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الرتتيب��ات جاري��ة لالنتق��ال إىل النظ��ام املص��ريف اجلدي��د ICBS

اجلديدة والنوافذ بتطبيق النظام امل�صريف
اجلديد ( ,)ICBSالذي �س ُيبا�شر البنك
بتطبيقه خالل العام املقبل ،مب�شيئة اهلل،
ح�سب اخلطة املو�ضوعة.
ْ

الأ�ستاذ � /أحمد عثمان تاج الدين
املدير العام املكلف

ُتوا�صل ِفرق العمل املنوط بها ا�ستكمال
عملية تقييم ودرا�سة النظام امل�صريف
اجلديد ،عملها املتعلق بتحديد وتكملة
املطلوبات من ا�ستمارات وخطوات �سري
العمل والرواجع والتقارير بغر�ض االختبار
النهائي للنظيمات ،قبل بدء العمل ر�سمي ًا
بالنظام امل�صريف اجلديد بالبنك.

ت�صريح لل�س ّيد /املدير العام املكلف
ويف
ٍ
للبنك؛ الأ�ستاذ� /أحمد عثمان تاج الدين،
قال �إنّ البنك �ضمن �سعيه لتقدمي احللول
امل�صرفية املتطورة واملتوافقة مع ال�شريعة
ال�س ْبق
الإ�سالمية ،وتعزيز ًا لنهج البنك يف ّ
والريادة امل�ؤ�س�سية� ،سيقوم ب�إدخال �أحدث
ّ
ال�ص ْرف
التقنيات على الفروع ومكاتب ّ

أو�ضح املهند�س /جعفر
ال�سياقَ � ،
ويف هذا ّ
عمر �أحمد؛ مدير �إدارة تقنية املعلومات،
�أنّ تغيري النظام امل�صريف الأ�سا�سي العامل
الآن ّ
لكل الفروع �إىل نظام مركزي جديد
يل ّبي احتياجات وطموحات املتعاملني
تو�سع خدمات
للفرتة املُقبلة،
ُ
يجيء يف ظل ُّ
ال�سوق
البنك وزيادة موارده
ّ
وح�صته يف ّ
يتطلب ا�ستخدام
امل�صرفية ،الأمر الذي
ُ
�أحدث الأنظمة امل�صرفية والتقن ّية مبا
ي�ستوعب هذا النّمو امل�ضطرد يف �أعمال
البنك ،من ّوه ًا �إىل �أنّ الرتتيبات جارية
�أي�ض ًا يف هذا ال�ش�أن لالنتقال �إىل نظام
املح ّول اخلا�ص اجلديد بالبنك.

ّ

م��ش��ارك��ة امل���دي���ر ال���ع���ام وامل����راق����ب ال���ش���رع���ي للبنك
يف ف���ع���ال���ي���ات ن������دوة ال��ب�رك����ة ل�ل�اق���ت���ص���اد اإلس�ل�ام���ي
َ
���ش��ارك ك��ل م��ن ال��� ّ��س��ي��د /امل��دي��ر ال��ع��ام امل��ك��ل��ف؛ الأ���س��ت��اذ� /أح��م��د عثمان
ت����اج ال���دي���ن ،والأ����س���ت���اذ /ح�����س��ن ج��ع��ف��ر احل���ف���ي���ان؛ امل���راق���ب ال ّ
�����ش��رع��ي
لبنك في�صل الإ���س�لام��ي ال��� ّ��س��وداين يف فعاليات ن���دوة ال�برك��ة لالقت�صاد
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الإ����س�ل�ام���ي ال�����س��اد���س��ة وال��ث�لاث�ين ال��ت��ي ُع���قِ���دت يف م��دي��ن��ة ج���دة ي��و َم��ي
الأرب��ع��اء واخلمي�س  8 -7رم�ضان 1436ه���ـ امل��واف��ق  25-24ي��ون��ي��و2015م.
و�أب��انَ الأ�ستاذ /احلفيان �أنّ ندوة الربكة التي ُتعقد ب�صورة دوري��ة يف �شهر
رم�ضان املبارك من كل عام ،تعر�ض بع�ض امل�سائل امل�صرفية امل�ستجدة ملناق�شتها
و�إبداء الر�أي ّ
ال�شرعي والفنّي فيها من قِ بل جمموعة من كبار العلماء والفقهاء
املعروفني على ال�صعيدين الإ�سالمي وال��دويل ،كما تبحث الندوة عن احللول
االقت�صادية للم�شكالت التي تعاين منها املجتمعات الإ�سالمية وا�ستنباطها من
االقت�صاد الإ�سالمي نظرية وتطبيق ًا ،وت�شجيع البحث العلمي يف جمال االقت�صاد
الإ�سالمي ورفع م�ستوى الوعي به .و�أ�شا َر املراقب ّ
ال�شرعي للبنك �إىل �أنّ امل�شاركني
ناق�شوا يف هذه الندوة العديد من املو�ضوعات على ر�أ�سها :مقا�صد وم���آالت
البيع يف الإ�سالم ،وواقع اال�ستثمار و�صكوك اال�ستثمار يف البنوك الإ�سالمية
وكيفية تطوير م�ؤ�س�سات و�أدوات اال�ستثمار يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية.

