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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على
�أ�شرف املر�سلني � ،سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني .
الأخوة والأخوات الكرام ُقراء ومتابعى جملة
املركزى  ،ت�أتيكم جملتكم فى ن�سختها الثالثة
والتى حتوي بداخلها �أخبار ًا داخلية وخارجية
و�أن�شطة متنوعة تعك�س جهود البنك املركزى
للفرتة املا�ضية  ،ي�صدر هذا العدد فى وقت
متر فيه البالد بكثري من املتغريات على كافة
الأ�صعدة ال�سيا�سية والإقت�صادية فبالدنا ت�شهد
وبحمد اهلل ا�ستقرار ًا �سيا�سي ًا ب�إنفاذ خمرجات
احلوار الوطني وت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية
وماتبع ذلك من انفتاح فى عالقات ال�سودان
اخلارجية كما �شهدت البالد قرار رفع العقوبات
االقت�صادية الأمريكية املفرو�ضة على ال�سودان
منذ اكرث من ع�شرين عام ًا وما �سيرتتب عليه
من حتوالت اقت�صادية كبرية على البالد.
الأخوة والأخوات ت�أتي هذه اال�صدارة وبالدنا
ت�شهد الذكرى ال  62لإ�ستقالل ال�سودان املجيد
ونغتنم هذه الفر�صة لنهنئكم وامل�سلمني فى
م�شارق الأر�ض ومغاربها بذكرى �إ�ستقالل
ال�سودان املجيد �أعاده اهلل علينا والأمة
الإ�سالمية تنعم بالأمن والرخاء واال�ستقرار .
رئي�س التحرير
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الفعاليات واألنشطة الداخلية والخارجية والمنوعات
رئي�س اجلمهورية يفتتح املبنى اجلديد لبنك ال�سودان املركزى (فرع اجلنينه)
منتدى التمويل الأ�صغر يختتم �أعماله وي�صدر تو�صياته
حمافظ البنك املركزى يلتقي وزير املالية
البنك املركزى ي�شرع فى تفعيل �أدوات ال�سيا�سة النقدية لتنظيم ال�سيولة فى االقت�صاد
حمافظ املركزى ونظريه بدولة جنوب ال�سودان يتفقان على تفعيل اللجان امل�شرتكة
حمافظ البنك املركزى ي�صدر قرار ًا للم�صارف للعمل بالتوقيت ال�شتوى اجلديد
حمافظ البنك املركزى ي�سقبل بنوك ًا �إيطالية ولبنانية
حمافظ املركزى  :ات�صاالت من بنوك عاملية لفتح فروع لها بال�سودان
حمافظ البنك املركزى يلتقى رابطة املر�أة العاملة
تد�شني العمل مبركز تدريب بنك ال�سودان املركزى اجلديد
الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية تنظم ندوة مبادئ ولف�سبريج
�إجتماع مديرى م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الوالئيه
ور�شة عن ال�ضوابط املو�ضوعة ملكافحة الإختال�س والتزوير
بنك ال�سودان املركزى يوجه ب�صرف التحويالت الواردة من اخلارج بالنقد الأجنبي
البنك املركزى ي�شرع فى توفري نقد �أجنبي للبنوك وال�صرافات
ور�شة تطوير مهارات �سكرتري جمل�س الإدارة
دورة ال�شهادة املهنية فى املوارد الب�شرية
البنك املركزى ي�صدر من�شورين لل�صادر والوارد
البنك املركزى يلغى تراخي�ص � 6شركات تعمل فى �شراء وت�صدير الذهب
حمافظ بنك ال�سودان املركزى رفع العقوبات االقت�صادية يعزز �إندماج القطاع امل�صريف فى االقت�صاد العاملي
تنفيذ �سريان القرار الأمريكي برفع العقوبات عن ال�سودان
البنك املركزى يتفق مع نظراء خارجيني على تقدمي الت�سهيالت ملعامالت ال�سودان اخلارجية
بداية االجتماعات ال�سنوية للعام2017م للمجموعة الأفريقية الأوىل بالبنك الدويل
وزير املالية وحمافظ بنك ال�سودان املركزى ي�شددان على �ضرورة تفعيل تنفيذ االتفاقيات املوقعه بني ال�سودان ودولة اجلنوب
البنك املركزى يح�صل على متويل خارجي بقيمة  200مليون دوالر
حمافظ البنك املركزى يلتقى نظريه الإماراتي
حمافظ بنك ال�سودان يبحث �إن�شاء عالقات م�صرفية مع يوغندا
تكرمي ووداع املدير ال�سابق للبنك الأفريقي للتنمية بال�سودان
ختام بطولة ك�أ�س حمافظ بنك ال�سودان املركزى اخلام�سة ع�شر
بنك ال�سودان املركزى يحتفل بالذكرى ال 62للإ�ستقالل
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�أن�شطة داخلية

رئيس الجمهورية يفتتح المبنى الجديد لبنك
السودان المركزى – فرع الجنينه
�ضمن زيارته لوالية غرب دارفور افتتح امل�شري عمر ح�سن احمد الب�شري رئي�س
اجلمهورية املبني اجلديد لبنك ال�سودان املركزى مبدينة اجلنينه حا�ضرة والية
غرب دارفور �ضمن حزمة من م�شروعات الواليه وذلك فى يوم الثالثاء املوافق
� 19سبتمرب 2017م  ،وقال ال�سيد/حازم عبدالقادر �أحمد حمافظ بنك ال�سودان
املركزى� إن انت�شار فروع البنك يجيء فى اطار جهود بنك ال�سودان املركزى لتغطية
كافة واليات البالد باخلدمات امل�صرفية ون�شر الوعى امل�صريف و�سط املواطنني،
م�شريا ً �إىل �أهمية فرع اجلنينه ملا ميثله املوقع االقت�صادي للوالية الغنية باملوارد
الطبيعية ،ا�ضافة لكونها والية حدودية تن�شط فيها جتارة احلدود.
بالإ�ضافة لرمزية الوالية ومالها من �إرث وتاريخ  ،وعقب
مرا�سم االفتتاح عقد حمافظ بنك ال�سودان املركزى لقا ًء
مع قيادات اجلهاز امل�صريف بوالية غرب دارفور بح�ضور
مدير بنك ال�سودان املركزى فرع اجلنينه وتلقى تنويراً
من مديري امل�صارف العامله بالوالية عن حجم الكتله
النقدية بالوالية كما وقف �سيادته على جمهودات البنك
الزراعى ال�سوداين بالوالية فى متويل املزارعني وموقف
املخزون اال�سرتاتيجي ،وعدّد مديري امل�صارف بالوالية
جمهوداتهم فى التوعية امل�صرفية لإدخال مزيد من
الأموال للمظلة امل�صرفية  ،من جهته �أ ّمن حمافظ
بنك ال�سودان املركزى على �أن ي�ؤدي اجلهاز امل�صريف
دوره بتناغم تام مع اجلهات ذات ال�صلة لتنفيذ �أهداف
الدولة القائمة على زيادة الإنتاج ،مع الت�أكيد على
�أن جتتهد امل�صارف يف الو�صول للعمالء فى �أماكنهم
وتنويرهم باخلدمات التي تقدمها امل�صارف جلذب مزيد

