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املــــدير العـــــام:

امل�سـئولية الإجتماعـية
مبد�أ وعمل ببنك في�صل
الإ�ســـالمي ال�ســــوداين
تبنى امل�سئولية الإجتماعية ببنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين وفق اطر تهدف �إىل تعزيز هذا املفهوم يف جمال العمل
الطوعي حتقيق ًا مل�شروعات التنمية الإقت�صادية والعمل على تنميتها جمتمعي ًا وملزيد من العناية بالعاملني وتعظيم ًا
للحقوق واملكت�سبات.
وت�أتي ر�سالة البنك جتاه املجتمع ودوره الرائد يف وقت باتت تت�شكل فيه احلاجة املا�سة �إىل مبادرات ت�سهم يف حتقيق
جملة من الأهداف وت�ؤ�س�س لتعميق جتربة البنك الإقليمية والعاملية ورفدها بالأن�شطة والربامج املتعددة واملتنوعة يف
�سد حاجيات املواطن �أينما كان.
ري يف ن�شر ثقافة العمل الإجتماعي وتعظيمه على امل�ستويني املحلي والعاملي مما كان له الأثر الفعال
وللبنك دو ٌر كب ًٌ
يف العديد من الت�صنيفات التي نالها وح�صل عليها البنك يف ال�سنوات الأخرية ،ومن جانب �آخر ف�إن للبنك ف�ضل
الريادة يف �إر�ساء جتربة االقت�صاد الإ�سالمي والت�أمني التعاوين فهو ثاين م�صرف �إ�سالمي يف العامل ا�ستطاع �أن
ين�شئ �أول �شركة ت�أمني �إ�سالمية يف العامل م�ؤ�س�س ًة �أول نظام تكافل �إجتماعي منظم� ،أ�صبحت الآن مرجع ًا �أ�سا�سي ًا
يقوم بتلبية كافة احتياجات العمالء يف هذ املجال.
ومن منطلق اهتمام البنك بامل�سئولية االجتماعية ونظرة البنك للعميل ك�شريك باعتباره �أحد �أهم املحاور الرئي�سية
التي ي�ؤمن بها البنك والتي من خاللها ي�شارك يف العديد من الأن�شطة الداعمة للتنمية االجتماعية وحر�صه الدائم
على تطوير املجتمع.
يويل البنك اهتماما كبريا خلطط اخلدمات والتنمية االجتماعية والثقافية ،وهو ينظم دورات �سنوية ملناف�سات كرة
مزيد
القدم ويقدم امل�سابقات يف �شهر رم�ضان الكرمي والتي جتمع بني التثقيف والرتفيه والك�سب وتهدف �إىل حتقيق ٍ
من التوا�صل االجتماعي مع كافة ال�شرائح وتتيح جما ًال وا�سع ًا للتفاعل حول الثقافة امل�صرفية وخمرجاتها ،ومت تتويج
هذه الأن�شطة بالعمل على ت�أ�سي�س مركز الفي�صل الثقايف ليكون هرم ًا عمالق ًا ت�شع منه الثقافة لكافة فئات املجتمع.
ا�ستطعنا وبحمد اهلل �أن نحقق الأهداف املرجوة من خالل هذه املنا�سبات وكانت هذه البطولة حقيقة ج�سر ًا للتوا�صل
بني ال�شركات والإدارات ومناء ًا للأذهان والأبدان.
علي عمر �إبراهيم فرح
املدير العام
بنك في�صـل الإ�سالمي ال�سوداين

