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ّ

ّ

ب��ن��ك ف��ي��ص��ل اإلس�ل�ام���ي ال���س���ودان���ي ي��ت�برع مب��ب��ل��غ ثالثة
م�ل�اي�ي�ن ج��ن��ي��ه ل��ت��أه��ي��ل م��س��ت��ش��ف��ى س���وب���ا اجل��ام��ع��ي
اتّ�������س���اق��� ًا م���ع ���س��ي��ا���س��ت��ه يف امل�����س��ئ��ول��ي��ة
االجتماعية ،وام��ت��داد ًا لنهجه يف دعم
�برع
امل�����ش��روع��ات اخلدمية والتنموية ،ت ّ
ال�سوداين مببلغ 3
بنك في�صل الإ�سالمي ّ
ماليني جنيه لت�أهيل ق�سم مناظري اجلهاز
اله�ضمي مب�ست�شفى �سوبا اجلامعي ،حيث
ت�س ّلمها مببنى رئ��ا���س��ة البنك د .حلمي
دا�ؤود ال�صديق نائب رئي�س ق�سم املناظري
بامل�ست�شفى.
و�أب���ان د .حلمي �أنّ ق�سم مناظري اجلهاز
اله�ضمي مب�ست�شفى �سوبا اجلامعي ُيعد
التخ�ص�ص على
من �أوائ��ل الأق�سام يف هذا
ّ
ال�سودان والقارة الأفريقيةُ ،م�شري ًا
م�ستوى ّ
�إىل �أنّ الأجهزة واملعدات الطبية بالق�سم
أو�ضح
مل يتم ت�أهيلها منذ فرتة طويلة .و� َ
ربع البنك ميثل دفعة قوية
د .حلمي �أن ت ّ
ودعم ًا مقدّ ر ًا من �ش�أنه �أن ُي�ساهم يف ترقية
الرعاية
بيئة امل�ست�شفى وتوفري �أجهزة ّ
الطب ّية ال�����ض��روري��ة مب��ا ي��خ��دم املر�ضى
خا�صة ال�شرائح الفقرية
يف املقام الأول
ّ
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يف املجتمع ،ال �س ّيما �أنّ معظم العمليات التكافل امل�ستمدّ ة م��ن ال ّ
�����ش��رع احلنيف،
التي جُتري يف الق�سم هي من نوع املناظري وتعزيز ًا اللتزام البنك يف جمال امل�سئولية
االجتماعية والقائم على دعم امل�شروعات
العالجية املنقذة للحياة.
وامل� ّؤ�س�سات ذات الت�أثري امللمو�س واملبا�شر يف
املجتمع.

ال�س ّيد /املدير العام:
امل�سئولية املجتمعية
للبنك ت�ستهدف
تر�سيخ قيم التكافل
والرتاحم

ال�سياق� ،أ�شا َر ال�س ّيد /املدير العام
ويف هذا ّ
ال�سوداين؛
املكلف لبنك في�صل الإ�سالمي ّ
الأ�ستاذ� /أحمد عثمان تاج الدين� ،إىل �أنّ
دعم البنك مل�ست�شفى �سوبا ي�أتي انطالق ًا
من �إمي��ان قيادة البنك ب�أهمية ا�ضطالع
البنك ب��دوره االجتماعي تر�سيخ ًا لقيم

أو���ض��ح الأ���س��ت��اذ� /شرحبيل
م��ن ج��ان��ب��ه� ،
َ
علي الطيب؛ �أمني جمل�س الإدارة بالبنك،
درج
ال�سوداين َ
�أنّ بنك في�صل الإ�سالمي ّ
على حت ّمل م�سئوليته االجتماعية �إميان ًا
�ساهم ًا يف هذا
بالتزامه جت��اه املجتمعُ ،م ِ
العام مببلغ ُمقدّ ر ل�شراء �أجهزة مناظري
مل�ست�شفى �سوبا اجلامعي .و�أ�شا َر الأ�ستاذ/
ربعه مل�ست�شفى
�شرحبيل �إىل �أنّ البنك بت ّ
�سوبا � مّإنا ُي�ساهم يف الواقع يف حت ّمل نفقات
العالج ل�شرائح املجتمع الفقرية التي لي�س
مبقدورها حت ّمل تكلفة العالجُ ،م�شري ًا �إىل
ربع ميثل ام��ت��داد ًا لنهج البنك
�أنّ هذا الت ّ
ً
خدمة
ربع مببالغ مقدّ رة
الذي د� َأب على الت ّ
وال�صحية والتعليمية،
للقطاعات اخلدمية
ّ
وكذلك م�شروعات البنى التحتية.

ّ

مؤشرات أداء البنك بنهاية النصف األول من العام 2015م
مليون جنيه مقارنة مببلغ  435مليون جنيه لنف�س الفرتة من العام ال�سابق.
فيما بلغ التعرث بنهاية الن�صف الأول من العام 2015م ن�سبة ُ %0.53منخف�ض ًا
مبقدار  %0.68عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وبلغت ن�سبة التكلفة الت�شغيلية  %26.1يف الن�صف الأول من العام 2015م،
وهي ن�سبة �إجمايل امل�صروفات العمومية واالدارية �إىل �إجمايل الإيرادات
علم ًا ب�أنّ هذه الن�سبة �أقل بكثري من الن�سبة املطلوب حتقيقها وفق ًا لتوجيهات
بنك ال�سودان املركزي ،ويعك�س هذا املعدل املنخف�ض للتكلفة الت�شغيلية تطور ًا
�إيجابي ًا يف �أداء البنك من حيث تعظيم الإيرادات وتر�شيد امل�صروفات.
ويف جانب االنت�شار اجلغرايف للبنك فقد افتتح البنك العديد من مكاتب
ال�صرف والنوافذ بالعا�صمة والواليات ،منها على �سبيل املثال مكتب �صرف
�أبوحمامة� ،شمبات واملغرتبني ،وقريب ًا �سيتم مب�شيئة اهلل افتتاح بع�ض مكاتب
ال�صرف اجلديدة يف مناطق خمتلفة بالبالد ،وقد كان النت�شار ال�صرافات
الآلية  -والتي بلغت بنهاية الن�صف الأول من العام  2015عدد � 138صراف ًا
�آلي ًا  -الأثر الكبري يف ت�سهيل عمليات ال�سحب /الإيداع واخلدمات الأخرى
امل�صاحبة املقدمة لعمالئنا ب�صفة خا�صة ،وكافة املتعاملني مع اجلهاز
امل�صريف .كما �أن الفرع الإلكرتوين يقدم الكثري من اخلدمات �إلكرتوني ًا لكافة
املواطنني الذين لي�ست لديهم ح�سابات بامل�صارف كخدمة �شراء الكهرباء
و�سداد الفواتري وغريها من اخلدمات �آلي ًا على مدار الـ� 24ساعة.
الأ�ستاذ � /أحمد عثمان تاج الدين
املدير العام املكلف للبنك
�صرح الأ�ستاذ � /أحمد عثمان تاج الدين ,املدير العام املكلف لبنك في�صل
ّ
ال�سوداين يف �إفادة عن �أداء البنك خالل الن�صف الأول من العام
الإ�سالمي ّ
2015م  ,ب�أنّ �أداء البنك خالل الن�صف الأول من العام 2015م جاء وفق
التوقعات بل وفاق املخطط له فى بع�ض م�ؤ�شرات الأداء ،حيث بلغ �إجمايل
موجودات البنك  11,192,7مليون جنيه مقارنة بـ  7,999,7مليون جنيه
خالل الن�صف الأول من العام 2014م ،بن�سبة زيادة  ،%40و ُيعزى ذلك للزيادة
الكبرية التي حدثت يف موارد البنك.

