

هل يمكن أن يطبق نظام الـ Sinking fund
على أى شركة؟
إن الموضوع  /االشكالية األساسية التي تعالجها طريقة
(نظام) صندوق اإلحالل  Sinking fundهي تمويل إحالل
الموجودات الثابتة عندما يحين وقت اإلحالل أى توفر السيولة
المطلوبة لتمويل شراء  /إحالل الموجودات الثابتة وذلك ألن
الشركات تحمل حساب األرباح  /الخسائر بمصروف األهالك
السنوي وبذا يتم إستقطاع مصروف االهالك من أرباح الشركة
ولكن ال يجنب المقابل النقدي لمقابلة تكاليف اإلحالل بل
يستخدم المقابل النقدي لمصروف االستهالك في أنشطة
الشركة العادية .
وبنا ًء على ما تقدم تكون االجابة على السؤال أعاله هي
نعم إال أن القيود المحاسبية تختلف إلختالف طبيعة نشاط
وعقود شركة البركة العقارية عنها من الشركات العادية مث ً
ال
شركة البركة للتأمين ( .إنتهى ) .

أن أشرنا في حلقة سابقة بأن تقوم برصد الدخل السنوي
للمبنى الى جانب نسبة اإلهالك وهي  50÷1من القيمة
الكلية لالستثمار الى جانب تطبيق نظام الـ Sinking fund
بإنشاء صندوق إلحالل وتجديد األجهزة واآلليات المزود
بها المبنى كأجهزة التكييف المركزي والمولدات والمصاعد
وطلمبات المياه كل حسب قيمته وعمره اإلفتراضي حتى
يتاح للمالك (المؤسسة ) تغيير أي منها في التوقيت المعلوم
دون أن يشكل ذلك عبئ ًا على إيرادات المبنى في سنة
التغيير .
أما دور المستأجر في هذا الجانب فهو أن يتكفل بالتأمين
السنوي على هذه األجهزة واآلليات الى جانب التأمين على
المبنى وذلك بأن يدفع من خالل رسوم الخدمات قيمة
بوليصتين للتأمين األولى عن المبنى ضد الحريق واألخطار
الملحقة به والثانية عن األجهزة واآلليات ضد الكسر اآللي
 ) ) Machinery Break Downالى جانب تكاليف الصيانة
التشغيلية لهذه اآلليات وأعتقد أن هذا توزيع ممتاز وعادل
للمسئوليات المالية تجاه الحفاظ على المبنى بكل ما
يحتويه من أصول بين المالك المستثمر والمستأجر
المستخدم كل حسب دوره الذي يتناسب مع حجم إنتفاعه
من هذا النمط الحديث من االستثمارات العقارية الكبرى
فهل ياترى مالك مثل هذه االستثمارات الكبرى يتبعون هذا
المنهج ؟
في ختام هذه الحلقة أكرر ذكر الجملة التي جاءت على
لسان األستاذ /مبارك العوض وهي ( أن المحاسبة أداة خدمة
للشركات تلبي إحتياجاتها حسب األغراض المنوطة بها ) .
فهي تفتح الباب أمام الموائمة العلمية للنظم والمناهج
المحاسبية المختلفة دون إخالل بالقواعد والشروط التي
تحكم تطبيق كل منها من أجل تلبية حاجات العمل .
اآلن ونحن في شهر يوليو  2017تاريخ كتابة هذه
السطور قامت اإلدارة المالية للشركة بتنفيذ التعديالت
التي أجريت على النظام والقيود المحاسبية وفق ًا لما جاء
بتوصيات السيد /المراجع الخارجي كما تم فتح حساب
استثماري ببنك البركة أودع فيه الرصيد المتوفر في بند
اإلحالل والتجديد على أن يضاف إليه مستقب ً
ال اإلعتمادات
السنوية التي ستخصص لهذا الغرض إن شاء اهلل .