3

عدد خا�ص

الن�شاط الريا�ضي
ببنك في�صل
الإ�سالمي
ال�سوداين
	�إميان ًا من بنك في�صل الإ�سالمي
ال�سوداين بالدور املتعاظم للريا�ضة
وبجوانبها املختلفة للنمو بدن ًيا وعقل ًيا ونف�س ًيا
واجتماع ًيا وتقوية الروابط الإجتماعية
بني العاملني ور�صفائهم يف امل�ؤ�س�سات
الأخرى،فقد �أوىل البنك الن�شاط الريا�ضي
اهتمام ًا كبري ًا وا�ستطاع �أن يحقق من خالله
العديد من املكا�سب على جميع امل�ستويات
االقليمية واملحلية والداخلية طيلة م�شاركاته
يف جماالت الأن�شطة الريا�ضية املختلفة
واملتعددة،كما �أ�سهمت الأن�شطة الريا�ضية
التي ينظمها البنك يف تقوية الن�سيج
الإجتماعي الداخلي لكل العاملني ،وعملت
على خلق م�ساحة للرتفيه بعيد ًا عن زخم
الأعمال الر�سمية.
ولأن كرة القدم متثل اللعبة ال�شعبية الأوىل
على م�ستوى العامل �أجمع  ،وماجتده من
�إهتمام �إعالمي وجماهريي كبريين ،جاءت
النظرة الكلية بالإهتمام بها ملا تذخر به من
�إمكانات ميكن �أن تعني البنك على عك�س
ر�سالته الإجتماعية بجانب توطيد عالقاته
بني البنوك وامل�ؤ�س�سات وكافة �شرائح
املجتمع.
ثم جاءت الإ�سرتاتيجية حتمل م�سودة
الأهتمام بالن�شاط الريا�ضي م�سنودة من
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الإدارة العليا للبنك بجميع م�ستوياتها وهي
تقدم كل املعينات والت�سهيالت لتوفري ودعم
مثل هذه امل�شروعات ،وقامت باال�ستجابة
لكل احتياجات الأمانة الريا�ضية يف كل
امل�شروعات التي من �ش�أنها �أن تط ّور
قدرات العاملني بالبنك دعم ًا للم�سئوليات
الإجتماعية ،وتنعك�س �إيجاب ًا على الأداء
والنتائج ،ال�شيء الذى م ّكن الأمانة الريا�ضية
من تنظيم عدد من الفعاليات الريا�ضية
ات�سمت جميعها بالنجاح والتفوق ،فكان من
بينها:
امل�شاركة يف بطولة النقابة العامة للم�صارفو�شركات الت�أمني يف كرة القدم والتتويج
بك�أ�س البطولة،حيث �أن منتخب البنك كان
حامل لقب �آخر بطولة �أعدت ّ
ونظمت.
امل�شاركة يف خما�سيات كرة القدم التيينظمها بنك ال�سودان املركزي ،حيث حاز
منتخب البنك على املركز الثاين يف �آخر
بطولة مت تنظيمها.
�إعداد وتنظيم بطولة لكليات جامعةاخلرطوم بالتن�سيق مع وحدة الرتبية
الريا�ضية وعمادة �شئون الطالب باجلامعة.
�إعداد وتنظيم بطولة ك�أ�س املدير العاملبنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين لكرة القدم
يف ثالث ن�سخ متتالية مب�شاركة ال�شركات
التابعة للبنك.

