
نشرة دورية يصدرها بنك اإلستثمار املالي - العدد )2( - أكتوبر 2020م

بنك االستثمار املالي يتصدر مبادرات الـمسؤولية اإلجتماعية على املستويات كافة

إنعقاد إجتماع اجلمعية العمومية للمساهمني الثاني والعشرون 
إدارة اإلجارة بالبنك تستقطب عمالء مميزين
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هذه اإلصدارة 

)فيب��ا( ه��ي االختص��ار املعرب إلس��م البن��ك باللغ��ة االجنليزية 

)FINANCIAL INVESTMENT BANK( وقد إخرتناه إمسًا 

هلذه اإلصدارة يف عددها الثاني آملني االنتظام يف الصدور كل 

ثالثة أشهر لتوثيق أنشطة البنك وللتعريف مبجاالت االستثمار 

املالي املختلفة وللفائدة العامة.

ويتج��دد اللق��اء معكم يف هذا العدد بع��د إنقطاع طويل بينه 

والعدد األول الذي صدر باس��م )نش��رة بنك االمسث��ار املالي(, وهو 

ع��دد نأمل أن جي��ئ على ق��در طموحاتك��م وتطلعاتكم يف 

التغطية الثرة واملوضوع��ات املتنوعة واملفيدة آملني رفد األعداد 

القادمة مبساهماتكم وآرائكم ملزيد من التنوع والتجويد.

وميثل هذا العدد خالصة جهود هيئة التحرير واالشراف اإلداري 

جمتمعة يف املتابعة والرصد والتنقيح لتقديم املادة اإلعالمية 

بالصورة اليت ترضي تطلعاتكم وتوقعاتكم آملني التوس��ع يف 

اإلعداد القادمة لتشمل التغطيات النشاط املصريف واالستثماري 

العام والنشاط االقتصادي املتجدد.

املدير العام:
دكتور  طه الطيب أمحد

اإلشراف:
د. فتح الرمحن علي حممد صاحل

رئيس التحرير:
حممد سر اخلتم

مستشار التحرير:
بابكر أبو الدهب

التصميم واإلخراج الفين:
طارق أمحد عبداهلل

الطباعة:
مطبعة آفرو الطيب للطباعة والنشر

اخلرطوم - السوق العربي

العنوان: 
اخلرطوم - شارع السيد عبد الرمحن 

 برج املنار       ص.ب: 12046
 ت�: 183730300 249+    فاكس: 183730304

الربيد االلكرتوني: 

E-mail:info@fibaonline.com
املوقع االلكرتوني: 

www:fibaonline.com
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جتاه  ومسؤوليته  لدوره  تعزيزًا 
املالي(  االستثمار  )بنك  متكن  اجملتمع, 
اجمليدة,  ديسمرب  ثورة  جناح  عقب 
جلائحة  احلرجة  الفرتة  وأثناء  وقبل 
العديد  وإطالق  قيادة  من  كورونا, 
مبادرة  رأسها  على  كان  املبادرات  من 
)النظافة  ومبادرة  بالتعليم(  )حانبنيهو 
باالشرتاك  اخلرطوم(  بوالية  العامة 

محلة  ومبادرة  اخلرطوم,  جامعة  مع 
بتطهري  كورونا  جائحة  من  الوقاية 
الرئيسية  والشوارع  األسواق  وتعقيم 
التجمعات  وأماكن  املواصالت  ومواقف 

باخلرطوم.
وريادة  إجناح  يف  البنك  دور  يتوقف  ومل 
املادي  الدعم  وتقديم  املبادرات  هذه 
املطلوبة,  املعينات  توفري  يف  واملساهمة 

امليدانية  باملشاركة  ذلك  ختطى  بل 
من  إبتداءًا  اإلدارة  مستويات  بكل 
رأسها  وعلى  العليا  التنفيذية  القيادة 
الدكتور طه الطيب أمحد املدير العام 
أثناء  واإلعالمية  امليدانية  مبشاركته 
محلة  مراحل  كل  يف  احلظر  ساعات 
لألسواق  الوقائية  والتعقيم  التطهري 
واليت  كورونا  جائحة  من  واملواقف 

بنك االستثمار املالي يتصدر مبادرات الـمســــــؤولية اإلجتماعية على املستويات كافة

 ورشة دور أسواق
املال يف االقتصاد

ورشة  يف  البنك  ش��ارك 
يف  امل���ال  أس����واق  دور 
عقدها  ال��يت  االقتصاد 
لألوراق  اخلرطوم  سوق 
سبتمرب  يف  امل��ال��ي��ة 
اط���ار  يف  امل���ن���ص���رم 
للمؤمتر  ال��ت��ح��ض��ري 

االقتصادي األول .

