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حممد الطاهر الطيب
مدير �إدارة البحوث والتطوير

ً
رحمة
وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني ،املبعوث
رب العاملني،
احلمدُ ِ
هلل ِّ
ّ
وال�صالة ّ
و�صحبه �أجمعني.
آله
ِ
للعاملني ،حم ّم ٍد وعلى � ِ
ُ
الرقم " ،"106وهو عددٌ ي�أتي
عدد جديد
"الرائد" امل�صرفية يف ٍ
يحمل ّ
تطلُّ عليكم ن�شرة ّ
بالر ْ�صد والتغطيات واملتابعة ملختلف الأحداث
حاف ًال بالأخبار واملو�ضوعات ،وذاخر ًا ّ
اخلا�صة بالبنك ،وكل ما يتعلق ب�شئون املجاالت االقت�صادية
والأن�شطة والفعاليات
ّ
وامل�صرفية والتقنية واملالية.
حر�صتْ هيئة التحرير على �إعداده و�إخراجه
ن�ضع بني �أيديكم هذا العدد الذي ِ
ونحنُ �إذ ُ
والر�ضا� ،آملني �أن ت�صلنا ُمقرتحاتكم
يف
ٍ
�صورة ُم ْر ِ�ضية و�شاملة ،نرجو �أن يجد لديكم القبول ّ
مزيد من التجويد من
و�أفكاركم البنّاءة التي من �ش�أنها العمل على تطوير الأداء و�إ�ضفاء
ٍ
�سائر �أعمال البنك.�أجل املُ ِ�ض ّي ُقدُ م ًا يف طريق التم ّيز الذي تخطو فيه – بف�ضلِ اهلل
ُ
زجي �آيات ّ
ال�شكر والعرفان ِّ
أ�سهم يف تنفيذ هذا العدد من
ختام ًا،
يطيب لنا �أن ُن ِ
لكل من � َ
ُ
َ
َ
العمل خال�ص ًا لوجهه
فني� ،سائلني اهلل �أن يجعل هذا
وحترير
إعداد
� ٍ
وتدقيق ّ
ٍ
ٍ
لغوي و� ٍ
إخراج ّ
ي�س َر لنا دائم ًا تقدمي كل ما من �ش�أنه فائدة املجتمع وخدمة الوطن.
الكرمي ،و�أن ُي ِّ

3

ّ

جملس إدارة بنك فيصل اإلسالمي السوداني يعقد اجتماعه رقم ()190
ال�سوداين اجتماعه
عقد جمل�س �إدارة بنك في�صل الإ�سالمي ّ
الدوري العادي رقم ( )190مبباين رئا�سة البنك باخلرطوم �صباح
يوم اخلمي�س املوافق للأ ّول من يناير 2015م برئا�سة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري الدكتور /حممد الفي�صل �آل �سعود.
ّ
اطلع املجل�س على تقارير الأداء يف البنك خالل العام 2014م
و�أ�شاد بنتائج الأداء خالل الفرتة املالية ،و�أ�شاد باجلهد الذي
بذلته الإدارة والعاملون خالل العام 2014م .و�أجاز املجل�س
التو�صيات املدرجة من جلنة جمل�س الإدارة.
كما �أجاز جمل�س الإدارة م�شروع املوازنة التخطيطية للبنك للعام كما ه ّن�أ املجل�س الإدارة والعاملني مبنح البنك جائزة �أف�ضل بنك
2015م والتي ت�ضمنت زيادة مرتبات العاملني بالبنك ملقابلة يف جمال متويل امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف �إفريقيا ،وجائزة الإلتزام
بالتم ّيز املمنوحة من امل� ّؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة.
ارتفاع تكاليف املعي�شة.