�إعداد وتنظيم خما�سيات كرة القدملإدارات وفروع البنك بوالية اخلرطوم.
تنظيم منا�سبات ريا�ضية �ضمن احتفاالتاللجنة القومية العليا لتكرمي �سمو الأمري
حممد الفي�صل �آل �سعود ،رئي�س جمل�س
الإدارة.
�إعداد وتنظيم م�سابقات الأن�شطةالريا�ضية املختلفة للعاملني بالبنك يف العديد
من املنا�سبات.
ا�شراك العاملني يف عدد من �صاالتالألعاب الريا�ضية يف جميع الواليات التي
يعمل فيها البنك.
هذه املكا�سب و�أخرى عديدة ،حر�صت الأمانة
الريا�ضية بنقابة العاملني ببنك في�صل
اال�سالمي ال�سوداين ب�أن تكون يف مقدمة
الربامج من حيث التمثيل وامل�شاركة بفعالية
وذلك بف�ضل الدعم الكبري من قبل االدارة
العليا� ,إميان ًا منها ب�أن ما حتقق من جناح
يدل على �ضرورة االهتمام بالعمل و تطويره .
مع الت�أكيد على �أن جميع الأن�شطة �إجتماعية
كانت �أو ريا�ضية �أو ثقافية تقوم على ر�ؤية
متقدمة يف الريادة والتم ّيز اللتان تنتظمان
امل�ؤ�س�سة �شعار ًا وعم ًال ال قو ًال،علىكافة �أوجه
ون�شاطات البنك التي ت�ساعد ب�صورة فعالة
يف حتقيق الأهداف الكلية.
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بطولة دورة ك�أ�س املدير العام (الثالثة) لكرة القدم
مبادرة ريا�ضية تخدم املجتمع وت�شجع املواهب
نظمت الأمانة الريا�ضية بالهيئة الفرعية لنقابة امل�شورة الفنية وال ّن�صح ودعم البطولة باخلربات الفنية مما �أدى
العاملني ببنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين بطولة ك�أ�س املدير اىل ارتفاع م�ستوى الأداء الكلي .
العام (الثالثة) لبنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين،والتي افتتحت
م�ساءيوم الثالثاء املوافق  29مايو 2012م بنادي الأ�سرة و�شهدت هذه البطولةم�شاركة وا�سعة من قبل امل�س�ؤلني بالدولة يف
القطاع الريا�ضي تتمثل يف م�شاركة وح�ضورد .جنم الدين املر�ضي
باخلرطوم وا�ستمرت حتى  18يوليو 2012م.
 مدير �إدارة الريا�ضة بوزارة ال�شباب والريا�ضة االحتادية �إنابة�إنعقدت البطولة يف دورتها الثالثة وهي حتت �شعار (الريا�ضة عن وزير ال�شباب والريا�ضة الأ�ستاذ الفاحت تاج ال�سرعبداهلل،
ج�سرا للتوا�صل ومناء للأذهان والأبدان) و�أ�ستطاعت �أن تربز واال�ستاذ الطريفي ال�صديق نائب رئي�س االحتاد ال�سوداين
وجودها يف الو�سط الريا�ضي و�أ�صبحت م�شاركتها فعالة و�أ�صدا�ؤها لكرة القدم ،واخلبري كمال �شداد ،واحلكم الدويل الفا�ضل �أبو
على �أثري و�سائط الإعالم املختلفة م�شهودة ومرئية ،وذلك �شنب  ،والكابنت حممد عبداهلل مازدا ،والكابنت في�صل العجب،
بف�ضل الوعي الكبري الذي �ساد جمتمع بنك في�صل الإ�سالمي والأ�ستاذ /كمال حامد ،وقادة ورجال العمل امل�صريف و الريا�ضي
ال�سوداين و�شركاته وم�ؤ�س�ساته ب�ضرورة ممار�سة الريا�ضة من و�أجهزة الإعالم امل�سموعة واملرئية واملقروءة  ،هذا بجانب
�أجل ال�صحة ومناء الأبدان ،و�أ�صبحت الريا�ضة جزء ًا من �أ�سلوب احل�ضور اجلماهريي الكبري يف كل املباريات وتفاعله اليومي معها
ونهج جمموعة العاملني و�أ�سرهم وهي تعلن ر�ضاها التام لتفاعل ومع �إبداع وتفاعل امل�شجع املعروف (ود اجلنيد) وهو يداوم على
جمتمع (الرواد) مع الفعاليات املتعددةوالتعاون الكبري والوا�ضح امل�شاركة يف كل فعاليات وليايل البطولة.
بني غالبية الأجهزة الإدارية والفنية املتخ�ص�صة يف تقدمي
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الإفــــــتـتـاح