اجلمعية  اجتماع 
العمومية  العادية 

الثاني والعشرون

اجتماع  البنك  عقد 
العمومية  اجلمعية 
ال��ع��ادي��ة ال��ث��ان��ي 
شهر  يف  والعشرون 
باحتاد   2020 اكتوبر 

املصارف السوداني 

تصنيف ائتماني من الوكالة االسالمية الدولية

حصل البنك على تصنيف ائتماني من الوكالة اإلسالمية الدولية 
–A  وتصنيف قصري  تصنيف متوسط إىل طويل األجل بدرجة  
املدي بدرجة A-2 مع نظرة مستقبلية برتبة )مستقر( وتشري هذه 
التصنيفات إىل قدرة البنك على السداد بالعملة احمللية وتصنيف 
املضارب بالرتبة مرتفع )وفقًا ملعيار اإلمتثال للشريعة اإلسالمية( 
مع  التوافق  من  عالية  درجة  يعكس  مما   SCFR العاملي  واملعيار 
للتمويل  االئتمانية  بااللتزامات  الوفاء  حيث  من  العاملية  املعايري 

املتوافق مع الشريعة .  

اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت : اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت : اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت :
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بنك االستثمار املالي يتصدر مبادرات الـمســــــؤولية اإلجتماعية على املستويات كافة

توزيع أرباح  صناديق استثمارية

الصناديق  إدارة  قامت   2020 سبتمرب  شهر  خالل 
عدة  أرباح   بتوزيع  بالبنك  اإلستثمارية 
صناديق استثمارية  على املساهمني فيها وهي 
رقم  التوزيع  االستثمارية  احملاجل  صندوق  
13بنسبة 1,58% للشهر ، وأيضا صندوق سوداتل 
االستثماري للتوزيع رقم 15 بنسبة 1,59% للشهر 
وكذلك صندوق إجارة ميكو للتوزيع رقم 38 
من عمر الصندوق حيث وزع نسبة 1,29% للشهر 
وأخريًا صندوق الربكة )مناء1( للتوزيع رقم 38 

بنسبة 1,33% للشهر .

صندوق سوداتل
اإلستثماري الثاني

صندوق  م��ال  رأس  البنك  اكمل 
حبجم  الثاني  اإلستثماري  سوداتل 
صندوق  وه��و  جنيه  مليار  واح��د 
مكاملات  زمن  تصكيك  على  قائم 
سوداتل  شبكة  داخ��ل  هاتفية 
اخلرطوم  بسوق  إدراج���ه  ويتوقع 
لألوراق املالية قريبًا . اجلدير بالذكر 
الثاني  الصندوق  الصندوق هو  أن هذا 

الذي ينشئه البنك مع الشركة .

حققت جناحًا كبريًا بشهادة اجلميع.
حممد  اهلادي  األستاذ  شارك  كما 
املدير  نائب  قيلي  الدين  حمي  أمحد 
العام يف إنطالقة مبادرة محلة النظافة 
حفل  عرب  اخلرطوم  بوالية  العامة 
اخلرطوم  جامعة  نظمته  الذي  االفتتاح 

مبشاركة البنك وآخرين.
الربامج  مع  والتفاعل  التجاوب  إطار  ويف 

بتجمع  املعلمني  جلنة  طرحتها  اليت 
مبادرة  البنك  تبنى  السودانيني,  املهنيني 
الدكتور  بإشراف  بالتعليم(  )حانبنيهو 
وميدانياًَ  العام,  املدير  الطيب  طه 
مسؤول  اخلتم  سر  حممد  الزميل  قاد 
وفدًا يرافقه جمموعة  بالبنك  التسويق 
الشباب  والفنانني  اإلعالميني  من 
مدارس  من  عدد  على  طاف  واملمثلني, 

اخلرطوم,  بوالية  احلكومية  األساس 
اليت  املدرسية  الكراسات  بتوزيع  وقام 
خصصها البنك للتالميذ بعدد )مخسة 
عشر ألف كراس( كمرحلة أوىل على 
أن يعمل البنك على زيادة الكميات مع 
مبشاركة  املقبل  الدراسي  العام  بداية 
اخلاص  القطاعني  من  أخرى  جهات 

واملصريف.

ــى  ــة عل ــون الرقاب قان
أعمال التأمني اجلديد

االستشارية  فيبا  قامت 
باجناز  للبنك  التابعة 
فنية  ج���دوى  دراس����ات 
واقتصادية وخطط عمل 
لتوفيق عدد من شركات 
لتوفيق  احمللية  التأمني 
أوضاعها مع قانون الرقابة 
االش����راق ع��ل��ى أع��م��ال 

التأمني اجلديد .

اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت : اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت : اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت :اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت : اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت : اخبار ملوقع البنك علي االنرتنت :



وإنشاء  تأسيس  يف  البنك  جنح 
السيولة  إدارة  صندوق  وإدارة 
ب��ني ال��ب��ن��وك ال��ع��ام��ل��ة يف 
إدارة  أدوات  من  كأداة  البالد, 
السودان  بنك  ل��دى  السيولة 
إحتاد  مع  وبالتعاون  املركزي 
حبكم  البنك  وجنح  املصارف 
الصناديق  إصدار  يف  ختصصه 
صندوق  إدارة  يف  االستثمارية 
إدارة  السيولة كصندوق  إدارة 
السيولة لصاحل البنوك العاملة 

وذلك منذ أغسطس 2014م.
كما جنح الصندوق يف تقديم 
مدار  على  للبنوك  خدماته 
بكفاءة  الرمسية  العمل  أيام 
للفرتات  وفقًا  ووزع  عالية, 
للتوزيعات  احمل��ددة  الزمنية 
2018م  يونيو  يف   )%5,2( بنسبة 
ديسمرب  يف   )%5,2( وبنسبة 

2018م.
املدير  الطيب  طه  د.   وأوض��ح 
أن  صحفي  تصريح  يف  العام 
متكن  املركزي  السودان  بنك 
إشكالية  على  التغلب  من 
إدارة السيولة من خالل صندوق 
تساهم  ال��ذي  السيولة  إدارة 

العاملة  املصارف  مجيع  فيه 
املالي  االستثمار  بنك  ويديره 
ومتوافقة  مبتكرة  كآلية 
الشريعة اإلسالمية لصاحل  مع 
اجلهاز املصريف السوداني إلدارة 

السيولة.
جناح  الطيب  ط��ه  د.  وأك��د 

يف  السيولة  إدارة  ص��ن��دوق 
البنوك  إحتياجات  تغطية 
م���ن ال��س��ي��ول��ة ع���ن ط��ري��ق 
إىل  ب��اإلض��اف��ة  الصحكوك 
القرض احلسن فضاًل عن توفريه 
األجل  قصري  االستثمار  ألداة 

لعمليات اخلزينة باملصارف.

املدير العام: توسيع مبادرة البنك لتوزيع الكراسات املدرسية لتشمل اجلميع
املدير  الطيب  طه  د.  أعرب 
العام لبنك االستثمار املالي 
عن متنياته أن يعم السالم 
وجنوب  دارف���ور  والي���ات 
األزرق  والنيل  كردفان 
البنك  م��ب��ادرة  لتشملها 
بالتعاون مع جلنة املعلمني 
بتجمع املهنيني السودانيني 
بتوفري وتوزيع الكراسات 
امل��دارس  على  املدرسية 
شعار  حتت  احلكومية 

)حنبينيهو بالتعليم(.
الطيب  ط��ه  د.  ووص���ف 
االهتمام بالتعليم وجودته 
ل��ك��ون��ه ال��رك��ي��زة 
األوط��ان  لبناء  األساسية 

بدون  التعليم  أن  مؤكدًا 
إم��ك��ان��ي��ات ل��ن ي��ؤدي 
أن  إىل  الفتًا  رفعتها,  إىل 
الكراسات  توفري  مشروع 
على  وتوزيعها  املدرسية 
احلكومية  امل�����دارس 
حجمه  يف  صغريًا  يبدو 
ول��ك��ن��ه ك���ب���ريًا يف 
االجيابي  ووقعه  معناه 
ال��ت��الم��ي��ذ  ن��ف��وس  يف 
بأن  وأض���اف  واملعلمني. 
هذا  يف  البنك  م��ب��ادرة 
أهمية  تغفل  مل  الصدد 
املدرسي  الكتاب  توفري 
راعت  ولكنها  للتالميذ 
بعدم  املتعلقة  الظروف 

املناهج منوهًا إىل  إستقرار 
والتكاتف  العلم  ضرورة 
مناهج  وض��ع  أج��ل  م��ن 
وأكد  مستقرة  دراسية 
ض��رورة  الطيب  ط��ه  د. 
أخرى  جهات  مشاركة 
بإمكانيات  املبادرة  لرفد 
نطاقها  وتوسيع  أك��رب 
لتشمل مجيع إحتياجات 
التعليمية  العملية 
أنهم  وأك��د  والرتبوية. 
يف  مستمرون  البنك  يف 
دائرة  لتوسيع  االجتاه  هذا 
كل  لتشمل  التغطية 
شاء  إن  ال��س��ودان  والي��ات 

اهلل.

