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  :مقدمة ال
ینتھجھا المصرف التى  مجموعة اإلجراءات والتدابیر ىعنِ سیاسة المصرف تَ     

بجمیع األعمال المصرفیة  قیامھالمتمثلة فى  ھھ وأغراضِ أھدافِ تحقیق في ھا ى بھتدِ یَ و
من بالصورة التي تمكنھ تقویة مركزه المالى دعم ولِ داخلیاً وخارجیاً والمعامالت المالیة 

خدمات التمویل األصغر  من خالل تقدیم وإنجاز رسالتھ السامیةداء دوره األساسى أ
القادرة على البعد اإلجتماعي لكافة قطاعات المجتمع الفقیرة  يوالصغیر والتمویل ذ

منھا على سبیل  ُمجتمعلفئات ال أخرىإجتماعیة  تقدیم خدماتباإلضافة الى ،  اإلنتاج
مشروع تسلیف ،  الطالب صرف كفالة ،توزیع الدعم اإلجتماعي (المثال ال الحصر 
یعمل المصرف بالتنسیق كما  . )إلخ... التسجیل اإللكترونى ، الطالب الجامعى

أو التقلیل ى مكافحة المؤسسات والمنظمات التى تعمل عل عدد ُمقدر منتعاون مع الو
ف المال ألغراض التنمیة وظِ تُ  ةؤسسمُ  ةیمصرف أنشطة الفقر من خاللمن ِحدة 

   .اإلجتماعیةاإلقتصادیة  و
 يتنمیة الوعِ التى تحتاج لسیاسة واضحة المعالم  من أغراض وأھداف المصرف    

وتشجیعھ وإبتكار الوسائل الجاذبة للمدخرین وربطھ بالتمویل األصغر اإلدخارى 
المصرف  یواصلكما  . واإلجتماعیة كافة موارده لخدمة التنمیة اإلقتصادیةلوتوجیھ 

فئات المجتمع  افةخدمات التمویل األصغر لكب لوصولل  سیاسة اإلنتشار األفقى
ولتحقیق أھدافھ التنمویة ،  الفقیرة حالشرائوحفز اإلدخار وسط الُمستھدفة السودانى 

ھذا اإلنتشار دراسة تم تحیث ، أریاف الوالیات  وسطرفة اإلجتماعیة یونشر مفھوم الص
اإلنتشار سیاسة ب المصرف تفرد ، كمابموضوعیة واإلختیار األمثل للمناطق المستھدفة 

تبر عیُ ھذا المفھوم ناًء على ب . منتسبیھالنشر ثقافة العمل المصرفي وسط بالجامعات 
ذرع الدولة لتحقیق التنمیة المستدامة والنمو اإلقتصادي واإلجتماعي أالمصرف من 

  .بإستغالل الموارد اإلقتصادیة والبشریة المتاحة في كافة بقاع السودان المختلفة 
 ةً مستوعب ، أھداف الخطة الخمسیة لتحقیق م2015سیاسة المصرف لعام ت نیبُ  علیھو

  .والخارجیة التنمویة واإلقتصادیةالمتغیرات الداخلیة  فى ذلك
  :م 2015مرجعیات سیاسة المصرف لعام 

  :سیاسة المصرف على المرجعیات التالیة إستندت 
  . م1996/للعام قانون مصرف اإلدخار والتنمیة اإلجتماعیة .1
  .للدولة  الكلیة سیاسة اإلقتصادیةال .2
  .م 2015 المركزي التمویلیة والنقدیة والمصرفیة السودان سیاسة وموجھات بنك .3
  . )م 2016-2012( الخطة الخمسیة لمصرف اإلدخار والتنمیة اإلجتماعیة .4
 .م 2011الئحة تنظیم عمل مؤسسات التمویل األصغر لعام  .5
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  :م 2015/لعامسیاسة مصرف اإلدخار والتمیة اإلجتماعیة  محاور
  :المحاور التالیة على مل سیاسة المصرف تشت

  :محور سیاسة الموارد المالیة  )1
  :إستقطاب وتنمیة الموارد المالیة ) أ(
  كآلیة إلستقطاب وتنمیة الموارد المالیة-التسویق المصرفي  -
  إدارة السیولة) ب(
  :إستخدام وتوظیف الموارد المالیة) ج(
  نافذة التمویل األصغر والتنمیة اإلجتماعیة -
  وإستخدام موارد النقد األجنبينافذة التمویل التجاري  -