من الودائع للجهاز امل�صريف  ،مع �ضرورة ايالء امل�صارف
�أهمية ق�صوى لربامج عمليات التمويل الأ�صغر خلدمة
العمالء النا�شطني اقت�صادياً بالوالية ،و�أ�شار �سيادته
حلر�ص البنك املركزى على توفري املوارد عرب اجلهاز
امل�صريف لتنفيذ امل�شاريع التنموية ،وقال �سيادته انه من
�ضمن موجهات البنك املركزي للجهاز امل�صريف �أن يعمل
على اكمال انت�شاره فى كل حمليات البالد وذلك مت�شياً
مع �سيا�سات البنك املركزي لتقدمي اخلدمات امل�صرفية
للمواطنني وخدمات ال�صرافات الآلية واخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية التي ت�أتي فى �إطار م�شروع
احلكومة االلكرتونية ،و�أكد �سيادته �أن البنك املركزى
�سيدعم كل امل�شاريع التي ترفد موارد الدولة  ،م�شرياً
اىل �أن م�شاريع التنمية وزيادة الإنتاج ت�ؤدي لزيادة
ال�صادر والتي بدورها تنعك�س ايجاباً على حت�سني العملة
الوطنية .
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�أن�شطة داخلية
و�أ�ضافت �أن م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر ظلت تقدم خدمات
كثرية للمواطنني يف جمال التمويل الأ�صغر ،م�شرية
�إىل �أن م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الوالئية ينتظرها
الكثري خلدمة املواطن ،م�شددة ب�ضرورة التوعية
ون�شر ثقافة التمويل الأ�صغر على جميع امل�ستويات.
وقالت �إن الع�شرية الأوىل من انطالق م�شروعات
التمويل الأ�صغر حققت جناحا كبريا ب�إن�شاء  37م�ؤ�س�سة
متويل �أ�صغر والئية �أ�سهمت يف م�شاريع التمويل الأ�صغر
متوقعة �أن حتقق الع�شرية الثانية للتمويل الأ�صغر
الدينمو احلقيقي لالقت�صاد ال�سوداين.
و�أ�شادت بالدور الإيجابي للم�صارف ال�سودانية ودعمها
مل�شروعات التمويل الأ�صغر بالبالد ،م�ؤكدة �أن خمرجات
هذا املنتدى جتد االهتمام واملتابعة.
اجلدير بالذكر �أن املنتدى �شارك فيه وزراء ال�شئون
االجتماعية بالواليات ومديري م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر بالواليات ومديري بنوك وم�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر ومنظمات املجتمع املدين،وقدمت فيه عدة �أوراق
على مدي يومني وقد �أدار الأ�ستاذ �سامي عبداحلفيظ
مدير عام وحدة التمويل الأ�صغر ببنك ال�سودان املركزي
اجلل�سة اخلتامية و�أجاب على العديد من الت�سا�ؤالت،
و�أ�شاد املجتمعون بالدور الكبري الذي قام به بنك ال�سودان
املركزي وتبنيه لقطاع التمويل الأ�صغر وار�ساء قواعده
من خالل ر�سم ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وو�ضع
ال�ضوابط واللوائح  ،وقد خرج املنتدى بعدة تو�صيات
�أهمها �ضرورة حوكمة م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر
الوالئية والعمل على رفع كفاءة ادارات امل�ؤ�س�سات وت�أهيل
قدرات العاملني يف قطاع التمويل الأ�صغر،بالإ�ضافة
لإزالة تقاطعات ال�سيا�سات الوالئية واالحتادية خا�صة
فيما يلي ال�ضرائب والر�سوم املحلية .
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محافظ البنك المركزى يلتقى وزير المالية
فى �إطار التن�سيق بني وزارة املاليه وبنك
ال�سودان املركزى التقى ال�سيد /حازم
عبدالقادر احمد حمافظ بنك ال�سودان
املركزي مبكتبه يوم الثالثاء املوافق
 23مايو 2017م الدكتور حممد عثمان
�سليمان الركابي وزير املالية والتخطيط
االقت�صادي  ،حيث تناول اللقاء العديد
من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
بني وزارة املالية وبنك ال�سودان املركزي
واملتعلقة ب�أو�ضاع االقت�صاد الكلي
وال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة النقدية

بالرتكيز على �أهداف الربنامج اخلما�سي
فيما يتعلق بزيادة الإنتاج والإنتاجية
وت�صنيع وت�صدير �سلع الربنامج
اخلما�سي.
من جانبه قدم ال�سيد /املحافظ �شرح ًا
مف�ص ًال للتعاون والتن�سيق امل�ستمر بني
البنك املركزي ووزارة املالية فيما يخت�ص
مبتابعة �أداء ال�سيا�ستني املالية والنقدية
مو�ضح ًا �أن هنالك اجتماعات راتبه وجلان
دائمة ملتابعة تنفيذ وتن�سيق ال�سيا�سات.
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لدى بيعه ألوراق وشهادات مالية بمليار جنيه

البنك املركزى ي�شرع فى تفعيل �أدوات ال�سيا�سة النقدية لتنظيم
ال�سيولة فى االقت�صاد
�شرع بنك ال�سودان املركزى فى
تفعيل �أدوات ال�سيا�سة النقدية
ال� �ت ��ي ي �� �س �ت �خ��دم �ه��ا ل�ت�ن�ظ�ي��م
ال�سيولة فى االقت�صاد  ،وذلك
من خالل ال�صفقة التى نفذها
ال�ب�ن��ك امل��رك��زى ي ��وم ال�ث�لاث��اء
املوافق � 12سبتمرب 2017م ببيع
��ش�ه��ادات و�أوراق م��ال�ي��ة بقيمة
مليار جنيه كانت مملوكة له.
وو�صف حمافظ البنك املركزى
الأ�ستاذ /حازم عبد القادر �أحمد
فى تعليق له على ال�صفقة غري
امل���س�ب��وق��ة ال�ت��ي مت��ت ف��ى �سوق
اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية ب�أنها
ت�أتى فى �إطار ال�سيا�سة اجلديدة
التي اتبعها البنك ووزارة املالية
وال� �ت ��ي مب��وج �ب �ه��ا مت ��ت إ�ع � ��ادة
الثقة ل�ل�أوراق املالية (�شهادات
�شهامة) ال�ت��ى ت�صدرها �شركة
ال� ��� �س ��ودان ل �ل �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة.
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ال �� �س��ودان امل��رك��زى ف��ى تفعيل
�أدوات ال�سيا�سة النقدية التى
ي�ستخدمها لتنظيم ال�سيولة فى
االقت�صاد بهذه ال�صفقة  ،وذلك
بغر�ض إ�ع��ادة توظيف ال�سيولة
ل�ل�ق�ط��اع��ات ا إلن �ت��اج �ي��ة وج��ذب
ج ��زء م��ن ال���س�ي��ول��ة ال�ف��ائ���ض��ة
لالقت�صاد ،م�شرياً �إىل �أن بيع
ت �ل��ك ال� ��� �ش� �ه ��ادات مت مل�ح�ف�ظ��ة
�� �ص� �ن ��دوق ال �� �س �ي��ول��ة اخل��ا���ص
ب ��امل� ��� �ص ��ارف ل� ��زي� ��ادة ر�أ�� �س� �م ��ال
ال�صندوق م��ن الأوراق املالية.

و أ�� �ش��ار �إىل ا إلي�ج��اب�ي��ات التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا ال���ص�ف�ق��ة مم�ث�ل��ة فى
ه��دفي��ن  ،ال �ه��دف امل �ب��ا� �ش��ر هو
�سحب ال�سيولة م��ن االقت�صاد
من غري الت�أثري على القطاعات
الإنتاجية والهدف الثاين تقليل
إ�ع �ت �م��اد امل �� �ص��ارف ع�ل��ى البنك
امل��رك��زى لتغطية �سحوباتهم
و أ�ك � � ��د امل� �ح ��اف ��ظ ب � ��دء ب�ن��ك م� � ��ن �� � �ص� � �ن � ��دوق ال� ��� �س� �ي ��ول ��ة.

جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ي��وم
ال �ث�لاث��اء امل��واف��ق � 12سبتمرب
2017م �شهد حتقيق �أكرب حجم
تداول فى تاريخ �سوق اخلرطوم
ل�ل��أوراق املالية منذ الت�أ�سي�س
والذي بلغ مبلغ 1,049,509,489
ج �ن �ي �ه �اً حم �ق �ق �اً ب ��ذل ��ك �أك�ب�ر
حجم تداول منذ �إن�شاء ال�سوق.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال���ص�ف�ق��ات
التى بلغ عددها � 77صفقة متت
بقطاع ال�شهادات الإ�ستثمارية
ح �ي��ث مت ت� � ��داول 1.943.268
� �ص �ك �اً م ��ن � �ش �ه ��ادات � �ش �ه��ام��ة ،
وق � ��د مت ت �ن �ف �ي��ذ م �ع �ظ��م ه ��ذه
ال�صفقات فى �إ�صدارة الأول من
�أبريل 2017م  ،علما ب�أن �صفقة
البيع مت��ت ع�بر �شركة ترويج
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار امل � ��ايل امل� �ح ��دودة
ك�شركة و�ساطة مالية يتعامل
م�ع�ه��ا ال�ب�ن��ك امل��رك��زى لتنفيذ
ع�م�ل�ي��ات ب�ي��ع الأوراق امل��ال�ي��ة.

�أن�شطة داخلية

محافظ المركزى ونظيره بدولة جنوب السودان يتفقان
على تفعيل اللجان المشتركة
اتفق حمافظ بنك ال�سودان املركزى ال�سيد /حازم عبدالقادر �أحمد مع نظريه من دولة جنوب
ال�سودان اطوم راجو اجاك على تفعيل اللجان امل�شرتكه بني البنكني املركزيني بالبلدين وناق�شوا
خالل اجتماع م�شرتك يوم الثالثاء املوافق � 31أكتوبر 2017م الإجراءات امل�صرفية التي �سيتم
تطبيقها لت�سهيل التجارة بني البلدين بعد فتح املعابر بني البلدين  ،و�أمن اجلانبان خالل جل�سة
مباحثات م�شرتكة على �ضرورة تطوير العالقات امل�صرفية بني البلدين.