�أما يف جانب الت�سجيل الإلكرتوين للطالب ،فقد ّ
مت بحمد اهلل تو�سيع مظلة
النوافذ التي ميكن �أن تتم عملية �سداد الر�سوم اجلامعية عربها حيث
تقدّ م جميع فروع البنك بالعا�صمة والواليات خدمة الت�سجيل الإلكرتوين
للطالب بالبنك عدا الفرع الرئي�سي ,وكذلك جميع �صرافات البنك الآلية,
�إ�ضافة �إىل خدمة الرواد موبايل التي تتيح للطالب �أو من ينوب عنه �إجراء
عمليات ال�سداد للر�سوم اجلامعية عرب �أجهزة التلفون النقال (املوبايل) .وقد
تو�سعت دائرة اجلامعات
جاءت هذه املبادرات لقطاع التعليم العايل بعد �أن ّ
التي ارتبطت مع �أنظمة البنك الإلكرتونية لت�سهيل عمليات �سداد الر�سوم
اجلامعية للطالب ,والتي فاقت الع�شرين جامعة� ,شملت عدد ًا من اجلامعات
الكبرية باخلرطوم والواليات ,وكذلك عدد من الكليات اجلامعية.

كما �أن هنالك العديد من اخلدمات الإلكرتونية مل�ؤ�س�سات الدولة والقطاع
املتح�صلة
كما ارتفعت ودائع العمالء ب�شقّيها اجلارية واال�ستثمارية بن�سبة  %16.6اخلا�ص والتي حتوي التح�صيل الإلكرتوين لكافة �أنواع الر�سوم
ّ
حيث بلغت  9,949مليون جنيه مقارنة بـ  7.087.5مليون جنيه ،ويعزى ذلك عرب هذه امل�ؤ�س�سات ,وكذلك ربط هذه امل�ؤ�س�سات ب�أنظمة املرتبات الإلكرتونية
�إىل �أنّ البنك ط ّور العديد من اخلدمات امل�صرفية التي كان لها الدور الفعال يف واخلدمات الأخرى امل�صاحبة ,حيث ّ
مت تطوير هذه اخلدمات لت�صبح �أكرث
ً
دخول عدد من العمالء يف منظومة البنك.
�سهولة و�سرعة.
ال�سوداين الأ�ستاذ � /أحمد
كما ارتفعت ا�ستثمارات البنك لتبلغ  7,107,756مليون جنيه يف يونيو و�أكد املدير العام املكلف لبنك في�صل الإ�سالمي ّ
2015م مقارنة بـ  6.089مليون جنيه لنف�س الفرتة من العام ال�سابق بن�سبة عثمان تاج الدين على دور البنك الريادي يف ال�صريفة الإ�سالمية التي تهدف
زيادة  ،%18.6و ُيعزى ذلك �إىل دخول البنك يف العديد من م�شروعات التنمية �إىل تنمية املجتمع والعمل علي ن�شرها وتطويرها ،حيث �أدخل البنك العديد
االقت�صادية والتمويل ذي ال ُبعد االجتماعي والتمويل الأ�صغر.
من اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية ب�أحدث ما تو�صلت �إليه التقنية امل�صرفية،
مع االلتزام التام بالأنظمة واملعايري التي تتفق و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�أما يف جانب الإيرادات فقد ارتفعت يف يونيو 2015م �إىل  386,5مليون جنيه
مقارنة مببلغ  332.5مليون جنيه لنف�س الفرتة من العام ال�سابق .2014
جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ ح�صل على العديد من اجلوائز والت�صنيفات املحلية
والإقليمية والدولية من جهات خمتلفة كان �آخرها تتويج البنك بجائزة
اجلدير بالذكر �أن البنك ا�ستوفى كافة متطلبات البنك املركزي واخلا�صة  Best Technological Innovationالتي متنحها م� ّؤ�س�سة CPI
بااللتزام وكفاية ر�أ�س املال ،حيث متت زيادة ر�أ�س مال البنك املدفوع �إىل  Financial 510للم� ّؤ�س�سات امل�صرفية املتطورة تقني ًا يف �إفريقيا.
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ُّ

ت���وس���ع خ��دم��ة ال��ت��س��ج��ي��ل اإلل���ك�ت�رون���ي ل��ط�لاب اجل��ام��ع��ات
�أكد الأ�ستاذ /الباقر �أحمد النوري؛ نائب املدير
التو�سع
ال�سوداين� ،أنّ
ّ
العام لبنك في�صل الإ�سالمي ّ
ال��ذي ت�شهده خدمة الت�سجيل الإل��ك�تروين التي
يقدّ مها البنك لطالب اجلامعات يجيء ات�ساق ًا
توجهات الدولة نحو
مع �سيا�سة البنك يف دعم ّ
احلكومة الإلكرتونية ،و�إمي��ان�� ًا من �إدارة البنك يجدر ذك��ره �أنّ ه��ذا ال��ع��ام � 2015شهد ان�ضمام
ب�أهمية بناء ّ
ال�شراكات مع م� ّؤ�س�سات املجتمع ،العديد م��ن اجل��ام��ع��ات ملظلة خدمة الت�سجيل
والتعاون املُثمر مع كافة القطاعات مبا يخدم الإل���ك�ت�روين ع�بر ال��ب��ن��ك ،كما ي��ج��ري الرتتيب
م�صالح االقت�صاد الوطني وي�ساهم يف دفع عجلة لتقدمي اخلدمة لعدد من اجلامعات التي �أكملت
ال�سودان
التنمية بالبالدُ ،م�شري ًا �إىل �أنّ ان�ضمام العديد من اتفاقها مع البنك ،مثل جامعات :النيلنيّ ،
ال�سودانية �إىل مظلة خدمة الت�سجيل املفتوحة وكلية اجلريف التقنية.
اجلامعات ّ
الإلكرتوين ي�أتي يف �إطار التطورات التي ت�شهدها

البالد والنقلة النوعية يف جمال تقنية املعلومات
الأم��ر ال��ذي انعك�س يف توفري خدمات م�صرفية
متقدّ مة تي�سري ًا ل�ل��إج���راءات و���س��رع��ة �إجن��از
املعامالت املختلفة.

الأ�ستاذ  /الباقر �أحمد النوري
نائب املدير العام

ْ

ان���ت���ق���ال م��ك��ت��ب ص������رف اجل���ب���ل�ي�ن إىل م���دي���ن���ة رب���ك
�أعلن بنك في�صل الإ�سالمي ال��� ّ��س��وداين عن انتقال مكتب �صرف اجلبلني
اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ال��ت��ا���س��ع م��ن �أغ�����س��ط�����س احل���ايل.
�إىل م��دي��ن��ة رب���ك
ً
ذك�����ر ال�����س�� ّي��د /م�����س��اع��د امل��دي��ر
ت�����ص��ري��ح ل���ه ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة،
ويف
َ
ٍ
ال���ع���ام ل��ل��ق��ط��اع الإداري؛ الأ�����س����ت����اذ /ب�����ش�ير ع��ل��ي ع��ب��د ال���ك���رمي،
ال�سكاين
�أنّ انتقال مكتب ال ّ
�����ص��رف �إىل مدينة رب��ك ج��اء ن��ظ��ر ًا للثّقل ّ
تعج
واالقت�صادي ال��ذي متثله رب��ك كعا�صمة لوالية النيل الأبي�ض ،وم��ا ُّ
به من حركة جتارية واقت�صادية ن�شِ طة� ،إ�ضافة �إىل وج��ود اجلامعات
واخل��ا���ص��ة ،وك��ذل��ك ا���س��ت��ج��اب ً��ة ل��رغ��ب��ة �سكان
وامل���ؤ� ّ��س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة
ّ
املنطقة يف وج��ود ف��رع لبنك في�صل الإ���س�لام��ي ال��� ّ��س��وداين يف منطقتهم،
وت�سهي ًال عليهم بتوفري �أح��دث التقنيات واخل��دم��ات املنتجات امل�صرفية.