ّ

ن��ائ��ب امل��دي��ر ال���ع���ام :وس��ائ��ط ال��ت��واص��ل
ال��س��ي��دُ /
االجتماعي تساهم بفعالية يف ال��وص��ول إىل العمالء
�أكد ال�س ّيد /نائب املدير العام؛ الأ�ستاذ /الباقر
�أحمد النوري؛ �أنّ النّمو املتزايد يف ا�ستخدام
و�سائط التوا�صل االجتماعي ميكن �أن ي�ساهم
ب�شكل فعال يف حت�سني ال�صورة الذهنية عن
امل� ّؤ�س�سات امل�صرفية لدى اجلمهور من خالل فهم
احتياجات العمالء والتوا�صل املبا�شر معهم مبا
يلغي القيود النا�شئة عن ا�ستخدام و�سائل الإعالم
التقليدية يف التّ�سويق امل�صريف.

َ
فر�ض على
االجتماعية عرب االنرتنت ،ما
امل� ّؤ�س�سات التجارية ،وال �س ّيما امل�صرفية� ،صياغة
�إ�سرتاتيجية ف ّعالة لتحقيق االنت�شار املطلوب عرب
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،مبا ي�ساعدها يف
جمابهة املناف�سة املت�صاعِ دة والو�صول �إىل العمالء
احلاليني واملحتملني ب�شكل �أف�ضل من الو�سائل
التقليدية الأخرى املتعارف عليها.
أو�ضح الأ�ستاذ /حممد �سيد
ال�سياقَ � ،
ويف ذات ّ
�أحمد وراق؛ مدير �إدارة الت�سويق� ،أنّ االنفتاح
ال�سوق امل�صرفية يف العقود الأخرية
الذي �شهدته ّ
َ
أوجب
جعل املناف�سة �أكرث احتدام ًا الأمر الذي � َ
�ضرورة ا�ستغالل القنوات امل�ستحدثة يف الت�سويق
امل�صريف لتي�سري الو�صول �إىل العمالء واملحافظة
عليهم ،وهو ما ي�ستدعي احلاجة �إىل تبنّي وابتكار
خطط ت�سويقية قادرة على ا�ستيعاب والت�أقلم مع
هذا الواقع اجلديد.

و�أ�شا َر الأ�ستاذ /الباقر �أحمد النوري �إىل �أنّ
الت�سويق الإلكرتوين متجدّ د با�ستمرار من حيث
ي�س َر
ابتكار �أ�ساليب وقوالب جديدة الأمر الذي َّ
الو�صول �إىل اجلمهور امل�ستهدف ب�أقل تكلفة
وب�أ�سرع وقت ممكن ،و�أنّ هذه املعايري تنطبق على
الت�سويق عرب ال�شبكات الإجتماعية؛ حيث �أ�صبح
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي مثل (في�س
بوك ،تويرت ،يوتيوب ...الخ)ُ ،يتيح �إمكانية
التوا�صل املبا�شر مع اجلمهور امل�ستهدف من �أجل
ال�سوداين
إ�سالمي
ل
ا
في�صل
بنك
�
بالذكر
اجلدير
زيادة الثقة باخلدمات واملنتجات التى تقدّ مها
أنّ
ّ
امل�صارف� ،إىل جانب احل�صول على املزايا من زيارات ُيعد من امل� ّؤ�س�سات ذات االنت�شار الوا�سع والوجود
الر�سمية اخلا�صة النّ�شِ ط على مواقع التوا�صل االجتماعي عرب
العمالء املت�صفّحني لل�صفحة ّ
ال�شبكة العنكبوتية ،وذلك من خالل �صفحاته
بالبنك.
الر�سمية يف �أ�شهر و�أهم مواقع التوا�صل التي
ّ
ال�صلة ت�شمل:
و�أبانَ �سيادته �أنّ الإح�صائيات ذات ّ
ُت�شري �إىل وجود الكثري من امل�ستخدمني لل�شبكات
fibsudan1
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الأ�ستاذ  /الباقر �أحمد النوري
نائب املدير العام

@fibsudan

منتخب فرع عطربة يفوز بكأس الشهيد أبوبكر جلي للخماسيات
ا�ست�ضاف ملعب �سالح املدفعية بعطربة ع�شية
الأربعاء التا�سع ع�شر من �أغ�سط�س 2015م نهائي
ك�أ�س دورة ال�شهيد �أبوبكر جلى للخما�سيات،
والذي �شهد تتويج رواد منتخب بنك في�صل
اال�سالمى ال�سوداين  -فرع عطربة باللقب بعد
فوزهم على منتخب بنك �أمدرمان الوطني ,بعد
مباراة حما�سية و�أداء رفيع من جانب العبي
منتخب البنك الذين قدّ موا مباراة نالت ا�ستح�سان
املتابعني و�إ�شادة احلا�ضرين .حيث انتهت املباراة
الر�سمي بالتعادل ( )1-1ومن ثم
يف وقتها ّ
ُح�سمت بالركالت الرتجيحية ل�صالح الرواد.