محافظ البنك المركزى يصدر قرارًا للمصارف للعمل
بالتوقيت الشتوى الجديد
   عطف ًا على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )352ل�سنة 2017م واخلا�ص ب�إعادة توقيت ال�سودان
�إىل التوقيت الدوىل فقد �أ�صدر ال�سيد /حمافظ بنك ال�سودان املركزى ال�سيد /حازم
عبدالقادر �أحمد يوم الثالثاء املوافق � 31أكتوبر 2017م قرار ًا جلميع امل�صارف العامله
بالبالد للعمل بالتوقيت ال�شتوي اجلديد على �أن يبد أ� التعامل مع اجلمهور اعتبار ًا من يوم
الأربعاء الأول من نوفمرب عند ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وينتهى عند ال�ساعة الثانية والن�صف
ظهر ًا ،وي�ستمر العمل بهذا التوقيت حتى نهاية مار�س 2018م.
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محافظ البنك المركزى
يسقبل بنوكًا إيطالية ولبنانية
فى اطار لقاءاته مع البنوك
املرا�سلة فى �أعقاب رفع
احلظر االقت�صادي عن
ال�سودان التقى ال�سيد/
حازم عبدالقادر -حمافظ
بنك ال�سودان املركزى
مبكتبه يوم الأحد املوافق
 5نوفمرب 2017م وفداً من
بنك يوباي الإيطايل كما
ا�ستقبل ال�سيد /موري�س
ا�سكندر مدير عام البنك
اللبنانى الفرن�سى وبحثت
اللقاءات م�ستقبل العالقات
امل�صرفيه وتطوير عالقات
املرا�سله مع امل�صارف
ال�سودانية  ،كما مت الت�أمني
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على تفعيل وتن�شيط
التعاون املاىل وامل�صرفى،
و�أكد ال�سيد /حمافظ
بنك ال�سودان املركزى �أن
الوفود التي ا�ستقبلها اليوم
من �إيطاليا ولبنان �أعلنت عن
رغبتها يف ا�ستئناف العمل
فى ال�سودان فوراً كا�شفاً
تقدميهم ت�سهيالت ال�سترياد
ال�سلع اال�سرتاتيجيه(القمح
ومدخالته
والدواء
والبرتول)فى حدود 100
مليون يورو بالإ�ضافه �إىل
متويل ا�سترياد احتياجات
القطاع ال�صناعي عرب بنك
التنمية ال�صناعيه.

من جانبه �أ�شار ال�سيد/
موري�س �إ�سكندر مدير عام
البنك اللبناين الفرن�سي
لعمق ومتانة و�أهمية
العالقات مع ال�سودان ،
معلنا ً�شروع البنك اللبناين
الفرن�سي فى زيادة ال�سقف
لل�سودان
املخ�ص�ص
بالإ�ضافه �إىل �إن�شاء عالقات
م�صرفية جديدة مع عدد
من البنوك ال�سودانية
بالإ�ضافة لتلك املوجودة
م�سبقاً.

�أن�شطة داخلية

لدى لقائه مديرى عموم امل�صارف
محافظ المركزى  :اتصاالت من بنوك عالمية لفتح فروع
لها بالسودان

فى �إطار لقاءاته الدورية مبديرى عموم امل�صارف  ،معلن ًا �صدور قرار من البنك املركزى مينع متويل �شراء
 ،قدم ال�سيد /حازم عبدالقادر �أحمد حمافظ بنك احلبوب الزيتية بغر�ض التجارة املحلية �إال بعقود �صادر.
ال�سودان املركزى لدى لقائه يوم اخلمي�س املوافق  19من جانبه �أكد رئي�س احتاد امل�صارف ال�سوداين ال�سيد/
�أكتوبر 2017م التهنئة ملديرى عموم امل�صارف برفع م�ساعد حممد احمد �أن االحتاد �سيعمل بالتن�سيق الكامل
العقوبات االقت�صادية ًاملفرو�ضة على ال�سودان منذ والتعاون التام مع البنك املركزى ملنع الت�سرب النقدي الذي
�أكرث من ع�شرين عاما  ،وعودة
ال�سودان لالندماج يت�سبب فى م�ضاربات العمل ومن ثم الت�أثري �سلب ًا على �سعر
ً
فى النظام امل�صرفى العاملى  ،م�شريا �إىل فك جتميد ال�صرف والت�ضخم  ،م�ؤكد ًا �أن احلظر كان له انعكا�سات
الأر�صدة التى كانت حمجوزة مبوجب احلظر الأمريكي� .سالبة على اجلهاز امل�صرفى  ،وقال �سيادته �أن القطاع
ووجه حمافظ املركزي مديرى عموم امل�صارف بالعمل اخلا�ص العاملي لديه الرغبة فى التعامل مع ال�سودان و�أن
على تعزيز قدرات اجلهاز امل�صرفى وتن�شيط التعامالت هناك فر�ص ًا للعون الفنى والت�سهيالت امل�صرفية  ،معلن ًا
وتقوية وبناء العالقات امل�صرفية  ،واال�ستمرار فى �أنه متت ات�صاالت مع عدد من امل�صارف العاملية وتوقع
تهيئة البيئة الداخلية للم�صارف �إ�ستعداد ًا ملتطلبات �سيادته ظهور نتائج االت�صاالت فى الأ�سبوع القادم.
ً
املرحلة القادمة  ،م�شددا على �ضرورة االلتزام مبعايري �إىل ذلك �أ�شار الأ�ستاذ �صالح �أحمد ح�سن مدير
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،وقال �سيادته عام البنك الزراعى �أنه متت زراعة م�ساحات
ان هنالك ات�صاالت من بع�ض
امل�صارف العاملية �شا�سعة جد ًا و�أن م�ؤ�شرات احل�صاد مب�شرة بانتاجية
ً
لفتح فروع لها فى ال�سودان  ،م�شريا �إىل �إ�صدار عالية جد ًا كما �أن الأ�سعار مر�ضية ل�صغار املنتجني
البنك املركزى لبع�ض التعديالت فى ال�سيا�سات ، .م�ؤكد ًا مراقبة الدولة لآلية ال�سوق  ،م�ؤكد ًا
وحول املو�سم الزراعى �أو�ضح ال�سيد /املحافظ �أنه مت تدخل البنك الزراعى حلماية �صغار املنتجني.
متويل املو�سم الزراعى بوا�سطة امل�صارف ب�شكل ممتاز
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محافظ البنك المركزى
يلتقى رابطة المرأة العاملة
التقى حمافظ بنك ال�سودان املركزى ال�سيد /حازم عبدالقادر �أحمد مبكتبه يوم اخلمي�س
املوافق  20يوليو 2017م ب�أع�ضاء املكتب التنفيذى لرابطة املر�أة العاملة فرعية بنك ال�سودان
املركزى  ،حيث اطلع وفد الرابطة ال�سيد /املحافظ على اخلطط والربامج امل�ستقبلية لرابطة
املر�أة العاملة لدورة 2020 – 2017م ،وعر�ضت نائب الأمني العام لرابطة املر�أة بع�ض العقبات
وامل�شاكل التى تواجه عمل الرابطة بالبنك.
من جانبه رحب ال�سيد /املحافظ ب�أع�ضاء الرابطة وقدم بع�ض املوجهات والتو�صيات التى
تدعم عمل الرابطة و�أبدى �إ�ستعداده التام لتذليل كافة العقبات وال�صعاب التى تعرت�ض عمل
رابطة املر�أة بالبنك معلن ًا دعمه املادى واملعنوى ورعايته ال�شخ�صية لربامج وعمل الرابطة.
وفى اخلتام �شكر وفد الرابطة ال�سيد  /املحافظ على �إتاحة الفر�صة ملقابلته وعلى حفاوة
اال�ستقبال و�إهتمامه ب�شئون املر�أة العاملة بالبنك.

10

�أن�شطة داخلية

د�شن ال�سيد /د .بدر الدين
قر�شى م�صطفى النائب الأول
ملحافظ بنك ال�سودان املركزى بربج
ال�ساحل وال�صحراء يوم الأحد املوافق
الثامن من �أكتوبر 2017م انطالقة
العمل مبركز التدريب اجلديد لبنك
ال�سودان املركزى  ،وذلك بح�ضور
ال�سيد /عبداهلل احل�سن حممد
م�ساعد املحافظ لقطاع االدارة
واخلدمات ومديرى العموم ومديرى
االدارات وال�سيد /عبدالكرمي فرح
املمثل املقيم ل�صندوق النقد الدوىل
بال�سودان وامل�شرفني على الربنامج
واملتدربني .