ّ

ُ

ّ

ُّ

بنك فيصل اإلسالمي السوداني يدشن خدمة الرواد سداد
(الرواد
�أعلن بنك في�صل الإ�سالمي ّ
ال�سوداين عن تد�شني خدمته اجلديدة ُّ
ال�صحفي الذي �أقامه البنك مبركز الفي�صل الثقايف
�سداد) يف امل�ؤمتر ّ
بالريا�ض.
ّ
و ُتعد خدمة "�سداد" امتداد ًا للخدمات التقنية املتقدّ مة التي ظلّ البنك
يُقدّ مها لعمالئه وجمهور املتعاملني يف القطاع امل�صريف.
و�ص َّر َح ال�س ِّيد /املدير العام للبنك ،الأ�ستاذ /علي عمر �إبراهيم فرح� ،أنّ
(الرواد �سداد) هي عبارة عن عملية طلب و�سداد ر�سوم اخلدمات و�/أو
ُّ
طلب ودفع ثمن ال�سلع وامل�شرتوات بني الأفراد وامل� ّؤ�س�سات احلكومية العامة
ال�سلعة �أو اخلدمة ومن ثم �إكمال
واخلا�صة عرب الإنرتنت ،حيث يتم طلب ّ
ال�سداد �أو الدّ فع عرب الإنرتنت با�ستخدام نافذة عرب املوقع الإلكرتوين
عملية ّ
للبنك  www.fibsudan.comوالتي متثّل بوابة الدفع الإلكرتوين لبنك
ال�سوداين ،الفِت ًا �إىل �أنّ �أهداف هذه اخلدمة توفري لإمكانية
في�صل الإ�سالمي ّ
ال�سداد للم�ستفيد من �أي مكان على مدار الـ� 24ساعة طيلة �أيام الأ�سبوع،
ّ
ّ
و�إتاحة اخلدمات لقطاع �أكرب من جمهور املتعاملني ،وتقليل الوقت ال�ضائع يف
�سداد ر�سوم اخلدمات بالطرق التقليدية ،وتقليل عمليات التعامل مع النّقد،
وا�ستحداث محُ فّز لنُظم الأعمال الإلكرتونية.
وال�سرية التامة يف �إكمال عملية ال�سداد والأمان يف �إجراء املعامالت
و�أكد الأ�ستاذ� /أحمد عثمان تاج الدين ،نائب املدير العام� ،أنّ اخلدمة مبا�شرةّ ،
اجلديدة ُت�ساهم يف زيادة النّاجت القومي املحلي كنتيجة لزيادة الإ�ستثمار املالية ب�صورة �شخ�صية.
يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت� ،إىل جانب دورها يف حت�سني
ً
ً
ال�سوداين يُقدّ م عددا مقدّ را من
كفاءة العمليات التي تتم عرب التجارة الإكرتونية ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمتها وما ُيجدر ذكره �أنّ بنك في�صل الإ�سالمي ّ
يف خف�ض التكاليف الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار الأ�سعار وثباتهاُ ،م�شري ًا �إىل اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية يف �أ�ساليب وقوالب مبتكرة تتجاوز منط
بوقت حمدّ د،
الرواد �سداد يتمثّل يف �سهولة التعامل مع اخلدمة عرب الأداء العادي واخلدمات التقليدية وال تتق ّيد مبكان معينّ �أو
ٍ
�أنّ �أهم مزايا خدمة ُّ
الرواد موبايل ،البنك على االنرتنت.
إلكرتوين،
ل
ا
الفرع
املثال:
�سبيل
على
منها
امل�صدر
من
املعلومات
جلب
يف
والدقة
املعامالت
إجراء
�
الإنرتنت ،وال�سرعة يف
ُّ
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بنك فيصل اإلسالمي السوداني يفتتح املبىن اجلديد لفرعه مبدينة شندي

احتفلت والية نهر النّيل ،ومدينة �شندي ب�شكلٍ خا�ص بافتتاح املقر اجلديد
ال�سوداين مبدينة �شندي ،وذلك يوم الأربعاء
لفرع بنك في�صل الإ�سالمي ّ
املوافق 2014/12/31م ،يف احتفال ازدان بت�شريف العديد من رموز املجتمع
و�شخ�صيات ر�سم ّية مقدّ رة ومتثيل �شعبي وا�سع وح�ضور مُم ّيز ،كان على ر�أ�سه
ال�سمو امللكي الأمري /عمرو حممد الفي�صل �آل �سعود ،ع�ضو جمل�س
�صاحب ّ
�إدارة البنك ،د.نافع علي نافع ،الأمني العام ملجل�س الأحزاب الإفريقية،
د .قطبي املهدي ،الأ�ستاذ /حممد ال�شيخ مدين – رئي�س املجل�س الت�شريعي
ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك ،الأ�ستاذ /علي عمر
بوالية اخلرطومّ ،
�إبراهيم فرح  -املدير العام للبنك ،الأ�ستاذ� /أحمد عثمان تاج الدين  -نائب
ال�سادة م�ساعدي املدير العام وعدد كبري من مديري
املدير العام ،برفقة ّ
الإدارات والفروع بالبنك.

كر َم
بتكرمي د .نافع علي نافع ،الأمني العام ملجل�س الأحزاب الإفريقية .كما ّ
الركن /الهادي عبد اهلل حممد،
البنك ك ًال من :وايل والية نهر النيل ،الفريق ّ
د .قطبي املهدي �ضيف �شرف حفل االفتتاح ،معتمد حملية �شندي الأ�ستاذ/
ح�سن عمر ح�سن احلويج ،معتمد حملية املتمة الأ�ستاذ /حممد طاهر العمدة،
وعدد ًا من ال�شخ�صيات الأخرى.
ال�سوداين برئا�سة
واخ ُتتِمت الزّ يارة التاريخية لوفد بنك في�صل الإ�سالمي ّ
ال�سمو امللكي /الأمري عمرو حممد الفي�صل �آل �سعود ،ملدينة �شندي،
�صاحب ّ
بح�ضور فعاليات �سباق الهجن.