  محور سیاسة تنمیة الموارد البشریة والتدریب )2
  محور سیاسة التقنیة وتطویر النظم )3
  :محور سیاسة الضبط والتقویم  )4

  سیاسة الضبط المؤسسي) أ(
  سیاسة درء المخاطر) ب(
  .)المراجعةالداخلیة والتفتیش(سیاسة الضبط الداخلي ) ج(

  الجغرافىاإلنتشار سیاسة  محور )5
 السیاسة اإلعالمیةمحور  )6

  :محور سیاسة الموارد المالیة : أوالً 
 :إستقطاب وتنمیة الموارد المالیة   ) أ

 زیادة رأس مال المصرف:  
زیادة رأسمال المصرف من خالل السعى مع اإلدارة العلیا للمصرف ومجلس اإلدارة  -

 ةواألھداف الكمیلحث المساھمین لزیادة راس المال بما یتوافق مع الخطة الخمسیة 
 .والنوعیة المرجو تحقیقھا 

 المتابعة مع الجھات ذات الصلة لتحقیق ھذه الزیادة  -

 إدارة السیولة:  
 ةتجوید األداء المالى من خالل تطبیق متطلبات الجھات الرقابیة واإلشرافیة الخاص -

  .بالنواحى المالیة 
  .تحقیق السالمة المالیة وذلك بإستیفاء المخصصات المطلوبة  -
ومراقبتھا من خالل التقاریر اإلسبوعیة  ةالحفاظ على نسب السیولة المثلى المقرر -

  .للتدفقات النقدیة المتوقعة 

 التسویق المصرفي كآلیة إلستقطاب وتنمیة الموارد المالیة  
یعتبر تخطیط االنشطة التسویقیة جزءاً ال یتجزأ  من التخطیط االستراتیجى العام 

نشاط مؤسسى   سالمين التسویق المصرفى من المنظور اإلأللمؤسسة المصرفیة  كما 
افق  مابین جودة المنتج  یھدف الى تحقیق  التنمیة االجتماعیة  واالقتصادیة  من خالل التو

لحاجات الفرد  المتمثلة  فى الوصول  لدرجة تمام الكفایة والرفاھیة  شباعاً إ وكفاءتھ
  .مة لأل  الذاتيمع وصوالً لتحقیق االكتفاء لحاجات المجت
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  :أھداف خطة التسویق  والعالقات العامة 
  .االدارةقبل مجلس  دارة التسویق المجاز منلوظیفى إلا تكملة الھیكل/ 1
ظھار  صورة المصرف لدى إكعنصر من عناصر الترویج و تفعیل دور العالقات العامة/ 2

   المجتمع
مثل بطاقات العمل  الشخصیة  دوات العالقات العامة لبناء ھویة المصرف أتفعیل / 3

دارة وتبعیة االستقبال لالدارة وتنظیم اإل يالرسمى لموظف يوالز  يلكترونوالموقع اإل
  . بطاقات الزوار  والمنشورات الترویجیة

  . تبعیة صندوق الشكاوى والمقترحات لالدارة وتحلیلھ وحل المشكالت الفوریة/ 4
  . تحلیل العمالء وتصنیفھم كشرائح/ 5
رشادیة  عالمیة  واللوحات  اإلالترویج لمنتج المحفظة االلكترونیة عبر الوسائل اإل/ 6

  . وتوحیدھا فى كل الفروع
  )منتج واحدقریة واحدة  :منتج(طالق إلالتنسیق مع االدارات المختصة / 7

             (one village one product)  
  ) توعیةعالنات إ(  والزبائنتفعیل خدمات الموبایل المصرفى  للعاملین / 8
  . الترویج للخدمات االلكترونیة التقنیة التى یقدمھا المصرف عبر وسائل االعالم/  9

  . عالقات عامة بالفروع يمركز خدمة عمالء الى جانب موظف/ 10
 . استقطاب العمالء الممیزین/ 11

  :االنشطة التى تحقق االھداف
والتلفزیون عن الخدمات التى یقدمھا المصرف ذاعة تخصیص برامج  فى اإل/ 1

  .والمشروعات الممیزة التى تم تنفیذھا
لكترنیة عن طریق ایجاد  نقاط البیع  وعمل البوسترات طالق المحفظة اإلإتفعیل / 2