ّ

الأ�ستاذ  /ب�شري علي عبد الكرمي
م�ساعد املدير العام للقطاع الإداري

ُ

 %45.3حصة التمويل األصغر والتمويل ذي البعد االجتماعي
ّ
ال���ذي ق��دم��ه ال��ب��ن��ك يف ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ع��ام 2015م

ال�سوداين ،الأ�ستاذ/
�أفا َد ال�س ّيد /املدير العام املكلف لبنك في�صل الإ�سالمي ّ
�أحمد عثمان تاج الدين ،ب���أنّ البنك �أوىل اهتمام ًا كبري ًا بتمويل ال�شرائح
ال�����ص��غ�يرة وال��ت��م��وي��ل ذي ال�� ُب��ع��د االج��ت��م��اع��ي �إ���س��ه��ام�� ًا م��ن ال��ب��ن��ك يف دع��م
م�شروعات احل��دّ م��ن الفقر والبطالة وتنمية فئات املجتمع املختلفة� ،إذ
�شكّل التمويل الأ�صغر والتمويل ذو ال ُبعد االجتماعي ما ن�سبته  %45.3من
�إجمايل التمويل املمنوح من قِ بل البنك يف الن�صف الأول من العام 2015م.
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حر�ص قيادة
و�أ�شا َر ال�س ّيد /املدير العام املكلف �إىل �أنّ هذه امل�ؤ�شرات تعك�س ْ
البنك على القيام بدور بنّاء يف دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقت�صادية
يف البالد ،من خالل الرتكيز على الفئات الفقرية وال�ضعيفة وذوي الدخل
املحدود ،بالإ�ضافة �إىل م�شروعات التنمية االخ��رى .فقد ق��ا َم البنك على
�سبيل 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 ال�صغرية العاملني بالدولة ويف القطا َع اخلا�ص وفئات املعا�شيني
واخلريجني والفقراء النا�شطني اقت�صادي ًا .ويف جانب التمويل
ِرفيني
واحل
ّ
ذي ال ُبعد االجتماعي �أي�ض ًا فقد قا َم البنك بتمويل امل�شروعات التنموية ،على
�ساهم البنك يف حمافظ (الإ�سكان والتعمري والية البحر
�سبيل املثال ،فقد
َ
الأحمر ،حمفظة متويل ال�سكن االقت�صادي� ،صندوق الإ�سكان والتعمري نهر
النيل ،حمفظة ت�أهيل �شبكة ري م�شروع اجلزيرة) ،كما قا َم البنك يف جمال
ال�صحية.
ال�صحية بتمويل الأجهزة الط ّبية واملعدّ ات ّ
والرعاية ّ
اخلدمات ّ

يف �إط�������ار ���س��ي��ا���س��ة االن���ت�������ش���ار اجل���غ���رايف

ً
ال��ب��ن��ك ي��ف��ت� ّ�ت��ح ع������ددا من
م��ك��ات��ب ال����ص����رف اجل���دي���دة

التو�سعية وانت�شاره اجلغرايف ،وامتداد ًا ال�سرتاتيجيته
يف �إطار �سيا�سة البنك
ُّ
عدد من مكاتب
يف الو�صول �إىل عمالئه يف مناطقهم ،فقد �شهِد هذا العام افتتاح ٍ
ال�صرف اجلديدة �شملت ك ًال من :مكتب �صرف املغرتبني� ،أبوحمامة ،و�شمبات.
ّ
ال�صرف –
كما �أجا َزت جلنة جمل�س �إدارة البنك افتتاح عدد �آخر من مكاتب ّ
ب�إذن اهلل – خالل هذا العام ،ت�شمل :مكتب �صرف ال�شجرة ،الكالكلة �شرق،
�سوبا �شرق� ،شارع ال�ستني ،وجامعة �إفريقيا العاملية.
أو�ضح ال�س ّيد /م�ساعد املدير العام لقطاع اال�ستثمار والتجزئة امل�صرفية؛
و� َ
والتو�سع ت�أتي
اجلغرايف
االنت�شار
خطة
�
اهلل
عبد
درار
�سعيد
أ�ستاذ/
ال
أنّ
ُّ
جت�سيد ًا حلر�ص البنك على تقدمي خدماته ومنتجاته للعمالء يف �أماكنهم
تي�سري ًا عليهم وتوفري ًا لوقتهم وجهدهم مبا يمُ كّنهم من �إجناز كافة معامالتهم
امل�صرفية واملالية دون تك ُّبد عناء كبري.

الأ�ستاذ � /سعيد درار عبد اهلل
م�ساعد املدير العام لقطاع اال�ستثمار و التجزئة امل�صرفية

ال�صرف اجلديدة �ش�أنها �ش�أن
و�أ�شا َر ال�س ّيد /م�ساعد املدير العام �إىل �أنّ مكاتب ّ
كلّ فروع البنك مز ّودة ب�أحدث التقنيات امل�صرفية ،وم�ستعدة لتقدمي كافة
�أنواع اخلدمات واملنتجات امل�صرفية للعمالء مبا ُيل ّبي احتياجاتهم املختلفة،
من ّوه ًا �إىل �أنّ �أحد �أهداف االنت�شار اجلغرايف للبنك يتمثل يف ْ
ن�شر وتعزيز
الثقافة امل�صرفية بني اجلمهور.
وجدّ د الأ�ستاذ /ب�شري علي عبد الكرمي حر�ص البنك و�سعيه الدائم ملواكبة
التقنيات احلديثة لتطوير اخلدمات املالية التي يقدمها لعمالئه بتوفر
اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية املختلفة عرب االنرتنت �إ�ضافة �إىل امتالك
البنك �شبكة �صراف �آيل منت�شرة يف خمتلف فروعه ومكاتبه العاملة ويف
املناطق احليوية واملرافق العامة.

ّ
ب��ن��ك ف��ي��ص��ل اإلس�ل�ام���ي ال���س���ودان���ي ي��وف��ر ح���ل���وال متويلية
ّ
ُ
ّ
ُ ّ
ً
ص��م��م��ت خ��ص��ي��ص��ا ل��ش��رك��ائ��ه م���ن امل���ؤس���س���ات واألف�����راد
ً