والعام  املاضية  الفرتة  حالل  البنك  إستوفى 
حيث  من  املصرفية  السالمة  متطلبات  املنصرم 
رأس املال املدفوع وكفايته وتصنيفه من جانب 

بنك السودان املركزي.
ووفقًا ملؤشرات الرقابة الوقائية ونسبة كفاية 
رأس املال الصادر عن بنك السودان املركزي فقد 
جاء تصنيف البنك )مرضيًا( للعام 2019م حمافظًا 
على ذات التصنيف خالل الفرتات السابقة ومما 
والتشغيلية  املالية  العمل  بيئة  إستقرار  يعين 

يف البنك.
يف   )%23( املال  رأس  كفاية  نسبة  بلغت  وقد 
سبتمرب 2019م علمًا بأن املعيار العاملي لكفاية 
رأس املال حسب متطلبات جلنة بازل يف حدود 

.)%12(
قياس  ملؤشرات  كبريًا  إهتمامًا  البنك  ويوىل 
السالمة املصرفية املصدرة من اجلهات الرقابية, 
السرتاتيجياته  وفقًا  حتقيقها  على  ويعمل 

وخططه املنفذة من عام إىل أخر.

السالمة 
املصرفية 

للبنك

صندوق إدارة السيولة .. جتربة ناجحة أدارها البنك لصاحل النظام  املصريف
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خدمة إدارة احملافظ االستثمارية اخلاصة

نائب املدير العام خياطب حفل تدشني
 محلة النظافة العامة باخلرطوم

املستثمرون واملدخرون أصحاب  واجه 
قبل  ما  الفرتة  خالل  األموال  فوائض 
صعوبات  املالي,  االستثمار  بنك  قيام 
وأدوات  مواعني  إجياد  يف  مجة 
إستثمارية تليب رغباتهم يف االستثمار 
مقارنة  مبزايا  والتمتع  واالدخار 
ودائع  يف  املتمثل  الوحيد  باملاعون 

احلسابات املصرفية.
ويف  املالي  االستثمار  بنك  أن  غري 
مستهل عامه األول وحبكم ختصصه 
املطلوبة  احللول  توفري  من  متكن 
ومواعني  االستثمارية  األدوات  باجياد 
اإلدخار واالستثمار من خالل صناعة 
االستثمارية  الصناديق  وتصميم 
الناجحة وإدارة احملافظ االستثمارية 
خاصة  كخدمة  للغري  اخلاصة 
واملستثمرين  البنك  لعمالء  ومتميزة 
تتمثل  عالية  بضمانات  اآلخرين 
املطلوبة  بالكفاءة  أمواهلم  إدارة  يف 
بفعل  التآكل  من  عليها  واحلفاظ 
التضخم وخالفه من خماطر االحتفاظ 

أو  إستثمار  دون  االدخار  أو  املصريف 
تدوير لألموال مبا حيقق منها عائدًا.

وفيما حققت الصناديق االستثمارية 
أدائها  يف  النظري  منقطع  جناحًا 
أحجامها  حيث  من  الالفت  وتطورها 
حققت  أيضاًَ  عليها,  املتزايد  واالقبال 
اخلاصة  االستثمارية  احملافظ 
ألول  إستثمارية  مالية  كخدمة 
مرة يف السودان جناحًا الفتًا يف أدائها 

وتزايد االقبال عليها.
االستثمارية  الصناديق  أموال  وتعترب 
واحملافظ اخلاصة أموال يديرها البنك 

خارج قائمة مركزه املالي املوحد.
اليت  اخلاصة  احملافظ  إرتفاع  قاد  وقد 
حمفظة   )15( بعدد  البنك  يديرها 
عام  بنهاية  جنيه  مليون   )590( مببلغ 
الصناديق  إرتفاع  وكذلك  2018م 
 )3( بعدد  العاملة  االستثمارية 
صناديق مببلغ )110( مليون جنيه, إىل 
إرتفاع أرصدتها من )3,6( مليار جنيه 
عام 2017م إىل )4,3( مليار جنيه بنهاية 

عام 2018م بنسبة زيادة بلغت )%19(.
يذكر أن بنك االستثمار املالي بدأ يف 
إدارة احملافظ اخلاصة  تقديم خدمة 
بأول حمفظة  2000م  يف يناير من عام 
دينار  مليون   )249,8( برأمسال  لعمل 
وحققت تلك احملفظة لصاحبها عائدًا 
ملضاعفة  حفزه  مما   )%40( بنسبة 
رمسلة  طريق  عن  املستثمر  املال  رأس 