نادي الـخرطوم للت�صوير ال�ضوئي
يف تغطية مباريات البطولة
بقيادة �شيخ امل�صورين (جاهوري) ح�ضور
وا�سع لع�ضوية نادي اخلرطوم للت�صوير ال�ضوئي يف �أوىل
مباريات بطولة ك�أ�س املدير العام الثالثة لكرة القدم وقد
�شهدت مواجهات �ساخنة ملنتخب �شركات الفي�صل والذى
ي�ضم �شركات (الفي�صل العقارية والفي�صل للأوراق املالية
وال�شركة الإ�سالمية للتجارة واخلدمات)�ضد منتخبات
�أمدرمان و بحري.

�شهد حفل االفتتاح تقدمي فقرات متنوعة
و�أجريت فيه مباراة احتفالية على هام�ش افتتاح البطولة
بني منتخبى النجوم الدوليني بقيادة الكابنت في�صل

العجب ومنتخب ال�سودان للنا�شئني حتت �إ�شراف املدرب القدير
�شرف الدين �أحمد مو�سى ،وفاز باللقاء الدوليون بنتيجة ثالثة
�أهداف مقابل هدفني بعد �أن قدم النا�شئون مباراة كبرية و�أدار
املباراة احلكم الدويل معتز عبدالبا�سط.

قوون  ..م�ؤهلة يف تغطية
الأحداث الريا�ضية
قدمت قناة (قوون) جتربة ممتازة وقامت مبجهود
كبري ومقدر يف تغطية �أحداث البطولة وكانت على م�ستوى
التطلعات ،وهي م�ؤهلة لفعل هذه الأدوار ،كيف ال وعلى ر�أ�سها
اال�ستاذ رم�ضان �أحمد ال�سيد املدير العام للقناة ،حيث قام
با�ستنفار الوحدة املتخ�ص�صة من �أجل تغطية هذه الفعالية ن�سبة
للدور الكبري والأهمية التي حتظى بها امل�ؤ�س�سة ،هذا بجانب
عك�س كل الن�شاط الريا�ضي املتعدد وما �صاحب ذلك من فعاليات
�إجتماعية واقت�صادية هامة.
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�ضيــــــوف البطــــــولة

حظيت الدورة بح�ضور وم�شاركة عدد كبري من رموز املجتمع وحملة
لواء الريا�ضة ج�سر للتوا�صل ،وخا�صة رموز الن�شاط الريا�ضي
يف ال�سودان� ،إذ كان على ر�أ�سهم اخلبري كمال �شداد واال�ستاذ
الطريفي ال�صديق واحلكم الدويل الفا�ضل �أبو�شنب والإ�ستاذ
كمال حامد واال�ستاذ عبدالرحمن عبدالر�سول واالعالمي ابراهيم
الد�سوقي ورئي�س نادي اخلرطوم للت�صوير ال�ضوئي الأ�ستاذ حق
اهلل ال�شيخ ومن املدربني الكابنت حممد عبداهلل مازدا ،والكوت�ش
�إ�سماعيل عطا املنان و�شوقي عبدالعزيز وعاطف القوز وحممود
جباره ال�سادة والأ�ستاذ طارق التهامى على ح�سني ،رئي�س هيئة

نادي الأ�سرة
ن�شيد بالدور الكبري الذي تقوم به هيئة الرباعم
والنا�شئون ونادي الأ�سرة باخلرطوم يف تنظيم منا�سبات
بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين الريا�ضية ،ملا يتمتع به
النادي من ت�أ�سي�س جيد لقاعدة �أن�شطة ريا�ضية مكتملة
املحاور ،ويعد النادي هو الداعم الأ�سا�سي لكل الأن�شطة
يف جميع النواحي الفنية والإدارية ،مما �ساهم يف �إجناح
تلك الفعاليات ،خا�صة ان النادي ا�ست�ضاف العديد من
البطوالت واملنا�سبات.