ال�سوداين
�أ���ش��ا َر ال�س ّيد /م�ساعد امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع امل� ّؤ�س�سات والنقد الأجنبي؛ و�أب��انَ الأ�ستاذ /ف���ؤاد عو�ض الكرمي �أنّ بنك في�صل الإ�سالمي ّ
خ�صي�ص ًا ُ
ل�شركائه من امل� ّؤ�س�سات وال�شركات
الأ���س��ت��اذ /ف����ؤاد عو�ض ال��ك��رمي �إب��راه��ي��م� ،إىل �أنّ بنك في�صل الإ�سالمي يوفر حلو ًال متويلية ُ�ص ّممت ّ
ال�سوداين يُقدّ م جمموعة وا�سعة ومتن ّوعة من خيارات وبدائل التمويل التجارية لتحقيق تطلعاتهم املالية وتنفيذ خططهم اال�ستثمارية وفق
ّ
موجه بدقة نحو حتقيق الأه��داف املر�سومة وبلوغ النتائج املرج ّوة.
لدعم عمالئه يف زي��ادة ا�ستثماراتهم وتنمية �أعمالهم وتعزيز قدراتهم منهج ّ
على اتخاذ قرارات مالية ف ّعالة ملواجهة التحديات املالية وجتنّب خماطر
أو�ضح ال�س ّيد /مدير �إدارة التمويل بالتجزئة؛ الأ�ستاذ /خالد
ال�سوق املتغيرّ ة .من جانبهَ � ،
اال�ستثمار ،واال�ستفادة من الفر�ص املتوفرة يف ظل ظروف ّ
ال�سوداين يقدّ م لعمالئه من
إ�سالمي
ل
ا
في�صل
بنك
�
طيبة،
نور
من�صور
أنّ
ّ
الأف���راد خ��ي��ارات متن ّوعة م��ن املنتجات واخل��دم��ات املتوافقة م��ع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية وال��ت��ي ُتل ّبي متطلباتهم امل�صرفية واحتياجاتهم
مينح عمالءه عالقة م�صرفية مُميزة وحلو ًال
املاليةُ ،م�شري ًا �إىل البنك
ُ
ا�ستثمارية مبتكرة ُ�ص ّممت بعناية فائقة لتواكب احتياجاتهم و�أهدافهم.
وج�����دّ َد ال�����س�� ّي��د /م��دي��ر �إدارة ال��ت��م��وي��ل ب��ال��ت��ج��زئ��ة ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن
البنك ي�سعى� ،ضمن خدماته ل�ل�أف��راد م��ن عمالئه� ،إىل ت��وف�ير احللول
����رع بنك في�صل الإ���س�لام��ي ال��� ّ��س��وداين،
امل�صرفية املتقدّ مة يف جميع �أف ُ
ِحر�ص ًا على تقدمي �أف�ضل �أن���واع املنتجات واخل��دم��ات وج ْعلها يف متناول
ّ
وال��دق��ة يف تنفيذها.
ال��ع��م�لاء تي�سري ًا ال�ستخدامها و�سهولة تلقّيها
الأ�ستاذ  /ف�ؤاد عو�ض الكرمي �إبراهيم
م�ساعد املدير العام امل�ؤ�س�سات و النقد الأجنبي
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ّ

��م���ة وامل���ع���اي�ي�ر
����ت�����زام ب���األن���ظ� ّ
دٌ .أمح�����د ال����ص����دي����ق :االل� ً
أداة ل�����درء امل��خ��اط��ر حت��ق��ي��ق��ا ل��س�لام��ة ال���ن���ظ���ام امل��ص��ريف

د� .أحمد ال�صديق جربيل
م�ساعد املدير العام لاللتزام

ت�صريح للـ"الرائد" بعد ت�سلُّمه مهام و�أعباء
يف
ٍ
�إدارة االل���ت���زام ب��ال��ب��ن��ك� ،أك���د دك��ت��ور� /أح��م��د
ال�صديق جربيل م�ساعد املدير العام لاللتزام
ّ
ببنك في�صل الإ�سالمي ال��� ّ��س��وداين �أنّ الأنظمة
واملعايري والتعليمات ُتعد �أحد �أهم �أ�س�س وعوامل
جناح البنك� ،إذ �أن االلتزام بالبنك يعد �أداة لدرء
املخاطر حتقيق ًا ل�سالمة وكفاءة النظام املايل
وامل�صريف.

بتحديد وتقييم خماطر عدم االلتزام بالقوانني
وال��ل��وائ��ح واملن�شورات يف البنك وت��ق��دّ م النُّ�صح
والإر�شاد وتراقب و ُتعِد التقارير املتعلقة بااللتزام
ال�سمعة .و�أ�ضاف قائ ًال
واخل�سائر املالية وخماطر ُّ
�إنّ للبنك �سيا�سة التزام موثقة ومجُ ازة بوا�سطة
جمل�س الإدارة ،وحت��دد ه��ذه ال�سيا�سة وظيفة
االلتزام وم�س�ؤوليات املوظفني ،وتتم مراجعة هذه
ال�سيا�سة �سنوي ًا.
ّ

وف��ى �إط��ار تفعيل دور االل��ت��زام� ،أ���ش��ا َر د� .أحمد
ال�صديق �إىل �أنّ البنك ُي�صدر ال�ضوابط ا�ستناد ًا
ّ
على قانون تنظيم العمل امل�صريف لعام 2004م ويف
ال�صادرة يف �أبريل 2005
�ضوء مبادئ جلنة بازل ّ
ال�سودان املركزي.
مبا يتما�شى ومتطلبات بنك ّ

وفيما يتعلق ب�سيا�سة البنك الداخلية ب�ش�أن
أو�ضح
مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره���ابَ � ،
ال�صديق �أنّ هذه ال�سيا�سة م�ستمدة من
د� .أحمد ّ
ال�سودان
بنك
من
ادرة
ال�ص
إر�شادات
ل
ال�ضوابط وا
ّ
ّ
ال�صادرة
املركزي وتتفق مع التو�صيات الدولية ّ
م��ن جمموعة العمل امل��ايل  FATFوجمموعة
العمل امل��ايل لل�شرق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا
.MEANAFATF

و�أو�ضح �سيادته �أنّ �إدارة االلتزام ببنك في�صل
الإ���س�لام��ي ال��� ّ��س��وداين ه��ي �إدارة م�ستقلة تقوم

ّ

م��ؤش��رات ال��س�لام��ة امل��ص��رف��ي��ة للبنك بنهاية ال��ع��ام 2014م
أو�ضح الأ�ستاذ /ال�س ّيد �أحمد ح�سن عبد الرحيم؛
� َ
مدير �إدارة املخاطر �أنّ البنك اتّبع �سيا�سات هدفت
�إىل حتقيق اال�ستقرار املايل واملحافظة على ال�سالمة
امل�صرفية وذلك بتقليل املخاطر الإئتمانية يف ظل
الظروف االقت�صادية املتذبذبة نتيجة لتقلبات �سعر
ال�صرف وارتفاع معدالت الت�ضخم ،وذلك عرب اتخاذ
ّ
�إجراءات وتدابري الرقابة الوقائية مبا يتوافق مع
الأنظمة واللوائح وال�سيا�سات املُعلنة من قبل بنك
ال�سودان املركزي ،حيث �أدت هذه ال�سيا�سات �إىل
ّ
تخفيف �أثر ال�صدمات الداخلية ما انعك�س �إيجاب ًا
ال�سالمة امل�صرفية بنهاية العام
على م�ؤ�شرات ّ
ً
خا�صة فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الأمر
2014م،
الذي �أدى �إىل انخفا�ض كبري فى نِ�سب التعرث بالبنك
التي و�صلت �إىل  %1.2من �إجمايل التمويل للعام
2014م وذلك مع تزايدٍ يف �أحجام التمويل من �سنة
لأخرى ،علم ًا ب�أن ن�سبة التعرث من �إجمايل التمويل
املمنوح عرب اجلهاز امل�صريف بلغت  %7.1للعام 2014م،
كما �أن معدالت العائد على ر�أ�س املال تفوق متو�سط
معدالت العائد للجهاز امل�صريف؛ حيث بلغ معدل
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العائد على ر�أ�س املال بالبنك  %52.4مقارنة بن�سبة
 %33.7للجهاز امل�صريف بنهاية العام 2014م .وبلغت
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال للبنك بنهاية العام 2014م
 %15.9علم ًا ب�أنّ الن�سبة املعيارية لكفاية ر�أ�س املال
هي  .%12وبلغت خم�ص�صات التمويل �إىل �إجمايل
الديون املتعرثة بالبنك للعام 2014م ن�سبة %142
مقارنة بن�سبة  %61.7للجهاز امل�صريف .وبلغت ن�سبة
التمويل �إىل املوجودات ن�سبة  %56.1مقارنة بن�سبة
 %48للجهاز امل�صريف.
�أما يف ما يتعلق مب�ؤ�شرات احل�صة ال�سوقية للبنك فقد
بلغ �إجمايل موجودات اجلهاز امل�صريف يف نهاية العام
2014م مبلغ  55.404مليون جنيه �سوداين� ،ساهم
فيها البنك بن�سبة  ،%15.7وبلغ �إجمايل التمويل
باجلهاز امل�صريف يف نهاية العام 2014م مبلغ 44.320
مليون جنيه �سوداين� ،ساهم فيها البنك بن�سبة .%11
�أما يف جانب الودائع فقد �ساهم البنك بن�سبة %14.4
من �إجمايل ودائع اجلهاز امل�صريف التي بلغت يف العام
2014م  53.911مليون جنيه �سوداين.

