كلمـة العدد
قراؤنا األعزاء:

نضع بين أيديكم العدد  20من إصدارة
البركة الدورية والتي تمضي بثبات بفضل
مشاركاتكم وآرائكم ومقترحاتكم.
ي��أت��ي ه��ذا ال��ع��دد ح��اف�ل ً
ا بالعديد من
الموضــوعات المصــرفيــة واالقتصــاديــة
باإلضــافة ألخبــار البنــك وبنوك مجموعة
البركة المصرفية.
تجدون بين صفحات هذا العدد المؤتمر
السنوي السابع والعشرون للبنك والذي أقيم
تحت شعار (شركاء بال حدود)
وأيضاً تجدون برنامج تأهيل قيادات الصف
الثاني الذي عقد من قبل وحدة التدريب
بالبنك.
كمــا يتواصــل نشر صفــحات كتــاب
تجربتي في العقــارات الذي قـــام بتأليـــفه
األستاذ /علي المبارك المدير العام لشركة
البركة إلدارة العقارات .وأيضاً مشاركات
مختلفة من الزمالء بالبنك.
قراؤنا االع��زاء الغنى لنا عن جهودكم في
إث��راء اإلص��دارة بموضوعاتكم المصرفية
وارائكم التي تجد منا كل التقدير.
واهلل الموفق...

هيئة التحرير

تصدر عن إدارة التسويق
ببنك البركة السوداني

المشرف العام

هيئة التحرير

األستاذ /الرشيد عبدالرحمن علي بالل
نائب المدير العام

رئيس هيئة التحرير:

عمر أحمد أبوبكر
أمـــانيحــــامـد

هيئة التحرير :

معتصم محمد الطيب
تيسير محمد معتز
أحمد كمال حسن
الشيماء األصم عبدالحافظ

التصميم واإلخراج الفني:

عـــلي عــــبداهلل مـحمــد
ali.abdalla.moh@gmail.com

بنك البركة السوداني

المركز الرئيسي  :برج البركة ش .القصر
الخرطوم -السودان • ص ب 3583 :الخرطوم
هواتف )83( – 784911-780688-783962-784223
فاكس، )83( – 778948 :
البريد االلكتروني:
info-marketing@albaraka.com.sd

الموقع االلكتروني www.albaraka.com.sd
رمز السويفت RAKASDKH
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أرباح مجموعة البركة
المصرفية خالل التسعة أشهر
األولى من العام 2015م

االستاذ /عدنان أحمد يوسف

الشيخ /صالح عبداهلل كامل
رئيس مجلس إدارة
مجموعة البركة المصرفية

الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
رئيس مجلس إدارة بنك البركة السوداني

االستاذ /عبداهلل عمار السعودي
نائب رئيس مجلس إدارة
مجموعة البركة المصرفية

األستاذ /عبداهلل خيري حامد

مدير عام بنك البركة السوداني

مجموعة البركة المصرفية تحقق صافي أرباح قدره  214مليون دوالر بنسبة زيادة
قدرها  % 3و صافي أرباح تشغيلية قدره  333مليون دوالر بنسبة زيادة قدرها % 12
لألشهر التسعة األولى من العام  2015ومجموع األصول يناهز ال  24مليار دوالر.
أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ( ،)ABGالمجموعة المصرفية اإلسالمية الرائدة
التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها ،عن تحقيق صافي أرباح قدره  214مليون دوالر
أمريكي لألشهر التسعة األولى من العام  ،2015بزيادة قدرها  % 3عن نفس الفترة من العام
الماضي .وتأثرت نسبة نمو األرباح بارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت المحلية
في بعض الدول التي تعمل بها المجموعة .وإذا ما تم استبعاد تأثيرات انخفاض العمالت،
سوف تصل نسبة نمو األرباح إلى  .% 19وارتفع صافي األرباح التشغيلية بنسبة  % 12ليبلغ
 333مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة .وحققت بنود الميزانية زيادات معتدلة ،حيث
ارتفع مجموع الموجودات بنسبة  % 2ومجموع التمويالت واالستثمارات بنسبة  % 2في نهاية
سبتمبر 2015م وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م .وتؤكد هذه النتائج مواصلة
المجموعة تحقيق النتائج المتميزة وفقاً لالستراتيجيات الناجحة التي تنفذها وبرامج األعمال
الموضوعة استناداً إلى مصادر الدخل المستدامة وتوسيع قاعدة العمالء من خالل زيادة عدد
الفروع مما أسهم في زيادة األعمال بصورة ملحوظة بالرغم من تأثر النتائج بسعر صرف
العمالت واألوضاع المالية واالقتصادية اإلقليمية والعالمية.
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وبهذه

المناسبة ،أعرب سعادة الشيخ /صالح عبد اهلل كامل
رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عن
ارتياحه للنتائج المالية الجيدة التي حققتها المجموعة خالل
األشهر التسعة األولى من العام  ،2015خاصة وأنها قد تحققت
في ظل تباطؤ النمو االقتصادي العالمي وتواصل عدد من
المخاطر السياسية واالقتصادية المحيطة بدول المنطقة .وقد
انتهجت المجموعة منذ البداية نهج يتسم بالتحوط والحكمة
يقوم على مواصلة استراتيجيات النمو والتوسع الحذر مع التركيز
على نوعية األصول وبنفس الوقت بناء القدرات البشرية والفنية
والمادية التي تعزز قدرات المجموعة في مواجهة شتى المخاطر.
وأكد سعادته أنه لم يكن باإلمكان تحقيق هذه اإلنجازات لوال
الخبرة العريقة التي تتمتع بها المجموعة ،عالوة بالطبع على
التزامها بنموذج الصيرفة اإلسالمية الذي يؤمن لها العمل الدءوب
لتعمير األرض وخدمة المجتمعات التي تعمل فيها ،ملتزمة في
ذلك بأعلى المعايير األخالقية والمهنية.

من جانبه ،أكد األستاذ /عبد اهلل عمار السعودي نائب رئيس
مجلس إدارة المجموعة« :إن النتائج المالية والتشغيلية التي
حققناها خالل األشهر التسعة األولى من العام  2015تعتبر
جيدة بكل المقاييس ،آخذين بعين االعتبار أوضاع األسواق
المصرفية اإلقليمية والعالمية وتباطؤ النمو االقتصادي في
البلدان الرئيسية .ونود أن نؤكد أن سياساتنا وأنشطتنا التمويلية

واالستثمارية خالل الفترة الماضية كانت نشطة وركزت على
استثمار الفرص المتولدة من األوضاع الراهنة منطلقين في ذلك
من ما نملكه من موارد كبيرة وشبكة جغرافية واسعة ،إال أن طابع
االنتقاء الذي اتبعناه ،والحذر الذي اتبعته المجموعة في األسواق
ومع العمالء بشأن تنفيذ برامجها التمويلية واالستثمارية حقق
النتائج اإليجابية المرجوة».
وصرح األستاذ /عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة
البركة المصرفية قائال «لقد واجهت مجموعة البركة المصرفية
خالل األشهر الماضية مجموعة من التحديات وأبرزها هو
انخفاض العمالت في بعض ال��دول التي تعمل فيها وحدات
المجموعة مما أثر على معدالت نمو بنود الميزانية والدخل،
حيث إن صافي الدخل سيرتفع بنسبة  % 19خالل األشهر التسعة
األولى من العام  ،2015لو تم استبعاد تأثيرات انخفاض العملة.
وقد استطعنا التعويض عن هذا التأثير من خالل زيادة حجم
األعمال في وحدات المجموعة بصورة ملحوظة .لذلك ،فأننا
نعتبر أن النتائج التي تحققت خالل األشهر التسعة األولى
من العام  2015جيدة وتؤكد إصرارنا على مواصلة استثمار
التنوع في األعمال واستدامة مصادر الربحية والموارد المالية
والفنية الكبيرة التي نمتلكها عالوة على الشبكة الجغرافية
الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية
للمساهمين والمستثمرين في المجموعة».
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«كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات
المصرفية في نمو أرباح المجموعة ،وهو ما يعكس األوضاع
المالية السليمة التي تتمتع بها هذه الوحدات .وقد تزامن مع
ذلك زيادة التعاون بين وحدات المجموعة في تمويل التجارة
البينية في منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا ،وهو ما
أسهم في بروز دور المجموعة كالعب أساسي في ترويج التجارة
واالستثمار بين دول هذه المنطقة».
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع ،قال
الرئيس التنفيذي «بعد أن أضفنا  30فرعاً جديداً خالل األشهر
التسعة األولى من العام الجاري ليبلغ المجموع  579فرع مع
نهاية سبتمبر  2015توظف  11,428موظفاً ،فأننا نعتزم زيادة
عدد الفروع الجديدة التي يتم افتتاحها خالل العام الجاري إلى
 54فرعا وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها
في البلدان التي نتواجد فيها حالياً .كما نود أن ننوه هنا بصورة
خاصة إلى دور التوسع في الفروع في خلق وظائف مجزية
للمواطنين في المجتمعات التي نعمل فيها وهو ما يعكسه العدد
اإلجمالي لموظفي المجموعة .وال شك إن نجاحنا في تحقيق ذلك
يترجم احد المرتكزات الرئيسية لنموذج العمل المصرفي الذي
تلتزم به المجموعة».
«وعلى صعيد التوسع الجغرافي ،انتهينا وهلل الحمد من استيفاء
المتطلبات القانونية لطلب تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة
في المغرب ،والتي سوف تكون بمثابة إنجاز رئيسي على مستوى
الدخول في هذا السوق الهام والكبير والزاخر بالفرص ،وبذلك
نستكمل شبكة تواجدنا في جميع أقطار المغرب العربي تقريباً».
«وخالل شهر سبتمبر الماضي استكملت وحدتنا في تركيا ،بنك
البركة التركي للمشاركات ،وبنجاح كبير الحصول على تمويل
مجمع بصيغة مرابحة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية حيث بلغ
إجمالي التمويل ما يعادل  450مليون دوالر موزعة على 278
مليون دوالر أمريكي و  154.50مليون يورو .وقد شارك في
العملية  17من المصارف العالمية المعروفة من  11بلداً يغطون
مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسية .ونحن مسرورون
للغاية من النجاح الكبير الذي حظي به التمويل المجمع للبنك
بالرغم من ظروف األسواق المالية المتقلبة واألوضاع االقتصادية
العالمية .وهذا يؤكد على سمعة البنك ومكانته المرموقة في
السوق التركي ،استناداً إلى أوضاعه المالية المتينة وأداءه المالي
المتنامي على مدى السنوات السابقة ،كما يعد شهادة عالمية
للسمعة والمكانة المتميزتين اللتين تتمتع بهما مجموعة البركة
المصرفية إقليمياً وعالمياً».
«وف��ي نفس الشهر أيضا ،أع��ادت شركة  Dagongالعالمية
المحدودة والوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف التأكيد على
التصنيف االئتماني المشترك الممنوح من قبلهما لمجموعة
البركة المصرفية وهو بدرجة استثمارية على النطاق الدولي
« .»BBB + / A3باإلضافة إلى ذلك ،فقد أكدت الوكالة اإلسالمية

العدد العـشـرون -ديسمبر 2015م

4

أ خـــــبا ر
ا لمجمو عة

الدولية للتنصيف تصنيفها الممنوح لمجموعة البركة المصرفية
على النطاق الوطني وهو درجة ( .A+ (bh) / A2 (bhوالنظرة
المستقبلية لكال التصنيفين هي مستقرة .كما قامت الوكالة
اإلسالمية الدولية للتصنيف بإعادة تقييم النطاق االئتماني
الشامل للمجموعة في نطاق ' ،' -80 76مما يشير إلى المعايير
االئتمانية القوية والتطور الممتاز لهيكل الحوكمة والذي يحدد
بصورة واضحة حقوق مختلف أصحاب المصلحة ويوفر حماية لها
بصورة جيدة».
وأضاف األستاذ عدنان« :كما عملنا خالل األشهر الماضية على
تفعيل مزايا توحيد شبكة تقنية المعلومات بين الوحدات
المصرفية التابعة للمجموعة ومواصلة تطوير وتحديث البنية
المؤسساتية والبشرية والتقنية وتفعيل برامج المسئولية
االجتماعية والحوكمة والتدريب واالمتثال للقوانين الدولية
مثل قانون االمتثال للضريبة األمريكية وغسيل األموال وإدارة
المخاطر وفقا ألحدث المعايير العالمية».
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة «نحن عازمون على تنفيذ
العديد من المبادرات والبرامج خالل ما تبقى من العام الحالي
 2015في مجال التوسع في الفروع والدخول في أسواق جديدة
وطرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وجديدة في األسواق
وتحسين بيئة التشغيل الداخلية فنياً وبشرياً وتعزيز الثقافة
الموحدة المرتبطة بالهوية الجديدة للمجموعة وزي��ادة حجم
المعامالت البينية بين وح��دات المجموعة عالوة على تعزيز
مكانة المجموعة في األسواق العالمية .كما إننا نؤكد عزمنا
على مواصلة استثمار 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 والموظفين في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة
واألطراف ذات العالقة والتي أدت إلى تحقيق النتائج الممتازة
للمجموعة.
ووفقاً للبيانات المالية للمجموعة ،فقد بلغ مجموع األرباح
التشغيلية  738مليون دوالر أمريكي لألشهر التسعة األولى من
العام  2015بالمقارنة مع  673مليون دوالر أمريكي خالل نفس
الفترة من العام  ،2014بارتفاع ملحوظ قدره  .% 10وبعد حسم
كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة  ،% 7بلغ صافي
الدخل التشغيلي  333مليون دوالر أمريكي لألشهر التسعة األولى
من العام  2015بارتفاع ملحوظ أيضا نسبته  % 12بالمقارنة مع
نفس الفترة من العام  .2014ويعكس ذلك الزيادات الملحوظة
في حجم أعمال وحدات المجموعة ونجاحها في تنويع مصادر
الدخل من الرسوم والعموالت والخدمات المصرفية وذلك بالرغم
من التأثيرات المعاكسة ألسعار الصرف على نمو األرباح .وبعد