وجرت العادة على تنظيم هذه الدورة �سنوي َا فى
�شهر رم�ضان املعظم فيما مت ت�أجيل املباراة النهائية
من قبل اللجنة املنظمة .وي�شرف على هذه الدورة
االحتاد الريا�ضي مبواقع العمل بوالية نهر
النيل املن�ضوي حتت لواء املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة بوالية نهر النيل ،وتهدف لتخليد ذكرى
ال�شهيد �أبوبكر جلي املدير ال�سابق لبنك �أمدرمان
الوطني فرع عطربة� ،إىل جانب تن�شيط الروابط
االجتماعية بني من�سوبي مواقع العمل املختلفة.
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����ش���رك���ة ال����ت�����أم��ي�ن الإ�����س��ل�ام����ي����ة ت��ع��ق��د

ورش�����ة ع��م��ل م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم������وال ومت���وي���ل اإلره�����اب
عقدت �شركة الت�أمني الإ�سالمية ور�شة عمل حول مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب مبقرها باخلرطوم بح�ضور  60من من�سوبيها ،حيث حتدث فيها
الدكتور حيدر عبا�س مدير وحدة املعلومات املالية ببنك ال�سودان املركزي
وموالنا عامر �أحمد �إبراهيم امل�ست�شار القانوين للّجنة الوطنية لغ�سل الأموال
والأ�ستاذ ال�صادق عثمان م�سئول وحدة التعاون الوطني والدويل بوحدة
املعلومات املالية والأ�ستاذة �أ�سماء خريي مدير وحدة التفتي�ش ببنك ال�سودان
املركزي.
وقد تناولت مفهوم االلتزام يف مكافحة غ�سل الأموال واملعايري الدولية ،كما
مت ا�ستعرا�ض قانون مكافحة غ�سل الأموال ال�سوداين والئحة قطاع الت�أمني
وحاالت اال�شتباه يف مكافحة غ�سل الأموال.
و�أكد الأ�ستاذ �أحمد �إبراهيم مدير �إدارة االلتزام ب�شركة الت�أمني الإ�سالمية
حر�ص ال�شركة على زيادة وعي العاملني بثقافة مكافحة غ�سل الأموال
و�إحاطتهم علم ًا باجلوانب النظرية والتطبيقية لقانون ولوائح غ�سل الأموال
ال�صادرة من اجلهات القانونية والرقابية ،م�ضيف ًا ب�أن الور�شة حققت �أغرا�ضها
التدريبية واملهنية.

ُ
ّ
ّ
هيئة الرقابة الشرعية تنظم

دورة الصريفة اإلس�لام��ي��ة ال��راب��ع��ة ملوظفي البنك
الرقابة ّ
ال�شرعية ببنك في�صل الإ�سالمي
نظمت هيئة ّ
ال�سوداين الدورة التدريبية الرابعة لل�صريفة
ّ
الإ�سالمية �أواخر مايو 2015م ،والتي ُر�شّ ح لها
�أربعة وع�شرون دار�س ًا من خمتلف الإدارات والفروع
حا�ضر
وا�ست�ضافها مركز الفي�صل الثقايف .حيث
َ
الرقابة ّ
ال�شرعية للبنك.
امل�شاركني فيها �أع�ضاء هيئة ّ

الأ�ستاذ  /ح�سن جعفر احلفيان
املراقب ال�شرعي للبنك
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و�أبانَ الأ�ستاذ /ب�شري علي عبد الكرمي؛ م�ساعد
الرقابة
املدير العام للقطاع الإداري �أن هيئة ّ
ّ
ال�شرعية بالبنك هي املخ ّولة بتكييف �أن�شطة البنك
وا�ستثماراته و�أعماله تكييف ًا �صحيح ًا من حيث ُ
احلكم
ال�شرعي والت�أكد من مطابقتها واتّ�ساقها مع ّ
ال�ضوابط
الإ�سالمية التي حتكم املعامالت املالية ،ولذا فقد ُعهِد
�إليها بتنفيذ والإ�شراف على برامج تدريبية يخ�ضع لها
العاملون بالبنك لتنمية معار ِفهِم يف جوانب املعايري
ّ
ال�شرعية املتعلقة ب�صي ِغ املُعامالت امل�صرفية واملالية،
اتّ�ساق ًا مع مقا�صد الإدارة العليا بالبنك الهادفة �إىل
تقومي املعامالت وتطوير الأن�شطة وحت�سني الأداء يف
�إطاره ّ
ال�شرعي.