الأ�ستاذ  /ال�سيد �أحمد ح�سن عبد الرحيم
مدير �إدارة املخاطر

ّ

ُّ
ً
وال���وف���اء)
وال��ت��م��ي��ز
ّ
حت���ت ش��ع��ار (س��ن��ظ��ل ّروح�����ا ل���ل���ري���ادة ّ
ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ل�ين ت��ن��ظ��م دورة ال��ب��ن��ك ال��ري��اض��ي��ة ال��س��ادس��ة
الراحل؛ الأ�ستاذ /عبد
تخليد ًا لذكرى فقيد البنك ّ
الرحيم ي�سني عبد الرحيم ،املدير ال�سابق لإدارة
اال�ستثمار ،نظّ مت الهيئة الفرعية لنقابة العاملني
ال�سوداين  -الأمانة الريا�ضية
ببنك في�صل الإ�سالمي ّ
ال�ساد�سة يونيو 2015م،
الريا�ضية
 دورة بنك في�صلّ
للريادة والتم ُّيز والوفاء)،
حتت �شعار (�سنظلُّ روح ًا ّ
حيث فاز منتخب �شركات الفي�صل بك�أ�س البطولة التي
تبارت فيها �ستة فِرق ّ
مت تق�سيمها �إىل جمموعتني،
ً
�ض ّمت املجموعة الأوىل كال من(:اخلرطوم� -أمدرمان
 الرئا�سة ،فيما احتوت املجموعة الثانية علىمنتخبات :بحري  -الت�أمني الإ�سالمية – و�شركات
الفي�صل.
وبعد جمموعة من املباريات التي اتّ�سمت بالندّ ية
وحظيت بح�ضور جماهريي مقدّ ر ومتابعة
والإثارة ُ
�إعالمية وا�سعة ،ت�أهل �إىل املباراة النهائية منتخبا
الرئا�سة و�شركات الفي�صل ،حيث ُت ّوج منتخب �شركات
الفي�صل بك�أ�س البطولة بعد فوزه على منتخب الرئا�سة
بهدفني مقابل هدف.
وقد وجدت الدورة ،التي �أقيمت برعاية كرمية من
ال�س ّيد /املدير العام املكلف؛ الأ�ستاذ� /أحمد عثمان
ال�سادة �أع�ضاء جلنة
تاج الدين ،الدعم وامل�ساندة من ّ
جمل�س الإدارة بالبنك ،كما ُحظيت باهتمام وتفاعل
العاملني.

ُّ

�شرف مبارا َتي االفتتاح واليوم اخلتامي عدد من
وقد ّ
ال�شخ�صيات كان على ر�أ�سها د .جنم الدين املر�ضي؛ وكيل
وزارة ال�شباب والريا�ضة االحتادية ،ود .عثمان الهادي
�إبراهيم؛ ع�ضو جمل�س �إدارة بنك في�صل الإ�سالمي
ال�سوداين ،والأ�ستاذ� /أحمد عثمان تاج الدين؛ املدير
ّ
العام املكلف للبنك ،والأ�ستاذ /عبد الرحمن عبد
اهلل؛ رئي�س الهيئة النقابية لعمال امل�صارف والأعمال
املالية واحل�سابية والت�أمني ،والأ�ستاذ� /شرحبيل
علي الطيب؛ �أمني جمل�س �إدارة بنك في�صل الإ�سالمي
ال�سوداين ،و الدكتور  /عمر ح�سن العبد رئي�س الهيئة
ّ
الفرعية لنقابة العاملني ببنك في�صل الإ�سالمي
ال�سادة مديري �شركات :الت�أمني
ال�سوداين� ،إىل جانب ّ
الإ�سالمية ،الفي�صل العقارية ،الفي�صل للمعامالت
املالية ،ومركز الفي�صل الثقايف ،بالإ�ضافة �إىل مديري
�إدارات و�أفرع البنك وجمع غفري من العاملني ،وبح�ضور
عدد من قيادات وممثلي الهيئات النقابية والريا�ضية
وامل�صرفية ومرا�سلي الأجهزة الإعالمية� ،إىل جانب
الراحل الأ�ستاذ /عبد الرحيم ي�سني.
�أ�سرة الفقيد ّ
الراحل
ومثّلت �أهم فعاليات حفل اخلتام تكرمي �أ�سرة ّ
ً
حرم الفقيد ،حيث �سلّمها د .عثمان الهادي
ممثلة يف َ
�إبراهيم �شهادة تقديرية جُت ّ�سد معاين الوفاء لذكرى
الراحل من م� ّؤ�س�سته التي لطاملا اعت َّز – رحمهُ اهلل –
ّ
و�س�ؤددها.
باالنتماء �إليها وعمِل على رفعتها ُ
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ّ

أ.عبد اهلل علي :مركز الفيصل الثقايف منوذج متفرد لتطبيق املسئولية االجتماعية
�أ�شا َر الأ�ستاذ /عبد اهلل علي حممد؛ مدير مركز الفي�صل الثقايف �إىل �أنّ املركز
مي�ضي بخطى حثيثة يف طريق حتقيق غاياته التي �أن�شئ لأجلها وبلوغ �أهدافه
التي ُر�سِ مت له ،مُمث ًال يف �سدّ ثغرات كبرية يف اجلوانب الثقافية والعلمية بالبالد.
أو���ض��ح الأ���س��ت��اذ /عبد اهلل علي �أن امل��رك��ز �أق���ا َم �أك�ثر م��ن  900فعالية
و�
َ
ومن�شط بواقع �أك�ثر من من�شط يف اليوم ال��واح��د �أح��ي��ان�� ًا ،غطت العديد
من اجل��وان��ب الثقافية واملعرفية والأن�شطة االجتماعية ،للو�صول �إىل
ال�����س��وداين ع�بر خمتلف ق��ط��اع��ات��ه وط��وائ��ف��ه.
ك��اف��ة م��ك��ون��ات املجتمع ّ
وعن توا�صل املركز مع املراكز واجلهات الأخ��رى� ،أبانَ مدير املركز �أنّ �أحد
�أهدافهم الرئي�سة يف خطط املركز امل�ستقبلية هو الت�شبيك Networking
الذي يتمثل يف خلق عالقات مبا�شرة مع م� ّؤ�س�سات وو�سائط متنوعة واالنفتاح
للتعرف على ثقافات من خ��ارج ال�سودان عرب
على منظمات املجتمع امل��دين
ّ
الأق�سام الثقافية لل�سفارات الأجنبية املعتمدة باخلرطومُ ،م�ست�شهِد ًا بتعاون
املركز مع ال�سفارات الفنزويلية وامل�صرية وال�سعودية والأمريكية� .إىل جانب
خلق �شراكات ا�سرتاتيجية مع جهات متعددة منها ” معهد جوته الأملاين ”
حيث مت توقيع مذكرة تفاهم معه لتنفيذ العديد من الربامج امل�شرتكة.

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 كمركز 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.