خصم المخصصات والضرائب ،فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة
 % 3ليبلغ  214مليون دوالر أمريكي لألشهر التسعة األولى من
العام  2015وذلك بالمقارنة مع  207مليون دوالر أمريكي خالل
نفس الفترة من العام  .2014هذا و بلغ صافي الدخل العائد
لحقوق مساهمي الشركة األم  121مليون دوالر أمريكي بزيادة
قدرها  % 5عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص نتائج الربع الثالث من العام الجاري  2015بالمقارنة
مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي ،فقد ارتفع مجموع
الدخل التشغيلي بنسبة  % 3ليبلغ  236مليون دوالر أمريكي.
وبعد خصم كافة المصاريف والمخصصات بلغ صافي دخل الربع
الثالث من العام  2015ما قيمته  64مليون دوالر أمريكي وهو
تقريباً مماثل لصافي الدخل في الربع الثالث من العام .2014
هذا وقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم للربع
الثالث من العام الحالي  36مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع 35
مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي ،أي بزيادة
قدرها .% 4
وقد شهدت بنود الميزانية زيادات معتدلة متأثرة بالتقلبات في
أسعار الصرف في بعض األسواق الرئيسية التي تعمل وحدات
المجموعة فيها .فقد ارتفع مجمــوع أصول المجمــوعة بنسبة
 % 2ليصل إلى  24مليار دوالر أمريكي في نهاية سبتمبر .2015
وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويالت واالستثمارات) 17.9
مليار دوالر أمريكي بنهاية سبتمبر  2015بالمقارنة مع 17.6
مليار دوالر أمريكي بنهاية ديسمبر  ،2014بارتفاع قدره .% 2
وقد حافظت ودائع العمالء على مستوياتها التي كانت عليها في
ديسمبر  2014وبلغت  19.9مليار دوالر أمريكي في سبتمبر
 ،2015وهي تمثل  % 83من مجموع األصول ،مما يعكس قاعدة
العمالء القوية للمجموعة ،بينما بلغ مجموع الحقوق  2مليار
دوالر أمريكي في نهاية سبتمبر .2015
وقدم بهذه المناسبة ،كل من سعادة الشيخ /صالح عبد اهلل
كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية واألستاذ/
عبد اهلل عمار السعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/
عبد اهلل صالح كامل نائب رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ عدنان
أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة وجميع أعضاء مجلس
إدارة المجموعة الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والتجارة ومصرف
البحرين المركزي وبورصة البحرين ونازداك دبي على تعاونهم
ومساندتهم للمجموعة منذ تأسيسها .كما أعربوا عن شكرهم
وتقديرهم لجميع البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها
بنوك المجموعة ،وإلى المستثمرين والعمالء لمواصلة دعمهم
ومساندتهم ،وإلى كل العاملين في المجموعة الذين يرجع
لعطائهم ووالئهم الفضل فيما حققته المجموعة من إنجازات.
ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب ).مرخصة كمصرف
جملة إسالمي من مصرف البحرين المركزي ،ومدرجة في
بورصتي البحرين وناسداك دبي .وتعتبر البركة من رواد العمل

المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها
المصرفية المميزة إلى 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 .والنظرة المستقبلية لكال
التصنيفين هي مستقرة .كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز
العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة ( +BBعلى المدى
الطويل) و ( Bعلى المدى القصير) ،مع ترقية النظرة المستقبلية
إلى مستقرة .وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية
والمالية وفقاً 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.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية
تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة ،حيث تدير أكثر
من  579فرع 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.

شبكة البركة العالمية
* تركــــيا * األردن * مصــــر
* الجــزائــر * تــونــس
* الســـودان * البحــرين
* باكستان * جنوب افريقيا
* لـبنـان * سـوريـة * العراق
* المملكة العربية السعودية
*إضافة إلىمكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا.
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التصنيف األئتماني

منحت 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+bh( الطويل المدى)
(( )A2 bh /القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني .والنظرة المستقبلية لكال التصنيفين
هي مستقرة .كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة
( +BBعلى المدى الطويل) و B
(على المدى القصير) ،مع ترقية
النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

قانون االمتثال
الضريبي على الحسابات
الخارجية األمريكي ()FATCA

أكملت مجموعة البركة المصرفية ،البحرين بنجاح
تسجيلها لدى مكتب الضرائب األمريكي بشأن القانون
المذكور باعتبارها مؤسسة مالية خارجية مشاركة .ورقم التعريف العالمي الخاص بالمجموعة هو86IIBW.00000.   
 ..LE.048ونحن متوافقون تماما مع لوائح القانون وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي .يرجى االتصال بمسئول
االمتثال في مجموعتنا لجميع االستفسارات بشأن المسائل المتعلقة بالقانون المذكور

بنك البركة مصر
قال رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر  -الرئيس
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية األستاذ /عدنان
أحمد يوسف «يسرنا أن نشهد النمو المتميز والمضطرد
في أعمال وربحية بنك البركة مصر ،حيث استطاع
البنك بفضل من اهلل سبحانه وتعالى والجهود الكبيرة
التي بذلتها اإلدارة التنفيذية وكافة العاملين مواصلة
تحقيق النتائج التشغيلية والربحية المتميزة خالل
األشهر التسعة األولى من العام الجاري  2015بالرغم
من كافة الظروف االقتصادية والمالية المحيطة».
وقد أظهرت البيانات المالية لألشهر التسعة األولى من
العام  2015للبنك إن مجموع الدخل التشغيلي بلغ
 824مليون جنيه مصري ( 108مليون دوالر أمريكي)،
بزيادة نسبتها  % 36بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .وبعد خصم المصاريف التشغيلية والمخصصات بلغ صافي
األرباح  209مليون جنيه مصري ( 27.4مليون دوالر أمريكي) لألشهر التسعة األولى من العام  ،2015بطفرة كبيرة نسبتها
 % 24وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
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أ خـــــبا ر
ا لمجمو عة

بنك البركة باكستان،
يحصل على جائزتين
في حفل توزيع جوائز
التمويل اإلسالمي
2015
حصل بنك البركة (باكستان) المحدود،
على جائزتين في فئتي "أفضل هيكلة
للتمويل اإلسالمي – صكوك المضاربة"
و"أف���ض���ل ش��رك��ة ف���ي ال��م��س��ؤول��ي��ة
االجتماعية" وذلك في حفل توزيع جوائز التمويل اإلسالمي  2015الذي نظمته
الشركة االستشارية المعروفة في باكستان ،مجموعة أمند ( .)Emend Groupوقد
نظم حفل مؤتمر ومعرض جوائز التمويل اإلسالمي للمرة األولى يوم  10يونيو
 2015في فندق ماريوت ،كراتشي.

التمويل االسالمى
فى إطار أجندة
مجموعة العشرين
للتنمية
فى تطوير الفت أقرت مجموعة العشرين
 G20في مؤتمرها فى انطاليا  /تركيا
تضمين البيان الختامي للقمة تأكيدا على دور
الصيرفة االسالمية فى تمويل االستثمارات
والتنمية العالمية.
وقد نبعت التوصية بذلك من خالل توصيات
بيان وزراء مالية المجموعة والتي اعلنت عن دعمها للتمويل االسالمي ،ورفع
الموضوع لقمة مجموعة العشرين للموافقة عليها.
وقد تشكل فريق تمويل التنمية في مجموعة االعمال  B20برئاسة سعادة
أ.عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للمجموعة ورئيس مجلس إدارة بنك البركة
السوداني ،والتى قدمت رؤيتها في ورقة " سياسات " تضمنت موضوع التمويل
االسالمي لتكون اساساً لتوصية بيان وزراء المالية وفي هذا السياق نوه سعادة
أ  .عدنان أحمد يوسف بالدور الريادي لتركيا ،ورئيسها فخامة السيد /اردوغان
ومبادرتها لتعزيز ودفع موضوع التمويل االسالمى ليكون في اطار اهتمامات
مجموعة العشرين .G20
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على شرف زيارة

األستاذ/عدنان أحمد يوسف...
األستاذ /عبدالله خيري
يقيم حفل غداء بفندق السالم روتانا

جانب من الضيوف...

االستاذ /عدنان أحمد يوسف

الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية رئيس مجلس
إدارة بنك البركة السوداني

األستاذ /عبداهلل خيري حامد

مدير عام بنك البركة السوداني

على شرف زيارة األستاذ/عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
رئيس مجلس إدارة بنك البركة السوداني ،أقام االستاذ/عبداهلل خيري حامد
المدير العام لبنك البركة السوداني حفل غداء بفندق السالم روتانا
وبما أن للمجموعة انتشار جغرافي واسع ممث ً
ال في وحدات مصرفية
تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة تدير أكثر من  500فرع
في كل من :األردن ،تونس ،السودان ،تركيا ،مملكة البحرين ،مصر،
الجزائر ،باكستان ،جنوب أفريقيا ،لبنان ،سورية ،اندونيسيا ،ليبيا،
العراق والمملكة العربية السعودية .فقد قدم سيادته الدعوة
لسفراء هذه الدول وبعض الشخصيات الهامه
والمساهمين وأعضاء مجلس إدارة البنك
ومدراء الشركات الشقيقة للبنك ..

األستاذ /عبداهلل خيري،
ومندوب سونا لالنباء

األستاذ الموسيقار /حافظ عبدالرحمن
في عزف منفرد بالفلوت
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أخـــــبار بنك

السوداني
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المؤتمر السنوي
السابع والعشرين

لبنك البركة السوداني
تحت شعار

(شركاء بال حدود)
• المنصة الرئيسية

دعا السيد عبد الرحمن أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة بنك البركة
السوداني إلى االهتمام بموارد التمويل وتجويده وحسن استخدامه
النعكاسه الكبير على تطور االقتصاد السوداني الريفي وتحقيق التنمية
المنشودة.
جاء ذلك لدى مخاطبته يوم الخميس  10ديسمبر  2015ببرج البركة المؤتمر السنوي السابع
والعشرين للبنك والذي يأتي تحت شعار (شركاء بال حدود)،مستعرضاً النجاحات التى حققها
البنك وخطط للتوسع في الموارد االخرى ،مؤكداً أن البنك رائد في مجال التقنية الحديثة
ونشط فى استيعاب العديد من الكفاءات ،داعياً إلى إعادة النظر في هيكلة البنك واستنباط
اساليب جديدة لمتابعة المتغيرات المتسارعة في التقنية ،قائال إن التطور التكنولوجي السريع
يحتاج إلى تكتالت.
وأشار إلى تأثير كل من السيولة والتمويل على بعضهما وعلى األرباح التى تؤدي لالستقرار،
مبينا أن التمويل سالح ذو حدين يفيد البالد والتنمية والعباد وخطير إذا تعثر مما يؤدي لتقليص
السيولة وينعكس سلب ًا على التنمية والمساهمين والمودعين حسب مدخراتهم .وأضاف أن من
أهم موارد التمويل هي الودائع والتقشف ،مؤكداً سالمة البنك من التعثر حيث كونت لجنة
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أخـــــبار بنك

السوداني

متخصصة مدركة لخطورة التعثر في النقد االجنبي.
ومن جانبه قال األستاذ /عبداهلل خيري حامد مدير عام بنك البركة
السوداني إن استراتيجية البنك تضمنت تعزيز عمليات التمويل
واالستثمار وتنويع المنتجات والخدمات وتنويع قاعدة العمالء وتطوير
أساليب العمل وإدارة التكاليف التشغيلية.
وأوضح أن البنك نال جائزة أفضل بنك إسالمي في السودان للعام
الثاني على التوالي والتى منحتها له مجلة ورلد فاينانس العالمية
المتخصصة فى األسواق المالية والمصرفية ،وعزا ذلك لتركيز البنك
على الممارسات اآلمنة الدارة المخاطر وتطبيق السياسات الفعالة
األستاذ /عبداهلل خيري حامد والتصنيف المميز وتحديث منظومة الحوكمة بجانب تبني سياسات
المسؤولية االجتماعية ،إضافة إلى تميز المنتجات والخدمات التي
جعلته مسؤو ً
ال عن تسوية التقاص وكافة المعامالت بسوق الخرطوم لألوراق المالية ،كما
زادت من فرص التوسع في خدمة التحصيل االلكتروني للوحدات االيرادية.
وأعلن عن خطة البنك االستراتيجية للفترة القادمة ،مشيرا إلى المتغيرات المتسارعة التي
تشهدها الساحة االقتصادية والتى تتطلب المزيد من التحليل والتشخيص الدقيق لتفادي

العدد العـشـرون -ديسمبر 2015م

11

• جانب من الحضور

المؤتمر السنوي
السابع والعشرين

اآلثار السالبة وانتهاز الفرص لتحقيق النجاحات المنشودة .
واكد د .مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السوداني ضرورة
المواكبة والتطور والمزيد من الخدمات والتمويل والتقنية المصرفية عبر
توسع الفروع والصرافات اآللية مبينا أن كل ذلك يساعد فى جذب الكتلة
النقدية للقطاع المصرفي وإعادتها للتنمية وتعزيز خفض البطالة ومكافحة
الفقر ،مشيداً بالجهود التى قامت بها مجموعة البركة فى التنمية االقتصادية
واالستمرار في الخطوات المهمة واالصالح.
ومما يجدر ذكره أن بنك البركة السوداني دأب علي عقد مؤتمره السنوي في
مستهل ديسمبر من كل عام ،هذا وقد ناقش المؤتمر  27عدد من األوراق
الهامة والتي كان في مقدمتها أداء خطه العام المنصرم 2015م ومقترحات
العام الجديد 2016م ،الي جانب أوراق عن أداء السيولة /التمويل ،والكفاءة
التشغلية للبنك مقارنة بالبنوك المنافسة ،وتحسين جودة التمويل وتسويق
المنتجات المصرفية االلكترونية.
وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة والتي يمكن أن تسهم في
تحسين وتجويد أداء البنك في المستقبل.
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برنامج تأهيل
قيادات الصف الثاني
ُنفذ

• دكتورحاتم محمد صالح  /مدير وحدة التدريب
البرنامج بقاعة تدريب بنك البركة خالل الفترة —10/18

2015/11/12م من قبل ثالثة خبراء تدريب إعتمدهم مركز بانوراما للتدريب
واإلستشارات وقد تمّ إستهداف عشرة من منسوبي البنك الذين إجتازوا المستوي
األول من البرنامج والذي عٌقد خالل الفترة (2014/11/6 _ 9/7م).