أو�ضح الأ�ستاذ /ح�سن جعفر احلفيان؛
ال�سياقَ � ،
ويف ذات ّ
ّ
املراقب ال�شرعي للبنك� ،أنّ الهدف من هذه الدورات
التدريبية هو ف ْهم جوهر وم�ضمون مبادئ العمل امل�صريف
الإ�سالمي واملغزى الذي ق�صدتهُ ّ
ال�شريعة منها ،حيث �إنَّ
جلميع املعامالت املالية يف الفقه الإ�سالمي عِ ل ًال يف َ�سنِّها
ُ
البحث عن هذه
وج َب
ومقا�صدَ من ت�شريعها ،ومن هنا َ
والتعمق يف ف ْهمها لتجنُّب الوقوع
إدراك ُكنهِها
العِلل و� ِ
ُّ
ّ
يف املحظورات ال�شرعية �أو ُمالب�ستِهاُ ،م�شري ًا �إىل عدم
الإحاطة الكافية واال�ستيعاب الدّ قيق لهذه املبادئ،
يت�س ّبب يف الكثري من الإ�شكاليات عند تنفيذ العمليات
امل�صرفية املتوافقة مع ما َن ّ�صت عليه مبادئ ّ
ال�شريعة
الإ�سالمية ،وما يرتتّب على ذلك من ُ�سوء التطبيق لها
على �أر�ض الواقع .من هنا ظهرت احلاجة �إىل املعرفة
الوثيقة والإملام الوا�سع بالأحكام ّ
اخلا�صة
ال�شرعية
ّ
باخلدمات التي تقدّ مها امل� ّؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية.

ُ

يف منتداه الذي ع ِقد باخلرطوم ..

احتاد املصارف العربية يبحث عن آليات جديدة لتنمية املشروعات الصغرية
وق���ال الأ���س��ت��اذ /حممد ب��رك��ات؛ رئي�س احت��اد
امل�صارف العربية� ،إن املنتدى الذي افتتحه نائب
رئي�س جمهورية ال�سودان الأ�ستاذ /ح�سبو حممد
وعقد حتت رعاية حمافظ بنك
عبد الرحمنُ ،
ال�سودان املركزي؛ ال�س ّيد /عبد الرحمن ح�سن
عبد الرحمن� ،شهد م�شاركة وا�سعة من قيادات
وم�سئويل امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية العربية،
مو�ضح ًا �أن هناك م�شاركة قوية من �أع�ضاء احتاد
امل�صارف العربية لعر�ض جهود تنمية هذا القطاع
املهم ودور البنوك وال�صناديق االجتماعية يف
توفري التمويل والدعم له.

بحثت �أك�ثر من � 200شخ�صية م�صرفية ومالية
عربية �آليات جديدة لدعم وتنمية امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وتو�سيع دور القطاع امل�صريف
العربي ف��ى متويل ه��ذا القطاع لدعم التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،وذلك �ضمن فعاليات
منتدى "امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة – الطريق
�إىل التنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية،
والذي عقده احتاد امل�صارف العربية باخلرطوم
يومي  4و 5فرباير املا�ضي.

املالية يف دع��م وتنمية تلك امل�شروعات خلدمة
اقت�صاديات العامل العربي ،من خالل  6جل�سات
عمل ،تت�ضمن عددا من املحاور منها ،ال�شمول املايل
ودوره فى دعم هذا القطاع ،وا�سرتاتيجيات و�آليات
التمويل ال�صغر يف دع��م التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.