األرباح.
بنهاية  اخلاصة  احملافظ  عدد  وقفز 
 )14( إىل  2001م  عام  من  األول  الربع 
بقيمة  توزيعات   )7( وزعت  حمفظة 
)9,3( مليون دينار مما عكس مقدرة 

البنك وكفاءته يف إدارة أموال الغري.
احملافظ  خدمة  أن  اخلرباء  ويرى 
وتدفع  االدخار  على  تشجع  اخلاصة 
معدل  بزيادة  االقتصاد  بعجلة 
اجملاالت  وأن  خاصة  القومي  االدخار 
أموال  البنك  فيها  يستثمر  اليت 
جماالت  واملدخرين  املستثمرين 

إنتاجية وخدمية.

خ��اط��ب االس���ت���اذ / 
أمحد  حممد  اهل��ادي 
قيلي نائب املدير العام 
املالي  اإلستثمار  لبنك 
املبادرة  تدشني  حفل 
حلملة  امل��ش��رتك��ة 
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة 
املقام  اخلرطوم  بوالية 
جب��ام��ع��ة اخل��رط��وم 
بروفيسور  حب��ض��ور 
انتصار الزين صغريون 
العالي  التعليم  وزي��ر 
وب��روف��ي��س��ور ف��دوى 
علي  ال��رمح��ن  عبد 
جامعة  م��دي��ر  ط��ه 
ولفيف  اخل���رط���وم 
جامعة  أس��ات��ذة  من 
واملسؤولني          اخلرطوم 

بوالية اخلرطوم.



شاركت  البنك  من  كرمية  بدعوة 
النوايا  سفرية  عجاج  نانسي  الفنانة 
احلسنة لدى منظمة اليونسيف يف دعم 
مبادرة )حانبينيهو بالتعليم( اليت يتبناها 
البنك بالتعاون مع جلنة املعلمني بتجمع 
املهنيني السودانيني لدعم مدارس مرحلة 
األساس احلكومية بنحو مخسة عشر 
ألف كراسة مدرسية كمرحلة أوىل.

من  ع��دد  على  نانسي  الفنانة  طافت 
برفقة  باخلرطوم  الطرفية  امل���دارس 
مسؤول  اخل��ت��م  س��ر  حممد  ال��زم��ي��ل 
إس��راء  وامل��ذي��ع��ة  بالبنك  التسويق 
وشاركت  اإلق��ت��ص��ادي��ة،  ب��اإلذاع��ة 
الصباح  طابور  والتالميذ  التلميذات 
كما  والثورية،  الوطنية  بأناشيده 
ال��ك��راس��ات  ت��وزي��ع  يف  ش��ارك��ت 

املدرسية على التالميذ، وقوبلت الزيارة 
من  والتقدير  واإلع��ج��اب  بالرتحاب 

املعلمات واملعلمني والتالميذ وأمهاتهم.
خاصة  زي��ارة  نانسي  الفنانة  سجلت 
للبنك وأشادت مببادرة البنك وباملسؤولني 
يف البنك وأبدت استعدادها التام لتقديم 
ودعم أي عمل فين يساعد يف دفع املبادرة 

واستمراريتها.

إدارة اإلجارة بالبنك تستقطب عمالء مميزين

تشارك يف مبادرة البنك لدعم التعليم

أنشأ البنك إدارة متخصصة للتعامل مع الشركات 
وأمساء األعمال بصيغة اإلجارة كوحدة إدارية 
للبنك  اإلداري  اهليكل  إىل  أضيفت  حديثة 
اإليرادية  اإلدارات  من  اإلجارة  إدارة  وأصبحت 
يف  إجيابية  نتائج  من  حققته  ملا  للبنك  اهلامة 
إيرادات  وحتقيق  مميزين  عمالء  إستقطاب 

مقدرة خالل األعوام املاضية.
املاضية عددًا من  الفرتة  البنك خالل  كما اصدر 
الصناديق اإلستثمارية يف جمال اإلجارة تتعامل 
يفوق  بإمجالي  الصغرية  والكيانات  األفراد  مع 
يف  جتربته  لنجاح  إستنادًا  جنيه  مليون   )170(

جمال التعامل مع الشركات.
وصلت حتى نهاية سبتمرب 2020م حوالي 300 مليون 
اإليرادات  مصادر  تنويع  يف  ساعدت  وقد  جنيه 
كما أدى لتخفيف املخاطر املرتبطة باألوراق املالية.
وتشمل جماالت التمويل بصيغة اإلجارة اآلليات 
التقنية,  الزراعة,  الطاقة,  التعدين,  يف قطاعات 
من  وغريها  والصحة  البرتول  وخدمات  املقاوالت, 

اجملاالت احليوية لالقتصاد.