ال�سوداين مبدينة �شندي
ويُعدُّ املقر اجلديد لفرع بنك في�صل الإ�سالمي ّ
�صرح ًا اقت�صادي ًا ُمه ّم ًا ُيتيح تقدمي اخلدمات امل�صرفية ل�سكان الوالية ب�صورة
بد�أ وفد البنك فعاليات الزيارة مبدينة البجراوية ،احدى �أبرز املناطق ع�صرية وحديثة .وميثل مبنى الفرع اجلديد �إ�ضافة نوعية كبرية ملنظومة
ال�سودان ،حيث لقِي ترحيب ًا حاف ًال هناك ،وكان يف ا�ستقباله البنية التحتية واملعمارية يف املنطقة من خالل تكامل جتهيزاته وحداثة
الأثرية يف ّ
ال�سادة معتمدو �شندي ،الدامر واملت ّمة ،وعدد من قيادات الوالية و�أعيان وتطور ت�صميمه الذي يُعدُّ من بني الأميز من نوعه يف مدن الوالية.
ّ
املنطقة.
ويحتوي املبنى على طابقني جم ّهزين بالأنظمة الرقمية "الديجتال"
وال�سالمة ،كما ي�ضم �صاالت
بق�ص وكامريات املراقبة ل�ضمان �أعلى م�ستويات الأمن ّ
ال�سمو امللكي الأمري /عمرو حممد الفي�صل �آل �سعودِّ ،
وبعد �أن قا َم �صاحب ّ
ال�سوداين مبدينة جم ّهزة جتهيز ًا رفيع امل�ستوى ب�أحدث التقنيات لإجراء كافة العمليات
�شريط افتتاح املقر اجلديد ملبنى فرع بنك في�صل الإ�سالمي ّ
�شندي ،بد�أت فعاليات االحتفال ،بكلمة �ألقاها الأ�ستاذ /علي عمر �إبراهيم امل�صرفية ،بالإ�ضافة �إىل �أق�سام متكاملة للخدمات التي يقدمها بنك في�صل
فرعينْ للبنك بوالية نهر الإ�سالمي ال�سوداين.
فرح ،املدير العام للبنك� ،أ�شا َر فيها �إىل �أنّ وجود َ
النيل ،يف ٍّ
كل من مدين َتي �شندي وعطربة ،يعود �إىل �أنّ والية نهر النّيل ذات
متنوعة وموارد متعدّ دة ،بالإ�ضافة �إىل وجود امل�شروعات الزراعية
خريات
ّ
ّ
ال�ضخمة والفر�ص اال�ستثمارية والتنموية التي توفّرها م�شروعات التعدين.
ويف �سياق فعاليات حفل االفتتاحّ ،
مت تكرمي الأ�ستاذ /علي عمر �إبراهيم
ُ
ٌّ
فرح ،املدير العام للبنك ،ب�شهادات تقديرية قدِّ متْ من قِ بل كل من نادي
املتمة الثقايف الريا�ضي االجتماعي ،ونادي النيل �شندي للرتبية الريا�ضية.
ال�سمو امللكي
كما �شهد احلفل تقدمي هدية خا�صة من حملية �شندي ل�صاحب ّ
الأمري /عمرو حممد الفي�صل.
ال�سوداين ،مُم ّث ًال يف ال�س ّيد /املدير العام،
عقِب ذلك ،قام بنك في�صل الإ�سالمي ّ
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ّ

تدشني الربنامج التأهيلي للمرشحني لالبتعاث لدراسة املاجستري يف بريطانيا
ّ
لل�سابع م��ن فرباير
ال�سبت امل��واف��ق ّ
مت ب��ت��اري��خ ّ
2015م ،تد�شني الربنامج الت�أهيلي ملوظفي بنك
ّ
املر�شحني لالبتعاث
في�صل الإ�سالمي ال��� ّ��س��وداين
�شرفه باحل�ضور
حيث
لدرا�سة املاج�ستري بربيطانيا،
ّ
د.ه�شام يو�سف عبد الرحمن مدير مركز الفي�صل
من�سقي الربنامج الأك��ادمي��ي.
الثقايف وع��دد م��ن ّ
و�أك����د الأ���س��ت��اذ /ع��ب��داهلل ع��ل��ي حم��م��د ،م�ساعد
امل��دي��ر ال��ع��ام للقطاع الإداري ،يف ت�����ص��ري ٍ��ح له
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة� ،أنّ ال�برن��ام��ج ال��ت���أه��ي��ل��ي ،ال��ذي
يتناف�س خ�لال��ه ه���ذا ال��ع��ام ع���دد  81م��وظ��ف�� ًا،
يركّز على بناء جيلٍ ق��ادر على الإب���داع والتم ُّيز
وال ّ��ري��ادة ومواجهة حتديات احلا�ضر وامل�ستقبل.
و�أ�ضاف ب���أنّ القيادة العليا بالبنك ظلّت حري�صة
على ت�أهيل العاملني وتطوير مقدراتهم وتهيئتهم
مهني ًا وفنّي ًا ملواكبة متطلّبات الع�صر ،يف �ضوء
احل��اج��ة �إىل توفر ال��ك��وادر امل��د ّرب��ة وال��ك��ف��اءات
امل� ّؤهلة بالعلم ،لهذا �أخذت �إدارة البنك على عاتقها

هذه املهمة وعقدت جمموعة �شراكات مع اجلامعات
العاملية ويف مقدمتها جامعة بانقور باململكة املتحدة.
ومتثّل هذه املجموعة الدّ فعة الثّامنة �ضمن هذا
الربنامج َّ
الطموح ال��ذي د� َأب البنك على تنفيذه

عدد من موظفيه
�سنوي ًا منذ العام  2008بابتعاث ٍ
ً
ل��ل��دّ را���س��ات ال ُعليا بربيطانيا ،وذل��ك اتِّ�ساقا مع
ا�سرتاتيجية البنك الهادفة �إىل ت�أهيل ك��وادره
�أك��ادمي��ي�� ًا و�صقْل مقدراتهم باملعرفة والتح�صيل
العلمي من جامعات عاملية على م�ستوى مرموق.