تدشين العمل بمركز تدريب بنك
السودان المركزى الجديد
ال�ضوء على بداية ان�شاء املركز
و�أهميته لتدريب موظفى بنك
ال�سودان املركزى والبنوك التجارية
وامل�ؤ�س�سات املالية .

�إىل ذلك رحبت الأ�ستاذة �آمنة
مريغنى مدير عام الإدارة العامة
للموارد الب�شرية باحل�ضور مو�ضحة
�أن هذا امل�شروع تبنته الإدارة العليا
بالبنك ودعمته دعم ًا كام ًال لي�صبح
البنك امل�ؤ�س�سة الأوىل حلاق ًا بركب
العاملية فى التدريب بر�ؤية طموحة
جديدة ،و�أ�شارت لتكوين جلنة
�إ�شرافية برئا�سة م�ساعد املحافظ
لقطاع االدارة واخلدمات وجلنة
حيث �أكد الدكتور بدر الدين قر�شى ت�سيري عليا برئا�سة النائب الأول
م�صطفى خالل خماطبته احتفال للمحافظ للمتابعة والأ�شراف.
الربنامج التدريبى الأول مل�شروع اجلدير بالذكر �أن برنامج م�شروع
موازنة الربامج والأداء �أهمية �إن�شاء موازنة الربامج والأداء يعترب
مركز التدريب لي�صبح نواة ملركز �أول فعالية ُتقام باملركز حيث
�إقليمى وعاملى يهتم بتدريب وت�أهيل يقدمه جمموعة حا�سبني ك�شريك
الكوادر الب�شرية  ،ووعد بالت�أ�سي�س �إ�سرتاتيجى فى هذه املرحلة بقيادة
له من موازنة 2018م ليتم افتتاحه الأ�ستاذ /حممد �سليمان عبداهلل
فى يناير 2020م  ،كما �أ�شاد بالإخوة حجار املحا�سب القانونى واملراجع
فى اللجان الإ�شرافية التى عملت على العام الأ�سبق وقد �أخذ زمام املبادرة
�إعداد الربنامج .
فيها بنك ال�سودان املركزى وهى تعترب
من جانبه قدم ال�سيد  /عبداهلل نقطة حتول من نظام منطى �إىل نظام
احل�سن م�ساعد املحافظ لقطاع عاملى يتم فيها تدريب وت�أهيل 27
االدارة واخلدمات كلمة �ألقى فيها متدرب من ادارات البنك املختلفة .
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لأول مرة فى العامل
األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تنظم ندوة
مبادئ ولفسبيرج غرفة التجارة الدولية وبافت
نظمت الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية
لأول مره فى العامل بالتعاون مع بنك اخلرطوم بفندق
كورنثيا يوم الأحد املوافق الأول من �أكتوبر 2017م ندوة
بعنوان /مبادئ ولف�سبريج غرفة التجارة الدولية وبافت
 ،وذلك بح�ضور ال�سيد /حممد�أحمد ب�شرى م�ساعد
املحافظ لقطاع االقت�صاد وال�سيا�سات وال�سيد /طارق
عبد الكرمي ممثل الأكادميية العربية للعلوم امل�صرفية
واملالية وال�سيد /فادي �سليم املدير العام لبنك
اخلرطوم وال�سيد /م�ساعد حممداحمد رئي�س احتاد
امل�صارف ال�سوداين حيث افتتح اجلل�سة الإفتتاحية
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للندوة ال�سيد /طارق عبدالكرمي ممثل الأكادميية
العربية مبدي ًا عن �شكره وتقديره لل�سيد /حممد �أحمد
ب�شرى ممثل حمافظ بنك ال�سودان املركزى ورئي�س
احتاد امل�صارف ال�سوداين ومدير عام بنك اخلرطوم
م�شري ًا �إىل �أن الندوة عقدت لأول مره فى العامل
بال�سودان  ،وهى ت�شتمل على العديد من املو�ضوعات
اخلا�صة ب�أليات الرقابة  ،و�إجراءات العناية الواجبة
للعمالء وفح�ص الأ�سماء  ،بالإ�ضافة �إىل العقوبات
املالية دوليا والرقابة على الت�صدير  ،وتوجيهات

�أن�شطة داخلية
مكافحة غ�سل الأموال اخلا�صة بالبنوك للتطبيقات
الرقابية على كل االعتمادات امل�ستندية  ،التح�صيل
امل�ستندي  ،ال�ضمانات البنكية  ،وجتارة احل�سابيات
املفتوحة  ،متمني ًا جلميع امل�شاركني التوفيق وال�سداد.
من جانبه �أ�شار مدير عام بنك اخلرطوم فادي
�سليم �إىل �أن البنك �أن�ش�أ �إدارة متخ�ص�صة ملخاطر
التجارة الدولية و�صو ًال لأف�ضل املمار�سات العاملية
لتحقيق التنمية االقت�صادية بالبالد  ،و�أبدى �شكره
وتقديره وامتنانه لل�سيد /حمافظ بنك ال�سودان
املركزي لرعايته للندوة وجلميع امل�شاركني فيها.
فيما �أكد رئي�س احتاد امل�صارف ال�سوداين م�ساعد
حممد�أحمد �أن ال�سودان ملتزم بالقيم وال�شروط
الدولية للتجارة  ،و�أ�شار قائ ًال نحن من جانبنا فى
احتاد امل�صارف م�س�ؤلون عن تهيئة بيئة امل�صارف
الداخلية للتعامل مع امل�صارف اخلارجية  ،م�ؤكدا
املرحلة املقبله تعترب من �أهم املراحل والتي ن�أمل
�أن يتم فيها رفع احلظر االقت�صادي عن ال�سودان ،
ولفت �إىل �أن امل�صارف ال�سودانية �أثبتت وجودها و�أن

البنك املركزى يعمل على ت�صحيح امل�سار للم�صارف
للتعامل مع امل�صارف اخلارجية  ،وطلب من الإخوة
امل�شاركني تطبيق املبادئ والأعراف الدولية  ،م�شيد ًا
بتجربة ال�صريفه الإ�سالمية من حيث الأهداف
 ،متمني ًا التوفيق جلميع امل�شاركني و�أن يعملوا
على ن�شر التجربة على زمالئهم يف م�صارفهم.
وفى ذات ال�سياق هن أ� م�ساعد املحافظ لقطاع االقت�صاد
وال�سيا�سات الأ�ستاذ حممد�أحمد ب�شرى بنك اخلرطوم
على هذه املبادرة و�أعتربها �إ�ضافة لر�صيد بنك
اخلرطوم  ،وهذه دالله على مدى حر�ص امل�ؤ�س�سات
يف ال�سودان ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
 ،م�ؤكد ًا ان الندوة تركز على ثالثه نقاط الأوىل :
�ضرورة �إعفاء املراعاة الكافيه للمخاطر والثانية تركز
على �ضرورة مراعاة االلتزام بالت�شريعات والقواعد
والقيم والأعراف حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا .والثالثة
تركز على �أهمية الإرتقاء بعن�صر التدريب م�شري ًا
لعقد املزيد من الندوات لتكون م�ستمرة  ،متمني ًا
من البنوك الأخرى �أن تبادر مبثل هذه املبادرات.
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�إجتماع مديرى م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الوالئيه
نظمت وحدة التمويل الأ�صغر
ببنك ال�سودان املركزي برئا�سة البنك
باملقرن لقا ًء مع مديري م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر بالواليات  ،وذلك يف
يوم الأربعاء املوافق � 11أكتوبر 2017م
 ،بح�ضور الأ�ستاذ �سامي عبداحلفيظ
رئي�س وحدة التمويل الأ�صغر
بالبنك والأ�ستاذة فاطمة �أحمد
حممد نائب مدير الوحدة واال�ستاذ
يعقوب حممود رئي�س ق�سم ال�شراكات
والأ�ستاذة ع�صماء مندور املهدي رئي�س
ق�سم ال�سيا�سات بالوحدة والأ�ستاذ
جعفر عبدالرحمن ي�س رئي�س
ق�سم الرقابة والتنظيم والأ�ستاذ
�سامي الدين حممد �سعيد رئي�س
جمعية م�ؤ�س�سات وبنوك التمويل
الأ�صغر وبع�ض العاملني بالوحدة.
حيث �أعرب الأ�ستاذ �سامي
عبداحلفيظ رئي�س وحدة التمويل
الأ�صغر عن �شكره وتقديره جلميع
من�سوبي م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر
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بالواليات  ،م�شرياً ل�ضرورة التعاون
والتن�سيق مع الوزارات الوالئية
وبقية ال�شركاء لن�شر ثقافة
التمويل الأ�صغر ،داعياً �إىل �إنت�شار
م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر بفتح
فروع لها على م�ستوى املحليات
بالواليات  ،ودعا من�سوبي امل�ؤ�س�سات
لت�شجيع م�ؤ�س�ساتهم لتقوية ر�ؤو�س
�أموالها ورفع قدراتها التمويلية
 ،ووعد بتذليل كافة امل�شاكل التي
تواجه م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر.
من جانبها رحبت الأ�ستاذة
فاطمة �أحمد حممد بالإخوة
من�سوبي م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر
بالواليات معربة عن �شكرها
وتقديرها لهم  ،م�ؤكدة �أن هذا
االجتماع يهدف �إىل الت�شاور فى
�سيا�سات بنك ال�سودان املركزي
للعام 2017م وتقييمها من واقع
املمار�سة العملية وتقدمي مقرتحات
ل�سيا�سات البنك للعام 2018م.