املوجودات  لتصكيك  جهوده  البنك  ويواصل 
سيولة  لتوفري  اإلجارة  بصيغة  والعاملة  القائمة 

مستقرة ملؤسسات القطاع اخلاص
إضافة  هلا  املستهدفة  القطاعات  أن  إىل  إضافة 
القومي  والناتج  الكلي  االقتصاد  يف  حقيقية 

اإلمجالي.
تنويع  اإلجارة  صيغة  التطبيق  فوائد  أهم  ومن 
االعتماد  عن  والبعد  املخاطر  وتقليل  اإليرادات 
قطاعات  لتمويل  املالية  األوراق  على  الكلي 
اقتصادية حقيقية ونشطة حيتاج إليها االقتصاد 

السوداني تشمل:
التحتية  والبنية  والطاقة  التعدين  قطاع 
خماطر  تقليل  إىل  باإلضافة  والصناعة  والزراعة 
البنك  وسيواصل  املراحبة,  صيغة  على  االعتماد 
إدارية  ميزات  من  هلا  ملا  الصيغة  هذه  يف  التوسع 
من  واسع  قبول  من  وجدته  وملا  كبرية  وإجرائية 
العمالء املنتجني الراغبني يف االستثمار يسهم يف 
هلذه  الرأمسالي  والتطوير  اإلنتاج  خطوط  متويل 

املؤسسات.

نانسي عجاج 
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)فيبا  للبنك  االستشاري  ال��ذراع  يقدم 
االستشارية  خدماته  االستشارية( 
يف  اجلهات  من  والعديد  البنك  لعمالء 
األصول  وتقييم  العقاري  التقييم  جماالت 

ودراسات إعادة اهليكلة.
من  العديد  إجناز  املاضية  الفرتة  وشهدت 
التأهيل  شركات  قطاع  يف  ال��دراس��ات 
مساهمة  شركات  إىل  املالية  واملؤسسات 

عامة.
ك��م��ا ت��ق��وم )ف��ي��ب��ا االس��ت��ش��اري��ة( 
اجلدوى  دراسات  وتقييم  إعداد  خدمات 
وتقارير  والفنية  واملالية  االقتصادية 
واالق��ت��ص��ادي  وال��ف��ين  امل��ال��ي  التقييم 
تنفيذ  على  واإلشراف  اهليكلة  وإعادة 
املشروعات االستثمارية حتت قيادة خرباء 

متخصصني يف هذه اجملاالت.

)فيبا االستشارية( الذراع االستشاري للبنك

ثالثة فروع جديدة
السوداني  االهلي  البنك  مع  عقد  بتوقيع  للبنك  التابعة  االستشارية  فيبا  قامت 
للبنك  اسرتاتيجية  خطة  مع  جديدة  فروع  ثالثة  النشاء  جدوي  دراسة  العداد 

للخمس سنوات القادمة 2021-2025 وتسري الدراسة بصورة طيبة .

)فيبا( تزور كلية السودان اجلامعية للبنات
العمل  وخطة  التقييم  دراسات  اعداد  اطار  يف 
لكلية السودان اجلامعية للبنات فقد زار فريق 

من فيبا االستشارية يوليو املاضي مباني الكلية 
وقدم شرحا للهمة ويف انتظار توقيع العقد . 

واحد مليار لتطوير
 صادرات اللحوم احلمراء

سبتمرب  شهر  خالل  البنك   وقع 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  اجل���اري 
لالستثمار  العربية  اهليئة 
واالمناء الزراعي لتاسيس صندوق 
استثماري حبجم مستهدف قدره 
ص��ادرات  لتطوير  مليار  واح��د 

اللحوم احلمراء .