َ

ّ
خ��ب��راء :خ���دم���ة (ق����روش����ي) ي���س���رت ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��اوي��ل

ال�صناعة املالية وامل�صرفية
اعت َّ
رب خرباء يف ّ
�أنّ اخلدمات التي �أطلقتها بع�ض امل�صارف
ال�سودان املركزي
تنفيذ ًا ال�سرتاتيجية بنك ّ
الرامية للتحكم يف حركة الكتلة النقدية
ّ

ُ
البنك يعلن عن توزيع
أعلى نسبة أرب���اح على
الودائع االستثمارية بلغت
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�ضمن منظومة النظام امل�صريف ،والتي ُتعد عري�ضة يف املجتمع مثل الطالب ،حيث �أنّها
من �أه ّمها خدمة (قرو�شي) التي �أطلقها ذات مزايا حيوية تتمثّل يف �سرعة �إجراء
ال�سوداين بالتعاون مع العمليات و�إجراء التحاويل ما ُيقلل الوقت يف
بنك في�صل الإ�سالمي ّ
�شركة (�سوداين) ،اعتربوا �أنّها قد �أف�ضت �إىل الو�صول �إىل الأ�شخا�ص �أو اجلهات امل�ستهدفة.
تقدمي خدمات �إيجابية من حيث مردودها
االقت�صادي� ،إىل جانب تقدميها خلدمات مم ّيزة ُيذكر �أنّ خدمة (قرو�شي) التي �أطلقها البنك
ي�ستفيد منها املواطنون بقطاعاتهم املختلفة .العام املا�ضي ،متكّن امل�ستخدمني من التعامل املايل
من �شراء و�سداد خمتلف اخلدمات من خالل
و�أ�شا َد اخلرباء بالنّتائج التي حققتها هذه الهواتف املحمولة وذلك عرب نقاط البيع والوكالء
اخلدمات حتى الآن يف جمال ت�سهيل عمليات و�أفرع البنك املنت�شرة يف كل ال�سودان ،ما يقلل
التحاويل املالية ،والتي ا�ستفادت منها قطاعات احلاجة حل ْمل النقود ويحد من خماطر فقدها.

ال�سوداين �أعلى
حقق بنك في�صل الإ�سالمي ّ
معدالت �أرباح لأ�صحاب الودائع اال�ستثمارية على
ال�سودان ،حيث بلغت
م�ستوى امل�صارف العاملة يف ّ
ن�سبة التوزيع  %12لأ�صحاب الودائع اال�ستثمارية.

امل�صرفية الإ�سالمية ،والتي اكت�سبها بف�ضل
اهلل تعاىل والنهج الإداري املتطور يف مُمار�سة
�أن�شطته و�أعماله اال�ستثمارية وامل�صرفية،
والتي انعك�ست يف هذه النتائج املحققة.

و�أ�شا َر الأ�ستاذ /علي عمر �إبراهيم فرح ،املدير
ال�سوداين ،يف ت�صريح
العام لبنك في�صل الإ�سالمي ّ
�صحفي� ،إىل �أنّ هذه النتائج اجل ّيدة تعك�س �س ْعي
ّ
البنك املتوا�صل لتحقيق التم ّيز يف كافة حماور
الأداء قيا�س ًا ب�أداء القطاع امل�صريف املحلي على
م�ستوى معظم امل�ؤ�شرات املالية� ،إ�ضافة �إىل �أنّها
ال�صناعة
تُعزّ ز املكانة املرموقة للبنك يف �سوق ّ

ال�سياق� ،أكد الأ�ستاذ /علي �إبراهيم
ويف ذات ّ
عثمان ،م�ساعد املدير العام للقطاع املايل ببنك
ال�سوداين� ،أنّ البنك َّ
�سجل
ظل ُي ّ
في�صل الإ�سالمي ّ
من ّو ًا م�ضطرد ًا يف نِ�سب توزيع الأرباح على الودائع
اال�ستثمارية على مدى الفرتات املالية املا�ضية،
و�أنّه ي�سري ِوفق خططه املو�ضوعة وبراجمه
امل�ستهدفة ملوا�صلة هذا الأداء مب�شيئة اهلل.

ُ
ّ
األص���غ���ر وال��ت��م��وي��ل ذي ال��ب��ع��د
 %32ح���ص���ة ال��ت��م��وي��ل
ّ
االج���ت���م���اع���ي ال�����ذي ق���دم���ه ال��ب��ن��ك يف ال���ع���ام 2014م
�صرح ال�س ّيد /املدير العام لبنك في�صل الإ�سالمي
ّ
ال�سوداين ،الأ�ستاذ /علي عمر �إبراهيم فرح،
ّ
ب�أنّ البنك �أوىل اهتمام ًا كبري ًا بتمويل ال�شرائح
ال�صغرية والتمويل ذي ال ُبعد االجتماعي �إ�سهام ًا
من البنك يف دعم م�شروعات احلد من الفقر
والبطالة وتنمية فئات املجتمع املختلفة� ،إذ �شكّل
التمويل الأ�صغر والتمويل ذو ال ُبعد االجتماعي ما
ن�سبته  %32من �إجمايل التمويل املمنوح من قِ بل ويف جانب التمويل ذي ال ُبعد االجتماعي �أي�ض ًا
البنك يف العام 2014م.
فقد قا َم البنك بتمويل امل�شروعات التنموية،
�ساهم البنك يف حمافظ
على �سبيل املثال ،فقد
َ
و�أ�شا َر ال�س ّيد /املدير العام �إىل �أنّ هذه امل�ؤ�شرات (الإ�سكان والتعمري والية البحر الأحمر ،حمفظة
حر�ص قيادة البنك على القيام بدور بنّاء متويل ال�سكن االقت�صادي� ،صندوق الإ�سكان
تعك�س ْ
يف دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقت�صادية والتعمري نهر النيل ،حمفظة ت�أهيل �شبكة ري
يف البالد ،من خالل الرتكيز على الفئات الفقرية م�شروع اجلزيرة) ،كما قا َم البنك يف جمال
ال�صحية بتمويل الأجهزة
وذات الدخل املحدود ،بالإ�ضافة �إىل م�شروعات اخلدمات
والرعاية ّ
ّ
ال�صحية.
ات
التنمية االخرى .فقد قا َم البنك على �سبيل الط ّبية
واملعدّ
ّ