مشكالت العزل بأساليب إبداعية .
جاءت مخرجات البرنامج التدريبي كثمرة لمهارات خبراء التدريب الذين إعتمدوا منهجية الجلسات التدريبية القصيره وفق
نظام عرض ( )PowerPointوحلقات النقاش ومختبرات التطبيقات العلمية وعروض الفيديو ،حيث تمثلت تلك المخرجات

في األتي:

•قدرة المتدربين علي ترجمة إستراتيجيات وأهداف بنك البركة إلى خطط تشغيلية سنوية وفق رؤية ورسالة البنك.
•الفهم العميق لممارسة دور المدير وإضطالعه بجميع الوظائف والمهام اإلدارية المتعلقة بقيادة اإلدارات العليا بالبنك
وفروعه المختلفة.
•إستيعاب المتدربون ألساليب ومقومات بطاقة األداء المتوازن وإمكانية تطبيقها مستقب ً
ال.
•إستخدام المتدربون طرق وأساليب تطوير نظم وإجراءات خدمة العمالء وفق مداخل الجودة الشاملة.
•ممارسة المتدربون لدور المدير القدوة وتجسيده العالقة بين السلطة والمسؤولية والصالحيات.
بانتهاء هذا البرنامج يكون المتدربون قد أكملوا ضلعي مثلث التدريب المعرفي والمهاري ولم يتبقي سواء الضلع الثالث
والمتمثل في الجانب السلوكي لإلتصال في بعده اللفظي (المنطوق والمكتوب باللغتين العربية واإلنجليزية) ،وغير
اللفظي (مهارات لغة الجسد والمظهر ومهارات العرض واإللقاء والتحدث).

كان ختام البرنامج في يوم الخميس  12نوفمبر 2015م بفندق كنون بالخرطوم 2بحضور:
		
•سعادة األستاذ  /عبداهلل خيري حامد

مدير عام بنك البركة السوداني

			
•األستاذ /معتصم محمد الطيب

مدير العالقات الخارجية

			
•د /حاتم محمد صالح بابكر

مدير إدارة التدريب

			
•د /طالل محمد عثمان الملك

محاضر

				
•د /الخواض التهامي

محاضر والقنصل السابق بدولة ليبيا

				
•موالنا /أماني الطاهر

مدير معهد العلوم القضائية والقانونية
بالسلطة القضائية ومحاضر بالبرنامج

		
•بروفيسور /الصديق أحمد عوض اهلل

مستشار مركز بانوراما للتدريب

•األستاذة /منال الصديق أحمد عوض اهلل

مدير عام المركز.

تمّ خالل الحفل توزيع الشهادات على المتدربين:
1 .1حسن جميل

2 .2زينب محمد عبد الرحمن

		
3 .3منال خضر يوسف

4 .4خالد كامل ربيع
تضمن البرنامج التدريبي سبعة محاور شملتها الحقيبة التدريبية إحتوت على عشرة موضوعات بلغ مجموع ساعاتها
التدريبية ثمانون ساعة .وقد هدف البرنامج إلى إعداد المتدربين لنيل شهادات عالمية لشغل المناصب القيادية مستقب ً
ال
في البنك وفروعه المنتشرة في أنحاء السودان المختلفة وذلك عن طريق تزويدهم بالمعارف العلمية والعملية المعنية
بأساليب اإلداره العليا وبناء قدراتهم وتنميتها في وضع وتنفيذ وإدارة الخطط التشغيلية وقيادة عمليات التنظيم
والتوجيه والرقابة والتقييم وفق أساليب قياس األداء المتوازن ،هذا بجانب تعديل توجهاتهم إلى التميز في خدمة
العمالء من منظور إدارة الجودة الشاملة تمشياً مع المواثيق الدولية الخاصة بعدم تبييض األموال ودعم اإلرهاب وحل
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5 .5مها يس عبدالقادر

		
6 .6مختار دفع اهلل مختار
7 .7عماد أحمد عبدون

8 .8خالدة أحمد عبد الحفيظ
9 .9ثريا عمر عبداهلل

الخدمات المصرفية
العالقات الخارجية
البرج
النظم واإلجراءات
النظم واإلجراءات
سنار
الموارد البشرية
المغتربين
السوق العربي
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ولدى كل قطر وحدة نقدية أساسية؛ ففي المملكة العربية السعودية ـ مث ً
ال ـ الوحدة
النقدية األساسية هي الريال ،وتستعمل فرنسا الفرنك ،وإندونيسيا الروبية ،واليابان
الين ،والفلبين البيزو ،وروسيا الروبل ،والمملكة المتحدة الجنيه اإلسترليني ،والواليات
المتحدة ال��دوالر ،والكويت وتونس وليبيا الدينار ،ومصر والسودان الجنيه ،وعمان
واليمن الريال ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الدرهم .والنقود التي
تستعمل في بلد ما تسمى عملة.
للنقود ثالث وظائف أساسية :أوالها وأكثرها أهمية أنها وسيلة تبادل ،وذلك يعني
شي ًئا يقبله الناس لتبادل سلعهم وخدماتهم .ففي غياب وسيلة تبادل فإن الناس سوف
يبادلون سلعهم أو خدماتهم مباشرة بسلع أو خدمات أخرى (نظام المقايضة) .فإذا
كنت تريد شراء دراجة ،فالبد أن تجد مالك دراجة يرغب في بيعها .فلنفترض أن مالك
الدراجة يريد سجادة فارسية كبديل للدراجة ،وأنت ال تمتلك السجادة الفارسية .عندئذ
عليك أن تجد شي ًئا يريده مالك السجادة الفارسية أو صانع سجادة فارسية ،لتتبادله معه
لكي تعطيه لمالك الدراجة .مثل هذا النوع من التبادل أو التجارة الذي يسمى المقايضة
قد يستغرق وقتًا طوي ً
ال .فال يمكن ألية دولة متقدمة أن تتقدم وتزدهر بدون وسيلة
للتبادل.

صنـاعة النقود
المعدنيــة والــورقيــة
كي
ف
؟
؟

م

عل

و

م

ة

النقود

شيء معين اتفق الناس جميعهم على قبوله
وتداوله كمقابل لمبيعاتهم أو نظير أعمالهم
التي يؤدونها .لقد كان الذهب والفضة في الماضي من أكثر
أنواع النقود شيوعًا ،أما اليوم فنجد النقود تتكون أساسًا
من األوراق النقدية والعمالت المصنَّعة من مختلف المعادن
والودائع (أو الحسابات) لدى المصارف.
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والوظيفة الثانية للنقود هي استخدامها وحدة حسابية .إذ يحدد الناس أسعار السلع
والخدمات بالنقود ،ففي الواليات المتحدة ـ مث ً
ال ـ يستخدمون الدوالر لتحديد السعر،
وذلك مثل استخدام الساعة للتعبير عن الزمن والكيلو مترات لقياس المسافة.
َّ
ليتمكنوا بعد ذلك
والوظيفة الثالثة للنقود هي أن تُسْتخدم ثروة ،فيدخر الناس النقود
من الشراء في المستقبل .كما يمكن أن تخزن الثروة في شكل ذهب أو مجوهرات أو
لوحات فنية أو عقارات أو أسهم وسندات.

كيف تُـصنع العملة المعدنية

ســـك العمـــلة

إن إنتاج عملة معدنية جديدة يبدأ بتصميم
المصـــمــم المتخصــص لها .وبعــد أن يخـــتار
المسؤولون الحكوميون تصميمًا يُعِد المصمم
نموذجًا كبيرًا من الصلصال للعملة .وتكون
معظم النماذج أكبر بنحو ثماني مرات من حجم
العملة الجاهزة .واليضع المصمم التفاصيل،
ألن الصلصال يكون طريًا جدًا .وبد ً
ال من ذلك
يضع المصمم قالبًا بالستيكيًا من النموذج،
ويكون القالب صلبًا بالقدر الكافي إلضافة
التفاصيل الدقيقة .وهناك آلة خاصة تسمى
مخرطة التصغير تتبع تفاصيل النموذج ،وتخرط
التصميم مصغرًا في حجم العملة المعدنية من
قطعة فوالذ تسمى القالب األساسي .ثم يعالج
هذا القالب األساسي حراريًا حتى يصبح صلبًا جدًا .ثم تستخرج آلة خاصة نسخة
من القالب األساسي لصنع مجموعة من األدوات الصلبة تسمّى قوالب التشكيل (لقم
اللولبة) .تستخدم هذه القوالب لطباعة صور من القالب األساسي تسمى محاور العمل،
وهذه بدورها توظف لعمل قوالب العمل التي تقوم بطبع العملة.
تسخن قضبان معدنية ثم تضغط بين عجالت ثقيلة في قطع سمكها كالعملة المعدنية.
ْ
الغُفالت وهي قطع
وتقوم آلة بتقطيع أقراص ملساء من المعدن غير مشغولة تسمى
ْ
الغُفالت في آلة صف علوية ترفع حافة كل
معدنية غير مشغولة .ثم تدخل هذه
َّ
الساكة تستخدم قالبين لتحول القرص غير
قرص ،ثم تسلمها أخرى ،وتسمى المطبعة
المشغول إلى عملة معدنية عن طريق سكه من الوجهين في الوقت نفسه.
ترسل العملة المعدنية المعدة إلى المصرف المركزي أو المصرف الوطني ،لتوزيعها على
المصارف التجارية .كما تقوم المصارف المركزية بسحب العمالت المتآكلة أو التالفة من
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التداول .ثم تقوم دار سك العملة بصهرها واستخدامها كمعدن لصنع عمالت جديدة.

كــيف تُصـنع النقـود الورقية

طباعــة العمــلة الورقــية.
يبدأ إنتاج العملة الورقية عندما يصنع المصمم المتخصص نموذجًا لها .وعندما يوافق
سكرتير الخزانة على التصميم النهائي لها ،يحفرالنقاشون التصميم على لوحة من
الفوالذ .ثم تقوم آلة بضغط التصميم على أسطوانة من الصلب الطري ،فتشكل تصميمًا
بارزًا على سطحها .وبعد أن تعالج األسطوانة بالحرارة لكي تصبح أكثر صالبة تستخدم
مطبعة تحويلية أخرى الستنساخ  32نسخة على لوحة طباعة وتتولى كل لوحة طبع 32
ورقة طباعة وتتولى ألواح منفصلة طبع النقود الورقية بالجانبين.
تستخدم المطابع الحكومية عادة مطابع سرية لطبع أوراق العملة .يُطبع التصميم أو ً
ال،
ثم تُضاف األم��ور المتعلقة بتأمين العملة
مثل األختام واألرق��ام المتسلسلة في عملية
منفصلة .ثم تقطع األوراق الكبيرة إلى رُزم
أوراق العملة وتحل محل األوراق النقدية
المعيبة أخرى جديدة .وكل من هذه العمالت
البديلة تحمل الرقم نفسه المتسلسل للورقة
القديمة ،لكن عليها نجمة لتوضح أنها ورقة
بديلة .ترسل العملة الورقية إلى المصارف
المركزية لتوزيعها على المصارف التجارية.
معظم األوراق النقدية ذات القيمة الصغيرة
تتلف بعد سنة أو سنتين من ال��ت��داول .أما
األوراق ذات القيمة الكبيرة فتعمّر لسنوات،
ألنها تتداول بقدر أقل .تجمع المصارف األوراق
النقدية البالية وترسلها إلى المصرف المركزي
الستبدالها ،والتخلص منها.
إن كمية النقود في البلد تؤثر على مستوى
األسعار ومعدل النمو االقتصادي ،ولذلك تؤثر
على حجم التشغيل .فإذا زاد عرض النقود ،فإن
الناس تتوافر لديهم نقود أكثر لشراء األشياء
ومن ثم يزيد إقبالهم على شراء المنتجات.
وكرد فعل لزيادة الطلب فإن أصحاب الصناعة
يزيدون من تشغيل العمال لزيادة النمو االقتصادي .وإذا تعذر زيادة اإلنتاج بما يتناسب
مع زيادة الطلب ،فإن األسعار تزيد وتسمى الزيادة المستمرة في األسعار تضخمًا وهو في
الغالب يسبب مشاكل ألصحاب الدخول المحدودة.
وإذا تناقص مقدار النقود (السيولة) ،أي أن يكون لدى الناس نقود أقل لإلنفاق ،فإن السلع
والخدمات تبقى راكدة وتنخفض األسعار ،فيخفض أصحاب الصناعة إنتاجهم ويخفضون
من حجم العمالة.
إن الهدف االقتصادي األساسي لكل دول العالم تقريبًا هو تنشيط النمو االقتصادي
وتحقيق نسبة تشغيل عالية مع أقل معدل في زيادة األسعار .إن وسيلة الحكومة األساسية
لتحقيق ذلك هي السياسة النقدية و السياسة المالية .وتوضح السياسة النقدية كيف تدير
الحكومة عرض النقود بالدولة .وتوضح السياسة المالية كيف تفرض الحكومة الضرائب
وتحدد برامج إنفاقها .ولتنشيط االقتصاد فقد تلجأ الحكومة لزيادة عرض النقود وتخفيض
الضرائب أو الزيادة في إنفاقها.