الرباعم والنا�شئني واال�ستاذ معال ابراهيم نائب الرئي�س والنجم
الكبري في�صل العجب ،والكابنت حممد علي دينل�سون والنجم مدثر
كاريكا ،وامل�شجع املعروف (ود اجلنيد) وعدد من رموز املجتمع
الريا�ضي والإجتماعي والإعالمي ،كانوا هم �أبرز ح�ضور املباريات
و�شاركوا يف تر�شيح جنوم املباريات واللقاءات ويف منحهم الهدايا
بجانب حديثهم عن خربات الريا�ضيني امل�شاركني يف مثل هذه
املنا�سبات ،وعن جتاربهم يف ذلك لتعم الفائدة على جميع �أع�ضاء
البطولة وامل�شاركني فيها وجمهورها.

حــــكام البطــــولة
	�أ�سهم يف �إدارة مباريات البطولة عدد من احلكام منهم
(الفا�ضل �أبو �شنب-معتز عبدالبا�سط�-صالح مدير-ه�شام
عبدالرحمن-املعز على حممد-اجليالين ابو احل�سن-عماد
عبداهلل ال�شيخ�-صديق الطريفي-حممد ح�سن-حممد الأمني-
معاذ حممد – عمر حامد-ن�صر الدين رحمة اهلل-حممود عمر-
عالء الدين عو�ض�-صالح حبيب اهلل -جمتبى �صالح-هيثم
عيد-ناجي الفاحت -و�أبوبكر �صديق).
بنك في�صـل الإ�سالمي ال�سوداين
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بنك في�صل الإ�سالمي يرعى م�سابقات االحتاد العام للرباعم والنا�شئني وال�شباب ويتب ّنى منتخب النا�شئني

الطريفي ي�شيد باملدير العام وي�ؤكد ب�أنهم يتطلعون ل�شراكة حقيقية يف �إطار برامج امل�سئولية الإجتماعية

يف لقاء رئي�س االحتاد ال�سوداين لكرة القدم
بالإنابة رئي�س جلنة املنتخبات الوطنية الأ�ستاذ �أحمد الطريفي
ال�صديق باملدير العام لبنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين ،الأ�ستاذ
علي عمر �إبراهيم فرح ،تناول اللقاء �سبل التعاون امل�شرتك بني
الطرفني يف العديد من امل�شروعات الإجتماعية والريا�ضية و�أ�شاد
الطريفي ب�إنفتاح امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية على الريا�ضة

والإهتمام بها ب�إقامة الدورات الريا�ضية ُم�شيد ًا بالدورة الريا�ضية
للمدير العام لبنك في�صل اال�سالمي ال�سوداين التي تنظمها الهيئة
النقابية والأمانة الريا�ضية بالبنكُ ،م�شيد ًا باملجهودات الكبرية
واملبذولة لإجناح هذه الدورة ،م�ؤكد ًا على الدور الكبري للريا�ضة
للجميع وما حتققه من �أهداف.