  . االرشادیة الموحدة لكل الفروع بالوالیات
حدة  والترویج لھ او قریةالمختصة  الطالق خدمة منتج واحد السعى الجاد مع االدارات / 2

  .عن طریق االسكیتشات  الدرامیة  لتكون محفوظة ومالوفة للجمیع
 أجل بناء الثقةوالعمالء المرتقبون من  لین  والجمھور العام  والمساھمیناالتصال بالمسئو/ 3

س نشاطات المصرف عن طریق عن المصرف  من خالل عكة ایجابیة وتكوین صور
  .ت العامة ورعایة البرامج التلفزیونیة عالیة المشاھدة واالعالن والعالقا الدعایة

والمطبقات  التعریفیة وعمل ل الزیارات وتزویدھا بالكتیبات االتصال بالمؤسسات من خال/ 4
  . تعاقدات معھا للتعامل مع  خدمات المصرف

یداع مواردھا التابعة للوزارة إل استقطاب صنادیق الضمان االجتماعىالمواصلة فى / 5
  . ف المصرفطر
والمعاشات عن طریق النقابات لالستفادة من خدمة إستقطاب مرتبات العاملین بالدولة / 6

  . صغرالتمویل األ
إدارة التسویق ھى الغایة التى تسعى الیھا  فى خدمة العمالء يالمنھجیة والسلوك الراق/ 7

  :والعالقات العامة من خالل 
 مھارات التكیف والتخاطب -
 المظھر العام   -
 االنضباط الداخلى  -
 فن االصغاء للزبون   -
 الحماس للمھنة  -
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 الثقة بالنفس  -
 مانة  القوة واأل -
  . كل ذلك من خالل إقامة الندوات  والدورات التدریبیة.... الخ   -

ونطاق السوق حسب طبیعة  نشطةالزیارات المیدانیة لفروعنا  للوقوف على حجم األ/ 8
  . میدانیاً  للجمھورغرافیة والخدمات المقدمة المنطقة الج

صغر والتسویق واالعالم والتمویل األإدارة الشئون المصرفیة واالستثمار التنسیق بین / 9
  . وتسعیرھا وكیفیة تسویقھاللتفاكر حول المنتجات الجدیدة 

  .ستقطاب الودائعإفى لعالقات الشخصیة وعالقات الوجوه ستخدام اإ/ 10
  .دارة  فى استقطاب الودائع ومجلس اإلمناء ألھیئة اأعضاء ستفادة من عالقات اإل/ 11
االدارة  إستقبالالمساعدة فى استخراج االوراق الثبوتیة والجوازات والتاشیرات وسفر و/ 12

 .العلیا  وكبار الزوار
 االت والمھرجانات الخاصة بالمصرف والمناسبات العامةالمشاركة فى االحتف/ 13

  .والتجھیز والترتیب لھا مع الجھة المختصة الظھار الصورة المشرفة للمصرف 
 .مشاریع تشغیل الخریجین إبتكار منتجات تمویلیة فى اطار/ 14
 .العامةالمشاركة بالمعارض فى المناسبات / 15
بكوادر مؤھلة فى مجال  دارةاالستمرار فى تدریب الموظفین الحالیین ودعم اإل/ 16

 العاملعالقات التسویق وا
  :إستخدام  وتوظیف الموارد المالیة ) ب( 

من خالل للِقطاعات اإلقتصادیة الُمختلفة  بتوفیر التمویل الالزم المصرف  یقوم
   :ھما  نافذتین متكاملتین

ساسى لنشاط والذى یشكل المحور األ:  نافذة التمویل األصغر والتنمیة اإلجتماعیة-
  .الُمستھدفة من الفقراء ومحدودي الدخل وغیرھم حیث یخدم الفئات المصرف 

تغطیة نفقات التمویل  والذي ُیحقق عائدات تعمل على:  نافذة التمویل التجارى-
  .وضمان إستمراریتھ  اإلجتماعي التنموى

كما نافذتین  عبرالموارد المالیة أو إستغالل فیما یلى إستعراض لسیاسة إستخدام 
  :یلي

  :جتماعیة  والتنمیة اإل صغرالتمویل األ نافذة  )1(
 لخطة وسیاسات وتحقیقاً م 2016-2012 الخمسیة للمصرف ستراتیجیةخطة اإللل قاً وف