اآلثار المترتبة على رفع
اسم السودان من قائمة
الدول المقصرة
فى مجال مكافحة غسيل
األموال وتمويل االرهاب
جمع غفير وبمشاركة نخبة من القادة
والخبراء فى المجاالت المختلفة قدمت
أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية فى مساء
/2ديسمبر  2015/المنتدى المصرفى النسخة 101
بعنوان :
اآلثار المترتبة على رفع اسم السودان من قائمة
الدول المقصرة فى مجال مكافحة غسيل االموال
وتمويل االرهاب والتى قدم الورقة الرئيسية فيها
مهندس عثمان التوم محمد الحسن مدير عام
بنك النيلين وكان االستاذ فيصل عبدالعزيز
فرح أحد المعقبين على الورقة وقد قدم تعقيباً
شمل مداخلة حول األسس الفكرية والثقافية
لمفاهيم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب،
واألس��س القانونية وأك��د أن المنظومة
التشريعية لمكافحة غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب متجذرة فى البنية التشريعية في
السودان قبل صدور توجيهات  .FATFثم
تناول القانون بالتحليل النقدي ،وانتهى
إلى بعض المقترحات التى يمكن بنا ًء
عليها إعادة صياغة القانون وإصداره
ف��ي إط���ار ال��ت��ع��دي�لات القانونية
والتشريعية التى تقودها وزارة
العدل في الفترة الراهنة ،وقال أ.
فيصل أن تكييف الجريمة والعقاب
هو المغزى السلبى لمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
أما المغزي اإليجابى فيتمثل
فى تشريع قانون للحوكمة
المؤسسية.
الجدير بالذكر قد ترأس الجلسة بروفيسور عمر
أحمد عثمان المقلي عميد األكاديمية .

بحضور

• االستاذ /فيصل عبدالعزيز فرح

• مختصر من المصدر :ستار تايمز
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• علي محمد المبارك

تجربتي فـي العمـل
بمجـال إدارة العقـارات
والخدمات العقــارية
2015 -1984م
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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.

إستكمال البناء اإلداري
لشركات الخدمات العقارية
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توقفنا فى الحلقة الماضية عند ذكر بعض
خطوات البناء اإلداري والمهني لشركات
الخدمات العقارية ،واستكمل في هذه
الحلقة اللمسات األخيرة قبل إعطاء إشارة
البدء للتنظيم اإلداري الذي تم تكوينه
للشروع في تقديم خدماته للمستأجرين
ومن ذلك مايلي:
تحديد ساعات العمل ونظام الورديات والقواعد
التى ينبغى اتباعها عند تشغيل األجهزة والمعدات
مثال التكييف المركزي والمصاعد والمولدات..
ال��خ ...ماذا يجب على الفني التأكد منه قبل
أن يقوم بتشغيل هذه المعدات حفاظاً عليها
وذلك في أورنيك وجداول مطبوعة كما قمنا
بتصميم دفاتر بالغات األعطاب التي يتقدم بها
المستأجرون تشتمل على بيانات تكشف عن
أي قصور في تلبية نداء المستأجرين كالتأخير
ف��ي معالجة األع��ط��اب وم��ن ذل��ك اس��م من
تلقى البالغ ومن قام بإستالمه ومن سيتولى
االصالح والزمن الذي استغرقه اإلصالح وتوقيع
المستأجر في نهاية هذه البيانات بتمام إنجاز
العمل المطلوب ،وقد ساعدنا ذلك فى تقييم
أداء العاملين والتفرقة بين الصالح والطالح في
صفوفهم.
أيضَا قمنا بإعداد مطبوعات اإلدارة المالية
والمخازن والمشتريات إلى آخر كل مايؤدى إلى
تفعيل التنظيم اإلدارى وبث الروح في التصور
النظري لسير العمل ومشاهدته حي ًا يتحرك
أمامنا كاشف ًا عن أي نقص أو قصور في تنفيذ
البرنامج اليومي للعاملين والحكم على مستوى
أدائهم دراية وإتقان ًا وعلى أعدادهم كفاية أو
نقص ًا وعلى سلوكهم في التعامل مع الجمهور
فظاظة وحلماً إلى آخر ما يجعلنا مطمئنين إلى
أداء المهام المنوطة بنا في هذا المجال الوليد
و الفريد فى نوعه آنذاك.
قمنا بجمع هذه النماذج من المطبوعات واللوائح
والموجهات في مجلد جمع بينها وبين صور من
عقد اإليجار الذي يتضمن قائمة الخدمات التي

هي محور واجباتنا مع بقية شروط التعاقد مع
المستأجرين والالئحة المالية والئحة المشتريات
والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والئحة
شروط الخدمة والئحة محاسبة العاملين كل
ذلك في مجلد واح��د ظللنا نضيف إليه مع
الوقت كل ما يستجد من أفكار إدارية تساعد
على إتقان العمل ومعرفة األسلوب األمثل
للتعامل مع الجمهور ومع الهيئات واإلدارات
ذات العالقة بأداء واجباتنا كالمحليات وشركات
الصيانة والشرطة والمطافئ وهيئة المياه
واإلدارة المركزية للكهرباء ووكالء الشركات
المصنعة لألجهزة واآلليات والمحالت التجارية
التي يتوفر لديها قطع الغيار الالزمة ألعمال
الصيانة . .الخ.
ثم قدمت للجزء األول من هذه المطبوعات
والموجهات التي حواها المجلد وهي مجموعة
اللوائح والسياسات اإلداري��ة والفنية بمقدمة
تشرح م��اوراء إصدارها من أه��داف وما ترمي
إليه من مقاصد كما إنها تلخص كل ماحواه
المجلد من أوراق تلخيص ًا يغني عن تصفحها
بالتفصيل:

مقدمة إصدار اللوائح والسياسات:
لـم توضـع هـذه اللوائـح إسـتيفا ًء للشـكل
التنظيمـي لهـذه اإلدارة التـي تمـارس نشـاط ًا
مـن نـوع جـديد وإنمـا هـي مجموعـة قـواعد
ونظـم تسـاعد علـى تسـيير اإلجـراءات وكسـب
الوقـت وتحقق نـوع ًا مـن الرقـابة بمعنـاها
الـذي يتضـمن تجـويد األداء وقـد كـان صـدورها
فـى فتـرات زمنيـة مختلفـة حـيث كان كـل
منهـا نتـاج ًا لمـوقف أو تلبيـة لحاجة نبعـت من
خـالل الممـارسة العمـلية علـى إمتـداد الفتـرة
المـاضية وعلـى ذلـك فهـي ليسـت نهـاية
المطـاف كمـا أن قابليتهـا للتعـديل والتغييـر
تتحقـق مـن كـونها مرتبطـة بحـاجة العمـل
لصـيقة بأهـداف إدارة الشركة واألهـم مـن
ذلـك أنهـا ال تشـكل قيـداً علـى حـركة األفـراد
نحـو إسـتثمار قـدراتهم فـي تحقـيق نتـائج
أفضـل إذ هـي بعيـدة عـن ذلـك النـوع مـن
اللوائـح الـذي ينـذر بسـلبيات البيروقـراطية،
فجـزء منهـا عبـارة عـن أرانيـك وجـداول
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لتنظيـم العمـل ورصـد البيـانات
والمعـلومات وتـرتيب األولويات
وتسـهيل الرجـوع إلـى التجـارب
المـاضية لالسـتفادة منهـا فـي
الوقـت المنـاسب.
ت

ال ح
ث��ـ��م ب��ض��ـ��ع ل��وائ��ـ��ح لتحقيـق
ط ت
ب
اإلنضـباط فـى السـلوك الـوظيفـي
ع
لتهـيئة الفرصـة أمـام كـل مـن
يريـد أن ينتـج لكـي يعمـل فـي
منـاخ مـالئم يساعده علـى اإلنجـاز
ويسـاعد فـي نفـس الـوقت علـى
معـالجة مـن هـم أقـل كفـاءة
لكـي يلحقـوا بالمجـدين ويتغـلبوا علـى نواحـي
القصـور فـى مسـتويات أدائهـم كمـا تتضـمن
قـواعد للتحـفيز ونمـاذج ألربـع تقـارير سـرية
عـن العـاملين ،ثالثـة منهـا وضعـت خصيصـ ًا
لتـالئم طبيعـة عمـل بعـض قطـاعات العـاملين
فى مجال الخدمات العقارية.

ويالحـظ أيضـ ًا أن أهـداف أقسـام اإلدارة األربعـة
قـد تصـدرت األوراق التـي تخـص كـال منهـا
تركـيزاً علـى األهـداف دون األنشـطة المـؤدية
إليهـا وعلـى الرغـم مـن أن الهيـكل التنظيمـى
قـد تضـمن وصـف تفصـيلي إلختصـاصات
األقسـام إال أن التركـيز علـى األهـداف وهـي
أكثـر ثبـاتا مـن االختصـاصات يعتبـر األهـم ،ذلك
أنهـا تختبـر مـدى مالئـمة ودقـة اإلختصـاصات
كوسـائل أو مـدخالت يمـكن أن تـؤدي إلـى
تحقيـق األهـداف والتعـريف باألعمـال المطلوبـة
وطـريقة توزيعهـا علـى الوظـائف المختلفـة.
مـن جهـة أخـرى فـإن التركيـز علـى األهـداف
يسـاعد الفـرد علـى فهـم النتـائج المتوقـعة
منـه ومـن ثم يكـون واضـحاً لـديه أن تقييـم
أدائـه ال يتـم مـن خالل مـا يقـوم بـه مـن
مناشـط وإنمـا علـى أسـاس ما يحـرزه مـن
نتـائج وتلـك نقطـة هامة بالنسـبة للسـياسة
المتبعـة فـي مجال إدارة العقارات.
وثمـة إشـارة فـي بعـض األوراق إلـى أهميـة
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التنسـيق بيـن األقسـام فـي تحقيـق سـرعة
اإلنجـاز وسـالمة التصـرف ويتجـلى هـذا
المعنـى فـى الورقـة األولـى بهـذه اللوائـح كمـا
يتجـلى فـي تطبيـق فكـرة االجتمـاعات الشـهرية
لرؤسـاء األقسـام وهـي قمـة التنسـيق فضـ ً
ال
عـن أن هـذه االجتمـاعات الـدورية تتيـح فرصـة
تبـادل اآلراء وتقييـم األداء وتحقيـق الترابـط
بيـن األفـراد والمجموعـات فـي تحـركهم نحـو
األهـداف التـي تسـتقطب جهـودهم جميعاً.

التدريب المستمر
من أه��م ما دأب��ن��ا على عمله خ�لال السنوات
الماضية وإلى اآلن هو االستمرار فى عقد حلقات
تدريب للعاملين حيث ظلت هذه السياسة نصب
عيني سواء وأنا أعمل في الشركة السودانية
للخدمات العقارية أو فى شركة البركة إلدارة
العقارات ألهمية التدريب ،ليس فقط في
زي��ادة معارف ومهارات األف��راد بل أيض ًا ألن
التدريب يفجر طاقات العاملين ويبث فيهم روح
المنافسة البناءة كما يغذي دوافع العمل بروح
الفريق الواحد كمكون أساسي فى بناء االخالق
القويمة البعيدة عن األنانية واإليثار والقريبة
من التآخي والتعاون المشترك.
هكذا دأبنا على دعوة قيادات من الشرطة والدفاع
المدني إللقاء محاضرات على أف��راد الحراسة
وجميعهم رجال شرطة سابقين وعلى رجال
اإلطفاء تجعلهم جميعاً على دراية بمستجدات
وأساليب الحفاظ على األمن داخل وخارج المبنى
وتفادى حدوث ما يعكر الصفو سواء على مستوى
األمن أو مهددات نشوب الحرائق.
قمنا أيض ًا بتوفير مراجع تعليمية تناسب
المستوى العلمي للفنيين في شتى مجاالت
وفروع تخصصاتهم كهرباء  ،ميكانيكا  ،تبريد ،
سباكة ،بإنشاء مكتبة بالقسم الهندسي تحتوي
على كتب دراسية في جميع هذه المجاالت.

من األرباح يساعدها في خفض تكاليف الفصل
األول من ميزانية الخدمات وسوف نتحدث عن
ذلك بتوسع في حلقة قادمة إن شاء اهلل.
أقول استفدنا من ذلك التوسع في وضع أسس
عادلة لمنح الحافز السنوي للعاملين بجعل
مقداره يتفاوت من شخص إلى آخر إستناداً
على قاعدة أن تقييم الفرد اليصح أن يتم
من خالل ما يقوم به من أعمال وإنما من
خالل ما يحرزه من نتائج األمر الذي يستلزم
دق��ة متناهية ف��ي رص��د منجزات ك��ل فرد
وحجم إسهامه على حده من خالل أرانيك العمل
الخدمي التي تتضمن فيما تتضمن من بيانات
اسم الفني الذي قام بالعمل واألرب��اح التي
حققها من وراء العمل الخدمي الذي قام به أو
حجم إسهامه في تنمية إيرادات الشركة بوجه
عام دون تفريط في كفاءة أدائه لواجباته نحو
الخدمات المتعاقـد عليها مع المستأجرين حتى ال
يتردد ما يقال في مواقع أخرى أن الذي يعمل
والذي ال يعمل سواء في الحصول على نفس
الحافز .وقد نجحت إدارة القسم الهندسي في
رص��د ه��ذه البيانات سواء
م��ن ال��ت��ق��اري��ر الشهرية
للقسم التي تبين حجم
أعمال الصيانة الدورية
أو ال��ط��ارئ��ة لألجهزة
المختلفة ثم عقد مقارنة
ذكية بين حجم بالغات
ال��م��س��ت��أج��ري��ن وح��ج��م
الصيانات ال��ت��ي يؤديها
الفنيون من تلقاء أنفسهم
خ�لال م��روره��م اليومي
على مختلف وحدات البرج
إذ كلما إزدادت فعالية
المرور اليومي قلت بالغات
المســــتأجرين والعـــكس
صحيح.