املدير العام :نتطلع �إىل �شراكة جمتمعية يف �إطار م�سئوليتنا الإجتماعية
	�أ�شار الأ�ستاذ /علي عمر �إبراهيم فرح املدير العام
للبنك �إىل �أنهم يتطلعون ل�شراكات مع العديد من امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية والتي ت�أتي يف �إطار امل�سئولية الإجتماعية للبنك.
و�أ�شار �إىل �أنهم �سيدعمون املنتخب الوطني بجانب العديد من
امل�شروعات بالدعم والتمويل الأ�صغر الذي �سي�شمل �شريحة
الريا�ضيني وامل�شاركة يف ت�أهيل الكوادر الفنية بالإحتاد
ال�سوداين لكرة القدم.و�أ�ضاف �سيادته ب�أن جمل�س �إدارة البنك
و�إدارته التنفيذية تهتم بكل الق�ضايا وامل�شروعات الإجتماعية
والريا�ضية والثقافية وتعمل على الإ�سهام يف دعمها وفق خطط
وبرامج متعددة.
مل تعد الريا�ضة جمرد تناف�س من �أجل الفائز واخلا�سر لكنها
�أ�صبحت �صناعة تت�سارع عليها امل�ؤ�س�سات والأندية ،وتت�سابق
اليها العرو�ض من �أجل تنظيم البطوالت واملهرجانات الريا�ضية
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والتجمعات ال�سكانية  ،مما ي�سهم ب�شكل كبري فى زيادة ن�سبة
امل�شاهدة.
حققنا عدد من املكا�سب املعنوية وعلى ر�أ�سها التناول الإعالمي
الوا�سع الذى تناقلته الو�سائل املختلفة وذلك بف�ضل �إختيار
التوقيت املنا�سب لإنطالقة هذه البطولة حلظة توقف الدوري
املحلي،كما �أننا عقدنا عدة اتفاقيات لتنمية املجتمع على هام�ش
البطولة.
وكان للبطولة دور كبري فى تن�شيط العالقات بني العاملني
بالبنك وال�شركات التابعة له وم�ؤ�س�ساته حيث ارتفعت ن�سبة
امل�شاركةوا�ست�ضافت عددا كبريا من الالعبني امل�شاركني فى
البطولة و حر�ص على امل�شاركة عدد كبري من اجلماهري مل�ؤازرة
الفرق املتناف�سة.

عدد خا�ص

جمذوب جلي:
البنك الرائد يف كل املجاالت
الأ�ستاذ /جمذوب جلي ،الأمني العام لإحتاد امل�صارف
ال�سودانية ي�ؤكد �أثناء تنقله ومتابعته فعاليات البطولة
بالنجاحات التي تتحقق يف قيم التوا�صل عرب كل املحاور
م�ضيف ًا ب�أن بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين ظل ي�ؤكد
وكل يوم ب�أنه الرائد يف كل املجاالت.

جوائز ..م�سابقات  ..وهدايا
	�أ�سهمت البطولة وب�شكل كبري يف حتفيز جمهور امل�ؤ�س�سة
من خالل فقرة توزيع الهدايا واجلوائز للجمهور والالعبني..
فقد حثّ الدين الإ�سالمي على الهدية واعتربها عن�صر ًا لت�شييد
املحبة واملودة بني القلوب .فقد جاء يف احلديث النبوي( :تهادوا
حتا ّبوا) ،فهي خطوة لها �أ�شكال عديدة و�صور ًا خمتلفة ودالالت
متعددة لكونها تقوم بتقريب امل�سافات بني �أفراد امل�ؤ�س�سة
و�أقرانهم من امل�ؤ�س�سات ال�صديقة وهي ذات موقع و�أثر اجتماعي
واقت�صادي كبري نظر ًا ملا تقوم به من توثيق للعالقات االجتماعية
ري عن التقدير واالمتنان
وتكثيف التفاعل بني الب�شر والهدية تعب ٌ
وال�شكر لكل من �شاركنا منا�سباتنا ،لذلك ف�إن تقدميها ُيظهر
�أي�ض ًا القدرة على التنظيم واحرتام الآخرين.