أخيراً نحمد اهلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لوال أن هدانا اهلل .
وباهلل التوفيق

هذه اإلجابة تتفق مع ما كانت تفعله مؤسسة
التنمية السودانية تجاه مجمعها في ثمانينات القرن
الماضي بتوصية من الخبراء األجانب إذ كانت تقوم برصد
اإلهالك السنوي للمجمع في دفاتر االستثمار التي هي
منفصلة ومستقلة عن دفاتر حسابات المؤسسة كما سبق
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مدن عرب األغاين..
شجن وحنني وأماين..
السودان،

هذا الوطن الرائع الجميل ،بفيافيه
وهضابه ،وه���اده وجباله ،بسهوله
وصحاريه وغاباته ،بظالل ال��دوح وودي��ان��ه ،بكوثره
األبيض واألزرق ونيله العذب ،بثرواته التي حباه اهلل
جلت قدرته بها ،بأصله وفصله وتاريخه وأهله الكرام
بمختلف سحناتهم ولهجاتهم ولكناتهم ،بفطرتهم النقية
وحبهم للبعض ،مما أكسبهم األمان في الحياة والمكان.
هذا الفيض الرائع من إنسانه المحب الشاعر المادح
المنشد المغني خلد مدنًا عبر األغاني ..شجن وحنين
وأماني ..وهذه مدنك وساكنيها...
	• نتجه شرق ًا( ...حبيت عشانك كسال)
	•(يا حالة كسال الوريفة الشاربة من الطيبة ديمة)
	•(كسال أشرقت بها شمس وجدي فهي في الحق جنة
اإلشراق)...إلخ.
	•وإلى العشق والتاريخ (طال فراقك أنا يا سواكن)
	•وبورت سودان (عروس البحر يا حورية)

	• وشما ً
ال عطبرة (قطار الشوق)
(نسايم عطبرة الحلوة تهدينا وترسينا)
متين نحضن عويناتو متين يسرع يحيينا
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يا قطار الشوق دا ليل الغربة فيهو ودار
متين تسرع متين بتكمل المشوار
عشان ما نلقى سيد الناس و نطفى البينا من النار
نشوفو عيونو نعسانة و لونو الزاهى كلو نضار
يا قطار الشوق حبيبنا هناك يحسب في مسافاتك
و لو تعرف غالوة الريد كنت نسيت محطاتك
وكان بدرت فى الميعاد و كان قللتة ساعاتك
و كان حنيت على مرة و كان حركت عجالتك
	•و(يا حليل ربوع شندي الفيها نمى فني وعند المتمة
أمان)
	•(فيك يا مروي شفت كل جميل)

	•وإلى الجزيرة الخضراء (واهلل اسيبا مدني
وأجي أسكن حداكا)
(أنا روحي مشتهية ود مدني)
(مدني الحبيبة الشاربة من فيض المهابة).

	•ونتجه غرب ًا (أمشي بارا وروح أم روابة
	•واألبيض نمرد حبابه
	•(لو شفت مرة جبل مرة يعاودك حنين طول
السنين)

	•إلى (سايق الفيات) التي طافت بكل أنحاء
السودان ..مدنه وقراه وحواضره.
	•(بنحب من بلدنا ما برا البلد سودانية تهوى

عاشق ود بلد)
	•واألغنية ذائعة الصيت (أم در يا ربوع سودانا)
(في غربك عروس الرمال
وفي شرقك أية الجمال،
جنوبك واسع مجال
و يا حالة رطبك في الشمال)

	•ما أجمل الغناء للمدن في هذا الوطن الحبيب.

	•فهنالك الكثير مما لم يأت ذكره فمعذرة...
بتلك المقدمة التي كان البد منها في مدخل
الموضوع ،سمحت لنفسي مستأذنا منكم و لمن ال
يعرفكم وال يعرفني مسترسال...
أنت ال تعرفني...
وال تعرف ما معنى الوطن...
كان معطاء كما النيل وأمطار الخريف...
وكاألرض التي تنبت األشجار خيرا ونماء...
كان كالشمس يشع ضياء وبهاء وحبور
يمأل األنفس نورا وأمانا وسرور...
حضنه الدافئ للناس سكن
هو أم مألت كل روابية ووديانه حب وشجن
هو لحن ال تدانيه لحون
هو صوت الحق شريان الضمير...
هكذا اآل الف يا وطني الجميل
فوق هامات الروابي وأشجار النخيل

ً
الوسط (ال هذي وال تلك وال الدنيا بأجمعها
	•وفي
تساوي ملتقى النيلين في الخرطوم)
	•(أنا دستوري نازل في الخرطوم تالتة)
	•و معقل الوطنية أم درمان

(وأم درمان سكونا أمان)
(أنا أم درمان تأمل في وجودي)
(حنينة أصيلة يا أم درمان).

