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 ـ الویب بانكینغ3
تمكنكم ھذه الخدمة من مطالعة حسابكم عن طریق األنترنیت في الوقت الحقیقي، وإجراء 

 العملیات التالیة:

 ـ تحویالت

 إصدار الشیكات البنكیة -

 معرفة الرصید -

 ـ معرفة نشاط الحساب

 ـ الحصول علي كشف الحساب

 ـ مطالعة سعر الصرف

 

 ـ البنك اآللي:4
بامیس منخرط في الشبكة المصرفیة الوطنیة (جیمتل) و في الشبكة الدولیة (فیزا)، 

 ویوفر لزبنائھ مجموعة من الكروت المصرفیىة:

 كروت الخصم

 ـ الوطنیة: الرصید    

 ـ الدولیة: فیزا ألكترون    

 كروت مسبقة الدفع

 ـالوطنیة: الفضة   

 ـ الدولیة : المسافر   

 كروت ائتمان 

 ـ الوطنیة: الوفاء  

 ـ الدولیة: فیزا الذھبیة  

 

 موني غرامـ 5

 

 
بامیس منخرط في الشبكة الدولیة لتحویل األموال (موني غرام) التي توفر وسیلة آمنة  

  وسریعة إلرسال واستقبال األموال، من وإلي كل أرجاء العالم

 

N° 1343740 

 المقر الرئیسى  :      
 شارع الملك فیصل  -انواكشوط  

)222(  45251424/45252266ھاتف:   - 650ص ب:    
 ) 222( 45251621فاكس: 

 www.bamis.mrویب سایت:     
  bamis@bamis.mrبرید الكترونى  

 :BAAWMRMRاسویفت 

 الخدمات 

 یوفر بنك الوفاء الموریتاني اإلسالمي كافة الخدمات المصرفیة، وبشكل خاص:

 

 ـ علي المستوي المحلي1

 فتح الحسابات المصرفیة و استقبال الودائع باألوقیة وبالعملة الصعبة

 الحسابات التجاریة              

 الحسابات الشخصیة              

 حسابات التوفیر             

 الحسابات ألجل             

 التحصیل بكل أنواعھ

التمویل المناسب لكل نشاطات الزبناء، عن طریق العملیات اإلسالمیة (المرابحة،       
 الضاربة، المشاركة اإلیجار، إلخ..)

 الكفاالت و الضمانات المصرفیة       

 محفظة و التوظیف لصالح الزبناءالتسییر       

 ـ علي المستوي الخارجي2

 العملیات المستندیة لالیراد و التصدیر

 ـ اعتمادات مستندیة    

 ـ بوالص مستندیة    

 عملیات التحویل

 ـ التحویالت الصادرة إلي الخارج    

 ـ التحویالت الواردة من الخارج    

 إصدار الضمانات بأمر مراسلینا

 عملیات الصرف    

 مسك الحسابات بالعملة الصعبة    



 التقدیم

 أھم المساھمین 

 مجلس اإلدارة 

 اإلدارة العامة 

 31/12/2013  إلى   أوقیة  7.000.000.000

 اإلطار القانوني

 رأس المال 

 شركة خفیة اإلسم حسب القانون الموریتاني

 21/09/1985تاریخ اإلنشاء   :  

 رئیس مجلس اإلدارة   :  محمد عبد هللا ولد عبد هللا 

  نائب الرئـــیس     :      أحمد ولد سیدى باب 

 محمد عبد هللا ولد سیدى           المدیر الــعام        :

 محمد ولد الطایع            المدیر التنفیذى     : 

 محمد ولد سیدى عالى المدیر التنفیذى المساعد :      

یھدف بنك الوفاء الموریتاني اإلسالمي إلي المساھمة في تمویل التنمیة في 
موریتانیا وفقا لتعالیم الشریعة اإلسالمیة السمحة، ویقوم بالنشاط المصرفي العام، 

في   تسھمو یساھم في تمویل التجارة الخارجیة للبالد وتمویل القطاعات التي 
 التشغیل وتوفیر القیمة المضافة.

كذلك، یعمل البنك علي تكثیف العالقات المالیة بتسھیل تبادل األموال بین الدول 
ذات الفائض في السیولة والدول التي لدیھا فرص لتوظیف األموال عن طریق دعم 

 التبادل التجاري للسلع و الخدمات.

 یمكن لبامیس تعبئة الموارد التالیة، للوصول إلي ھدفھا:

 .   األموال الذاتیة: رأس المال و اإلحتیاطات1         

       الودائع الخارجیة:الودائع التي یتم الحصول علیھا من الشخصیات      .  2         

الحقیقیة أو االعتباریة  والبنوك ذات الفائض في إطار التجمعات  المالیة                                    

 التي تقام لتمویل المشاریع أو التجارة الدولیة. و ھذا النوع من الودائع                                    

         یمكن أن یخصص عند إنشائھ لمشاریع بعینھا سواء كانت طویلة أو                                      

متوسطة األجل، كما یمكن إیداعھا في سلة عامة، تستخدمھا البنوك في                                     

 تمویل مشاریع تختارھا.                                     

             الودائع المحلیة: و ھي الودائع الخاصة بالمودعین الموریتانیین أو      . 3                  

 المقیمین في موریتانیا،                                  

 .   خطوط التمویل الممنوحة من قبل الھیئات والمؤسسات الخارجیة4         

 %   42,90  محمد عبد هللا ولد عبد هللا 

 35,77 %  شركة النصر الوطنیة للتأمین وإعادة التأمین

 %  4,74 شركة اسمنت موریتانیا

 % 4,00 شركة تویوتا موریتانیا

 %12,63    مساھمون متفرقون

  األھداف

  الموارد

   قطاعات التمویل

یتدخل البنك في تمویل االقتصاد الوطني و خاصة القطاعات التالیة، بواسطة اآللیات 

 اإلسالمیة من مرابحة، مشاركة، مضاربة، إیجار، سلم، إلخ..:

 التجارة العامة    .1                 

 استیراد وتوزیع السلع ، خاصة المواد االستھالكیة األساسیة                           

 .   الصید البحري2        

الصید الصناعي والتقلیدي، تجھیز وتموین البواخر، تجمیع السمك                         
 ومعالجتھ وتخزینھ وتسویقھ                             

 .  السیاحة3        

 الفنادق، المطاعم، تأجیر السیارات،              

 األشغال العامة . 4        

 المنشآت و البنیة التحتیة، الماء والكھرباء، البناء             

 النقل       5.  

 وسائل النقل البري، النقل الجوي، النقل البحري             

 .  الخدمات6       

 الصحة، التعلیم، المعلوماتیة، إلخ ..            

 الصناعة   .7       

             الصناعات المرتبطة بالزراعة و التغذیة، علف الحیوان، الصناعات                  
 االستخراجیة             