و�أ���ض��اف �أن املحاور تت�ضمن �أي�ضا دور م�ؤ�س�سات
�ضمان املخاطر يف دعم ومتويل امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وكذلك دور ال�صريفة اال�سالمية فى
حتقيق العدالة االجتماعية ،ودور احلا�ضنات يف
دعم هذا القطاع وخلق فر�ص عمل جيدة ،وكذلك
و�أ����ض���اف ب��رك��ات �أنّ ال����دور امل��ه��م ال���ذى تلعبه التمكني االقت�صادى وتفعيل م�شاركة امل��ر�أة بهذا
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف حتقيق التنمية املجال.
االقت�صادية واالجتماعية بات جليا يف ظل نظام
عاملي متغري ،و�أ�صبح هدف تنمية هذا القطاع خيار ًا من جهته ،لفت رئي�س احت��اد امل�صارف ال�سوداين
ا�سرتاتيجي ًا حتمي ًا لدعم القدرة االقت�صادية الأ�ستاذ /م�ساعد حممد �أحمد عبدالكرمي �إىل
للبلدان على التكيف والنمو مع تلك التغريات�« ،أهمية تهيئة البيئة املالئمة و�سن الت�شريعات
مو�ضحا �أن معظم الدول �أدركت �أهمية امل�شروعات وال��ق��وان�ين للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة»،
ال�صغرية واملتو�سطة ،حيث متثل �أك�ثر من  %90م�����ش��دد ًا ع��ل��ى «�أه��م��ي��ة تبني ال����دول العربية،
م��ن حجم امل�����ش��روع��ات يف غالبية اقت�صاديات ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل وحمفزة لنمو هذه
دول العامل ،كما �أنها توفر ما بني � %40إىل  %80امل�شروعات».
من �إجمايل فر�ص العمل ،ومتثل ن�سبة م�ساهمة
تتجاوز  %85من الناجت املحلى الإجماىل للعديد و�شدّ د رئي�س احتاد امل�صارف ال�سوداين خالل كلمته
من دول العامل ،كما يلعب التمويل الأ�صغر دور ًا على «�أهمية توجيه الدعم الفني واملايل الالزم من
جوهري ًا يف حتقيق التنمية االجتماعية من خالل ال�صناديق العربية والدولية لتنمية امل�شروعات
دوره يف تطوير ال�شرائح ال�ضعيفة واحلد من الفقر ال�صغرية واملتو�سطة» ،داعي ًا امل�صارف العربية �إىل
وتوفري فر�ص العمل ومتكني امل��ر�أة ون�شر ثقافة «�إف��راد ح ِّيز من التمويل واخلدمات املالية وغري
العمل احلر.
املالية وتطوير �صيغ التمويل وال�ضمانات و�آلياته»،
ً
الفتا �إىل «�أن امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة توفر
وقال و�سام فتوح� ،أمني عام احتاد امل�صارف العربية ،ما بني  40و %50من فر�ص العمل ،ومتثل ن�سبة %85
�أن امل��ن��ت��دى ناق�ش واق���ع امل�����ش��روع��ات ال�صغرية من الناجت املحلي للعديد من الدول العربية».
واملتو�سطة ودور القطاع امل�صريف وامل�ؤ�س�سات
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االقتصاد اإلس�لام��ي ينتقل إىل من��اذج أع��م��ال ناجحة
�أكد تقرير �صادر عن «مركز دبي لتطوير االقت�صاد ت�ست�ضيفها دب���ي ي��وم��ي  5و� 6أك��ت��وب��ر املقبل.
الإ�سالمي» �أن االقت�صاد الإ�سالمي �أخذ منعطف ًا
مهم ًا يف العام احلايل ،حيث انتقل من جمرد حماولة وق���ال ع��ب��داهلل حممد ال��ع��ور ،امل��دي��ر التنفيذي
�إثبات اجلدوى االقت�صادية �إىل العمل على تطوير مل��رك��ز دب���ي ل��ت��ط��وي��ر االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي:
من���اذج �أع��م��ال ناجحة وتطبيق ا�سرتاتيجيات ي���أت��ي �إ����ص���دار ال��ت��ق��ري��ر ،ل��ي���ؤك��د ال��ت��زام امل��رك��ز
عملية ،ف�ض ًال عن العمل على �إط�لاق حلول �أكرث و�شركائه بامل�ساهمة يف دفع عجلة منو االقت�صاد
�شمو ًال وجاذبية وق��ادرة على ا�ستقطاب جمهور الإ���س�لام��ي القائم على املعرفة يف دب��ي ودول��ة
عاملي �أو�سع عرب خدمات ومنتجات تعك�س االلتزام الإمارات عموم ًا ،وذلك يف �إطار اجلهود الرامية �إىل
بامل�س�ؤوليات االجتماعية والقيم الأخالقية .تكري�س مكانة دبي كعا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي.
ويت�ضمن التقرير ن�سخة حمدثة لـ«م�ؤ�شر االقت�صاد
الإ�سالمي العاملي» الذي مت طرحه يف عام  .2014و�أ����ض���اف :كلنا ث��ق��ة م��ن �أن ال��ت��ق��ري��ر اجل��دي��د
���س��ي�����ش��ج��ع رواد الأع�����م�����ال وق�������ادة ال��ق��ط��اع
ويعر�ض هذا امل�ؤ�شر املُركّب التوقعات امل�ستقبلية وامل�ستثمرين يف املنطقة العربية وخارجها ،على
ل��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي يف  70دول���ة ،تطوير ا�سرتاتيجيات عملية وف�� ّع��ال��ة وقابلة
ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن م����دى من���و الأ������ص�����ول ،مع للتنفيذ بحيث ت��رك��ز على ال��ف��ر���ص املتنامية
تركيز خا�ص على ال��وع��ي واحل��وك��م��ة واملعايري ل�لاق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي يف ب��ل��دان��ه��م املختلفة.
االجتماعية .و�إىل جانب تقرير «واقع االقت�صاد
الإ���س�لام��ي ال��ع��امل��ي»� ،سيتم �أي�ض ًا �إط�ل�اق تقرير ومن املقرر �أن يتناول التقرير اجلديد يف ن�سخته
خ��ا���ص ح���ول االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي الإ���س�لام��ي .ال�سنوية الثالثة اجلاري �إعدادها حالي ًا واملزمع
�إ���ص��داره��ا يف ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن � ،2015أح��دث
وك�شف التقرير ال�صادر بال�شراكة مع «توم�سون التوجهات والتطورات والإح�صائيات يف �سبعة
روي�ترز» ،وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة «دينار �ستاندرد» ق��ط��اع��ات رئي�سية لالقت�صاد الإ���س�لام��ي ال��ذي
لال�ست�شارات و�أب��ح��اث ا�سرتاتيجيات النمو ،عن ت��ق��در قيمته ب�تري��ل��ي��وين دوالر ومي��ث��ل حالي ًا
بع�ض �أب���رز التوجهات الأول��ي��ة وحم���اور تقرير امل�ستهلكني امل�سلمني ب�شكل �أ���س��ا���س��ي .وي��رك��ز
«واق��ع االقت�صاد الإ�سالمي العاملي لعام  -2015التقرير على قطاعات عديدة ت�شمل التمويل
 ،»2016وذل���ك �ضمن اال���س��ت��ع��دادات لفعاليات الإ���س�لام��ي والأغ���ذي���ة وال�����س��ي��اح��ة والأزي�����اء
«ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة لالقت�صاد الإ���س�لام��ي» التي والإع�ل�ام والرتفيه وامل�ستح�ضرات الدوائية.