هناك أيض ًا مجاالت عمل العاملين بقسم الخدمات
والتي تطورت بفتح آفاق جديدة أمامهم بفعل
التدريب المستمر فأصبح يسند إليهم أعما ً
ال
تجارية تحقق للشركة ربحاً قد يكون متواضعاً
في الوقت الحاضر ولكنه قابل للزيادة والنمو
مع مرور األيام يقودنا ذلك إلى القول بأنه
كلما كان رصد إدارات األقسام المختلفة جميعها
ألعمال وأداء منسوبيها دقيقاً كان دور الحوافز
الفردية والجماعية السنوية مؤثراً وفعا ً
ال يمتزج
مع روح العمل الجماعي ومع التدريب المستمر
واألجر المتميز وعوامل أخرى كثيرة كالتعامل
اإلداري المرتبط بمعايير موضوعية في تقييم
األداء إلى جانب العالقات اإلنسانية الطيبة بين
الجميع والمشاركة في إيجاد الحلول لما يطرح
من مشكالت.
كل ذلك أدى ويؤدي إلى خلق أجواء معافاة
وإيجابية ال تنظر إلى العمل على أنه وسيلة
ألكل العيش كما يقول ساقطي الهمة إنما هو
قبل ذلك عشق ومحبة للعمل وبحث عن الذات
ورسالة يكتمل بها دور اإلنسان في إعمار
األرض فيه متعة العبادة ولذة
اإلنجاز ترى نفسك من خالله
وقد أصبح لحياتك معنى.

أيضاً استفدنا من التوسع في مجاالت العمل
التجاري أو الخدمي الذي يحقق للشركة قدراً
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بنك البركة
السوداني

• تيسير محمد معتز
ادارة التسويق

حـصــــــــــــــاد
2015

االلكتروني للرسوم الجمركية بين بنك البركه السوداني وهيئة الجمارك السودانية ،
وتسهم هذه اإلتفاقية في تسهيل اإلجراءات على المتعاملين مع هيئة الجمارك السودانيه
حيث تؤدي الي توفير الكثير من الجهد والوقت وذلك بدفع الرسوم الجمركية عبر منافذ
البنك التوزيعية المنتشرة في العاصمة والواليات األخري بد ً
ال عن دفعها عبر المحطات
الجمركية التابعة للهيئة السودانية للجمارك كما كان في السابق بما يعني تحسين وترقية
أداء الخدمات التحصيلية بمزيدٍ من الكفاءة والفعالية كما يساعد ذلك في ترشيد النفقات

توقيع عقد
خدمة التحصيل
اإللكتروني
لإليرادات
الجمركية

مع إقتراب ختام العام  2015نقاسمكم في هذا العدد من
إصدارتكم الدورية أهم ما تمّ إنجازه على مستوى المنتجات
المصرفية والخدمات المتميزة التى اطلقت في هذا العام.
ضربة البداية كانت مع:
اتفـاقية بنــك التسوية:

توقيع عقد اتفاقية
بنك التسوية بين
بنك البركة السوداني
وسوق الخرطوم
لألوراق المالية
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في  2014/12/31ت��مّ توقيع عقد
اتفاقية بنك التسوية بين بنك البركة
السوداني وس��وق الخرطوم ل�لأوراق
المالية وذل��ك برئاسة بنك البركة
السوداني ببرج البركة و بموجب هذا
اإلتفاق أصبح بنك البركة السوداني
بنك ًا للتسوية لكافة المعامالت التي
تتم بسوق الخرطوم لألوراق المالية.
ويمثل هذا االتفاق نقلة نوعية في
أعمال سوق الخرطوم لالوراق المالية
حيث ستتم جميع المعامالت المالية
بين شركات الوساطة المالية والسوق
بصورة الكترونية وآنية  ،ويعتبر هذا
اإلتفاق بمثابة ضربة البداية لمشروع
التداول االلكتروني.
وقد وقع نيابة عن بنك البركة السودان
السيد/عبداهلل خيري حامد – المدير العام للبنك أمَا سوق الخرطوم لألوراق المالية فقد وقع
ً
نيابة عنه السيد /د.أزهري الطيب الفكي المدير العام للسوق.

التحصيل اإللكتروني لإليرادات الجمركية:
شهدت رئاسة بنك البركة السوداني ببرج البركة بالخرطوم صباح األحد الثاني عشر
من ربيع الثاني 1436هـ الموافق الرابع من يناير  2015م توقيع عقد خدمة التحصيل

اإلدارية لسلطات الجمارك.
وقد وقع نيابة عن بنك البركة السوداني سعادة السيد/عبداهلل خيري حامد – المدير العام
ً
نيابة عنها سعادة العميد شرطة أنور محمد
للبنك  ،أمَا الهيئة العامة للجمارك فقد وقع
عبداهلل ممث ً
ال لمدير عام هيئة الجمارك السودانية.
تطوير الخدمة:
تمّ تطوير خدمة التحصيل الجمركي عبر التوسع في قنوات السداد وفتح منافذ
جديدة تمثلت في :
عربة الصراف اآللي الجّوال :
تابعة لفرع البرج وتقدم خدمة التحصيل الجمركي للعمالء عبر محطة مطار
الخرطوم الجمركية تطبيقاً لمبدأ إنتقال البنك لعمالئه في مواقع أعمالهم
وأنشطتهم.

توكيل سوبا:
دشن البنك توكيل سوبا بالمنطقة الجمركية سوبا ويتبع لفرع السوق المحلي في
شهر مايو . 2015

الميناء الجنوبي بورتسودان :
هي المرحلة الثالثة من التوسع في هذه الخدمة لهذا العام بإنضمام توكيل الميناء الجنوبي
بورتسودان الى نوافذنا التوزيعية التى تقدم هذه الخدمة بتاريخ  21اكتوبر .2015

تدشين خدمة الميناء
الجنوبي ببورتسودان
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بنك البركة
السوداني

حـصــــــــــــــاد
2015
ع�����ق�����د
ال���س���داد
االلكتروني
ل��ل��رس��وم
الجامعية:

توقيع عقد خدمة السداد
االلكتروني للرسوم
الجامعية

شهدت رئاسة بنك
ال��ب��رك��ة ال��س��ودان��ي
ب����ب����رج ال���ب���رك���ة
ب��ال��خ��رط��وم صباح
ال��خ��م��ي��س  21من
ش�����وال 1436ه�����ـ
ال��م��واف��ق ال��س��ادس
من أغسطس 2015
م توقيع عقد خدمة
السداد االلكتروني
للرسوم الجامعيه
ب��ي��ن ب��ن��ك ال��ب��رك��ه
السوداني واكاديمية السودان للعلوم  ،وتسهم هذه اإلتفاقية في تسهيل اإلجراءات
على المتعاملين مع اكاديمية السودان للعلوم حيث تؤدي الي توفير الكثير من
الجهد والوقت وذلك بدفع الرسوم الدراسية عبر منافذ البنك المتعددة في العاصمة
والتي تتماشي مع توجهات الدوله في التحول نحو التحصيل اإللكتروني والفوتره
اإللكترونية ثم إلي مرحلة الحكومة االلكترونيه.
وقد وقع نيابة عن بنك البركة السوداني سعادة السيد/عبداهلل خيري حامد –
ً
نيابة عنها سعادة
المدير العام للبنك  ،أمَا أكاديمية السودان لعلوم فقد وقع
بروفيسور/عيسي ابراهيم الجعيلي مدير عام االكاديمية وقد شرف الحفل إضافة
إلى عدد من القيادات التنفيذية بالبنك.
وتعتبر أكاديمية السودان للعلوم عمي ً
ال مصرفياً هام ًا لكونها تقدم خدمات التلعيم
العالي (دراسات مابعد الجامعة) كجامعة وحيده متخصصة في مجال الدراسات
العليا والبحث العلمي .

صكوك صندوق البركة االستثماري األول:
تم إدراج صكوك صندوق البركة االستثماري األول بحضور السيد/عبداهلل خيري

العدد العـشـرون -ديسمبر 2015م

26

حامد مدير عام بنك البركة السوداني
والسيد/د.أزهري الطيب الفكي مدير
عام سوق الخرطوم لألوراق المالية،
والصندوق هو األول من نوعه الذي
يصدر من مجموعة البركة ببنك
البركة السوداني براسمال قدره
 8.000.000جنيه مقسم ًا علي
 80.000صك بقيمة  100جنيه للصك
الواحد وعمر الصندوق  36شهراً  .من
أهم أهدافه تنمية أموال المساهمين
عن طريق االستثمار في األوراق
المالية وتوزع أرباحه التشغيلية كل
ثالثة أشهر دوري ًا وبإنتظام  ،ويعتبر
قيمة مضافة معتبرة إل��ي مجال
الصناعة المالية اإلسالمية ويتوقع أن
يكون له نسخ ًا مستقبلية واعدة.
منتج تمويل التعليم:
تعتبر خدمة تمويل التعليم المقدمة من بنك البركة السوداني إحدى خدمات
التمويل المتخصصة والمتميزة التي يقدمها البنك لعمالئه وفقَا ألحكام
الشريعة اإلسالمية وعبر 26فرع ًا منتشرة في أنحاء البالد.
وتنبع أهمية خدمة تمويل التعليم من أهمية التعليم نفسه حيث اليستغني
الفرد عن التعلم أو تعليم أبنائه أو من يهمة أمره وحيث أن تكلفة التعليم أضحت
عاليه جداَ ومرهقة للشخص المعيل إالإذا وجد من يساعده على تحملها فإن
خدمة تمويل التعليم تهدف إلى
تسهيل سداد رسوم المؤسسة
التعليمية التي يرغب المشترك
في الخدمة في اإلنضمام إليها
 .ت��م اط�لاق المنتج ف��ي عدد
من الجامعات (االحفاد ،الرازي
والمستقبل) ،كما أن هذا المنتج
ينطوي علي تطبيق خدمات
ومنتجات مصرفية عديدة من
خ�لال قنوات متعدده وفعالة
ومتنوعة.
وق��د إستطاع البنك من خالل
ه��ذا المنتج أن يدشن تخريج
عدد معتبر من أطباء الطوارئ
المتخصصين وال��ذي��ن رف��دوا
مهنة الطب السوداني بأخير
األطباء كما التحق العديد منهم
بالمؤسسات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي رافعين للواء الوطن األم
حيث قدمو نماذج رائعة للكفاءة الطبية الوطنية بمقاييس عالمية .

سوق الخرطوم
لألوراق المالية

بنك البركة يدشن
منتج تمويل التعليم
بجامعة األحفاد
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فن
تشكي و ن
لية

عبقرية الزمان والمكان تمتزجان في شخص الفنان

تشكيلي أرخ للمالمح السودانية في لوحات
جسدت الهوية السودانية ،وطور شخصية عم
تنقو الساخرة لألطفال

معظمنا

يعرف الفنان اإلنسان المبدع الودود المبتسم دائما المتواضع ،شرحبيل أحمد
الذي ولد بأم درمان في منتصف ثالثينيات القرن الماضي ،كملك لموسيقى
الجاز وال يعرف الوجه اآلخر للتشكيلي شرحبيل أحمد ( كاتب مؤلف ،شاعر ،ملون تشكيلي
مبدع ،رسام يمتلك ذاكرة تصويرية راصدة أهلته إلجادة رسم اإلنسان والعادات السودانية
كإرث تاريخي جسد فيه الهوية السودانية وأرخ لتاريخ حقبة ممتدة وحتى اآلن  -أطال اهلل
عمره ـ تحسب في رصيدة اإلنساني الزاخر) ،إال من عايشوه خالل إصدارات دار النشر التربوي
وعم تنقو ورسومات الكتب المدرسية ..وهلم...
التحق بكلية الفنون الجميلة بالمعهد الفني ،وعمل بعدها بوزارة التربية و التعليم بمكتب
النشر (دار النشر التربوي الحقا) في القسم الفني رساما مؤهال على درجة عالية من االتقان
والحرفية في رسوم األطفال خاصة في مجلة الصبيان حيث ظهرت موهبته كمبدع بلور شخصية العم تنقو
الكاريكاتورية الساخرة (ومن منا ال يعرف عم تنقو والعازة  -صغارا وكبارا) بل ومن منا ال يعرف شرحبيل رائدا
خالقا من حيث المهنة و مطربًا .وإليكم قيض من فيض بحر شرحبيل المتنوع المتعدد المشارب.