املثال بتمويل م�شروعات (الأبقار ،الدواجن ،مواد
البناء ،م�شروعات ريا�ض الأطفال ،طباعة الكتب،
م�صانع الطوب والطواحني واحللويات) ،وت�شمل
هذه ّ
ال�شرائح العاملني بالدولة والقطاع اخلا�ص
واخلريجني والفقراء
وفئات املعا�شيني واحلِرفيني
ّ
النا�شطني اقت�صادي ًا.

ّ

ّ

ُ
ف��روع البنك بالعاصمة وال��والي��ات ت���زاول العمل أي���ام السبت
ال�سوداين عن مزاولة
�أعلن بنك في�صل الإ�سالمي ّ
ال�سبت بجميع فروعه يف العا�صمة
العمل �أ ّيام ّ
والواليات اعتبار ًا من تاريخ الرابع ع�شر من فرباير
رب مراقبون اخلطوة مبثابة محُ ف ٍّز
املا�ضي .واعت َ
املنحى.
هذا
يف
حذوه
لتحذو
مل� ّؤ�س�سات �أخرى
َ
ويف ت�صريح له بهذه املنا�سبة� ،أكّد الأ�ستاذ /علي
قرر
عمر �إبراهيم فرح ،املدير العام للبنك� ،أنّ البنك ّ
َ
ا�ستجابة للطلب املتزايد
الدخول يف هذه التجربة
على خدماته عرب فروعه املنت�شرة يف �أنحاء البالد
ال�سبت ال
املختلفةُ ،م�شري ًا �إىل �أنّ عمل فروع البنك يوم ّ
الر�سمية من جانب الدولة
يت�ضارب مع �سريان العطلة ّ
بل هو جهد خلدمة املتعاملني الذين ال يجدون وقت ًا
الر�سمية.
لإجناز تعامالتهم امل�صرفية يف �أ ّيام العمل ّ
و�أفاد الأ�ستاذ /عبد اهلل علي حممد ،م�ساعد املدير
العام للقطاع الإداري ،ب�أنّ التجربة حققت جناح ًا
ملحوظ ًا منذ بداية تطبيقها منت�صف فرباير املا�ضي،
حيث ا�ستقبلت فروع البنك يف العا�صمة والواليات
�أعداد ًا مقدّ رة من العمالء واملتعاملني من القطاع
خا�صة .واختتم
اخلا�ص وقطاع الأ�سواق ب�صفة
ّ
حديثه ب�أنّ التجربة �ستخ�ضع للتقييم مع ا�ستمرار
املراجعة وفق ًا للنتائج.

7

���س��ي��ا���س��ات ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ل��ل��ع��ام 2015م

تستهدف ختفيض نسبة التعثر يف املصارف العاملة يف البالد إىل %6
ال�سودان املركزي،
�أكد ال�س ّيد /عبد الرحمن ح�سن عبد الرحمن ،حمافظ بنك ّ
�أنّ ال�سيا�سة النقدية والتمويلية للبنك املركزى للعام ّ 2015
مت التخطيط لها
بغر�ض تخفي�ض ن�سبة التعرث يف البنوك العاملة يف البالد �إىل  %6خالل العام
اجلاري 2015م.
و�أ�شار �إىل �أنّ البنك املركزي �سي�ستمر يف االلتزام بتطبيق املعايري الرقابية
الدولية ال�صادرة من جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية وجلنة بازل مع �إحكام
الرقابة امل�صرفية لتحقيق ال�سالمة املالية للم�صارف ورفع كفاءتها.
كما ك�شف حمافظ بنك ال�سودان املركزي عن تركيز البنك يف ال�سيا�سات
النقدية للعام  2015على تر�شيد الطلب على النقد الأجنبي خا�صة يف
ال�سيولة الفائ�ضة يف االقت�صاد خلف�ض
اال�سترياد احلكومي ،وامت�صا�ص ّ
معدالت الت�ضخّ م والعمل على ا�ستقرار �سعر ال�صرف وتوحيده تدريجيا ،و
الت�سرب  15,3للإ�سهام يف حتقيق منو حقيقي يف الناجت املحلى الإجمايل يف حدود
�شراء الذهب بوا�سطة البنك املركزي ومعاجلة الآثار الناجمة عن ّ
النقدي واال�ستمرار يف �إجراءات الإ�صالح املايل والهيكلي للهيئات وال�شركات %6,3با�ستخدام �أدوات ال�سيا�سة النقدية .
احلكومية ،ف�ض ًال عن اال�ستمرار يف الإ�شراف والرقابة امل�صرفية حتقيق ًا
لال�ستقرار املايل.
و�سي�ستمر البنك املركزي يف �سيا�ساته للعام 2015م يف منح حافز يتمثل يف
تخفي�ض  %5من ن�سبة االحتياطي النقدي القانوين للم�صارف التي تقوم
و�أ�شار البنك �إىل �أن حماور اهتمامه يف ال�سيا�سات النقدية ترتكز حول اتخاذ بتمويل �إنتاج وت�صنيع وت�صدير ال�سلع امل�ستهدفة يف الربنامج االقت�صادي
الرتتيبات الالزمة ل�ضمان حتقيق عائدات ترحيل نفط حكومة جنوب اخلما�سي لي�صبح  %13بدال عن  %18وفق ل�ضوابط التحفيز التي ي�صدرها
ال�سودان عرب �أنابيب البرتول وحت�صيل عائد الرتتيبات املالية االنتقالية ،البنك املركزي.
وزيادة �إيرادات العوائد من الذهب واملعادن الأخرى .واتخاذ �إجراءات
جديدة ملراقبة العمالء املحظورين ،ومكافحة عمليات غ�سيل الأموال
ووجه املركزي امل�صارف يف �سيا�سته باالحتفاظ بن�سبة ( %10كم�ؤ�شر) من
ّ
والأن�شطة غري امل�شروعة بالقطاع امل�صريف.
جملة الودائع اجلارية واالدخارية بالعملة املحلية يف �شكل �سيولة نقدية
داخلية وذلك ملقابلة �سحوبات العمالء اليومية واالحتفاظ بن�سبة  %5كحد
وت�ستهدف �سيا�سات بنك ال�سودان املركزي للعام 2015م حتقيق ا�ستقرار يف �أدنى من جملة الودائع اجلارية واالدخارية بالعملة الأجنبية فى �شكل
امل�ستوى العام للأ�سعار وذلك عن طريق النزول مبعدالت الت�ضخم �إىل حدود �سيولة نقدية داخلية ،وااللتزام مبوجهات بنك ال�سودان املركزي يف الوفاء
 25,9يف املتو�سط وذلك بانتهاج �سيا�سة نقدية تر�شيديه للحد من ال�سيولة بطلبات العمالء املتعلقة بال�سحب النقدي بالعمالت الأجنبية خا�صة طلبات
الفائ�ضة يف االقت�صاد وبا�ستهداف معدل منو ا�سمى يف عر�ض النقود يف حدود ال�سودانيني العاملني باخلارج.