بنك إجنلرتا املركزي يتجه إىل التعامل مع املصارف اإلسالمية
ق��ال املدير التنفيذي للأ�سواق يف بنك �إجن��ل�ترا امل��رك��زي ،كري�س �ساملون
� ،إن بنك �إجن��ل�ترا امل��رك��زي ي��در���س اف�ضل ال�سبل لقبول الأ�سهم ك�ضمان
يف عملياته ال�����س��وق��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل�����ص��ارف ال��ت��ي تعمل
وف���ق �أح��ك��ام ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة .وي��ق��ب��ل ال��ب��ن��ك بالفعل ال�سندات
والأوراق املالية املدعومة ب�أ�صول و�أن���واع معينة من القرو�ض ك�ضمان.

وي�����ش��ار �إىل �أنّ ال��ت��م��وي��ل الإ����س�ل�ام���ي من���ا ،بن�سبة ت���راوح���ت ب�ي�ن 15
و %20خ��ل�ال الأع��������وام الأخ����ي���رة ،ذل����ك ح�����س��ب درا�����س����ة �أ����ص���دره���ا
ال���دك���ت���ور ل���وران���ت م����ارل��ي�ري ،امل��خ��ت�����ص يف �أدوات امل����ال الإ���س�لام��ي��ة،
وب�����ح�����������س�����ب ال���������درا����������س���������ة ،ف�����ق�����د �أ������ص�����ب�����ح�����ت امل�����������ص�����ارف
الإ������س��ل��ام�����ي�����ة م����ن����اف���������س���� ًا ق������وي������ ًا ل����ل����م���������ص����ارف ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة.

ويف كلمة �أل��ق��اه��ا �أم���ام متعاملني يف �سوق امل��ال ال�بري��ط��اين ،ق��ال كري�س
�ساملون �إن قبول الأ���س��ه��م �سيكون معقدا و�سي�ستغرق حتى ال��ع��ام املقبل
ع��ل��ى الأق����ل ،و�أ����ض���اف �أن ب��ن��ك �إجن��ل�ترا ي���أم��ل يف �إع��ل�ان امل��زي��د ب�ش�أن
ق��ب��ول �ضمانات متوافقة م��ع ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ق��رب نهاية ال��ع��ام.

وي���ق���دّ ر ال��ب��ن��ك ال����دويل يف �إح�����ص��ائ��ي��ات��ه ال�����ص��ادرة يف ف�براي��ر���/ش��ب��اط
 ،2015م����وج����ودات امل�������ص���ارف الإ���س�لام��ي��ة مب��ب��ال��غ ت��ت��راوح ب�ي�ن 1.5
ت��ري��ل��ي��ون وت��ري��ل��ي��وين دوالر .ويف امل��ق��اب��ل ،ف�����إن م���وج���ودات امل�����ص��ارف
التقليدية ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ف���روع ت��ق��دّ ر ب��ح��واىل  8.3ت��ري��ل��ي��ون��ات دوالر.
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أصول التمويل اإلسالمي يف منو مضطرد خالل العام 2015
�أ�شار تقرير �أ�صدرته �شركة "بيتك للأبحاث" املحدودة �إىل �أن �صناعة التمويل
الإ�سالمي �ست�ستمر يف زخم النمو ،مدفوعة بعوامل العر�ض والطلب ،واملزيد
من الإمكانات والفر�ص التي توفرها اجلهات احلكومية وهيئات التنظيم
والرقابة املالية على م�ستوى العامل.

و�أ�����ض����اف ال��ت��ق��ري��ر �أن ال�ترك��ي��ز ���س��ي��ك��ون �أي�������ض��� ًا ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق
ت���ق���دمي امل���ن���ت���ج���ات واخل�����دم�����ات ل���ل���و����ص���ول �إىل ق����اع����دة �أو�����س����ع م��ن
ال���ع���م�ل�اء م��ث��ل م��ن��ت��ج��ات �إدارة ال���ث���روات الإ����س�ل�ام���ي���ة ل�ل��أث���ري���اء،
وحلول متويل التجارة الإ�سالمية لل�شركات ،وتعزيز وتطوير املهارات والتعليم
وم�ستوى الأبحاث من �أجل حت�سني كفاءة �صناعة التمويل الإ�سالمي ،و�إثراء
القدرات الإبتكارية.