غالف مجلة الصبيان
 العدد الخامس1960/3/16م

غالف مجلة الصبيان -العدد األول 1990م

• رصد :التشكيلي علي عبداهلل
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• تسنيم عادل سليمان

إن القـيــام بنفــس األعمــال بشـــكل تكراري
ونمطي يجعل من الوظيفة روتين مؤلم البد
منه ،وقد تشعر أحياناً بأن وظيفتك ليست
على القدر الممتع أو الجالب للسعادة ،ولكنها
في النهاية وظيفة البد أن تؤدى على أكمل
وأفضل وجه.
ه��ذه بعض النصائح للتخلص من اآلث��ار
النفسية والبدنية السالبة للروتين الوظيفي:
	•تنظيم وجدولة الوقت ،مما يسمح لك بالقيام باألعمال
بكل أريحية ،وتوفير وادِّخار مزيد من الوقت ،لتحقيق
التوازن بين الحياة الشخصية والعملية.
	•أخذ قسط وافر من الراحة على فترات ،وتخصيص وقت
ولو بضع دقائق للقيام بأنشطة ممتعة ،وتوفير مساحة
خاصة لنفسك بين الحين واآلخر.
	•التفكير بأسلوب جديد غير تقليدي ،وابتكار أنشطة
وطرق جديدة النجاز العمل ،وتحفيز النفس على العمل.
	•كلما شعرت بأن نفسك تضيق من العمل تعامل مع
األمر بطريقة إيجابية ،وانظر إلى النصف الممتلئ من
الكأس ،فأنت تمتـــلك وظـــيفة ،وقــد يكـــون الكـثير
من اقرانـــك عــاطـلين عن عن العمل ،كما إنك مستقل
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مـــــادياً وتستطيـــــع
توفير احتياجاتك.
	•ال تراقب الساعة ،عندما
	•تكون الوظيفة مملة تبدأ في عد الساعات والدقائق
والثواني وتواصل التحديق إلى الساعة كل بضع دقائق
ليمر الوقت ،وهذا لن يساعد ،فعوض ًا عن مراقبة الوقت
اشغل نفسك بالعمل وركز على المهمة التي أوكلت
إليك ،وستالحظ أن الوقت يمر أسرع كلما كنت منشغ ً
ال.
	•ح��اول التحرك كل نصف ساعة وتمشى قلي ً
ال
كل ثالثة ساعات ،وحاول أن تريح عينيك بعض
الشئ.
	•توقف عن الشكوى ،فالشكوى تغير مزاجك
إلى االسوأ ،وتزيد من احساسك بالضيق وعدم
االستقرار في العمل ،مما سيؤثر سلب ًا على أدائك
ويزيد من عدم تقبلك لوظيفتك.
	•حاول خلق عالقات جيدة مع زمالئك ،وتكوين
صداقات جديدة داخل نطاق العمل.
	•وقبل كل هذا استعن باهلل ،واجعل الوظيفة عبادة،
فال تستهتر وال تقصر ،بل اعمل بجد وتفان " إن
اهلل يحب إذا عمل أحدكم عم ً
ال أن يتقنه".
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• من الشبكة •

التجارة تشكل أكبر ضغط على النمو البريطاني
أفاد مكتب اإلحصاءات الوطنية في
بريطانيا أن االقتصاد نما بنسبة 0.5
بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث
من هذا العام ،متباطئاً من  0.7في المئة
في الربع الثاني.
البيانات التي نشرت ،أظهرت أن التجارة
الخارجية شكلت أكبر ضغط على النمو
االقتصادي البريطاني في الربع الثالث
منذ بدء تسجيل البيانات مع تباطؤ وتيرة
تعافي البالد من تداعيات األزمة المالية
بسبب ضعف االقتصاد العالمي وارتفاع
الطلب على الواردات.
نمو االقتصاد البريطاني في الربع الثالث
من العام الحالي دعمه ارتفاع إنفاق األسر
في البالد بنسبة  % 0.8مقارنة بالثالثة
أشهر السابقة ،إلى جانب ارتفاع اإلنفاق الحكومي بنسبة  ،% 1.3وارتفاع استثمارات الشركات بنحو .% 2.2

برنامج
كوبرنيكوس
برنامج كوبرنيكوس هو النظام األوروبي
الذي يوفر بيانات رصد األرض .إنه يوفر
معلومات عملية كاملة يمكن الحصول
عليها مجاناً وبحرية.
البنك المركزي الصيني
البيانات التي يوفرها البرنامج تساهم في
حماية المواطنين األوروبيين في حاالت
الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية أو األزمات
اإلنسانية.
كوبرنيكوس يخــلق الفرص المتعـــلقـــة
بالنشاطات والعمل .وفقا لتقديرات منظمة
التعاون والتنمية ٪ 58 ،من االقتصاد العالمي يعتمد على بيانات األقمار الصناعية
شركة  ،Planetekشركة إيطالية من الشركات الصغيرة والمتوسطة ،طورت مجموعتها من خالل اعتمادها على المعلومات
المقدمة من قبل كوبرنيكوس في مجاالت التخطيط الحضري ،وتحديث الخرائط والدفاع واألمن.
الشركة حصلت على جائزة  Felix Industryفي إيطاليا ،كمكافأة على عملها الممتاز في قطاع الطيران.
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تيسكو تدفع  12مليون دوالر كتعويض
لمجموعة من المساهمين
سلسلة متاجر التجزئة البريطانية تيسكو وافقت
على دفع  12مليون دوالر لتسوية دعوى قضائية
في نيويورك بسبب فضيحة محاسبية شوهت سمعة
الشركة العمالقة.
الدعوى القضائية ضد تيسكو وبعض مديريها
السابقين جاءت من طرف حاملي إيصاالت اإليداع
في أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة وحوالي
اثنين بالمئة من إجمالي قاعدة المساهمين فيها.
الدعوة جاءت بعد أن أقرت تيسكو في سبتمبر من
العام  2014أنه قد بالغت في تقدير أرباح النصف
األول لهذا العام من  250مليون جنيه إسترليني ،قبل تعديل الرقم ليصل إلى  263مليون جنيه إسترليني
والمتعلق بالدخل التجاري.

«بزنس نيوز» تفتتح مكتبها اإلقليمي في دبي
تتواجد مجلة «بزنس نيوز « وتوزع في كل من لبنان (مركزها الرئيسي) وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل مكتبها االقليمي
وكذلك من خالل ممثلها الحصري في اإلمارات شركة «آرت الين الدولية» التي تقوم بإدارة عمليات تسويق المجلة والترويج لها من
خالل شبكة عمالئها التي تشمل الهيئات والدوائر الحكومية إضافة لكبرى الشركات في مختلف القطاعات االقتصادية مثل القطاع
المصرفي والعقاري وقطاع التأمين والقطاع الصناعي ،كما تقوم المجلة بعقد الشركات االستراتيجية مع عدد من أبرز المعارض
العالمية مثل «سيتي سكيب دبي» وسيتي سكيب أبوظبي « وسيتي سكيب قطر» إضافة لعدد من معارض االستثمار «مثل معرض
«االستثمار الدولي» الذي تنظمه وزارة االقتصادي بدولة االمارات.
إن النجاح الذي حققته مجلة «بزنس نيوز» خالل الفترة الماضية يعود للثقة الكبيرة التي أوالها لها عدد كبير من أبرز رجال األعمال
وكبرى الشركات في كل من لبنان واإلمارات وقطر والكويت حيث توزع المجلة في جميع المكتبات ومراكز البيع األخرى و كبرى مراكز
التسوق.
تسعى إدارة «بزنس نيوز» من خ�لال اعتماد شبكة من ابرز
المراسلين الصحفيين في جمهورية مصر العربية وكل من لبنان
ودولة اإلمارات إلى تقديم باقة من األخبار والتحقيقات االقتصادية
الراقية والتي تساهم في ابراز الدور الفعال الذي يرفده قطاع
االعمال في هذه الدول للنهضة الشاملة التي تسعى الدول للوصول
اليها في كافة المجاالت ال سيما االقتصادية والتعليمية والصناعية.
كما تسعى المجلة إلى إبراز دور عدد من رجال األعمال المميزين
الذين صنعوا انجــازاتهم ونجـــاحاتهم بالمثــابرة والمصــداقية
والشفافية حيث يعتبرون منارات شامخة يهتدي بها قطاع األعمال
واألجيال القادمة في سبيل تحقيق األفضل.
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حالة من اإلرتباك واالنتظار تسود سوق دبي المالي