فيما �أ�شار الأ�ستاذ �سامي الدين
حممد �سعيد رئي�س جمعية م�ؤ�س�سات
وبنوك التمويل الأ�صغر �إىل ا�ستمرار
بنك ال�سودان املركزي فى جتويد
�سيا�سات التمويل الأ�صغر  ،م�ؤكداً
�أن ال�سودان يعترب رقم واحد فى
العامل من حيث التمويل الأ�صغر
الإ�سالمي ،ووعد بتذليل كافة عقبات
م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الوالئيه
 ،هذا بالإ�ضافة �إىل ت�أكيد التزامهم
ب�سيا�سات بنك ال�سودان املركزي
ال�صادرة لتحقيق الأهداف املرجوة.
هذا وقد ناق�ش اللقاء ال�سيا�سات
اخلا�صة بالتمويل الأ�صغر وال�صغري
واملتو�سط  ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز جانب
العر�ض ب�إلزام امل�صارف بتوظيف
ن�سبة الـ  %12كحد �أدين من املحفظة
التمويلية الإجمالية لكل م�صرف
للتمويل الأ�صغر  ،وحث امل�صارف
وم�ؤ�س�سات التمويل على قبول وثائق
الت�أمني ك�ضمان للتمويل الأ�صغر.

�أن�شطة داخلية

ور�شة عن ال�ضوابط املو�ضوعة ملكافحة الإختال�س
والتزوير ومدى جناحها فى حتقيق الهدف
قدمها بنك ال�سودان املركزي
_ االدارة ال�ع��ام��ة للرقابة
امل�صرفية بعنوان  :االحتيال
املايل وموجهات بنك ال�سودان
املركزي ،وقد هدفت الورقه
اىل ت�ع��زي��ز �سيا�سة ال�ضبط
ال��داخ�ل��ي وخ�ط��ط و�أ�ساليب
تطويرها وت��أك�ي��د فاعليتها
ملكافحة االح�ت�ي��ال والتزوير
بامل�ؤ�س�سات امل�صرفية بهدف
تقليل خماطر الت�شغيل وفقاً
ملعايري جلنة بازل امل�صرفية،
ك �م��ا ت �ط��رق��ت ال� ��ورق� ��ة اىل
�ضوابط البنك امل��رك��زي ذات
ال�صلة باالحتيال والتزوير.

ن �ظ �م��ت االدارة ال �ع��ام��ة
للرقابة امل�صرفية بالتن�سيق
مع احتاد امل�صارف ال�سوداين
وال�ت�ع��اون م��ع نيابة مباحث
خم��ال �ف��ات اجل �ه ��از امل���ص��ريف
بدار احتاد امل�صارف ال�سوداين
ي� � ��وم ال � �ث�ل��اث� ��اء امل � ��واف � ��ق 1
�أغ�سط�س 2017م ور��ش��ة عن
ال�ضوابط املو�ضوعة ملكافحة
الإختال�س والتزوير ومدى
جناحها فى حتقيق الهدف،
حت��ت رع��اي��ة ال�سيد /النائب
الأول ملحافظ بنك ال�سودان
امل � ��رك � ��زي  ،ح� �ي ��ث ت ��ر أ��� �س ��ت
اال� � �س � �ت ��اذة  /راب � �ع ��ة أ�ح �م��د
اخل�ل�ي�ف��ة م���س��اع��د امل�ح��اف��ظ الورقة الثانية قدمتها �إدارة
ل �ق �ط��اع امل � ؤ�� �س �� �س��ات امل��ال �ي��ة م �ب��اح��ث خم��ال �ف��ات اجل �ه��از
والنظم اجلل�سة االفتتاحية .امل �� �ص��ريف ب �ع �ن��وان  :أ���س��ال�ي��ب
هذا وقد قدمت فى الور�شه واجتاهات االحتيال والتزوير
ورق � �ت� ��ان  ،ال� ��ورق� ��ه الأوىل امل���ص��ريف م��ن واق ��ع املمار�سة

العملية حيث تناولت الورقة
ال � �ت� ��زوي� ��ر� ،أن � ��واع � ��ه وط� ��رق
اكت�شافه بالإ�ضافة اىل �شرح
من� ��اذج ع�م�ل�ي��ة م ��ن ب�لاغ��ات
التزوير واالحتيال امل�صريف.
وج � ��دت ال ��ور�� �ش ��ة ت �ف��اع� ً
لا
ك� �ب�ي�راً م ��ن ق �ب��ل امل �� �ش��ارك�ين
من حيث التنظيم والأوراق
امل �ق��دم��ة واال�� �ض ��اف ��ات ال�ت��ي
مت��ت م��ن قبل املعقبني على
الأوراق وامل� ��داخ�ل��ات ال�ت��ي
متت من قبل احل�ضور  ،وقد
خ��رج��ت ال��ور� �ش��ه بتو�صيات
ت �ه��دف اىل ��س��د ال �ث �غ��رات يف
اجلوانب الت�شريعية وتعزيز
ف��اع�ل�ي��ة الأ� �س��ال �ي��ب العملية
والتطبيقية ملكافحة جرائم
االحتيال والتزوير.
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بنك السودان المركزى يوجه
بصرف التحويالت الواردة
من الخارج بالنقد
األجنبي
وجه بنك ال�سودان املركزي
ّ
يوم الأحد املوافق الأول من
�أكتوبر 2017م امل�صارف ب�صرف
التحويالت الواردة من اخلارج
بالنقد الأجنبي ما مل يطلب
امل�ستفيد غري ذلك .وبرر اخلطوة
ب�أنها ت�أتي لت�سهيل عملية
ان�سياب موارد النقد الأجنبي
وحتفيز ًا للعاملني باخلارج
حلفظ وحتويل مدّ خراتهم.
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و�أ�شار البنك �إىل �أن التوجيه ي�أتي
يف �إطار �سعي بنك ال�سودان املركزي
لت�سهيل عملية ان�سياب موارد
النقد الأجنبي ،وحتفيز ًا للعاملني
باخلارج حلفظ وحتويل مدّ خراتهم
عرب اجلهاز امل�صريف ال�سوداين .و�أ ّمن
البنك املركزى على �صرف �أ�صل
و�أرباح الودائع اال�ستثمارية
املحفوظة طرف امل�صارف �أي�ض ًا
بالنقد الأجنبي .كما دعا

البنك املركزى العمالء الذين مل
تلتزم امل�صارف جتاههم بذلك،
�إخطار بنك ال�سودان املركزي
و�إدارة الرقابة امل�صرفية.
ي�أتي هذا التوجيه فى �إطار �سيا�سة
البنك املركزى ملحاربة التحويالت
خارج قنوات النظام امل�صريف والتي
تنعك�س �سلب ًا على ن�شاط ال�سوق
املوازى للعمالت الأجنبية.
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البنك املركزى يشرع فى توفير نقد
أجنبي للبنوك والصرافات
بد�أ بنك ال�سودان املركزى �إعتباراً من يوم الأحد املوافق � 29أكتوبر 2017م
وباالتفاق مع احتاد امل�صارف وال�صرافات فى توفري موارد نقد �أجنبي لعدد
ع�شرة بنوك و�صرافات وذلك لتغطية احتياجات املواطنني لأغرا�ض ال�سفر
والعالج وفق ًا لل�ضوابط وهي  :بنك النيلني  ،الإ�سالمي ال�سودانى  ،ال�شمال
الإ�سالمى  ،الت�ضامن الإ�سالمى  ،املزارع التجارى ...الخ).
و�سي�ستمر ذلك خالل الأيام القادمه لي�شمل احتياجات �صغار امل�ستوردين.
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تعد األول من نوعها فى السودان
ورشة تطوير مهارات سكرتير مجلس اإلدارة بإتحاد المصارف السوداني