توزيع ارباح حملفظة السلع 
االستثمارية السادسة

بتوزيع  البنك  يقوم  ان  يتوقع 
السلع  حملفظة  فصلية  ارب��اح 
اليت  ال��س��ادس��ة  االستثمارية 
مساهمني  مبشاركة  يديرها 
 250 البالغ   ماهلا  راس  يف  اخرين 
االسبوع  مطلع  جنيه  مليون 

القادم 

اخلدمات املصرفية املقدمة من بنك اإلستثمار املالي للشركات
طبيعة  ذو  بنك  املالي  اإلستثمار  بنك    
سوق  تنشيُط  هو  األساس  وَهَدُفه  خاصة 
وشراءًا  بيعًا  املالية  لألوراق  اخلرطوم 
املاليِة  املالية وتغطيُة اإلصداراِت  لألوراِق 
وإنشاُء  والقائمة  اجلديدة  للشركاِت 
احملافظ والصناديق اإلستثمارية ، ونظرًا 
السودان  بنك  قرار  صدر  الطبيعة   هلذه 
على  املصريف  التعامل  البنك  ميارس  بأن 
 ، األعمال  وأمساء  الشركات  مستوى 
العمل  إسم  أو  الشركة  تكون  أن  على 
طريق  عن  املالية  باألوراق  املتعاملني  من 
تكوين حمفظة  يديرها البنك على أن 
ال يقل حجم احملفظة عن 25 ألف جنيه .

أ/ فتح حسابات اإلستثمار املستمر
اليت  اإلستثمار  ودائع  بقبوِل  البنك  يقوم 
لصيغة  وفقًا  سنويًة،  أرباحًا  تستحق 
احلسابات  عن  بداًل  املطلقة  املضاربة 
احلساب  هذا  خالل  من  اجلارية،  
كافِة  من  اإلستفادَة  املتعامل  يستطيُع 
ميكُن  حيث  املتنوعة  البنك  خدمات 
َفتح هذا احلساب باجلنيه و/أو بالعمالت 

األجنبية.
من  املقدمة  واملزايا  اخلصائص  أهم  ومن 

خالل هذا احلساب :
احلساب  يف  واإليداع  السحب  حرية   •

من دون أي شرط أو مصاريف.
• إمكانية احلصول على دفرت شيكات 
)حبسب تعليمات البنك( حتى بالعمالت 

األجنبية املعتمدة لدى البنك. 
وإيداع  املسحوبة  الشيكات  دفع   •

شيكات التحصيل عرب املقاصة.
ب/ التحاويل الداخلية واخلارجية

الداخلية  احلواالت  وإرسال  إستقبال 
شبكة  من  اإلستفادة  عرب  واخلارجية 
شبكة  وعرب  السودان   ببنك  سراج 
)السويف( مع البنوك املراسلة حول العامل.

ج / التمويل والضمانات
بتقديم  املالي  اإلستثمار  بنك  يقوُم   •
أنواعها  بكافة  املصرفية  التسهيالت 
مشاريَع  بإنشاِء  الراغبني  للمتعاملني 
مشاريعهم  يف  التوسع  أو  جديدة 
األصول  متويل  خالل  من  وذلك  القائمة، 
ومعداٍت  آلياٍت  من  املشاريع  هلذه  الثابتة 
ومباٍن، أو متويل املواد التشغيلية الالزمة 
وذلك  املختلفة،  اإلحتياجات  من  وغريها 
املختلفة  اإلسالمية  الصيغ  طريق  عن 
لعمليات التمويل والتى تتوافُق وأحكام 

الشريعة اإلسالمية.
بتقديم  املالي  اإلستثمار  بنك  يقوُم    •
التسهيالت املصرفية  للعمالء فى شكِل 

ن  كِّ مُيَ ومبا  املختلفة  الضمان  خطابات 
العمالء من تنفيذ أنشطتهم املختلفة فى 
املختلفة  واإلنشاءات  املقاوالت  عمليات 
كذلك  واملناقصات،  التوريد  وعمليات 
للعمالء  املختلفة  األغراض  مقابلة 
الضمان  خطاب  من  الغرض  تنوع  حبسب 
وطبيعة العالقة موضوع خطاب الضمان 
واجلهة  اآلمر  العميل  من  كل  بني 

املستفيدة.
د/ متويل التجارة اخلارجية     

تسهيالٍت  املالي  اإلستثماِر  بنُك  ُيَقِدُم 
البنك  ملتعاملي  متنوعة  مصرفيٍة 
بضائعهم  تصدير  أو  بإسترياد  الراغبني 
و  املستندية  اإلعتمادات  خالل  من  وذلك 
إىل  باإلضافة  بأنواعها  التحصيل  بوالص 

التمويل بالنقد األجنيب.
بكونه  املالي  اإلستثمار  بنُك  وَيتميُز 
ُمَتَخِصٌص يف تقديم اخلدمات املصرفية 
لعدٍد  )أي  األعمال  وأمساء  للشركات 
من  ميكنه  مما  العمالء(  من  حمدوٍد 
حبرفية  الدولية  التجارة  عمليات  تنفيِذ 
عالية وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
اليت  املراسلني  شبكة  من  ومستفيدًا 
من  البنَك  ن  كِّ مُيَ مما  معها  يتعامل 