• عـلي عــبداللـه •

مستشار فني ،مصمم إيضاحي وتشكيلي
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نفحـــات

إعداد :غادة صغيرون

إدارة العمليات المركزية

الت قُر� َّآنية{
}ت� ُأم ْ

هَل نُنَبِّ ُئ ُكم ِب أَْ
ُق ْل ْ
خْسَرينَ َأعْمَالاً ()103
ال
ِ
القول في تأويل قوله تعالى ُ :ق ْل ْ
هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ
ِب َ
خْسَرينَ أَعْمَاال ()103
األ
ِ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم:
ُ
(ق ْل) يا محمد لهؤالء الذين يبغون عنتك ويجادلونك
بالباطل ،ويحاورونك بالمسائل من أهل الكتابين:
ْ
(هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ) أيها القوم
اليهود ،والنصارى
( ِب َ
خْسَرينَ أَعْمَاال) يعني بالذين أتعبوا أنفسهم
األ
ِ
في عمل يبتغون به ربحا وفضال فنالوا به َ
عَطبا
وهالكا ولم يدركوا طلبا ،كالمشتري سلعة يرجو
بها فضال وربحا ،فخاب رجاؤه .وخسر بيعه ،ووكس
في الذي رجا فضله.
واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بذلك ،فقال
بعضهم :عُ ِني به الرهبان والقسوس.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا المقبري ،قال :ثنا حيوة
بن شريح ،قال :أخبرني السكن بن أبي كريمة ،أن
أمه أخبرته أنها سمعت أبا خميصة عبد اهلل بن قيس
يقول :سمعت عليّ بن أبي طالب يقول في هذه
هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ ِب َ
(ق ْل ْ
اآلية ُ
خْسَرينَ أَعْمَاال) هم
األ
ِ
الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع.
حدثنا يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال:
سمعت حيوة يقول :ثني السكن بن أبي
كريمة ،عن أمه أخبرته أنها سمعت عبد
اهلل بن قيس يقول :سمعت
عليّ بن أبي طالب يقول،
فذكر نحوه.
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا
عبد الرحمن ،قال:
ثنا سفيان ،عن
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منصور ،عن هالل بن يساف ،عن مصعب بن سعد،
يُحْس َ
َ
نُون
يَحْسَبُون أَنَّهُمْ
قال :قلت ألبي ( وَهُمْ
ِ
صُنْعًا) أهم الحَرورية؟ قال :هم أصحاب الصوامع.
حدثنا فضالة بن الفضل ،قال :قال بزيع :سأل
(ق ْل ْ
رجل الضحاك عن هذه اآلية ُ
هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ
ِب َ
خْسَرينَ أَعْمَاال) قال :هم القسيسون والرهبان.
األ
ِ
حدثنا الحسن بن يحيى ،قال :أخبرنا عبد الرزاق،
قال :أخبرنا الثوريّ ،عن منصور ،عن هالل بن
بساف ،عن مصعب بن سعد ،قال :قال سعد :هم
أصحاب الصوامع .حدثنا ابن حميد ،قال ثنا جرير،
عن منصور ،عن ابن سعد ،قال :قلت لسعد :يا أبت
(هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ ِب َ
ْ
خْسَرينَ أَعْمَاال) أهم الحَرورية،
األ
ِ
فقال :ال ولكنهم أصحاب الصوامع ،ولكن الحَرورية
قوم زاغوا فأزاغ اهلل قلوبهم.
وقال آخرون :بل هم جميع أهل الكتابين.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن المثنى ،قال :ثنا محمد بن جعفر ،قال
ثنا شعبة ،عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد،
قال :سألت أبي عن هذه اآلية ( ُق ْل ْ
هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ
َّ
ضَل سَعْيُهُمْ فِي
األخْسَرينَ َأعْمَاال َّالذِينَ
ِب
ِ
ا ْلحَيَاةِ الدُّنْيَا ) أهم الحَرورية؟ قال :ال هم أهل
الكتاب ،اليهود والنصارى .أما اليهود فكذبوا بمحمد.
وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا :ليس فيها طعام
وال شراب ،ولكن الحَرورية َّالذِينَ ُ
َ
ضُون عَهْدَ
يَنْق
اللهَّ ِ مِنْ بَعْدِ َ
ْ
وَيَق َط َ
عُون مَا أَمَرَ اللهَُّ ِبهِ
مِيثاقِهِ
َ
ُ
َ
ْ
وَيُف ِس َ
رْض أو َلئِكَ هُمُ
يُوصَل
أَ ْن
دُون فِي األ ِ
َ
خَاسِرُون فكان سعد يسميهم الفاسقين.
ا ْل
حدثنا الحسن بن يحيى ،قال :أخبرنا عبد الرزاق،
قال :أخبرنا معمر ،عن إبراهيم بن أبي حُرّة عن
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ،عن أبيه ،في قوله

هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ ِب َ
(ق ْل ْ
ُ
خْسَرينَ أَعْمَاال) قال :هم
األ
ِ
اليهود والنصارى.
حدثنا القاسم ،قال :ثنا الحسين قال :ثني حجاج ،عن
ابن جريج ،عن أبي حرب بن أبي األسود عن زاذان،
(ق ْل ْ
عن عليّ بن أبي طالب ،أنه سئل عن قوله ُ
هَل
نُنَبِّ ُئ ُكمْ ِب َ
خْسَرينَ أَعْمَاال) قال :هم كفرة أهل
األ
ِ
الكتاب  ،كان أوائلهم على حقّ ،فأشركوا بربهم،
وابتدعوا في دينهم ،الذي يجتهدون في الباطل،
ويحسبون أنهم على حقّ ،ويجتهدون في الضاللة،
ّ
فضل سعيهم في الحياة
ويحسبون أنهم على هدى،
الدنيا ،وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا  ،ثم رفع
صوته ،فقال :وما أهل النار منهم ببعيد.
وقال آخرون :بل هم الخوارج.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار ،قال :ثنا يحيى ،عن سفيان
بن سَ َلمة ،عن سلمة بن ُكهَيل ،عن أبي الطفيل،
قال :سأل عبد اهلل بن الكوّاء عليا عن قوله ُ
(ق ْل
هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ ِب َ
ْ
خْسَرينَ أَعْمَاال) قال :أنتم يا
األ
ِ
أهل حَروراء.
حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :ثنا يحيى
بن أيوب ،عن أبي صخر ،عن أبي معاوية البجلي ،عن
أبي الصهباء البكريّ ،عن عليّ بن أبي طالب ،أن ابن
وجل ْ
الكوّاء سأله ،عن قول اهلل عزّ ّ
(هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ
ِب َ
خْسَرينَ أَعْمَاال) فقال عليّ :أنت وأصحابك.
األ
ِ
حدثنا الحسن بن يحيى ،قال :أخبرنا عبد الرزاق،
قال :أخبرنا الثوري ،عن سلمة بن كهيل ،عن
أبي الطفيل ،قال :قام ابن الكوّاء إلى عليّ،
فقال :من األخسرين أعماال الذين ضل
سعيهم في الحياة الدنيا ،وهم يحسبون أنهم
يحسنون صنعا ،قال :ويْ ُلك أهل حَروراء منهم.
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا محمد بن خالد ابن
عَشْمة ( ، )3قال :ثنا موسى بن يعقوب بن
عبد اهلل ،قال :ثنى أبو الحويرث ،عن نافع بن
جبير بن مطعم ،قال :قال ابن الكوّاء لعليّ
بن أبي طالب :ما األخسرين أعماال الذين ضل
سعيهم في الحياة الدنيا؟ قال :أنت وأصحابك.
والصواب من القول في ذلك عندنا ،أن يقال:
ْ
ّ
(هَل نُنَبِّ ُئ ُكمْ
وجل عنى بقوله
إن اهلل عزّ
ِب َ
خْسَرينَ أَعْمَاال) ّ
كل عامل عمال يحسبه فيه
األ
ِ
مصيبا ،وأنه هلل بفعله ذلك مطيع مرض ،وهو
بفعله ذلك هلل مسخط ،وعن طريق أهل اإليمان
به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل
االجتهاد في ضاللتهم ،وهم مع ذلك من فعلهم
واجتهادهم باهلل كفرة ،من أهل أيّ دين كانوا.
وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب قوله (أَعْمَاال)
 ،فكان بعض نحويي البصرة يقول  :نصب ذلك ألنه