نظمت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز امل�صريف بالتعاون مع احتاد امل�صارف العربية واحتاد
امل�صارف ال�سوداين بدار احتاد امل�صارف ال�سوداين يوم االثنني املوافق � 7أغ�سط�س 2017م ور�شة
عمل حول تطوير مهارات �سكرتري جمل�س الإدارة ،مب�شاركة ر�ؤ�ساء جمال�س االدارات للبنوك
و�شركات التامني وامل�ؤ�س�سات املالية بجانب �شركة اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية و�إدارات
ال�صرافات الآلية.
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حيث خاطب الأ�ستاذ /يا�سر بانقا �أحمد مدير �إدارة امل�ؤ�س�سات املالية ببنك ال�سودان املركزي
اجلل�سة االفتتاحية للور�شة م�ؤكد ًا على �ضرورة �أهمية وظيفة �سكرتري جمل�س االدارة ملا لها من
�أهمية ودور ح�سا�س فى ت�سيري �أعمال املجل�س وت�سهيل القيام مبهامه و�أدواره اال�سرتاتيجية
والتوجيهية بجانب �أهميتها فى الت�أكد من وجود حوكمة جيدة لل�شركات وتعزيز ال�شفافية
والإف�صاح مما يتطلب منه �أن يكون ملم ًا بالإجراءات وال�سيا�سات املتبعة فى البنك الذى يعمل
به و�أن يتنبه لها وينبه رئي�س جمل�س� إدارته لأي �أمور تتعلق باحلوكمة �أو ت�ضارب امل�صالح� أو
خمالفة االجراءات �أو ال�سيا�سات  ،م�شري ًا اىل �أن برنامج تطوير مهارات �سكرتري جمل�س الإدارة
ي�أتي �إنفاذ ًا ل�سيا�سات بنك ال�سودان املركزي والتي من �ضمنها تنمية قدرات العاملني فى اجلهاز
امل�صريف  ،وك�شف بانقا �إن الور�شة تهدف �إىل تنمية مهارات �سكرتريي جمال�س االدارات لتمكينهم
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من دعم قرارات املجل�س ب�شكل فعال مما
ي�ؤدى �إىل تطور وجناح ومنو امل�صارف
ل�ضمان اال�ستقرار واال�ستدامة للجهاز
امل�صريف  ،مبين ًا �أن الور�شه تركز على
عدد من املحاور املتعلقة بتطوير املهارات
الأ�سا�سية الالزمة للت�أكد من فهم �سكرتري
املجل�س ملهامه وم�س�ؤولياته  ،م�ؤكد ًا �أن
الربنامج يعد الأول من نوعه فى ال�سودان
 ،م�شيد ًا بتعاون احتاد امل�صارف العربية
واحتاد امل�صارف ال�سوداين املثمر.
من جانبه �أكد رئي�س دائرة التدريب
والبحوث والدرا�سات باحتاد امل�صارف
ال�سوداين الزين عمر احلادو �أهمية
الور�شة فى رفع الكفاءات وتطوير املهارات
للعاملني فى القطاع امل�صريف واملايل فى
ال�سودان مبا يخدم �أهداف التنمية التي
تعتمد �أ�سا�س ًا على الكادر الب�شرى  ،م�شري ًا
اىل� أن الدار�س للربنامج يتلقى املعلومات
واملهارات ال�ضرورية فى جمال امللفات
والأر�شفة والتوثيق و�إدارة املعلومات و�إدارة
امل�شاريع �إ�ضافة لإدارة الوقت والتوا�صل
اخلارجي  ،داعي ًا الدار�سني اىل اال�ستفادة
من الربنامج الذى يقدمه اخلبري فى جمال
االدارة والعالقات مارك الأ�سمر.

19

�أن�شطة داخلية

دورة الشهادة المهنية
فى الموارد البشرية

20

خاطبت الأ�ستاذة �آمنة مريغني مدير
عام الإدارة العامة للموارد الب�شريه بقاعة
مركز تدريب بنك ال�سودان املركزى اجلديد
مب�صرف ال�ساحل وال�صحراء اجلل�سه
االفتتاحية للربنامج التدريبي اخلا�ص
بال�شهادة املهنيه فى املوارد الب�شريه الذى
نظمه املركز بالتعاون مع مركز تدريب Talent
املتخ�ص�ص فى ال�شهادات املهنيه  ،وذلك
خالل الفرتة من � 31 – 26أكتوبر 2017م
حيث ا�ستهدف الربنامج عدد ًا من موظفى
الإدارة العامة للموارد الب�شريه وبع�ض من
الزمالء بفروع البنك بالواليات وا�شتمل على
العديد من املفاهيم قدمها اخلبري الأمريكي
�أالن غاردنر.
من جانبه رحب الأ�ستاذ /ع�صام عبدالرحيم
مدير مركز تدريب بنك ال�سودان املركزى
باحل�ضور م�شرياً لأهمية الدورة فى ت�أهيل
ورفع قدرات الكوادر الب�شريه.
�إىل ذلك �أعلنت الأ�ستاذة �آمنة مريغني
مدير عام الإدارة العامة للموارد الب�شريه
عن دعمها وم�ساندتها للت�أهيل والتدريب فى
جمال العمل خا�صة و�أن املوارد الب�شرية هى
قلب امل�ؤ�س�سة الناب�ض  ،م�شرية ل�ضرورة �أهمية
�إعداد جميع كوادر بنك ال�سودان املركزى من
حملة ال�شهادات املهنيه فى خمتلف املجاالت
ذات ال�صلة ب�أعمال البنك ليكون لنا الريادة
والتميز دوم ًا.
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البنك المركزى يصدر منشورين للصادر والوارد
فى ظل مناخ الإنفتاح االقت�صادي الذى �أتاحه قرار رفع احلظر الإقت�صادي عن ال�سودان وبعد التفاكر والت�شاور
مع غرف امل�صدرين وامل�ستوردين و�إحتاد امل�صارف ال�سوداين .فقد �أ�صدر بنك ال�سودان املركزي يوم ال�سبت املوافق
11نوفمرب 2017م من�شورين �أحداهما لل�صادر ويهدف للآتي:
 امل�ساعدة فى ت�شجيع ال�صادرات ال�سودانية امل�ساعدة فى زيادة تناف�سية ال�صادرات ال�سودانية امل�ساعدة فى فتح �أ�سواق جديدة لل�صادرات ال�سودانية ت�سهيل وتب�سيط الإجراءات امل�صرفية اخلا�صة بال�صادر. �إعطاء مرونة للم�صدرين من خالل ال�سماح بكافة طرق الدفع تهيئة البيئة لدخول امل�ستثمرين لإرتياد الإ�ستثمار فى جمال الإنتاج لأغرا�ض ال�صادرتعظيم العائد من ال�صادر مبا يخدم اولويات ا�ستخدام املوارد لتحقيق اهداف االقت�صاد الكلي
والآخر لال�سترياد ويهدف لالتي:
 امل�ساعدة فى توفري ال�سلع اال�سرتاتيجية وال�ضرورية بال�سماح ب�إ�ستريادها بكافة طرق الدفع وذلك لزيادة - - - -االنتاج واالنتاجية يف القطاعني الزراعي وال�صناعي.
 ت�سهيل وتي�سري ا�سترياد مدخالت االنتاج الزراعي وال�صناعي لدعم قطاع التمويل اال�صغر وال�صغري ولت�شجيع -املغرتبني ولتوجيه مواردهم لهذا القطاع ،فقد مت ال�سماح با�سترياد االليات واملعدات واملاكينات للحرفيني بكافة  -طرق
الدفع مبا فيها اال�سترياد بدون حتويل قيمة
 �إعطاء االولوية فى ا�ستخدمات موارد امل�صارف لل�سلع اال�سرتاتيجية وال�ضرورية تنظيم وتر�شيد ا�ستخدام املوارد امل�ساعدة فى توفري احتياجات القطاع ال�صحي وامل�ساعدة فى توطني �صناعة -الدواء وذلك بال�سماح با�سترياد االدوية وامل�ستهلكات الطبية واملواد اخلام ل�صناعة االدوية بكافة طرق الدفع
.-االبقاء على االمتيازات املمنوحة للم�ستثمرين مبوجب قانون اال�ستثمار.