م مستھدفة زیادة 2015صغر للعام ألتصدر موجھات التمویل ا م2015المصرف للعام 
الخدمیة التى تساعد فى خلق فرص وتوجیھھا للقطاعات االنتاجیة و صغرألموارد التمویل ا

  :ألھداف اآلتیة اً لتحقیقالتوظیف الذاتي وتساھم فى الناتج المحلي االجمالي 
 والصغیرمن حجم محفظة التمویل بالمصرف الى التمویل األصغر % 80توجیھ  -

  . يالبعد االجتماع يوالتمویل ذ
نتاجیة وتوجیھ التمویل للقطاعات اإل صغرألالتمویل ابأسرة  50,000 ستھدافإ -

والمرأة الریفیة لشرائح التمویل االصغر خاصة الحرفیین و المھنیین و الخریجین 
 . وصغار المزارعین

الضمانات غیر التقلیدیة والنزول بنسبة الضمانات التقلیدیة  االستمرار فى تطبیق -
 .% 40لىإ

 . من محفظة التمویل االصغر% 70خفض نسبة التمویل بصیغة المرابحة لیصل الى  -
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   .عبر توسیع النوافذ التمویلیة  التمویل األصغر زبائنزیادة  -
تقدیم خدمات متطورة تؤدي الى نفاذ سیاسات الدولة فیما یخص تسھیل التمویل  -

 . االصغر وتملیك وسائل االنتاج
  :  المجاالت التالیة علىصغر تركز سیاسات المصرف فى التمویل األ

  :عبر صغرموارد التمویل األزیادة /1
والغیر حكومیة و تشبیك العالقة مع  التعاون مع الشركاء من الجھات الحكومیة  )1

  .القطاع الخاص لتوجیھ التمویل نحو المشروعات االنتاجیة 
 .االستمرار في تشجیع االدخار بنشر ثقافة االدخار وحصالة االدخار االلكترونیة  )2

 : صیغ التمویل تنویع /2
المقاولة واإلستصناع بتفعیل صیغ   صیغ التمویل األصغرتنویع العمل على  -

  . ضافة المضاربة المقیدةإلرابحة باوالم والمشاركة والسلم
كل فرع سیعمل على تنفیذ تمویالت داخل ھذه القطاعات حسب ما تتمیز بھ منطقتھ  -

جمالي ھذه القطاعات حتماً ستفضي الى المخطط إن أنتاجیة إال إمن مشروعات 
المفیدة للمجتمع وعدم تمویل االنشطة التى وحصر التمویل فى القطاعات أعاله 
  .المجتمع مثل التفید 

  .تمویل كروت الشحن ألي من شركات االتصال  -
 .تمویل المشروعات ذات اآلثار البیئیة السالبة  -

 :تكلفة التمویل/2
  .للعام % 15 في حدود الربحھامش  مؤشر تطبیق  ) أ

مؤشر ھامش الربح للزبائن الممولین بضمان معاشاتھم ومرتباتھم وودائع  تطبیق  ) ب
 .للعام% 12الضمان 

للحصول على القسط األول  بتوریدصغر ألالتمویل ا ضرورة عدم إلزام زبائن  ) ج
 .التمویل

  : النقد األجنبيو التجاريالتمویل  نافذة  )2(  
 : واإلستثمار الى اآلتى   التجارى  تھدف سیاسة التمویل

تقویة المركز المالي للمصرف لضمان إستمراریتھ لتحقیق أھدافھ السامیة  -
  .إستدامة التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة  نحو

  .تحقیق التمیز للمصرف والسعي نحو الریادة في السوق المصرفي  -

  :التمويل التجارى    آليات تنفيذ سياسة إستخدام موارد

لتحقیق تلك األھداف ترتكز سیاسة التمویل التجارى على زبائن ممیزین ومشروعات ذات 
  :ربحیة عالیة وبمعدل دوران ُمرتفع نسبیاً ویمكن أن یتم تنفیذ ذلك عبر اآللیات التالیة 

  .إستمراریة التمویل التجارى للزبائن  -
ال المشروعات التنمویة الوالیات فى مجاإلستمرار فى تمویل البنیات التحتیة فى  -