الوصول إىل مجيع أحناِء العامل.
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املالية  األوراق  يف  املستثمرين  عن  وكيل  أكرب  البنك  يعد 
 – شهامة   – احلكومية  املشاركة  )شهادات  احلكومية 
إىل  باإلضافة  صرح(   – احلكومية  االستثمار  وصكوك 

وأسهم  البنك  يصدرها  اليت  املالي  االستثمار  صناديق  صكوك 
وتعد  املالية  لألوراق  اخلرطوم  سوق  يف  املدرجة  الشركات 
كما  للبنك,  الرئيسية  اإليرادية  اإلدارات  ضمن  البنك  وكالة 
حتقق يف الوقت نفسه أحد أهم األهداف الرئيسية اليت أنشئ من 
أجلها البنك أال وهو تنشيط املعامالت يف سوق اخلرطوم لألوراق 

املالية.
ووفقُا للبيانات املالية للبنك عن العام 2019 حافظ البنك من خالل 
التداول  حجم  يف  املتقدم  موقعه  على  السوق  يف  وكالته  أداء 
لصاحل  السوق  يف  خدماته  وقدم  املنفذة,  الصفقات  عدد  ويف 
أداء  بيانات  وتعكس  يديرها.  اليت  واحملافظ  وللصناديق  زبائنه 
سوق اخلرطوم لألوراق املالية للعام 2019م وحجم التداول الكلي 
أن  منفذة  صفقة   )22,112( لعدد  جنيه  مليار   )9,7( البالغ  للسوق 

نصيب البنك منها بلغ حوالي )2,3( مليار جنيه بنسبة )%23 .

الصناديق االستثمارية .. 
ختصص وعوائد جمزية

البنك أكرب وكيل للمستثمرين يف األوراق املالية

يصدرها  اليت  االستثمار  صناديق  أظهرت 
هذا  يف  ختصصه  حبكم  البنك, 
لفائدة  حققته  كبريًا  جناحًا  اجملال, 
اجملزي  العائد  حيث  من  املستثمرين 
هذه  بها  تتمتع  اليت  العالية  والكفاءة 
األخرى  باألوراق  مقارنة  الصناديق 
إضافة  املالية,  األوراق  بسوق  املدرجة 
توزيع  يف  واملرونة  املميزة  ضماناتها  إىل 
شهريًا  وبانتظام  احملققة  أرباحها 
وتوريدها يف حساباتهم عليها فور إعالنها 

من البنك.
ومن املزايا املهمة لالستثمار يف صناديق 
مبادئ  وفق  تعمل  أنها  االستثمار, 
اإلعالن  من  إبتداءًا  واإلفصاح  الشفافية 

عن الصندوق وما حتتويه نشرة اإلصدار 
كافية  معلومات  من  الصناديق  هلذه 
اخلارجي  املراجع  ووجود  للمستثمرين 
االختيار  جبانب  نشاطها  يراجع  الذي 

اجليد جملاالت عملها.
وحبسب التقرير السنوي للبنك عن العام 
فقد  2019م  مارس   28 يف  الصادر  2018م 
حققت الصناديق اإلستمثارية واحملافظ 
أحجامها  يف  ملحوظًا  إرتفاعًا  اخلاصة 
2017م  عام  بنهاية  جنيه  مليار   )3,6( من 
2018م  عام  بنهاية  جنيه  مليار   )4,3( إىل 
إطالق  بسبب  وذلك   )%19( زيادة  بنسبة 
 )110( مببلغ  صناديق   )3( لعدد  البنك 
اخلاصة  احملافظ  وإرتفاع  جنيه,  مليون 

مليون   )590( مببلغ  حمفظة   )15( بعدد 
جنيه.

وضمن سلسلة طويلة من الصناديق اليت 
كبريًا  جناحاًَ  وحققت  البنك,  أصدرها 
ونتائجها,  وأدائها  أحجامها  يف  وتطورت 
)صندوق  مؤخرًا  البنك  أصدر  فقد 
برأمسال  الثاني(  لالستثمار  سوداتل 
اإلشارة  جتدر  جنيه(  مليار  )واحد  يبلغ 
املتنوعة  االستثمارات  )صندوق  أن  إىل 
األول( صدر يف منتصف ديسمرب من عام 
2002م, ومن ثم واصل البنك إصدار صندوق 
نسخ  ثالث  يف  املتنوعة  االستثمارات 
حققت نتائج جيدة من حيث التطور يف 

أحجامها وأدائها والعائد منها.
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