ّ

ُ

السيد /املدير العام :التمويل الزراعي عرب الصكوك اإلسالمية يساهم بفاعلية يف تنمية البالد
�أكد الأ�ستاذ /علي عمر �إبراهيم فرح ،املدير العام لبنك في�صل الإ�سالمي �صيغ متويلية توفر الأموال املطلوبة لال�ستثمار .و�أجمع املُ�شاركون يف
ال�سوداين� ،أنّ التمويل الزراعي عرب ال�صكوك الإ�سالمية ُي�ساهم بفاعلية الور�شة على �ضرورة مراعاة املتغيرّ ات العاملية ومواكبتها ،م�ؤكدين على
ّ
عدد
جانب
إىل
�
�شارك
الذي
العام،
املدير
د/
ي
ال�س
أو�ضح
�
و
البالد.
تنمية
يف
ال�سودان يف جمال تطبيق �صيغ التمويل الإ�سالمية املختلفة.
ريادة
ٍ
َ
ّ
ّ
ال�صكوك) التي
من اخلرباء يف ور�شة (متويل امل�شروعات الزراعية عرب ّ
ونظّ
�سة
ؤ�س
�
م
مع
بالتعاون
نظّ مها مركز الفي�صل الثقايف يف يناير من العام ،2015
مها مركز الفي�صل
اجلدير بالذكر �أنّ الور�شة التي ا�ست�ضافها
ّ
ال�صناعة
(ديلويت �آند توت�ش) البحرينية ومعهد البحوث والتدريب التّابع لبنك الثقايف� ،شارك فيها عدد من اخلرباء واملهتمني يف جمال ّ
ال�سودان ميتاز مبوارد ج ّمة من حيث املالية الإ�سالمية ،حيث �ض ّمت �إىل جانب ال�س ّيد /املدير العام كالً
التنمية الإ�سالمي بجدةَ � ،
أو�ضح �أنّ ّ
ال�سودان املركزي لقطاع الإدارة واخلدمات
توفر الأر�ض واملياه والأيدي العاملة ،لكنّه �أ�شا َر �إىل تناق�ص ر�أ�س املال من :م�ساعد حمافظ بنك ّ
امل�ستث َمر لال�ستفادة من تلك املوارد.
وتطرق ال�س ّيد /املدير العام �إىل عدد الأ�ستاذ /حممد علي ال�شيخ ،مدير املنتجات بالبنك الإ�سالمي بجدة د.
ّ
من اخليارات والبدائل التي ذكر �أنّ من �ش�أنها توفري التمويل وا�ستنباط �سامي ال�سويلم ،واخلبري االقت�صادي الربوفي�سور التجاين عبد القادر.
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ّ

منتج إسالمى خ��اص باالستصناع التحوطي للتمويل باملشاركة
�أقامت �أكادميية ال�سودان للعلوم امل�صرفية واملالية منتداها امل�صريف ال�سابع
والت�سعني بعنوان (نحو منتج �إ�سالمي جديد لل�سوق ال�صناعية الآجلة:
اال�ست�صناع التحوطي للتمويل بامل�شاركة) وذلك بقاعة امل�ؤمترات الدولية
بالأكادميية.