لما أدخل األلف والالم
والنون في األخسرين لم
يوصل إلى اإلضافة ،وكانت
األعمال من األخسرين فلذلك
نصب ،وقال غيره :هذا باب
األفعل ُ
والفعْ َلى ،مثل األفضل
ُ
والفضْ َلى ،واألخسر والخُسْرَى ،وال تدخل
فيه الواو ،وال يكون فيه مفسر ،ألنه قد انفصل
بمن هو كقوله األفضل ُ
والفضْ َلى ،وإذا جاء معه
مفسر كان لألوّل واآلخر ،وقال  :أال ترى أنك تقول:
مررت برجل حَسَن وجها ،فيكون الحسن للرجل
والوجه ،وكذلك كبير عقال وما أشبهه قال :وإنما
ْ
جاز في األخسرين  ،ألنه ردّه إلى ْ
واألفعَلة.
األفعَل
قال :وسمعت العرب تقول :األوّالت دخوال واآلخِرات
خروجا ،فصار لألوّل والثاني كسائر الباب قال :وعلى
هذا يقاس.
َّالذِينَ َّ
ضَل سَعْيُهُمْ فِي ا ْلحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يُحْس َ
َ
نُون صُنْعًا ()104
يَحْسَبُون أَنَّهُمْ
ِ
َّ
ضَل سَعْيُهُمْ
القول في تأويل قوله َّ ( :الذِينَ
فِي ا ْلحَيَاةِ الدُّنْيَا ) يقول :هم الذين لم يكن
عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى
واستقامة ،بل كان على جور وضاللة ،وذلك أنهم
عملوا بغير ما أمرهم اهلل به بل على كفر منهم به،
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا  :يقول :وهم
يظنون أنهم بفعلهم ذلك هلل مطيعون ،وفيما ندب
عباده إليه مجتهدون ،وهذا من أدَل الدالئل على
خطأ قول من زعم أنه ال يكفر باهلل أحد إال من حيث
يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته ،وذلك أن اهلل
تعالى ذكره أخبر عن هؤالء الذين وصف صفتهم
في هذه اآلية ،أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا
ذهب ضالال وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في
صنعهم ذلك ،وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا
بآيات ربهم .ولو كان القول كما قال الذين زعموا
أنه ال يكفر باهلل أحد إال من حيث يعلم ،لوجب أن
يكون هؤالء القوم في عملهم الذي أخبر اهلل عنهم
أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه ،
كانوا مثابين مأجورين عليها ،ولكن القول
بخالف ما قالوا ،فأخبر جل ثناؤه عنهم
أنهم باهلل كفرة ،وأن أعمالهم حابطة.
وعنى بقولهَ ( :أ نَّهُمْ
يُحْس َ
نُون صُنْعًا ) عمال
ِ
والصُّنع والصَّنعة والصنيع
واحد ،يقال :فرس صنيع
بمعنى مصنوع.
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اجتماعيات
واخــــــبارنــــــا

•

مــبروك
تهانينا بالزواج
هنادي إبراهيم
سكرتيرة المدير العام

تهنئة

نال الزميل /محمد جعفر نمر
 إدارة التدقيق  -درجة الماجستيرفي نظم المعلومات المصرفية
والمالية من أكاديمية السودان
للعلوم المصرفية

مبروك
نجاح إبنة الزميل
حمدان بشير
فرع السوق العربى
وحصولها
على  266درجة

•

•ا

لقفـص الذه
ب
ي

أجمل التها
ن
ي

•

•••••••

إعداد :

التحــريـر • • • • • • •

الزميل  /حسن علي أحمد خالد
بالمولودة إرم
الزميل  /عاطف أحمد محمد الحسن
بالمولود أحمد

عـزاء واجب
وفاة والدة عفاف قسم السيد

الزميله /جيهان محمد عبدالرحيم -
فرع الحرفيين
بالمولوده الجديده (لين)
الزميل  /عثمان محي الدين فزع
تهنئة بالمولود

فرع السوق العربي
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الخزنة المركزية الرئاسة