ّ
ّ
ّ
ب��ن��ك ال����س����ودان امل����رك����زي وال���رق���اب���ة ال��ش��رع��ي��ة ي���ؤك���دان
ّ
ض�������رورة ق���ي���ام آل���ي���ة إلدارة ال���س���ي���ول���ة ب��ي�ن امل���ص���ارف
�أ ّمنت الندوة العاملية عن �سوق ما بني امل�صارف
ال�سودان املركزي والهيئة العليا
التي نظّ مها بنك ّ
للرقابة ّ
ال�شرعية على امل�صارف وامل� ّؤ�س�سات املالية،
ّ
على �ضرورة قيام �آلية الدارة ال�سيولة بني امل�صارف
تتمثل فى �صندوق �إدارة ال�سيولة بني امل�صارف،
حيث يقوم امل�صرف الطالب لل�سيولة ببيع جزء
من �أ�سهمه فى ال�صندوق بقدر حاجته لل�سيولة،
مل�صرف �أو عدة م�صارف ذات الفائ�ض.
و�أكد بروفي�سور حممد احل�سن برمية ع�ضو الهيئة
ال�سودان املركزي يف
العليا للرقابة ال�شرعية ببنك ّ
ورقته التي قدمها يف الندوة التى عقدت بقاعة
ال�صداقة باخلرطوم بعنوان "ال�صكوك ودوره��ا
يف �إدارة ال�سيولة بالبنوك الإ�سالمية"� ،أك��د
على ت�أرجح ن�سبة م�ساهمة البنوك يف ال�صندوق
ارتفاعا وهبوطا وفق حركة ال�سيولة.

ول��ف��ت االن��ت��ب��اه �إىل �أن ربحية البنك �صاحب
الفائ�ض تتمثل يف زيادة �أ�سهمه وتعظيم ح�صته
يف ال�صندوق ومن ثم زيادة ربحيته ،م�شريا �إىل �أن
�أرباح امل�صارف امل�ساهِ مة يف ال�صندوق يتم ح�سابها
نهاية العام .
وقال �إن م�شاركة البنك املركزي يف �صندوق �إدارة
ال�سيولة بني امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية تتيح له
القيام ب��دوره كمم ّول �أخري فى حالة عدم وجود
�سيولة كافية لدى البنوك امل�شاركة يف ال�صندوق
لإ�سعاف البنك �صاحب العجز .
و�أردف بروفي�سور حممد احل�سن برمية قائ ًال �إنّ
"م�شاركة البنك املركزي يف ال�صندوق تتيح له �أداة
لإدارة ال�سيولة مبرونة كافية وفعالة وبتكلفة
حم�سوبة وحمدودة.

ُّ
ً
ال����س����ودان رئ��ي��س��ا للجمعية
العمومية الحت��اد املصارف العربية

بروفي�سور حممد احل�سن برمية
ع�ضو الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية
ال�سودان املركزي
ببنك ّ

�أقيمت بالعا�صمة امل�صرية القاهرة� ،أبريل 2015م� ،أعمال اجلمعية العمومية
ال�سودان .وقال الأ�ستاذ /م�ساعد حممد
الحتاد امل�صارف العربية مب�شاركة ّ
ال�سودان نال �شرف رئا�سة اجلمعية
ال�سوداين� ،إن ّ
�أحمد؛ رئي�س احتاد امل�صارف ّ
ال�سنوي للعام احلايل .2015
ؤمتره
العمومية لالحتاد خالل م�
ّ
وقال م�ساعد �إن اجلمعية العمومية ناق�شت تقارير االحت��اد للعام 2014م
و�أج���ازت احل�سابات اخلتامية .كما ناق�شت م�شروعات التمويل من �أجل
التنمية ،بجانب املناق�شات العامة حول دور امل�صارف يف التنمية .
ال�سودان �شارك بعدد من املداخالت يف اجتماعات اجلمعية ،حيث
و�أ�ضاف �إنّ ّ
ال�سودانية ودورها
قدّ م وزير الدولة للمالية جمدي يا�سني كلمة حول امل�صارف ّ
يف متويل التنمية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ اجلمعية العمومية الحتاد امل�صارف العربية انعقدت
خالل فعاليات م�ؤمتر االحتاد الذي انعقد بالقاهرة على مدى يو َمي 28-27
�أبريل 2015م.
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إضاءة

� ّأ�س�س��ت �شركة الفي�صل للمعام�لات املالية فى عام  2006ك�شركة و�ساطة
مالي��ة مرخّ �صة م��ن �سوق اخلرطوم للأوراق املالي��ة ،وهي �إحدى �شركات
بن��ك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين لتكون امت��دادا لدور البنك الريادي يف
العم��ل امل�صرفى املايل الإ�سالمي يف جم��ال اخلدمات املالية ،وذلك بر�أ�س
م��ال ا�سم��ي  50,000,000جنيه �سوداين ،ومدف��وع  25,000,000جنيه
�سوداين.
وتعترب ال�شرك��ة �إحدى الأذرع الإ�ستثمارية للبنك ولكوكبة عمالئها من
امل�ؤ�س�س��ات والأفراد ،حيث تق��دم منظومة متكاملة م��ن اخلدمات املالية
والإ�ستثماري��ة املتنوع��ة واملمي��زة مب��ا يتنا�س��ب م��ع عمالئه��ا مبختل��ف
م�ستوياتهم.
ر�ؤية ال�شركة �أن تكون متفوقة يف تقدمي خدمات مالية نوعية ومميزة.
ور�سالته��ا تلبي��ة احتياج��ات العم�لاء من خ�لال تقدمي خدم��ات مالية
وا�ستثماري��ة متكامل��ة وامل�ساهم��ة يف تعزي��ز ثقاف��ة اال�ستثم��ار ل��دى
املتعاملني.

وذلك من خالل القيم الآتية:
 -1خدمة العمالء �أ�سا�س العمل.
 -2ال�سعي لتحقيق اخلدمة النوعية التي يحتاجها عمال�ؤنا
 -3تقدير �سرية ومهنية العمل.
 -4منهجيتن��ا ه��ي اال�ستجابة امل�ستم��رة لتقلبات ال�س��وق ومتطلبات
العمالء.
 -5ت�سخري م�صادرنا ملنفعة عمالئنا هو منهجنا اجلوهري.
 -6ا�ستخدامنا لإجراءات عالية ال�شفافية.
 -7ن�سعى لتو�سيع �أبحاثنا وتطوير العمل.
اخلدمات التى تقدمها ال�شركة ت�شمل:
 -1الو�ساطة املالية
 -2اال�ست�شارات املالية
 -3طرح و�إدارة الإ�صدارات الأولية
 -4خدمة �أعمال احلفظ الأمني
� -5إدارة �صناديق اال�ستثمار امل�شرتك
 -6خيـارات املـحافظ
� -7أعمال تقييم امل�ؤ�س�سات
 -8اخلدمات املف�صلة