كما تناولت ال��ورق��ة وظيفة التح ُّوط �ضد املخاطرة ال�سعرية املرتبطة
بتمويل الإنتاج ال�صناعي وامل�ساعدة على معاجلة م�شكلة العجز الر�أ�سمايل
الذى تعاين منه املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،مما يفتح �آفاق ًا واعدة للتنمية
ال�صناعية فى الدول امل�سلمة الأقل منواً .ور�أ�س اجلل�سة الأ�ستاذ /م�ساعد
حممد �أحمد عبد الكرمي مدير عام م�صرف التنمية ال�صناعية ،وعقّب عليها
كل من د.عبا�س علي ال�سيد � -أمني عام احتاد الغرف ال�صناعية ،ود.م�صطفى
ح�سبو رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية ببنك ال�سالم ،واخلبري االقت�صادي
د�.أحمد ابراهيم حمد الرتابي.

وا�ستعر�ض املنتدى عقد اال�ست�صناع على �أنه البديل ال�شرعي املالئم للعقود
الآجلة املعا�صرة ،وذلك ملا ميتاز به فقه اال�ست�صناع من مرونة ت�سمح بتطويره،
وذلك من خالل ورقة املنتدى التى قدمها د� .سيف الدين ابراهيم ،حيث ّ
مت
�أي�ضا عر�ض منتج مقرتح متثّل فى تخ�صي�ص عقد اال�ست�صناع ليكون �أداة
حت ُّوط م�صاحبة لعقد التمويل بامل�شاركة بني امل�ؤ�س�سات ال�صناعية والقطاع و�أثري النقا�ش قادة العمل امل�صرفى واملايل و�أ�ساتذة اجلامعات واملعاهد العليا
امل�صريف.
واملهتمون بتطوير العمل امل�صريف ومتويل قطاع ال�صناعة على وجه اخل�صو�ص.

ماليزيا تسعى إلجي���اد م��رك��ز ع��امل��ي لقطاع التمويل اإلس�لام��ي
ذكرت تقارير �صحفية ماليزية �أن ظروف الأ�سواق قد تتطلب �إعادة النظر
يف م�شروع االندماج املقرتح بني “جمموعة  CIMBالقاب�ضة” و”RHB
كابيتال” و”ماليزيا بيلدنغ �سو�سايتي” ،والذي كان من املفرت�ض �أن ي�ؤدي
لظهور �أكرب م�صرف �إ�سالمي يف العامل ،الأمر الذي يهدد امل�شروع من �أ�سا�سه.

ب�سبب قيامه على تبادل للأ�سهم ،ولكن العقبة تكمن يف تو�سيع ال�صفقة باجتاه
�ضم “ماليزيا بيلدنغ �سو�سايتي” ومدى ا�ستعداد امل�صرفني لت�أمني املبالغ
املطلوبة بعد تراجع �أرباحهما يف الربع الثالث من  2014ب�سبب الأو�ضاع
الدولية بواقع  16و 2.5يف املائة على التوايل.

وذكرت م�صادر �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد تطورات حا�سمة على �صعيد حتديد وكان رئي�س الوزراء املاليزي جنيب عبد الرزاق قال �إنه ي�ؤيد فكرة �إن�شاء بنك
م�صري امل�شروع يف ظل الرتاجع الكبري بالأ�سواق الدولية خالل الأ�سابيع �إ�سالمي كبري قائم بذاته �سعي ًا لإيجاد مركز عاملي لقطاع التمويل الإ�سالمي
املا�ضية ،ومدى وجود جدوى اقت�صادية لعملية الدمج ،م�ضيفة �أن الق�ضية و�إعداده كبديل للن�شاط امل�صريف التقليدي.
تتعلق حتديدا مبدى �إمكانية بقاء “ماليزيا بيلدنغ �سو�سايتي” �ضمن العملية.
ومن �ش�أن عملية اندماج مقرتحة بني جمموعة �سي �آي �إم بي القاب�ضة املاليزية
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أنه كان من املفرت�ض �أن يح�صل امل�ساهمون يف “ماليزيا وم�صرفني �آخرين �أ�صغر �أن ُتن�شئ م�صرف ًا موافق ًا لل�شريعة الإ�سالمية يتمتّع
بيلدنغ �سو�سايتي” على عوائد مالية مقابل �أ�سهمهم ،غري �أن الرتاجع املايل بقدرة مالية ومدى �إقليمي ال يزال غائب ًا عن القطاع حتى الآن.
العاملي بات ي�ص ّعب ذلك كثريا.
وقال عبد الرزاق يف مقابلة  -على هام�ش م�ؤمتر للتمويل الإ�سالمي يف دبي -
وذكرت �صحيفة “ذي �ستار” املاليزية الوا�سعة االنت�شار �أن م�شروع االندماج �إن مثل هذا االندماج �سيكون مفيد ًا للقطاع امل�صريف املاليزي ،لكن احلكومة لن
بني “جمموعة  CIMBالقاب�ضة” و” RHBكابيتال” ال يواجه �صعوبات ت�ضغط من �أجل �إبرام اتفاق و�سترتك القرار بالكامل للم�ساهمني
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أفريالند..
أول بنك إس�لام��ي ألك��ث��ر م��ن أرب��ع��ة م�لاي�ين مسلم يف ال��ك��ام�يرون
رغم �أن عددهم يزيد عن �أربعة ماليني �شخ�ص� ،إال �أن م�سلمي الكامريون
مل يكن لديهم خالل ال�سنوات التي م�ضت �أي م�صرف �إ�سالمي ي�سمح لهم
باملعامالت املالية وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،غري �أن ذلك تبدل
قبل �أ�سبوع مع افتتاح "�أفريالند" لأول نافذة مالية �إ�سالمية بالبالد.
وقال البنك ،يف بيان عرب موقعه الإلكرتوين� ،إنّ النافذة الإ�سالمية اجلديدة
�ستُتيح �إجراء عدة �أنواع من املعامالت املتوافقة مع ال�شريعة ،بينها املرابحة
وامل�شاركة وامل�ضاربة والإجارة ،علم ًا ب�أنّ البنك كان يقدم منذ عام  2000ح�سابات
�إيداع متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .وت�أ�س�ست النافذة اجلديدة بالتعاون
مع امل� ّؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص التابعة للبنك الإ�سالمي للتنمية
بجدة ،علم ًا �أن "�أفريالند" يعمل يف عدة دول جماورة للكامريون ،بينها غينيا
اال�ستوائية و�ساوتومي وبرن�سيب ،والكونغو الدميقراطية وليبرييا وزامبيا.