البنك المركزى
يلغى تراخي�ص � 6شركات تعمل فى �شراء وت�صدير الذهب
�أ�صدر بنك ال�سودان املركزي يوم الأحد املوافق  12نوفمرب 2017م قرار ًا ب�إلغاء
تراخي�ص  6من �شركات القطاع اخلا�ص وا�سماء االعمال املرخ�ص لها ب�شراء وت�صدير
الذهب ذلك لعدم التزامها ب�ضوابط الرتخي�ص املمنوح لها من البنك املركزى.
21

�أن�شطة داخلية

محافظ بنك السودان المركزى  :رفع العقوبات
االقتصادية يعزز إندماج القطاع المصرفي فى
االقتصاد العالمي
رحب حمافظ بنك ال�سودان املركزى ال�سيد /حازم عبدالقادر �أحمد بقرار رفع العقوبات
االقت�صادية عن ال�سودان ،
وقال �أنه جاء نتاج ت�ضافر
اجلهود االت�صالية للدولة
جمتمعه وحنكة و�صرب وفود
التفاو�ض  ،مثمن ًااجلهود
الدبلوما�سية املقدرة التي
قادتها وزارة اخلارجية،
م�شري ًا �إىل �أن قرار رفع احلظر
يعزز �إندماج اجلهاز امل�صريف
ال�سوداين مرة �أخرى فى
االقت�صاد العاملي  ،وت�سهيل
املعامالت امل�صرفية مع العامل
اخلارجي  ،وت�سهيل ان�سياب
وزيادة موارد النقد الأجنبي
واال�ستثمارات الأجنبية بالبالد
 ،وتخفي�ض تكلفة التمويل
واملعامالت اخلارجية الأمر
الذي �سينعك�س ب�إذن اهلل ايجابا
على االقت�صاد ال�سوداين.
وفى ذات ال�سياق �أعلن حمافظ البنك املركزى جاهزية اجلهاز امل�صريف ال�سوداين للمرحلة
القادمة  ،م�ؤكداً العمل على توظيف وت�سخري القرار لي�سري فى ج�سد االقت�صاد ال�سوداين.
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تنفيذ سريان القرار األمريكي برفع
العقوبات عن السودان
بد�أت يوم اخلمي�س � 12أكتوبر 2017م “الغازيتة» الر�سمية فى تنفيذ بدء �سريان قرار الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب بالرفع الكامل للعقوبات االقت�صادية عن ال�سودان  ،وذلك فى متام ال�ساعةالواحدة ظهراً
بتوقيت الواليات املتحدة االمريكية �أي الثامنة والن�صف م�سا ًء بتوقيت ال�سودان  ،و�سيتم مبوجب �سريان
القرار البدء الفوري بال�سماح للتحويالت النقدية للعمالت احلرة من واىل امل�صارف ال�سودانية � ،إىل ذلك
بحث حمافظ بنك ال�سودان املركزي مع رئي�س احتاد امل�صارف ال�سوداين جاهزية امل�صارف ال�سودانية لبدء
�ضخ النقد االجنبي بانتظام للم�صارف التجارية لتغطية ا�سترياد ال�سلع.
على �صعيد �آخر و�صل وزير املالية وحمافظ بنك ال�سودان املركزي اىل وا�شنطون للم�شاركة فى اجتماعات
�صندوق النقد والبنك الدوليني  ،و�سيلتقي الوفد عدداً من امل�سئولني الأمريكيني لبحث �آفاق التعاون بني
البلدين بعد رفع احلظر االقت�صادي عن ال�سودان.

البنك المركزى يتفق مع نظراء خارجيين على
تقديم التسهيالت لمعامالت السودان الخارجية
ك�شف حمافظ بنك ال�سودان املركزىال�سيد/
حازم عبدالقادر �أحمد من مقر االجتماعات
بوا�شنطون يوم ال�سبت املوافق � 14أكتوبر 2017م �أن
الوفد ركز خالل لقاءاته اجلانبيه �ضمن االجتماعات
ال�سنوية ل�صندوق النقد والبنك الدوليني على
مقابلة حمافظي امل�صارف املركزية وامل�س�ؤولني من
اجلانب امل�صريف بالدول التي لدى ال�سودان عالقات
جتارية معها وبها عدد كبري من ال�سودانيني ،وقد
مت بحمد اهلل الت�أمني علىت�سهيل حتويل عائدات
ال�صادرات ال�سودانية وحتويالت العاملني باخلارج.

وفى ذات ال�سياق �أعلن �سيادته عن مقابلتهم
لبع�ض م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات املاليه وامل�صرفيه والتي
كانت قد �أوقفت تقدمي �أي ت�سهيالت م�صرفيه
لل�سودان خالل فرتة احلظر  ،ومت االتفاق على
موا�صلة تقدمي الت�سهيالت وال�ضمانات والتعزيزات
لالعتمادات ملعامالت ال�سودان امل�صرفية
اخلارجية الأمر الذي ي�سهل من عمليات اال�سترياد
ويخفف ال�ضغط على �سوق النقد الأجنبي.
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بداية االجتماعات ال�سنوية للعام2017م للمجموعة الأفريقية الأوىل بالبنك الدويل

بد�أت يوم ال�سبت املوافق � 14أكتوبر 2017م االجتماعات ال�سنوية للعام2017م للمجموعة الأفريقية الأوىل
بالبنك الدويل وذلك �ضمن اجتماعات �صندوق النقد والبنك الدوليني مب�شاركة وزير املالية وحمافظ بنك
ال�سودان املركزى واللقاء ي�ستعر�ض الأداء االقت�صادي بدول املجموعة وينظر فى �سرعة اندماج ال�سودان فى
النظام املايل العاملي لتحقيق التنمية واال�ستقرار االقت�صادي.

وزير املالية وحمافظ بنك ال�سودان املركزى ي�شددان على �ضرورة تفعيل تنفيذ
االتفاقيات املوقعه بني ال�سودان ودولة اجلنوب
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التقى ال�سيد /وزير املالية والتخطيط االقت�صادي
الدكتور حممد عثمان الركابي وحمافظ بنك ال�سودان
املركزى ال�سيد /حازم عبدالقادر وفد دولة جنوب
ال�سودان وبحث اللقاء تفعيل تنفيذ االتفاقيات املوقعه
بني ال�سودان ودولة اجلنوب مل�صلحة �شعبي البلدين
 ،جاء ذلك خالل اجتماع م�شرتك على هام�ش
االجتماعات ال�سنوية ل�صندوق النقد والبنك الدوليني
وذلك فى يوم ال�سبت املوافق � 14أكتوبر 2017م.

واتفق اجلانبان على �ضرورة ال�سعي اجلاد لتنفيذ
االتفاقية الأخرية التي مت توقيعها باخلرطوم فيما يتعلق
بزيادة االنتاج النفطي وتن�شيط التجارة بني البلدين
وتن�شيط عالقات املرا�سلة بني امل�صارف وكذلك
اال�ستمرار فى التحرك امل�شرتك للو�صول اىل االعفاء
من الديون بالإ�ضافة اىل التعاون فى جمال التدريب .

�أن�شطة خارجية

البنك املركزى يح�صل على متويل خارجي بقيمة  200مليون دوالر

يوم الأحد املوافق � 22أكتوبر 2017م عدد ًا من
م�س�ؤويل امل�صارف املرا�سله لل�سودان وذلك
لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من رفع احلظر
االقت�صادي.

�أعلن حمافظ بنك ال�سودان املركزى ال�سيد/
حازم عبدالقادر �أحمد عن ح�صول البنك على
متويل وت�سهيالت من عدد من البنوك لتمويل
ا�سترياد املنتجات البرتولية بالإ�ضافة للقمح
والأدوية ب�شروط مي�سره  ،بفرتة �سماح تزيد عن
اىل ذلك �ص ّرح حمافظ بنك ال�سودان املركزى
العام وبتكلفة متويل �أقل من  %50من التكلفه التي
�أنه مت فعلي ًا التعاقد على متويل مببلغ  200مليون
كانت تدفعها الدولة خالل الفرتة ال�سابقه  ،جاء
دوالر بتكلفة  %4,5فى العام.
ذلك عقب لقائه بدولة الإمارات العربية املتحدة
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حمافظ البنك
املركزى يلتقى نظريه الإماراتي
فى �إطار زيارته لدولة الإمارات النيلني فرع �أبو ظبي كفرع خارجي
العربية املتحدة التقى ال�سيد /ورفع ر�أ�سماله وزيادة عدد فروع
حازم عبدالقادر حمافظ بنك بنك النيلني بدولة الإمارات.
ال�سودان املركزى يوم الثالثاء من جانبه وعد ال�سيد/املن�صوري
املوافق � 25أكتوبر 2017م بال�سماح لبنك النيلني بفتح
نظريه الإماراتي ال�سيد /مبارك عدد من الفروع بالإمارات.
را�شد املن�صوري وبحث اللقاء
م�ستقبل العالقات امل�صرفية على �صعيد �آخر بحث حمافظ
ومت الت�أمني على متتني وتطوير بنك ال�سودان املركزى ا�ستئناف
عالقات املرا�سله بني اجلهازين متويل برنامج التجارة العربية
امل�صرفيني بالبلدين �إ�ضافة ل�صندوق النقد العربي بال�سودان
لتبادل اخلربات والتدريب ، .جاء ذلك لدى لقائه الدكتور
عبدالرحمن احلميدي رئي�س
كما بحث اللقاء �أهمية بنك
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جمل�س الإدارة واملدير العام
ل�صندوق النقد العربي بدولة
الإمارات العربية املتحدة  ،و�أعلن
املحافظ �أن مدير عام ال�صندوق
قد وافق على ا�ستئناف عمليات
التمويل لل�سودان بتقدمي ت�سهيالت
ملا تبقى من العام احلايل مببلغ
 50مليون دوالر ابتدا ًء من
�أكتوبر احلايل  ،على �أن يتم
م�ضاعفة املبلغ �إىل  100مليون
دوالر يف يناير من العام 2018م.