ومن �أهدافها �أن تكون رائدة يف تقدمي اخلدمات املالية غري امل�صرفية يف
 .1خدمة الو�ساطة املالية:
ال�سودان واملنطقة.
ّ
تق��دم ال�شركة خدم��ة التداول ب��الأوراق املالية من �أ�سه��م� ,صكوك
حكومي��ة �أو م�ؤ�س�سية لعمالئها ح�س��ب �أوامر ال�شراء والبيع املقدمة
املخ�ص�صة لهذا الغر�ض �أو
م��ن قبلهم ،وذلك من خالل قاعة التداول
ّ
عرب قنوات االت�صال املعتمدة وح�سب االتفاق امل�سبق مع العميل.
 .2خدمة اال�ست�شارات املالية:
خمت�صة ح�س��ب الطلب
تق��وم ال�شرك��ة ب�إعداد ن�ش��رات �أو درا�س��ات
ّ
تتعل��ق باال�ستثمار والتعامل بالأوراق املالية ،واختيار �أف�ضل الفر�ص
اال�ستثماري��ة املتاح��ة م�ستخدم��ة �أ�سالي��ب التحلي��ل امل��ايل والفنى
وق��درات كادره��ا عالوة عل��ى التقني��ات املتوفرة بال�شرك��ة .وتعمل
ال�شرك��ة كم�ست�ش��ار م��ايل ملَحافظ و�صنادي��ق ا�ستثماري��ة وم�ؤ�س�سات
مالي��ة حملية وخارجية مبختل��ف �أحجامها ،وتقوم ب�إعداد ن�شرات
خمت�ص��ة وحتليلية متعلق��ة باالقت�ص��اد ،امل�ؤ�س�سات
وتقاري��ر دورية
ّ
املالية ،ال�شركات وتقدم الن�صح وامل�شورة للعميل ب�صورة مبا�شرة.
 .3خدمة الطرح و�إدارة الإ�صدارات الأولية:
 الت�سجي��ل� :إع��داد ن�ش��رات الإ�ص��دار والقي��ام بجمي��ع الدرا�ساتوالإجراءات الالزمة للإ�صدار.
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 الإدراج� :إدراجه��ا يف �س��وق اخلرط��وم ل�ل�أوراق املالية بحيث ميكن  -موقف ال�سيولة للعميلتداولها.
 طبيعة امل�ؤ�س�سة الرتوي��ج :حي��ث ُيب��ذل �أق�ص��ى جه��د جل��ذب م�شرتي��ن للإ�ص��دار  -مدى حت ّملها للمخاطراملطروح.
 التغطي��ة :وف��ق متطلب��ات اجلهة املعني��ة ،تقوم ال�شرك��ة بالتعهد * ال�س ّي��د /املدي��ر العام ل�شرك��ة الفي�ص��ل للمعامالت املالي��ة؛ الأ�ستاذ/ال�صدي��ق� ،أ�ش��ا َر �إىل جتربة ال�شرك��ة الناجح��ة املمثلة يف
بتغطي��ة (�ضم��ان االكتتاب) بن�سب��ة حمددة متفق عليه��ا من حجم ه�ش��ام ب�ش�ير ّ
الإ�صدارات املطروحة.
املحفظ��ة العقاري��ة التي تع��د �أول حمفظ��ة ا�ستثمارية يف قط��اع العقار
بال�شرك��ة .حي��ث �أن�شئت املحفظ��ة يف الن�صف الثاين م��ن العام 2013م،
 .4خدمة �أعمال احلفظ الأمني:
وق��د ب��د�أت باك��ورة �أعماله��ا بتطوير مزرعة عل��ى �شاطئ الني��ل الأزرق
 حفظ الأوراق اخلا�ص��ة بالعمالء وتنظيم وحفظ �سجالت دقيقة مبنطق��ة اجلريف غرب ليخرج ح��ي الفي�صلية (د ّرة الني��ل الأزرق)� ،إذبها وتقدمي تقارير دورية بذلك.
يحت��وي احل��ي على  58قطعة �سكني��ة مب�ساحات متنوع��ة تبد�أ من 385
 �إخطار العمالء بكافة الإجراءات املتّخذة من قبل ُم�صدري الأوراق م� ²إىل م�ساح��ة  545م وتق��ع �أبعد قطعة من �شاطي النيل على ُبعد 800املالي��ة ومتابعته��ا فيما يخ���ص عوائده��ا و�أرباحه��ا وجتديداتها �أو مرت.
ت�صفيتها.
 حفظ �سجالت امل�ساهمني ومتابعة �إف�صاحات ال�شركات. ترتيب وتنظيم انعقاد اجلمعيات العمومية و مواعيدها والإعالنعنها و�إعداد الدعوات وترتيب كل ما يلزم ح�سب االتفاق.
 �أي �أعم��ال �أخرى متوافقة م��ع القوانني والأنظم��ة �سارية املفعولوميكن �إدراجها �ضمن �أعمال احلفظ الأمني.
� .5إدارة �صناديق اال�ستثمار امل�شرتك:
 �صناديق اال�ستثمار هي وحدات تهدف �إىل ح�شد �أموال امل�ستثمرينوتق�سيمها �إىل �صكوك ووحدات ا�ستثمارية.
 يت��م ا�ستثمار الأموال املجمعة يف �أوج��ه اال�ستثمار املختلفة وذلكوف��ق درا�س��ة ج��دوى بغر���ض حتقي��ق التن��وع يف مكون��ات ال�صندوق
اال�ستثم��اري ،حتقي��ق التنوع فى مكونات ال�صن��دوق اال�ستثماري مما
ي�ساع��د فى �إدارة املخاطر ،وتق�سم الأرباح بن�سبة حمددة �إىل �إدارة
ال�صندوق (ال�شركة املديرة) بينما تق�سم الأرباح املتبقية �إىل حملة
ال�صكوك (امل�ستثمرين) .
 .6خيـــــارات الـ َمحافظ:
توجد خيارات متعدده �ضمن منظومة �شركة الفي�صل مثل:
 املحافظ العقارية املحافظ التجارية املحافظ املتنوعة� .7أعمــــال تقييـم املـ�ؤ�س�سات:
خمت�صة ب�إج��راء تقييم للبنوك
تقوم ال�شرك��ة بالتن�سيق مع جهات
ّ
وال�ش��ركات بهدف الو�ص��ول للقيمة احلقيقية ل�سه��م ال�شركة ،وذلك
لأغرا���ض طرحه��ا لالكتتاب الع��ام واخلا���ص �أو �أي �أغرا���ض �أخرى
تتطل��ب تقيي��م امل�ؤ�س�سة ،ويتم ذل��ك بالتعاقد م��ع م�ؤ�س�سات داخلية
خمت�صة يف عمل التقييم.
وخارجية
ّ

الأ�ستاذ  /ه�شام ب�شري ال�صديق
املدير العام ل�شركة الفي�صل للأوراق املالية

 و�أب��انَ الأ�ستاذ /ه�شام ب�شري ال�صديق �أنّ هذا احلي ُخطط وفق الر�ؤيةاجلدي��دة ملتطلبات ال�سكن الراقي من �ش��وارع داخلية وا�سعة ،وم�ساحات
وميادي��ن خ�ضراء ،كما يطل على م�شاري��ع الواجهة النيلية وهي م�شاريع
�سياحي��ة وترفيهي��ة تن��وي والي��ة اخلرط��وم تطويره��ا �ضم��ن م�شروع
املخط��ط الهيكلي و�سيك��ون امتداد النيل اجلديد ال��ذي يطل عليه ميزة
�إ�ضافي��ة للح��ي ،حي��ث ميث��ل ربط ًا له م��ع �شارع الني��ل الرئي�س م��ا ي�س ّهل
حركة الدخول واخلروج من احلي دون الدخول يف زحمة املدينة.
 وق��د وزع��ت املحفظة للم�ساهمني به��ا �أرباح ًا بلغ��ت  %102خالل عام،وهي الفرتة الزمنية للمحفظة.