«مستثمرون يطالبون «سوق دبي»
بمزيد من الشفافية حول عمل “جلسة
ما قبل اإلغالق” وأسعار اإلغالق مع بدء
تطبيق آلية «جلسة ما قبل اإلغالق»
التي تستمر  10دق��ائ��ق م��ن 1:50
إلى  2:00من بعد الظهر التي تحدد
أسعار إغالق األوراق المالية المتداولة
في السوق ،حيث ب��دأ تطبيقها بعد
تنسيق وترتيبات مكثفة مع شركات
الوساطة وهي خطوة تأتي في إطار
الجهود المتواصلة للسوق لتطوير
بنيته األساسية بما يتماشى مع أفضل
الممارسات في هذا المجال ،علماً أن
هذه اآللية مطبقة في غالبية البورصات
العالمية.
إن هذه اآللية تتسم بأهمية كبيرة في هذا التوقيت متماشياً مع تطبيق ترقية سوق اإلمارات ضمن فئة األسواق العالمية الناشئة من
قبل مؤسسة ام اس سي آي العالمية حيث تعمد شريحة مهمة من المؤسسات االستثمارية ،وخاصة ما يعرف بمستثمري المؤشرات إلى
االعتماد على المؤشر كأساس لتوزيع أصول المحفظة االستثمارية ،ومن ثم فإن هذه اآللية ستسهم في اجتذاب وتسهيل عمل تلك
المؤسسات حيث تعزز تلك اآللية بصورة أكبر من عملية احتساب أسعار اإلغالق والمؤشر عالوة على تقييم المحفظة االستثمارية أخذاً
بعين االعتبار أنها تلغي أثر سعر آخر صفقة خاصة إذا ما كان السعر غير مقنع.
من جانب آخر عبر المستثمر محمد المهيري عن ان اعتماد سوق دبي المالي بدء تطبيق آلية «جلسة ما قبل اإلغالق» لتحديد أسعار
إغالق األوراق المالية المتداولة في السوق يجعل المستثمرين بحالة من عدم اليقين ويجعلهم غير قادرين على تحديد مراكزهم
خاصة وأن هذا اإلنقطاع الذي يمتد لمدة عشر دقائق يجعل السعر المتداول في آخر صفقة غير الذي يعلن عنه بعد العشرة دقائق
انقطاع مما يعيق المستثمر من أخذ المبادرة بتغير مركزه بالوقت والسعر المالئم له ويضيف المهيري إن هذا اإلجراء يجعلنا نتساءل
عن كيفية تغيير السعر نزو ً
ال أو صعوداً من دون أن يكون للتداول تأثيراً عليه وبذلك يجعل المستثمرين بحالة من الضياع واإلرتباك
مما يساهم في خلق حالة من التردد مثل التي نشاهدها اليوم ،لذلك أطالب إدارة السوق بإيضاحات وشفافية تبين للمستثمرين اآللية
المعتمدة وكيفية عمل السوق خالل فترة اإلنقطاع.
من جهته قال المستثمر زكريا محمود العصًار إن هذه الخطوة التي إعتمدها سوق دبي قد يكون لها أثراً طيباً على المدى الطويل
البنك المركزي الصيني
في احتساب المؤشر سيجعله يعبر بشكل أدق عن حركة السوق كما إنه سينقل السوق إلى مرحلة جديدة
وأضاف أن اعتماد هذا المبدأ
من التطور في هذا التوقيت المهم الذي يتزامن مع ترقية سوق اإلمارات ضمن فئة األسواق العالمية الناشئة .خاصة وأنه سيعمل على
اعطاء سعر عادل ألسعار األسهم بناء على العشر دقائق األخيرة من جلسة التداول لكنه على المدى القصير سيكون له تأثيراً سلبياً
لعدم تعود المستثمرين عليه من جهة وإلى عدم الشفافية الالزمة لتطبيقه بشكل يتيح للجميع متابعة تغّير سعر اإلغالق لتحديد
مراكزهم الجديدة.
ويضيف العصار إن إعتماد هذه اآللية هو التالقي مع آليات معتمدة بسوق ابوظبي وهو مؤشر قوي على إعالن اإلندماج بين السوقين
الذي أصبح قريباً جداً وقد يعلن بأ ية لحظة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني لألوراق المالية ان اعتماد سوق دبي المالي آللية «جلسة ما قبل
اإلغالق» يتماشى مع األطر الحديثة في األسواق المالية الحتساب المؤشرات خاصة ان عدداً كبيراً من المحافظ األجنبية تعتمد على
المؤشر كأساس لتوزيع أصول المحفظة االستثمارية.
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االقتصاد األميركي يسجل نموا أفضل
االقتصاد األميركي يسجل
نموا أفضل بقليل مما
كان متوقعا خالل الثالثي
الثالث بحسب التقديرات
التي سبق وأن نشرتها
وزارة التجارة األميركية.
فمنذ يوليو-تموز وإلى
غاية سبتمبر-أيلول سجل
الناتج المحلي االجمالي
أك���ث���ر م���ن اث��ن��ي��ن في
المائة على أساس سنوي
وحسب تعديل للمتغيرات
الموسمية مقابل واح��د
فاصل خمسة في المائة
ك��ت��ق��دي��ر أول����ي .وسبق
لالقتصاد األميركي وأن
سجل نموا بثالثة فاصل
تسعة ف��ي ال��م��ائ��ة في
الثالثي الثاني من هذا العام وهو ما جعل الخبراء يستبعدون استمرار احتمال قيام البنك االحتياطي الفيدرالي برفع أسعار
الفائدة خالل عام ألفين وخمسة عشر.
وعلى ما يبدو فالعامل األساسي الذي يلقى عليه باللوم لتراجع النمو في الثالثي الثالث هو قرار شركات عدة بالحد من
مخزوناتها عن طريق بيع المخزون الموجود في متناول اليد بد ً
ال من أخذ الطلبيات الجديدة .خبراء االقتصاد يعتبرون أنه
من المرجح أن يعود الطلب لالرتفاع في الثالثي الرابع ويحتمل أن يسمح للبنك االحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة
خالل اجتماع كانون األول-ديسمبر.
فإن االقتصاد األميركي ينمو بوتيرة “معتدلة” .ضمن المعطيات الحالية ،تراجع إنفاق
وحسب البنك االحتياطي الفيدرالي ّ
المستهلكين من ثالثة فاصل ستة في المائة في الربع الثاني إلى ثالثة فاصل اثنين في المائة في الربع الثالث ،وبينما يدل
هذا على أن االقتصاد آخذ في التباطؤ ،إال أنه ال يزال رقم صحي .وقد تمّ دعم اإلنفاق االستهالكي من قبل سعر النفط
المتدني الذي تغذي تكاليف النقل والطاقة ،وهذا يعني أنه لدى المستهلكين القليل من الدخل اإلضافي المتاح لإلنفاق.
معدل تضخم أسعار المستهلك تراجع في سبتمبر-أيلول مقارنة بالعام الماضي ،وهو أقل بكثير من المستوى المستهدف
من قبل االحتياطي الفيدرالي عند اثنين في المائة وكان أحد العوامل المهمة في تراجع انخفاض أسعار النفط الخام والغاز،
بطبيعة الحال ،ولكن تراجع الطلب بشكل عام في جميع أنحاء العالم يمنع األسعار من االرتفاع .كمعظم البنوك المركزية،
يرى االحتياطي الفيدرالي أن التضخم المنخفض قلي ً
ال والثابت أمر جيد بالنسبة لالقتصاد .في حين أن فترة من االنكماش
الملحوظ يمكن أن تكون ضارة لالقتصاد ألن الطلب سيتراجع بسبب انتظار المستهلكين لتراجع األسعار ،إال أن المستهلكين
الغربيين غير معروفين بالصبر ويريدون اإلشباع الفوري .بعد حساب دخل الضرائب ارتفع التضخم بنسبة ثالثة فاصل
خمسة في المائة في الواليات المتحدة.
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« تيليبرفورمنس» تستخدم أحدث
تقنياتها إلطالق أول مركز تفاعلي
لالتصال في الشرق األوسط
إفتتحت «تيليبرفورمنس» ،الرائدة عالمياً في إدارة
وتعهيد تجربة العمالء عبر القنوات المتعددة ،أول مركز
اتصال تفاعلي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
المكتب الجديد ذي المفهوم المبتكر سيكون مقراً إقليمياً
للشركة في دبي ،وال يقتصر دوره على تعزيز التواجد
الجغرافي لها في الشرق األوس��ط بل يتيح للعمالء
كذلك تجربة فريدة ومريحة تمكنهم من توفير الوقت
والتكاليف هذا ما أكده يانيس توركمانيس لمجلة بزنس
نبوز  ،كما أكد على أن وجود المكتب الجديد في قلب
مدينة دبي لإلنترنت يشكل مركزاً تفاعلياً لالتصال،
يصل العمالء في اإلمارات العربية المتحدة و بقية العمالء
سواء في المنطقة أو على الصعيد الدولي بمركز إدارة
عالقات العمالء متعدد القنوات واللغات التابع لشركة
تيليبرفورمنس في مصر ،وبمركز االتصال في القاهرة.
وح��ول ما يتميز به المركز قال توركمانيس ،يتمتع
مركز االتصال بتقنيات متطورة للغاية لتسمح لعمالء
تيليبرفورمنس في المنطقة بمتابعة العمليات في مركز
االتصال بالقاهرة بشكل مباشر ،إلى جانب االستماع
إلى الحوار الدائر بين موظفي شركة االتصال وزبائن
العميل واستعراض شاشة الموظف في الوقت ذاته.
كما يمكن للعمالء التواصل مباشرة مع موظفي مركز
االتصال واستعراض كافة محطات العمل واألداء على
أرض الواقع.
وبهذا يحقق العمالء العديد من المزايا كتوفير نفقات
السفر والنفقات المرتبطة به وتقليل فترات توقف
العمل من المكتب وتخفيض مساهمة الشركة في األثر
الكربوني الناشئ عن السفر.
تقع مكاتب الشركة الجديدة في الطابق األول من مبنى
 EIB1بمدينة دبي لإلنترنت ،وتمتد بمساحة  250متراً
ليكون أول مركز تفاعلي لالتصال في منطقة الشرق
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األوسط وشمال إفريقيا والمركز الثاني من نوعه في
العالم .ويذكر ان المنصة التقنية التي يقوم عليها
المركز ،وهي تقنية  ،TP Observerمملوكة لشركة
تيليبرفورمنس.
يذكر أن إطالق المكتب الجديد جاء بالشراكة مع مكتب
تيليبرفورمنس مصر -أول مركز اتصال عالمي متعدد
القنوات يتم افتتاحه في مصر لتقديم خدمات إدارة
وتعهيد خدمة العمالء في مصر والشرق األوسط وإفريقيا
وخدمة األسواق العالمية في أمريكا الشمالية والمملكة
المتحدة وأوروب��ا .يفوق عدد موظفي تيليبرفورمنس
مصر  2,300موظف يخدمون ما مجموعه  106أسواق
عبر برامج بـ  25لغة مختلفة.
وم��ن��ذ إن��ش��ائ��ه��ا ف��ي ال��ق��اه��رة ع���ام  2007عملت
تيليبرفورمنس مصر على خدمة العمالء في العديد من
القطاعات المتنوعة التي شملت االتصاالت والسياحة
والسفر وتجارة التجزئة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية
والسيارات والحكومة والخدمات المالية .وقد حققت
تيليبرفورمنس مصر إيرادات بلغت  25مليون دوالر عام
.2014
تجدر اإلشارة إلى أن حوالي  % 30من أبرز  200عميل
لشركة تيليبرفورمنس يتمتعون بترتيب ضمن قائمة
فورتشن ألفضل  500شركة عالمية للعام % 20 ،2014
منهم من عـــمالء تيليبرفورمنس مصر -أي ما يعادل
 % 40من قاعدة العمالء في مصر.
وفي نفس السياق ،زار وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات المصري المهندس عاطف حلمي ،المركز
التفاعلي ،ال��ذي أطلقته شركة تيليبرفورمنس في
مدينة دبي لإلنترنت .حيث هدفت الزيارة إلى دعم
تنمية الحلول المحلية المبتكرة في قطاع تعهيد األعمال
المزدهر من خالل مكتبها الجديد في دبي.

وتعتبر تيليبرفورمنس مصر أول مركز متعدد اللغات
في الشرق األوس��ط وإفريقيا ،يقدم للعمالء خدماتها
بأكثر من  25لغة عالمية .تمكنت الشركة من تحقيق
ذل��ك بفضل ال��رؤي��ة الحكيمة لهيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات في مصر من أجل تطوير قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى مستويات منافسة
عالمياً ،لتصبح أحد أبرز القطاعات المساهمة في النمو
االقتصادي بالبالد».
يتمتع مركز االتصال التفاعلي الجديد في دبي بتقنيات
مبتكرة تتيح لعمالء تيليبرفورمنس في المنطقة من
متابعة العمليات الجارية في مركز االتصال بالقاهرة.
فيما سيكون بمقدور العمالء االستماع إلى الحوار الدائر
بين الموظفين والزبائن فيما يتابع ما يجري على شاشة
الموظف في الوقت ذاته.
وم��ن خ�لال إط�لاق مركز االت��ص��ال التفاعلي ،تنقل
تيليبرفورمنس مصر تجربتها الناجحة وخبراتها المتفوقة
إلى دبي كشركة رائدة في مجال تجربة العمالء.
وخالل الزيارة ،قدم كل من جورجيو موديستي ،الرئيس
التنفيذي لدى تيليبرفورمنس مصر و محمد يحيى،
رئيس االتصاالت في تيليبرفورمنس مصر والمدير
العام لدى تيليبرفورمنس في دبي ،إيضاحاً لفكرة مركز
االتصال التفاعلي للوزير الزائر ،وقدما له عرضاً حياً لما
يجري من عمليات في المركز.
في هذا السياق قال محمد يحيي ،مدير االتصاالت لدى
تيليبرفورمنس مصر والمدير العام لدى تيليبرفورمنس
في دبي« :تتمثل الفكرة من القدوم إلى دبي في االقتراب
أكثر من عمالئنا وشركائنا الحاليين وعمالئنا المحتملين،
حيث يتمكنون من رؤية المركز مباشرة واالطالع على
عمل الموظفين .إنني واثق تماماً من أن تلك الخطوة

ستعزز عملياتنا في القاهرة وتعزز نمو األعمال في دبي،
وبخاصة مع العمالء الراغبين في مواصلة العمل محلياً
وتعزيز تدفق األعمال الواردة إلى القاهرة من العمالء
في الشرق األوسط».
ومن جانبه قال جورجيو موديستي ،الرئيس التنفيذي
لدى تيليبرفورمنس« :كان سعادة الوزير حلمي أول
مسؤول يطلعه الرئيس التنفيذي في مصر ،السيد
يانيس توركمانيس ،على خططنا الفتتاح فرع جديد
لشركة تيليبرفورمنس مصر في دب��ي .ولهذا فإن
استضافة سعادة الوزير في مركز االتصال التفاعلي
كانت خير احتفال بنجاح اإلنجاز وتحقيق الهدف».
وع � ّل��ق ال��وزي��ر ع��اط��ف حلمي على زي��ارت��ه لمركز
تيليبرفورمنس التفاعلي في دبي بالقول« :جئت اليوم
ألشهد انجاز شركة تيليبرفورمنس وافتتاحه المركز
االتصال التفاعلي ،والذي يعد األول من نوعه في الشرق
األوسط .لقد ناقشت المشروع قبل عدة أشهر مع السيد
يانيس توركمانيس واليوم أراه حقيقة على أرض الواقع.
أحيّي فريق تيليبرفورمنس على التزامهم وعلى انجاز
العمل في الموعد المحدد ».وكتب الوزير تغريدة على
صفحة تيليبرفورمنس مصر في موقع تويتر« :تشرفت
بزيارتكم – جهد رائع وفريق متميز ،واصلوا العمل الجاد!
»TPinDXB#
في تعليقه على زيارة الوزير قال توركمانيس« :تشرفنا
باستقبال معالي المهندس عاطف حلمي في مركز
االتصال التفاعلي الجديد ،ونشكره على رعايته المستمرة
لتطور األعمال ودع��م عالقات العمل اإليجابية في
المنطقة .فهدفنا من التوسع إلى دبي والتطوير الدائم
في تقنيات المنصات التفاعلية هو تمكين الشركات من
الحصول على خدماتنا العالمية الرائدة بسهولة وسرعة».
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عزة عبد الرحمن أحمد

لتفوقها
في برنامج التطوير المهني لمسؤولي
إدارة تقنية المعلومات عن مشروع

(تقييم نضج البرمجيات)

الذي انعقد في الفترة مابين

 22-20ديسمبر / 2015المنامة  -البحرين
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فلسفه
الحياة
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كانت لنا أيام...
الوقت اآلن السادسة والنصف صباحاً ،وأنا أقف مشدوها مشدوداً أمام أدق اللوحات انسجاماً وتعبيراً وتكام ً
ال...
الجبال أمامي تتدثر بالضباب والشمس هنا محمومة تبحث عن وجودها رغم سطوتها وجبروتها في بالدي،
تزحف ببطء وهي خجلى في هذا الثوب الهفهاف ،وفي مخيلتي ألف ألف انطباع وألف صورة تتشكل أمامي
في األفق البعيد وراء الغيوم وخلف الغبار تتجول في شوارع الخرطوم...
اللون الوردي بدأ يتغير رويداً رويداً ..وتدريجيا ً،وبدأت الشمس تفرض نفسها اآلن على كل ما حولها ،حتى
األبيض المتوسط المترامي األطراف الالنهائي بدأ مستكيناً لسطوتها وجبروتها...
بدأ الدفء يدب في جسدي متالزماً مع وشوشة النسيم وتالزم األمواج ( أيتها الشمس أنت معنا أينما ذهبنا ،ألم
نتركك وراءنا هنالك في الخرطوم)...
خط وهمي أبيض ظهر في األفق يفصل السماء عن البحر ويفصلني عن باقي العالم ،ألعيش في عالمي الصغير
السفينة (الجزائر) ،حيث كانت وجهتنا إلى بالد اإلغريق اليونان.
قضينا يومان والمنظر واحد ال يتغير ،البحر هو البحر وطائر النورس األبيض يحملني آالف األميال إلى بالدي
الحبيبة ..السودان ،أما هنا في السفينة (الجزائر) فالناس هم الناس إال أن الوجبات فهي متنوعة وشهية ولذيذة.
اإلحساس بدأ يتعمق كعمق هذا البحر ،أفيق إلى نفسي وقد بدأ الدفء يعمني واللفحات الباردة بدأت تتراجع أمام
سطوة الشمس ونحن على سطح السفينة وقد بدأت مدينة (بيريه) تظهر في األفق البعيد  ...أه ً
ال بالد اإلغريق
ال  ...أه ً
أه ً
ال أثينا فأهلك قد كانوا معنا في الخرطوم وكل مدن السودان ،فنحن شعب محب يرحب باألغراب دونما
تكلف وال تدفعنا رغبة في منفعة ...نعطي وال نطلب فاألغراب ضيوفنا ولو طال الزمن.
كانت هذه الذكريات في تلكم األيام ،عندما كنا شباباً في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية منذ قرن من الزمان،
قبل أن يفعل الزمن فعلته وتصبح سيرة الماضي ماض لن يعود ،ويتراجع اللون األسود ليحل مكانه اللون األبيض
فارضاً هيبته على خارطة الرأس متحدثاً عن نفسه دونما حديث.
أال ليت الشباب يعود يوماً ...فأخبره بما فعل المشيب