امل�سابقة الرم�ضانية
	�أطلق بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين حملة �إعالنية
وم�سابقة يومية رم�ضانية �شاملة ت�ستهدف التعريف باخلدمات
التي يقدمها البنك للعمالء وباجلهود املبذولة من �أجل حتقيق
م�شروعات التنمية االقت�صادية واالجتماعية بالبالد .وبح�سب
�آراء عمالء البنك وجمهوره يف عام 2011م قام البنك بتح�سني
�شكل العر�ض وقام بعر�ضه �إلكرتوني ًا ،الأمر الذي �سهل التجربة
وجعلها �أكرث �شفافية و�أكرث جذبا؛ واحلملة انطلقت على قناة
النيل الأزرق الف�ضائية يف قالب جديد يعر�ض �أفالم تعريفية
ق�صرية.يتم من خاللها ت�سليط ال�ضوء على امل�صرفية الإ�سالمية
وم�شاريع التقنية امل�صرفية وثقافة العمالء كما تهدف احلملة �إىل
�إبراز الدور التنموي للبنك..
بنك في�صـل الإ�سالمي ال�سوداين
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الأن�شطــة الثقـــافية والإجتمـــاعيـة
 فيما يتعلق بالأن�شطة االجتماعية والثقافية فقد �شاركت فرعيةبنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين يف �إعداد وتنظيم خم ّيمات �صيفية
لأبناء العاملني بالبنك حيث تنفذ يف هذه املخيمات عدد من
الأن�شطة والفعاليات النوعية منها م�شاريع الك�شافة والإ�سعافات
الأولية وال�سباحة وحتفيظ القر�آن الكرمي وعمل م�سارح للطفل
وبرامج �أخرى متعددة بالإ�ضافة �إىل دورات يف برامج االعتماد
على النف�س .هذا بجانب امل�شاركة الدائمة يف االحتفاالت ال�سنوية
لأبناء العاملني بامل�صارف و�شركات الت�أمني املتفوقني يف �شهادتي
الأ�سا�س والثانوي.
ويف جمال تقدمي كافة اخلدمات تنظم النقابة يف كل عام رحالتالتفويج للعاملني و�أ�سرهم لت�أدية فري�ضة احلج والعمرة ومتكنهم
من القيام بها على �أح�سن حال وبتوفري �أف�ضل املُعينات.
 �إفطار الأ�سر اجلماعي من �أهم املنا�شط وهو ظاهرة اجتماعيةفيها من التوا�صل والرتاحم العديد من املعاين الدينية واالن�سانية,
رغم وط�أة ارتفاع اال�سعار وزيادة �أعباء املعي�شة على الأ�سر يف
رم�ضان� ,إال �أن البنك يلتقي مع العاملني ويجمعهم يف مائدة
�إفطار واحدة ,وهي �أي�ضا و�سيلة للرتاحم والرتابط بني املوظفني
و�أ�سرهم.
وللهيئة النقابية للعاملني بالبنك �أدوار اجتماعية مقدرة يفكل املنا�سبات الإجتماعية التي تطر�أ للعاملني من �أفراح و�أتراح،
وتقوم بتوفري مراكز �أ�سا�سية ت�ستطيع �أن تقدم من خاللها املواد
التموينية املتعددة والإحتياجات الأخرى مثل الأجهزة املنزلية
مي�سرة ومريحة يراعى فيها الظروف
والكهربائية ب�أق�ساط ّ
والإمكانات للعاملني.
هذا بجانب الأدوار املعنوية التي تبثها النقابة كر�سائل للأداءالعام للبنك يف النتائج املحلية والعاملية التي يحققها ويف حتفيز
العاملني الذين يح�صلون على ترقيات و�شهادات تقديرية لنجاحهم
وتفوقهم يف �أعمالهم مبا ميكن ذلك من تقدمي مزيد من العطاء
واالنتماء الذي ينعك�س حتم ًا يف تطوير وحت�سني وترقية �أعمال
امل�ؤ�س�سة مل�ستويات �أف�ضل ومرافئ �أعلى.