و�أكد ال�س ّيد /مدير عام �شركة الفي�صل للمعامالت املالية �أن لدى ال�شركة
توجهات ب�إن�شاء عدد من املحافظ وال�صناديق اال�ستثمارية على خمتلف
ّ
�أنواعه��ا ،من ّوه�� ًا �إىل �أن املحافظ اال�ستثمارية لها دور كبري يف دفع عجلة
 .8اخلدمـــات املف�صلة:
التنمية يف البالد وازدهار االقت�صاد عن طريق الت�شجيع على اال�ستثمار
تق��وم ال�شرك��ة بتقدمي خدم��ة الدرا�س��ة والتحليل وتق��دمي مقرتحات ذي العائد املجزي.
جديدة مف�صلة:
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ال�������س���ودان ل��ل��ع��ل��وم امل�����ص��رف��ي��ة وامل��ال��ي��ة
يف امل��ن��ت��دى امل�����ص��ريف ال��ت��ا���س��ع وال��ت�����س��ع�ين لأك���ادمي���ي���ة ّ

ّ

دور ال��ص��ادرات غري البرتولية يف حتقيق ت��وازن امل��ي��زان اخلارجي

ا�ستعر�ض املنتدى امل�صريف التا�سع والت�سعون
ال�سودان للعلوم امل�صرفية واملالية،
لأكادميية ّ
والذي ا�ست�ضافته قاعة د� .صابر حممد ح�سن
ال�سودان للعلوم
للم�ؤمترات الدولية ب�أكادميية ّ
ال�ساد�س من مايو املا�ضي،
امل�صرفية واملالية يف ّ
ق�ضية حتقيق توازن امليزان اخلارجي عن طريق
ال�صادرات غري البرتولية.
زيادة ّ
ويف ورقته التي قدّ مها يف املنتدىَ � ،
أفا�ض د .حممد
الر�شيد حممد �سليم؛ مدير عام بنك تنمية
ال�صادرات ،يف �شرح العالقة املبا�شرة بني القطاع
ّ
احلقيقي والقطاع اخلارجي ،ومالية احلكومة،
قائ ًال �إنّ الت�صدير ميثل املحور الرئي�س لعملية
التنمية االقت�صادية وذلك بتمويل خطط التنمية
ال�سلع
القومية من عائد املوارد الأجنبية وا�سترياد ّ
واخلدمات ال�ضرورية التي تتمثل يف �سلع الإنتاج
ال�صناعي ب�صورته النهائية.
ّ

�أ .عبد الرحيم حممود حمدي
ال�صادرات
كما ا�ستعر�ضت الورقة �أهمية قطاع ّ
لل�صادرات وتوفر
املمثلة يف �إيجاد الأ�سواق العاملية ّ
مورد ا�ستثماري م�ستمر بالإ�ضافة �إىل تو�سيع
امل�صنعني وامل�صدّ رين ،ما ينعك�س يف خلق
قاعدة ّ
�صناعات وم�شروعات جديدة متثل دخ ًال لكثري من
املواطنني.

و�أ�شا َر �أ .عبد الرحيم حممود حمدي؛ اخلبري
االقت�صادي وامل�صريف يف تعقيبه على ورقة
ال�صادرات غري
املنتدى� ،إىل �أنّ �سيا�سة متويل ّ
البرتولية و�سيا�سة �إحالل الواردات ت�ؤدي
�إىل حتقيق النمو والتنمية امل�ستدامة ،ما
ُي�ساهم يف تخفي�ض العجز يف امليزان اخلارجي.
كما عقّب �أي�ض ًا على الورقة ٌّ
كل من اخلبري
االقت�صادي د .حممد خري �أحمد الزبري املحافظ
ال�سابق لبنك ال�سودان املركزي ،و�أ .ح�سني يحيى
ال�سودان املركزي.
جنقول؛ م�ساعد حمافظ بنك ّ
و�أثرى النقا�ش حول مو�ضوع املنتدى قادة العمل
االقت�صادي والتجاري وامل�صريف ،و�أ�ساتذة
واملخت�صون يف وزارات
اجلامعات واملعاهد العليا
ّ
وال�صناعة والزراعة وبنك
املالية والتجارة
ّ
ال�سودان املركزي واحتاد �أ�صحاب العمل واملهتمون
ّ
بتطوير ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية.

ت���وق���ع���ات ب�����ازده�����ار ال���ت���م���وي���ل اإلس��ل�ام����ي يف أف��ري��ق��ي��ا
ذكرت م�ؤ�س�سة �ستاندرد �أند بورز العاملية خلدمات الت�صنيفات االئتمانية،
�أن تطوير �صناعة التمويل الإ���س�لام��ي يف �أفريقيا� ،سي�ساعدها يف �سد
العجز امل��ايل والثغرات يف بنيتها التحتية ال�ضخمة ،خالل العقد املقبل.
ويهيمن �سوق ال�صكوك على النمو النا�شئ لل�صناعة املالية الإ�سالمية يف
�أفريقيا� ،إذ تقوم حكومات تلك البلدان ب���إج��راء التغيريات الت�شريعية
والتنظيمية ال�ل�ازم���ة ال���س��ت��ي��ع��اب من��و ���ص��ن��اع��ة ال��ت��م��وي��ل الإ���س�لام��ي.
وذكرت �ستاندرد �أند بورز ،يف تقرير لها �أنّ تعديالت الالئحة املالية �ستكون
�ضرورية لتعزيز �أ�سواق ال�صكوك الأفريقية ،وتوفري خيارات ا�ستثمارية �أو�سع
�أمام امل�ستثمرين املحتملني ،مبا ي�ساعد على جذب �سيولة �إ�سالمية جديدة.
و�أ�����ش����ارت �إىل �أنّ ال�����دول الأف��ري��ق��ي��ة �أ����ص���درت ���ص��ك��وك�� ًا ب��ن��ح��و مليار
دوالر ،م��ق��ارن ً��ة م��ع �إ����ص���دارات ال�صكوك العاملية يف املتو�سط والبالغة وط��وال ال�سنوات الت�سع ع�شرة املا�ضية ،حتقق �أفريقيا جنوب ال�صحراء
 100م��ل��ي��ار دوالر ���س��ن��وي�� ًا ع��ل��ى م����دى ال�����س��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���ض��ي��ة .ب�شكل خا�ص ،قفزات كبرية يف النمو االقت�صادي امل�ستدام .ورغ��م الأزم��ة
املالية العاملية يف  ،2008وا�صلت معظم بلدان القارة ت�سجيل منو قوي.
وي����ت����وق����ع �أن ي���ب���ل���غ ح����ج����م �إ����������ص���������دارات ال���������ص����ك����وك ع���امل���ي���ا
ن�����ح�����و  145م�����ل�����ي�����ار دوالر م�������ع ن�����ه�����اي�����ة ع���������ام  .2015ومن املتوقع �أن ي�صل منو �إجمايل الناجت املحلي يف �أفريقيا �إىل  %5.5خالل العام
احلايل  ،2015وفقا ملا تظهره مطبوعة نب�ض �أفريقيا التي ي�صدرها البنك الدويل
ولفتت م�ؤ�س�سة الت�صنيف االئتماين ،يف التقرير الذي نقلته وكالة "الأنا�ضول" ،مرتني كل عام لتحليل االجتاهات االقت�صادية و�أحدث البيانات عن القارة.
�إىل �أن ات�ساع العجز املايل يف �أفريقيا والثغرات الكبرية يف البنى التحتية
ال�ضخمة ،من املرجح �أن حتتاج متويالت �إ�ضافية مبليارات الدوالرات خالل وبح�سب البنك ال����دويل ،ف����إن قطاعي امل����وارد واخل��دم��ات هما الأف�ضل
العقد املقبل .وت�شمل قائمة البلدان الأفريقية التي �أ�صدرت ال�صكوك؛ ال�سودان �أداء يف �أف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����ص��ح��راء ،فقد ارت��ف��ع��ت ن�سبة ق��ط��اع امل���وارد
ونيجرييا وغامبيا وال�سنغال .عالوة على ذلك� ،أظهرت الكثري من البلدان مثل م���ن  %9ب�ي�ن ع���ام���ي  1995و� 1999إىل  %12.5ب�ي�ن ع���ام���ي 2007
تون�س ،اهتمام ًا كبري ًا باال�ستفادة من �سوق ال�صكوك لتمويل البنية التحتية .و ،2011يف ح�ين �أن ق��ط��اع اخل��دم��ات �سجل من���وا م��ن � %40إىل .%47
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امل�ؤ�س�سة الأوربية لإدارة اجلودة متنح
بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين ت�صنيف
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