وتوقع التقرير  -الذي يرتكز حول توقعات التمويل الإ�سالمي يف � -2015أن
توا�صل �صناعة التمويل الإ�سالمي ر�سم معدالت منو كبرية مكونة من رقمني
يف جميع القطاعات ،و�أن ي�صل �إجمايل موجودات التمويل الإ�سالمي �إىل  2.4و�أو�ضح التقرير �أن دور اململكة العربية ال�سعودية يربز ك�أحد �أكرب البلدان يف
تريليون دوالر يف نهاية .2015
قطاع اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية عاملي ًا "با�ستثناء �إيران" يف عام ،2014
�إذ �شكلت اململكة ن�سبة  %18من الأ�صول امل�صرفية الإ�سالمية العاملية ،تليها
ورجح �أن ي�صل �إجمايل �أ�صول القطاع امل�صريف الإ�سالمي �إىل  1.8تريليون ماليزيا بن�سبة  ،%13ثم الإمارات بنحو  ،%7فالكويت بن�سبة  ،%6وقطر مبا
ّ
دوالر ،على �أن يكون مدى ال�سنوات القليلة املقبلة تركيز ال�صناعة يف �أربعة يعادل .%4
�أطياف رئي�سية من النمو ،وهي تعزيز اال�ستقرار املايل وتقوية الروابط
بني البلدان العاملة يف جمال التمويل الإ�سالمي ،والو�صول �إىل الأن�شطة كما توقع �أن ت�شهد �أ�سواق اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية املتقدمة يف دول
والفر�ص املحتملة لالقت�صاد احلقيقي ،من �أجل تو�سيع ح�صة م�شاركة التمويل جمل�س التعاون اخلليجي واملناطق الآ�سيوية املزيد من التطور والتح�سن فيما
الإ�سالمي يف ال�سوق من خالل دعم االحتياجات التمويلية لربامج تطوير يتعلق باخلدمات املقدمة ،و�أن يكون هناك تطورات ت�شريعية وتنظيمية
البنية التحتية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وماليزيا.
كبرية من قبل اجلهات املالية الرقابية والتنظيمية.

ُّ
ً
للجمعية��وك وامل�����ؤس�����س�����ات امل���ال���ي���ة
����ام�ا ل���ل���ب���ن�
����ع�
اجمل����ل����س
�ي��س�
���ودانال�رئ�
ال���س
ال������دويل ي���وق���ع���ان م���ذك���رة ت��ف��اه��م
الحتادوال���ب���ن�
اإلس�ل�ام���ي���ة
��كالعربية
املصارف
العمومية
ّ

ّ
وقع كل من املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( )CIBAFIالإ�سالمية ،وتعزيز الأط��ر الرقابية والإ�شراقية ،وتبادل الأفكار حول
الذي ميثل املظلة الر�سمية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،والبنك الدويل املمار�سات ال�سليمة واخلربات يف هذه ال�صناعة ،مبا يف ذلك املمار�سات ال�سليمة
( ،)World Bankمذكرة تفاهم لتعزيز تطور املالية الإ�سالمية على يف جماالت الأعمال ،و�إدارة املخاطر ،وتطوير ال�سوق».
م�ستوى العامل وتو�سيع نطاق ا�ستخدامها ك���أداة فاعلة لتمويل التنمية يف
جميع �أنحاء العامل ،مبا يف ذلك يف الدول غري الإ�سالمية.
من جانبه ،ق��ال الأم�ين العام للمجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية عبد الإل��ه بلعتيق «�ستعمل ه��ذه االتفاقية على تعزيز دور
وت�ؤ�س�س مذكرة التفاهم لتعاون م�ستقبلي يف جماالت �إنتاج ون�شر املعرفة ،املجل�س العام ك�صوت مدافع عن �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية �أمام
وا�ستخال�ص وتبادل الدرو�س امل�ستفادة من التجارب واملمار�سات ،وت�شجيع املنظمات الدولية ،واملنظمات الدولية الوا�ضعة للمعايري واجلهات الرقابية
البحث العلمي وتعزيز الوعي ،وحت�سني القدرات يف �صناعة اخلدمات املالية والإ�شراقية ،ع�لاوة على دعم الأه��داف اال�سرتاتيجية للمجل�س العام يف
الإ�سالمية.
البحوث واملن�شورات وكذلك التوعية وتبادل املعلومات».
وق��ال رئي�س املالية الإ�سالمية ،التابع لق�سم املالية وممار�سات الأ�سواق
العاملية بالبنك الدويل �أبايومي الأودي «ي�ؤكد توقيع مذكرة التفاهم هذه
التزام البنك الدويل بتطوير �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية �أنّ «تو�سع
هذه ال�صناعة �سي�ؤثر حتما على طريقة تطور التمويل عامليا يف دعم �أن�شطة
قطاعات االقت�صاد احلقيقي وامل�ساهمة يف الت�صدي ومعاجلة حتديات الفقر
املدقع وتعزيز الرخاء امل�شرتك ونتطلع �إىل العمل مع املجل�س العام للبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�شكل وثيق «لرت�سيخ الأ�س�س امل�ؤ�س�ساتية للمالية

وت�سعى مذكرة التفاهم هذه �إىل تطوير وتعزيز دور �صناعة اخلدمات املالية
الإ�سالمية على م�ستوى العامل ،حيث ي�ستند التفاهم اىل �أهمية قطاع املالية
الإ�سالمية يف التنمية االقت�صادية .لذلك �ستعمل امل�ؤ�س�ستان من خالل مذكرة
التفاهم على تذليل ال�صعوبات �أمام تطور وانت�شار ال�صناعة ك�أحد روافد
االقت�صاد العاملي املحفزة للنمو امل�ستدام ،وذلك من خالل �إ�صدار بحوث وعقد
ندوات ذات �صلة.
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إضاءة