10

بنك في�صـل الإ�سالمي ال�سوداين

عدد خا�ص

البنــك ي�ستقــبل ال�شـهـــر الكـــرمي
بتو�سعة و�إعادة ت�أهيل م�سجــد مركز
الفيحـــــاء التجـــاري
افتتح الأ�ستاذ علي عمر �إبراهيم فرح ،املدير العام لبنك في�صل
الإ�سالمي ال�سوداين ونحن ن�ستقبل �شهر رم�ضان املبارك خري ًا
وبركة م�سجد مركز الفيحاء التجاري الذي مت ت�شييده و�إعادة
ت�أهيله وتو�سعته من جديد.
و�شهد االفتتاح الدكتور جتاين ال�شيخ الأ�صم مدير عام
وزارة التوجيه والتنمية االجتماعية بوالية اخلرطوم وال�سادة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة موالنا دفع اهلل احلاج يو�سف ،والأ�ستاذ
الباقر يو�سف م�ضوي ،والدكتور عثمان الهادي ،والأ�ستاذ/
�شرحبيل على الطيب� ،أمني جمل�س الإدارة ،وال�سادة م�ساعدو
املدير العام ،هذا بجانب �أع�ضاء �شركة الفي�صل العقارية بقيادة
املهند�س �أجمد التاج حمد ،املدير العام ،والأ�ستاذ علي يو�سف

بابكر ،مدير �إدارة املباين بالبنك ،وعدد من مدراء الإدارات
والفروع والعاملني بالبنك وموظفو ال�شركات مبركز الفيحاء
التجاري.
ويذكر �أن امل�سجد �أعيد بنا�ؤه بطراز معماري فريد ومزود بجميع
اخلدمات التي يحتاجها امل�صلون وهو ي�سع حوايل  350م�صل.
هذا وقد خاطب امل�صلني عقب �صالة الظهر ال�شيخ املاحي حاج
علي ،متحدث ًا عن ف�ضل �إعمار امل�ساجد والإهتمام بها م�ضيف ًا ب�أن
امل�سجد ويف حالته اجلديدة يعد حتفة فنية ومنارة �إ�سالمية فريدة
�ستكون ب�إذن اهلل قبلة لكل الزائرين باملركز.

برنامـج البعثـات لنـيل املاج�ســتري
بربيطـــانيــا
تزامن اليوم اخلتامي لبطولة ك�أ�س املدير العام لبنك في�صل
اال�سالمي ال�سوداين اعالن قائمة املوظفني الذين اجتازوا
امتحانات القدرات اللغوية وا�ستكملوا كافة متطلبات االبتعاث
لنيل درجة املاج�ستريمن جامعةبانقور بربيطانيا بهدف تطويرهم
وحت�سني �أدائهم املهني والقيادي متا�شي ًا مع �أف�ضل القدرات
والإمكانات الدولية وت�أتي �ضمن �إ�سرتاتيجية طويلة الأجل لإدارة
املواهب واالرتقاء مب�ستوى موظفيه لنقل املعرفة والتطبيق العملي
للمهارات �إىل مكان العمل.
وذكر اال�ستاذ/علي عمر �إبراهيم فرح،املدير العام يف حفل
ختام بطولة ك�أ�س املدير العام الثالثة لكرة القدم عن �إبتعاث
دفعة جديدة من موظفيه الذين اجتازوا بنجاح وتفوق الربامج
االحرتافية والتناف�سية وبرامج املوارد الب�شرية وهي ذات �أهمية
�إ�سرتاتيجية كبرية بالن�سبة للبنك،لأن وجود م�صدر دائم
للكفاءات القيادية يعترب �أمر ًا �ضروري ًا لتلبية متطلبات منو وتو�سع

�أعمال البنك احلالية وامل�ستقبلية من القادة القادرين على قيادة
البنك لتحقيق وتخطي توقعات امل�ساهمني والعمالء.
والبنك حري�ص كل احلر�ص على دعم مبادرات تطوير املوارد
الب�شرية التي ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي وكبري على الأداء ويعترب التدريب
والت�أهيل داعم ًا رئي�سي ًا لإ�سرتاتيجية البنك بالإ�ضافة �إىل كونه
�أداة فعالة لإدارة املخاطر يف امل�ؤ�س�سات املالية.
وجتدر الإ�شارة اىل �أن البنك درج على ابتعاث ع�شرة من موظفيه
�سنوي ًا من �أجل احل�صول على درجة املاج�ستري يف امل�صارف
الإ�سالمية بربيطانيا.
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