ب��ري��ط��ان��ي��ا ت����ش����ارك يف اج���ت���م���اع جم���م���وع���ة االس��ت��ث��م��ار

وال����ت����م����وي����ل اإلس���ل��ام������ي ال����ع����امل����ي يف ك����واالمل����ب����ور
التحتية ومتويل امل�شاريع و�أ�سواق ر�أ�س املال والأعمال امل�صرفية والت�أمني .
وتوافق املجتمعون على نقاط عدّ ة �أبرزها :حت�سني �سبل التوا�صل لتعزيز
فهم التمويل الإ�سالمي على امل�ستوى العاملي وتو�ضيح الت�صورات املتعلقة
به  ،وتعزيز اجلهود لربط تدفق �أر�صدة التمويل الإ�سالمي باحتياجات
البنية التحتية ودع���م التنمية االق��ت�����ص��ادي��ة على امل�ستوى العاملي .

�شاركت بريطانيا يف ا�ست�ضافة اللقاء الثاين ملجموعة اال�ستثمار والتمويل
الإ�سالمي العاملي الذي ُعقد يف الأ�سبوع الأول من مار�س 2015م يف العا�صمة
املاليزية كواالملبور حتت �شعار "تو�سيع ح��دود قطاع التمويل الإ�سالمي"
وذكر تقرير �صادر من وزارة اخلارجية الربيطانية �أن اللقاء تر�أّ�سه وزير الدولة
الربيطاين املعنِيبالتمويل الإ�سالمي يف اخلارجية الربيطانية هيوجو �سواير
� ،إىل جانب الدكتور زيتي �أخرت حمافظ البنك املركزي يف ماليزيا ،و�شارك
فيه عدد من كبار ال�شخ�صيات امل�ؤثّرة يف جمال التمويل الإ�سالمي. وناق�ش
املجتمعون العوامل املحركة لهذا القطاع والفر�ص الرئي�سة يف جماالت البنية
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واعترب ال�شيخ بالل خان ع�ضو �شبكة املحفزين الربيطانيني العاملية التابعة
لهيئة التجارة واال�ستثمار الربيطانية� ،أن اللقاء فر�صة مهمة لتعزيز مكانة
اململكة املتحدة مركزا للتمويلالإ�سالمي بالغرب ،واالنخراط مع �صانعي القرار
الرئي�سيني من خمتلف �أنحاء العامل الإ�سالمي من �أجل تطوير ا�سرتاتيجيات
ا�ست�شرافية بناءة .و�أ�شار خان �إىل �أن بريطانيا حري�صة على العمل مع
كواالملبور واملراكز املالية الإ�سالمية الأخرى مثل دبي والبحرين  ،لتطوير
اخلدمات املالية الإ�سالمية التي يقدر حجمها بـ  2تريليون دوالر ،الفتا �إىل
�إ�صدار بريطانيا �صكوك �سيادية للمرة الأوىل يف الغرب العاماملا�ضي.ويعترب
لقاء كواالملبور هو الثاين بعد اجتماع افتتاحي عقد يف لندن يف مار�س العام
املا�ضي .و�أطلقت بريطانيا "جمموعة اال�ستثمار والتمويل الإ�سالمي العاملي"
يف �أعقاب "املنتدى االقت�صادي الإ�سالمي العاملي" الذي ا�ست�ضافته لندن ،يف
�أكتوبر عام  ،2013بهدف التعرف على الفر�ص والتحديات العاملية الرئي�سة
التي تواجه التمويل الإ�سالمي ،وا�ستخداماملعرفة الوا�سعة واخلربة لإيجاد
�أ�سواق له مبا يدعم النمو واالزده���ار .وت�ضم املجموعة وزراء وحمافظي
بنوك مركزية ومنظمني ،ور�ؤ�ساء تنفيذيني للم�صارف الإ�سالمية الكربى.

مؤشرات مالية عن أداء البنك :
7.743.8
6,053.4
4,949.3

الودائع

3,331.5
2,677.3

مليون جنيه

1,912.4

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1,191.0

2008

698.5
587.9
510.0
398.7

حقوق امللكية

245.7

مليون جنيه

177.8

2014

2013

2012

2011

2010

2009

137.1

2008

594.5
520.6
379.1
296.7

الدخل

212.5

مليون جنيه

156.5

2014

2013

2012

2011

2010

2009

116.4

2008
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امل�ؤ�س�سة الأوربية لإدارة اجلودة متنح
بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين ت�صنيف

الإلتزام بالتميز