مركز خدمة العمالء بالبنك

الأ�ستاذ  /حممد �سيد �أحمد وراق
مدير �إدارة الت�سويق

اتّ�����س��اق�� ًا م���ع �إط��ل��اق ال��ب��ن��ك ل��ل��ع��دي��د م���ن اخل���دم���ات امل�����ص��رف��ي��ة
ال�����س��وداين ملركز
احل��دي��ث��ة ،ج���اء ت��د���ش�ين ب��ن��ك في�صل الإ���س�لام��ي ّ
بحلّته اجل��دي��دة مبباين مركز الفيحاء التجاري
خدمة العمالء ُ
يف �سياق �س ْعي امل� ّؤ�س�سة الدائم واحلثيث �إىل تطوير مرافقها اخلدمية،
و�أكد الأ�ستاذ حممد وراق مدير �إدارة الت�سويق �أن مركز خدمة العمالء
واف��ر من اخل��دم��ات والت�سهيالت
هو خطوة �أت��ت �أي�ضا لتقدمي ق��د ٍر
ٍ
مو�سع يخت�ص بتقدمي الدعم الالزم
للعمالء .وخدمة العمالء هو مركز ّ
للعمالء والر ّد على اال�ستف�سارات عرب موظفني م�ستعدّ ين طوال الوقت
جلميع الطلبات والإجابة عن الأ�سئلة ال�شائعة ما يوفر على العميل
عناء الذهاب �إىل عدة �أماكن لإنهاء معاملته ،ويتم ذلك بالتن�سيق مع
جميع الإدارات والأق�سام بالبنك.
يت�ضمن مركز خدمة العمالء قاعدة معلومات حديثة متعددة االجتاهات
واالهتمامات تخ�ضع ل�صيانة و�إمدادات فنية دورية من ِقبل فريق مركز
ال�سوداين ،وذلك ل�ضمان توفر
خدمة العمالء ببنك في�صل الإ�سالمي ّ
ال�صلة لعا ّمة اجلماهري.
جميع املعلومات ذات ّ
وع��ل��اوة ع��ل��ى ذل����ك ،ف�����إن ط��ال��ب��ي اخل���دم���ة ب���إم��ك��ان��ه��م ال��ت��وا���ص��ل
م����ع م���رك���ز خ���دم���ة ال���ع���م�ل�اء ع��ب�ر م���وق���ع ال���ب���ن���ك الإل����ك��ت�روين
 www.fibsudan.comوعرب هاتف خدمة العمالء  6161على مدار
الـ � 24ساعة.
دليل استخدام خدمة الرسائل
القصيرة عبر الموبايل

يقوم املركز بالعديد من املهام على �سبيل املثال ولي�س احل�صر:
 /1الرد على ا�ستف�سارات العمالء عن كافة اخلدمات التي يقدمها البنك
وتلقى املقرتحات واملالحظات.
 /2تقدمي احللول لعمالئنا الكرام وذلك بتلقّي ال�شكاوى التي تتعلق
بالبطاقات امل�صرفية وال�صرافات الآلية وكل ماهو منوط بهما.
يقدم املركز خدماته عن طريق واجهتني هما:
 /1خدمة العمالء وذل��ك عن طريق تلقي ال�شكاوى واال�ستف�سارات
ب�صورة مبا�شرة من العميل وتق ّبل املالحظات واملقرتحات.
 /2عن طريق الهاتف وذلك من خالل ا�ستقبال ات�صاالت العمالء.
خطوات تعامل موظف املركز مع العميل-:
وذلك عن طريق نافذتي تقدمي اخلدمة امل�شار �إليها:
 /1يطلب املوظف البيانات التالية (ا�سم العميل ,رقم البطاقة امل�صرفية
"وذلك يف ما يتعلق بالبطاقة �أو احل�ساب امل�صريف" ،رقم الهاتف ,وطبيعة
املالحظة).
 /2يتم الت�أكد من بيانات العميل وذلك عن طريق مطابقتها يف نظام
البطاقات (� )CMSأو نظام ال�صرافات الآلية (.)Alaric ATMs
 /3يتم �إخطار العميل باملطلوبات ملعاجلة املالحظة� ،أو توجيهه جلهة
حم��دّ دة �إذا كانت امل�شكلة تتطلب رج��وع العميل للبنك ال��ذي بطرفه
احل�ساب (بنوك �أخرى) �أو رجوع العميل �إىل فرعه (عمالء البنك).

 التسجيل لخدمة الرسائل القصيرة تنشيط بطاقة الصراف اآللي طلب تجديد بطاقة الصراف اآللي طلب معرفة الرصيد تغيير رقم المرور تسجيل منازعة -استفسار عن منازعة

**5رقم البطاقة#
**1رقم البطاقة#
**8رقم البطاقة#
**2رقم المرور*آخر أربعة أرقام بالبطاقة#
**5رقم المرور الجديد*رقم المرور القديم#
**6رقم البطاقة #
**7رقم البطاقة #

 رقم املرور لأول ا�ستخدام هو ( )0000ما مل يتم تغيريه. رقم املرور ال عالقة له بالرقم ال�سري اخلا�ص ببطاقة ال�صراف الآيل. -جميع الر�سائل يتم �إر�سالها �إىل الرقم 0900003333
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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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