�أن�شطة خارجية

�ضمن زيارته ليوغندا مرافق ًا لل�سيد /رئي�س اجلمهورية
حمافظ بنك ال�سودان يبحث �إن�شاء عالقات م�صرفية بني البلدين
مذكرة تفاهم للتعاون امل�صرفى بني البنكني
املركزيني بالبلدين وتن�شيط العالقات التجاري
باال�ستفادة من امليزات املتاحة بوجود البلدين
�ضمن ع�ضوية الكومي�سا  ،كما مت االتفاق على

بحث حمافظ بنك ال�سودان املركزى ال�سيد/
حازم عبدالقادر احمد يوم الثالثاء املوافق 14
نوفمرب 2017م مع نظريه اليوغندى بالإنابة
ومعاونيه �إن�شاء عالقات م�صرفيه بني البلدين
لت�سهيل ومتتني العالقات
التجاريه واالقت�صاديه
 ،و�إمكانية فتح فرع
للبنك الزراعى ال�سودانى
بيوغندا للم�ساعده فى
تطوير القطاع الزراعى
بيوغندا وت�صدير وتوفري
الآليات الزراعيه امل�صنعه
مبجمع جياد ال�سودان ،
هذا بالإ�ضافه �إىل و�ضع
ت�صور والرتتيب مل�شاركة
القطاع امل�صريف فى
امل�ؤمتر اال�ستثمارى الذى
مت االتفاق عليه بني
الرئي�سني فى املباحثات
امل�شرتكه  ،والذى
�سيعقد باخلرطوم فى تاريخ �سيحدد الحقاً  ،ترتيب اجتماع م�شرتك الحتادى امل�صارف
وعلى ذات ال�صعيد اتفق اجلانبان على �إعداد بالبلدين.
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تكريم ووداع المدير السابق للبنك األفريقي
للتنمية بالسودان
و�سط �أجواء تعطرت ب�أ�سمى
معانى الوفاء واملحبة نظم مركز
م�أمون بحريي للدرا�سات والبحوث
االقت�صادية واالجتماعية بالتعاون مع
بنك ال�سودان املركزى بفندق كورنثيا
باخلرطوم يوم اخلمي�س املوافق 12
�أكتوبر 2017م حفل تكرمي ووداع
للدكتور عبداهلل كامارا املدير ال�سابق
للبنك الأفريقي للتنمية باخلرطوم
تقدير ًا لإجنازاته التى حققها خالل
�إقامته فى ال�سودان  ،وذلك بح�ضور
نوعىم�شهود يتقدمه ال�سيد/عبداهلل
احل�سن حممد الب�شري ـ ـ م�ساعد
املحافظ لقطاع الإدارة واخلدمات
والدكتور �صابر حممد ح�سن رئي�س
جمل�س الت�سيري ـ ـ ـ حمافظ بنك
ال�سودان املركزى الأ�سبق  ،واملدير
التنفيذي للمركز  ،هذا بالإ�ضافة
�إىل عدد مقدر من �أع�ضاء جمل�س
الت�سيري باملركز.

م�ساعد املحافظ لقطاع الإدارة
واخلدمات عن �شكره وتقديره
للدكتور عبداهلل كامارا وجلميع
احل�ضور،م�شري ًا �إىل �أن هذا التكرمي
جاء ن�سبة للجهود املقدرة التى
بذلها الدكتور كامارا فى �سبيل بناء
قاعدة قوية للتنمية االقت�صادية فى
ال�سودان.

هذا وقد ترك حفل التكرمي الذى
وفى م�شهد رائع ونبيل عرب ال�سيد� /أقيم له �أثر ًا طيب ًا فى نف�سه .وفى
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حلظات تكرمي خالدة وب�إح�سا�س رائع
عرب املحتفى به عن �شكره وتقديره
لل�سيد /م�ساعد حمافظ بنك
ال�سودان املركزى ولرئي�س جمل�س
الت�سيري وللمدير التنفيذي للمركز
وجلميع املوظفني مبركز م�أمون
بحريى على حفاوة التكرمي  ،متمني ًا
�أن ي�شهد ال�سودان مزيد ًا من التنمية
االقت�صادية بعد رفع العقوبات
الأمريكية.

مو�ضوعات متنوعة

ختام بطولة كأس محافظ بنك السودان المركزى
الخامسة عشر

ب�شريف ال�سيد /م�ساعد املحافظ
لقطاع الإدارة واخلدمات ال�سيد/
عبداهلل احل�سن حممد الب�شري
اختتمت بدار العاملني ببنك ال�سودان
املركزى يوم الأربعاء املوافق8
نوفمرب 2017م بطولة ك�أ�س حمافظ
بنك ال�سودان املركزى اخلام�سة
ع�شر والتى جمعت بني منتخبى
م�صرف االدخاروبنك اخلرطوم ،
وذلك بح�ضورٍغري م�سبوق يتقدمه
الربوفي�سور كمال حامد �شداد

الرئي�س املنتخب لقيادة االحتاد
ال�سودانى لكرة القدم والأمني
العام الحتاد امل�صارف ال�سودانى
الأ�ستاذ جمذوب جلي ولفيف من
قيادات العمل امل�صرفى واملاىل.
حيث تربع منتخب م�صرف
االدخاربقيادة املدرب جمال
�أبوعنجة على بطولة ك�أ�س حمافظ
بنك ال�سودان املركزى للمرة الثانية
بعد فوزه على بنك اخلرطوم ب�أربعة
�أهداف مقابل ثالثه �أهداف.

هذا وفى اخلتام مت تكرمي
الالعبني والرئي�س املنتخب لقيادة
االحتاد ال�سودانى لكرة القدم
الربوفي�سور كمال حامد �شداد
والعديد من ال�شخ�صيات الريا�ضية
وقيادات العمل امل�صرفى.
جدير بالذكر �أن البطولة �شارك
فيها عدد ( )28منتخب ًا من
امل�صارف التجارية  ،هذا بالإ�ضافة
�إىل فريق بنك ال�سودان املركزى.
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بنك ال�سودان املركزى يحتفل بالذكرى الـ  62ال�ستقالل ال�سودان املجيد
و�سط �أجواء ال�شتاء الباردة
ممزوجة ب�أروع حلظات ال�سعادة
احتفل بنك ال�سودان املركزى من
داخل حديقه البنك املركزى بالذكرى
الثانية وال�ستني لال�ستقالل و�سط
ح�ضو ٍر كبري من قادة البنك املركزى
فى مقدمتهم النائب الأول للمحافظ
الدكتور بدر الدين قر�شى م�صطفى
وال�سادة /م�ساعدى املحافظ ومديرى
الإدارات والعاملون بالبنك.

احلقيقي لنيل البالد ال�ستقاللها ،
واكت�سى رونق ًا وبريق ًا با�ستلهام العرب
التاريخية الرا�سخه قدمتها فرقه
�سالح املو�سيقى.

وفى ذات ال�سياق نظمت رو�ضة
العاملني بالبنك �إحتفا ًال على �شرف
املنا�سبة ا�شتمل على برنامج لالطفال
وترك �أثر ًا طيب ًا فى النفو�س �إىل ذلك
نظمت الأمانة الثقافية بدار العاملني
ببنك ال�سودان املركزى بالتعاون
هذا وا�شتمل االحتفال الذى �أقيم والتن�سيق مع نقابة العاملني بالبنك
على �شرف املنا�سبة على العديد من احتفا ًال جماهريي ًا حا�شد ًا مبنا�سبة
الأغانى الوطنية التى ا�ستهدفت املعنى الذكرى الـ  62ال�ستقالل ال�سودان
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و�سط ح�ضو ٍر نوعى م�شهود يتقدمه
م�ساعد املحافظ لقطاع الإدارة
واخلدمات ال�سيد /عبداهلل احل�سن
حممد الب�شري وبع�ض مديرى الإدارات
والعاملون بالبنك و�أ�سرهم.
وتخلل االحتفال العديد من الأغنيات
الوطنية املتفردة قدمتها فرقه
عقد اجلالد والتى عك�ست عربها
جماهدات الرعيل الأول من �شهداء
البالد و�صناع اال�ستقالل الذين بذلوا
الغاىل والنفي�س من �أجل تراب هذا
الوطن.