وفاة والدة الخنساء السر

وفاة والد شريف محمد شريف

اإلدارة القانونية

وفاة والد الزميل أحمد الفاتح محمد

إدارة الرقابة الداخلية

وفاة والدة عبدالمجيد دابي سمرة

شقيق المستشار عبدالعاطي عثمان طه

الرقابة على االئتمان
فرع الحرفيين

إدارة الخدمات المركز الرئيسي

وفاة والد الزميلة منى ابراهيم
فرع المغتربين

وفاة والدة أمانى حامد
وفاة العامل السابق محمد عثمان طه
وفاة األستاذ عمر الفاروق

والد الزميلة أماني عمر الفاروق
فرع سوق ليبيا

وفاة شقيق الزميلة سهام صالح

والدة د .محمد أحمد عمر

النذير يوسف أحمد الزاكي

وفاة والدة ابراهيم علي شرف الدين

فرع ربك
تهنئة بالمولود

وفاة والد عسجد محمد توم

وفاة والدة الزميلة مها عبدالقادر

وفاة شقيقة الزميلة/
نجود نصر عثمان نصر

فرع الزهراء

مدير فرع سوق ليبيا
فرع البرج

وفاة والدة الطيب أحمد محمد
نائب مدير فرع نياال
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وفاة عمة الزميل معاوية صابر

مساعد المدير العام

فرع الخرطوم جنوب

فرع بحرى الصناعية
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السياسة
التحـــريـــريــــة
إلصدارة البركة الدورية
مــايـ
ـو 4
201م

مجلة البركة هي إصدارة دورية (ربع سنوية) تصدر عن بنك
البركة السوداني – إدارة التسويق ،تصدر المجلة أربعة مرات
ً
سنويا بواقع عدد كل ثالثة أشهر.
تهدف اإلصدارة إلى الترويج لبنك البركة وعكس األنشطة
والموضوعات الخاصة به وبالشركات التابعة له وكذلك نشر أخبار
مجموعة البركة المصرفية ووحداتها المنتشرة في عدد من
الدول إلى جانب نشر موضوعات مصرفية وإقتصادية أخري.

شروط المشاركة في اإلصدارة

	•تفضل المجلة نشر الموضوعات التي يتم إعدادها وكتابتها
بواسطة منسوبي البنك كما إنها ال تمانع في نشر
موضوعات المتعاونين معها من خارج البنك.
	•الموضوعات التي يتم إعدادها بواسطة موظفي
وموظفات البنك سوف يمنح كاتبها جائزة بشرط أن
يكون الموضوع مصرفي ،في شكل ورقة بحث ال يتجاوز
خمسة ورقات ،وأن يكون الموضوع جديد لم يسبق ألحد
سواء بهذه االصدارة أو غيرها من االصدارات
أن كتب فيه
ً
والمجالت المصرفية األخرى داخل أو خارج السودان.
	•يجب أن يكون الموضوع المرسل والمراد نشره مكتوب
بواسطة الشخص المرسل وغير منسوخ من اإلنترنت أو
من أي مصدر آخر .وفي حالة الموضوعات المنقولة يجب

ال

شيخ
صال
زيار ح كا
مل ي
ة
لرئاسة سجل
ال
بن
ك

إنع
قاد إ
جتما
في دورة ع الج
معية
ا
إلنعقاد ال العام
ة
ال
ثانية والث عادية
الثون

كتابة أسم الكاتب األصلي للموضوع مع كتابة المصدر
الذي تم نقل الموضوع منه.
	•يجب أن يكون الموضوع صالح للنشر ومفيد للقراء سواء
من حيث موضوعه أو من حيث طريقة َعرضه.
	•أن يكون الموضوع مكتوب باللغة العربية وأن يكون قد
ً
لغويا.
تمت مراجعته وتصحيحه
	•يجب أن ال يتجاوز حجم الموضوع  750كلمة (بحد أقصى
ثالثة صفحات بحجم  ،)A4وفي حالة أن الموضوع أكبر من
ذلك ستقوم هيئة تحرير المجلة بالنظر في إمكانية نشره
في حلقات.
	•يجب إرسال نسخة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد من
الموضوع إلى إدارة التسويق وكذلك يجب إرسال نسخة
بواسطة البريد اإللكتروني إلدارة التسويق:
	•()marketing@albaraka.com.sd
	•المجلة ال تقوم بنشر الموضوعات التي تمس المقدسات
الدينية أو تلك التي تدعو إلى العصبيات الفئوية والطائفية
ومهاجمة األشخاص والكيانات.
	•هيئة التحرير ال تقوم بحذف أو اختزال أو إعادة صياغة إلي
من عبارات الموضوع المرسل.
عبر الموضوعات المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها ،ال
	•تُ ّ
عن رأي المجلة أو البنك بأي حال من األحوال.

• هيئة التحرير •
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