• عـلي عــبداللـه •
مصمم إيضاحي وتشكيلي
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من روائع شاعر الطالسم

 ..ايليا ابو ماضي

�أ ّيها ّ
ال�شاكي وما بك داء  ....كيف تغدو اذا غدوت عليال ؟
ان �ش ّر اجلناة يف الأر�ض نف�س  ....تتو ّقى قبل ال ّرحيل ال ّرحيال
ّ
وترى ّ
ال�شوك يف الورود  ....وتعمى �أن ترى فوقها النّدى �إكليال
يظن احلياة عبئا ثقيال
هو عبء على احلياة ثقيل  ....ملن
ّ
والذي نف�سه بغري جمال  ....ال يرى يف الوجود �شيئا جميال
ويظن اللّذات فيه ف�ضوال
لي�س �أ�شقى مّمن يرى العي�ش مرا ....
ّ
�أحكم النّا�س يف احلياة �أنا�س  ....عللّوها ف�أح�سنوا التّعليال
بال�صبح ما دمت فيه  ....ال تخف �أن يزول حتى يزوال
فتمتّع
ّ
و�إذا ما � ّ
ق�صر البحث فيه كي ال يطوال
أظل ر�أ�سك ه ّم ّ ....
�سر احلياه �أدركته طيور ال ّروابي  ....فمن العار �أن تظل �أنت جهوال
ما تراها واحلقل ملك �سواها � ....إتخذت فيه م�سرحا ومقيال
ال�سبيال
تتغنّى ....
ّ
وال�صقر قد ملك اجلــ َو عليها  ،ول�صائدون ّ
تتغنّى  ....و قد ر�أت بع�ضها ي�ؤخــذ حـ ّيا  ..والبع�ض يروح قتيال
تتغنّى  ....وعمرها بع�ض عام � ....أفتبكي �أنت وقد تعي�ش طويال؟
فهي فوق الغ�صون يف الفجر  ....تتلو �سور الوجد والهوى ترتيال
احلب �أو جت ّر الذيوال
وهي طيورا على الرثى  ....واقعات تلقط
ّ
كلّما �أم�سك الغ�صون �سكون � ....صفّقت الغ�صون حتى متيال
ذهب الأ�صيل ال ّروابي  ....وقفت فوقها تناجي الأ�صيال
فاذا ّ
ف�أطلب اللّهو  ....مثلما تطلب الأطيار عند الهجري ظ ّ
ال ظليال
حب الطلّيعة منها  ....واترك القال للورى والقيال
وتعلّم
ّ
كل حني يف ّ
فالذي يتّقي العواذل يلقى ّ ....
كل �شخ�ص عذوال
�أنت للأر�ض �أوال و�أخريا  ....كنت َم ِلكا �أو كنت عبدا ذليال
حلي  ....فلماذا تراود امل�ستحيال ؟
ال�سماء
ال خلود حتت
ّ
ّ
ّ
ولكن �آفة النّجم �أن يخاف الأقوال
كل جنم �إىل الأقوال ....
ّ
غاية الورد يف ال ّريا�ض ذبول  ....كن حكيما وا�سبق �إليه الذبوال
و�إذا ما وجدت يف الأر�ض ظ ّ
ال  ....فتف ّي�أ به �إىل �أن يحوال
ال�سماء اكفه ّرت مطرا �سوف يحيي ال�سهوال
وتو ّقع � ، ....إذا ّ
قل لقوم ي�ستنزفون امل�آقي  ....هل �شفيتم مع البكاء غليال؟
ما �أتينا �إىل احلياة لن�شقى ف�أريحوا � ....أهل العقول ،العقوال
ّ
كل من يجمع الهموم عليه � ....أخذته الهموم �أخذا وبيال
كن ع�صفوراً يف ّ
ع�شه يتغنّى  ....ومع الكبل ال يبايل الكبوال
الدود يف الأر�ض  ....و بومـاً يف اللّيل يبكي ّ
الطلوال
ال غرابا يطارد ّ
كن غديرا ي�سري يف الأر�ض  ....رقراقا في�سقي من جانبيه احلقوال
ّ
ت�ستحم النّجوم فيه  ....ويلقى ّ
وكل �شيء مثيال
كل �شخ�ص
ال وعاء يق ّيد املاء  ....حتى ت�ستحل املياه فيه وحوال
�شما وتارة تقبيال
كن مع الفجر ن�سمة  ....تو�سع الأزهار
ّ
�أ ّيهذا ّ
ال�شاكي وما بك داء  ....كن جميال تر الوجود جميال
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نفحـــات

إعداد :غادة صغيرون

إدارة العمليات المركزية

الأخالقو�أهميتها
يفبناءاملجتمع
لقد كانت قضية األخالق محل إهتمام المفكرين
و الباحثين قديما وحديثا ،واحتلت الصدارة
ألهميتها ودوره��ا في بناء األم��م و النهوض
بها وتقدمها وتطورها فهي أساس قيام األمة
والعامل األساسي لدوامها ،قال أمير الشعراء
أحمد شوقي:
إذا أُصيب القومُ في أخالقهم   
فأقم عليهممأتما وعويل
وقال:
المَمُ أَْ
إِنَّمَا أُْ
الخْلاَ ُقمَا بَقِيَتْ    
َفِإ ْن هُمُ َذهَبَتْ أَخْلاَ ُقهُمْ َذهَبُوا
وأجمَل رسول اهلل صَ َّلى ُهَّ
َ
الل عَ َليْهِ وَسَ َّلمَ
أَْ
َ
َ
رسالته ُك ّلهَا فِي مَكا ِر ِم الخْ�َل�اَ ِق حين قال
تَمِمَ مَكارم أَْ
بُعِثتُ أِ ُ
«إِنَّمَا ْ
الخْ َ
ال ِق»
ل ّ
وهناك من يعتبرها وليدة المجتمع
لهذا كانت التربية في
مجملها عملية أخالقية
وه���دف���ه���ا ه���و غ��رس
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األخالق في النفوس وتنشئتهم على األخالق
الحسنة وكيفية التعامل مع اآلخرين.
وأن��ا هنا ال أعطي درس��ا عن األخ�لاق و إنما
من خالل هذه األسطرالقليلة أحاول أن أطرح
فكرة بسيطة لطالما تسائلت في نفسي عن
التغير الحاصل في مجتمعنا وتدني المستوى
األخ�لاق��ي في مجتمعنا كوننا أم��ة مسلمة
وتسير على نهج اإلسالمي الذي دعى وبشدة
لغرس حسن الخلق واإلبتعاد على سوء الخلق
 ،الذي يساهم بشكل أو بأخر في الشتات و
تفرقة المجتمع و وضع فجوة بإمكانها تمزيق
الكيان اإلجتماعي و تالشيه وال أحد ينكر أن
المجتمع تفتت و إنقطع حبل التواصل حتى
في البيت الواحد تجد أف��راد البيت يسجنون
أنفسهم وراء الحاسوب متناسين أنهم يعشون
مع أسرة ولديها حقوق عليهم وبحاجة إليهم.
على الرغم من أن جميع األدي��ان تدعو إلى
األخالق الفاضلة  ،و يؤكد الجميع أن بقاء األمم
وإزدهارها مرهون ببقاء أخالقها وتماسكها.

وليس بعامر بنيان قوم
                   إذا أخالقهم كانت خرابا

ي��ب��دأ اإلن��س��ان ف��ي اك��ت��س��اب األخ�ل�اق من
بيته وأهله وبعدها ينتقل إلى خارج بيته
كالمدرسة والجامعة أو إل��ى العمل وقد
يكتسب أخالق غير التي تربى عليها في بيته
فإن كان المجتمع الذي يعيش فيه تسود فيه
األخ�لاق الحميدة فهو بالطبع سوف يسير
باتجاه هذا التيار المتعارف عليه في مجتمعه،
بأن اإلسالم هو من أكثر الديانات
وال ننسى ّ
التي حثت على األخ�لاق الحميدة كالصدق
واألمانة والتسامح والعفو والعديد العديد
أن الغرب لديهم الكثير من األخالق
وصحيح ّ
أن جميعها موجودة في
لكن من يبحث يجد ّ
أن اإلسالم اهتم بجميع
ديننا الحنيف ،فنرى ّ
التفاصيل المتعلقة بالتعامل بين الناس
وعلى رأسها العدالة التي إن طبقت بشكل
صحيح ف��إن المجتمع س��وف يرقى بشعبه
ألن معظم األخ�لاق السيئة تأتي من عدم
ّ
وجود نظام عادل يحكم بين الناس فالفروق
الطبقية من أكثر األسباب التي تؤدي إلى
االنحراف فإذا قامت الدولة بتطبيق العدالة
ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل قلت
نسبة الفساد والسرقة ،وهذا كان كمثال،

ومن هنا نستطيع التأكد بأن األخ�لاق هي
أساس بناء أي مجتمع سواء كان إسالمي أم ال.
تقود األخ�ل�اق الجيدة ال��ى وج��ود مجتمع
متماسك وخالي من الجرائم ومظاهر الفساد
المختلفة وبالتالي مجتمع قوي وأمة قوية ال
فإن تربية
تهاب أحداً وال ترضخ ألحد ،لذلك ّ
أبنائنا هي أمانة في أعناقنا ونحن مسئولون
أمام اهلل عن حسن أخالقهم فإذا اهتم كل
أه��ل بتربية ابنهم على أس��س صحيحة
نشأ لدينا مجتمع تقل فيه مظاهر الفساد
وال يمكن أن يخلو أي مجتمع من مظاهر
الفساد ألنّه ال شيء كامل بل هي نسبة
كل من ُ
وتناسب فإذا تعاون ٌّ
األسرة ومراكز
التعليم وال��دول��ة أيض ًا في وض��ع قوانين
وأسس صحيحة تخلق إنسان سليم يفكر
أكثر من مرة قبل اإلقدام على الخطأ فإنّنا
حتماً سنحصل على مجتمع سليم راقي في
فكره ومتقدّم في العلم والتحضر بعيداً عن
األفكار واألخالق التي كانت سائدة في
الجاهلية ،كاالنشغال بالنميمة والكره
والغدر إذ ال بدّ من توجيه ا إل نسا ن
إل��ى م��ا ه��و مفيد وما
ي��م��ك��ن أن ي��ق��دم��ه
لمجتمعه حتى يرتقي.
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اجتماعيات
واخــــــبارنــــــا

•

أجمل التها
ن
ي

•

•ا

لقفـص الذه
ب
ي

إعداد :

•

•••••••

التحــريـر • • • • • • •

الزميل
سليمان محمد سليمان

مــبروك
زواج الزميلة اآلء السمؤال
االدارة التنفيذية

تهنئة

الزميل عمر عبدالرحمن علي
إدارة المخاطر

بمناسبة حصوله على
درجة الماجستير في اإلدارة
من جامعة امدرمان االسالمية

تهانينا

تعرض الزميل عصام عبدالقادر
مدير فرع بورتسودان

لحادث مرور بمدينة
بورتسودان
نحمداهلل على خروجه سالم ًا

إدارة المخاطر

بمناسبة المولودة
الزميلة نازك عباس
مصطفي

وحدة التكافل الصحي

بالمولودة (جميلة )

الزميل عاطف احمد محمد
الحسن
(المدقق الشرعي )

بالمولودة (مها )

الزميلة مودة صالح
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وفاة عم
السيد/حسن
محمد احمد سليمان
مساعد المدير العام

وفاة والد الزميلة
هناء وداعة عدالن

إدارةا لرقابة على االئتمان

وفاة والدة الزميلة
وفاء بشير
ادارة الرقابة على االئتمان

إدارة العمليات المركزية

وفاة والد الزميل
عبدالقادر يعقوب
محي الدين

الزميلة ندى حاج الطيب

فرع الدمازين

بالمولود (أمين)

إدارة العمليات المركزية

بالمولود (كريم)

الزميل معز محي الدين
مصطفي
فرع العمارات

بالمولود (محمد)
الزميل راني عوض
إدارة التقنية

بالمولود (محمد)
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عزاء
واجب

وفاة والدة الزميلين
شهاب يحي ابراهيم
السوق المحلي

هبة يحي ابراهيم
شركة البركة
للخدمات المالية

وفاة والدة
الزميل عمر عبدالرحمن
ادارة المخاطر
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السياسة
التحـــريـــريــــة
إلصدارة البركة الدورية
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.
•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
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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اإليتكيت – ال
هن
دا
م
ا
لب
ر
وتوكول
اإليتكي
ت صَق ُل التربية،
ه
كذا قالت الدكت
ورة/نادين ضاهر
– إختصاصى
أصول االيتكيت

جرعة خفيفة
عن االيتكيت:
هو عِلم ولياقة  ،هو فن الحياة ،هو سلوك فردي.
من اساسيات التعامل واالتيكيت فى العمل ،التواصل مع اآلخرين وفريق العمل ،سواء على المستوى المهني أو
االجتماعى .إن الحضور واالنضباط فى المواعيد من أهم قواعد االيتكيت فى الحياة والعمل أيضا .تواصل دائما
مع رئيسك المباشر وال تتخطاه إال في حاالت الضرورة ،حاول أن تكون عضو مساهم في العمل وليس مصدر
ازعاج أو ضرر لآلخرين .قدم أفكارك الجديدة لرئيسك في العمل عن كيفية انجاز العمل بطريقة أفضل ،أما
بالنسبة للتعاون مع اآلخرين في مكتبك فال تستخدم أدوات أو حاسوب (كمبيوتر) شخص آخر دون استئذان بجانب
أنه ليس ذوقيا ،احرص على نظافة وتنظيم مكتبك أو مكان عملك فهوعنوان ودليل على شخصيتك.

الجرعة القادمه عن الهندام .
مع تقديرى وإحترامى

• معتصم محمد الطيب
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