  والخدمیة 
الخماسى   سلع البرنامج اإلقتصادى ةالتركیز على الصادرات غیر البترولیة وخاص -

  :وھى 
وسلع اإلنتاج من  . ) القمح ، السكر ، زیوت الطعام واألدویة : سلع إحالل الواردات( -

العربى والذھب والمعادن القطن ، منتجات الثروة الحیوانیة ، الصمغ : (أجل الصادر
  ) .األخرى 
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وتمویل إحتیاجات  ةاإلستمرار فى تمویل الجامعات والمعاھد العلیا الحكومیة والخاص -
  .العاملین 

 ياإلستمرار فى المساھمة فى معظم محافظ التمویل التى یتبناھا بنك السودان المركز -
  .لویة والتي تھدف الى تمویل المشاریع المرتبطة بالقطاعات ذات األو

إتباع سیاسة تمویلیة لضبط وتنظیم العملیات التمویلیة بالصیغ اإلسالمیة المختلفة  -
  .بالفروع وتوحید مفاھیم العمل بھا 

التقلیل من التمویل بصیغة المرابحة وذلك بتفعیل الصیغ اإلسالمیة األخري كالمشاركة  -
اشد الفقھیة والفتاوى الخ وفقاً للمر...والمقاولة والسلم والسلم الموازى والمقاولة 

  .الصادرة عن الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة 
  . إتباع تدابیر محكمة لِتحصیل الدیون المستحقة وإسترداد المتعثرة  -
من جملة % 70السعى للوصول لنسبة توظیف بمجموع فروع الوالیات التقل عن  -

 . ودائعھا المستقطبة
 :نافذة العمل في مجال النقد األجنبي /3

وتحلیلھا لتحدید  ةوالداخلی ةالعمل الخارجی ةعلي بیئفي ھذا المحور السیاسةركزت 
المصرف على والضعف والفرص والمھددات والمخاطر التى تواجھ  ةجوانب القو

  .العمل علي تقلیل تأثیر ھذه المھددات وتحفیز الفرص
  :موجھات الخطة

 .من بنك السودان ةوالمنشورات الصادر ةالتمویلی ةالسیاس/1
 .ةللعمل من االدار ةالمنشورات الصادرة والمنظم/2
  . م 2014داء للعام األ/3

 :المصرفبرز التحدیات التى تواجھ أ
، ھناك بعض التحدیات التى تواجھ  ةوالخارجی ةالداخلی ةالبیئ ةمن خالل دراس

  :منھا المصرف
 : المراسلین )1

طرفھم    حساباتنا الى قفل كثیر من  ةالسودانیمریكى علي المصارف الحظر األ ىدأ 
بنك ،  ةھلى جداألالبنك الراجحى ، البنك  : منھم ةوایقاف التعامل مع السودان عام

والجزء . الیوباف فرنسا بنك كومرز ، وبنك دبى، بنك الصین ، وبنك  –المشرق 
حاویل الى صدار االعتمادات والتإالمتبقى من المراسلین عمل على تحجیم عملھم في 

 . اخري اطراف
  :استقطاب العمالء )2

 .جنبيستقطاب عمالء جدد او قدامى للنقد األإ
  :التدریب )3

یواكب التقدم والتطور الذى یطرأ على عمل النقد  تدریباً النقد األجنبي  تدریب موظفي
نظام  ةالسیما ان المصرف یشھد فتره اضاف مستمراالجنبي والذي ھو في تطور 

 E_TRADEالتجارة االلكترونیة 
  :ةالموازنة التقدیری )4

م في جانب 2015العام  ةداره ھي تحقیق موازنمن ضمن المشاكل التى تؤرق اإل
 .ایرادات النقد االجنبي حتي یتم تحقیق الربط المقدر لھذا العام
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  : التعثر )5
،  المصرفكاھل    مما اثقل ةولفترات لیست بالقصیر اً كبیر اً رف تعثرصتحمل الم

البعض منھم او  ةوھذا التعثر نتج عن تعثر بعض العمالء في الدفع عند االجل او بوفا
بنك السودان بتوفیر النقد االجنبي عند  ةستجابإنتج عن تغیر سعر الصرف وعدم 

الذى أدى الى كشف بعض حساباتنا مع المراسلین مما إستدعى مجھود كبیر  جلاأل
  .لتغطیتھا 

 - :لتجاوز التحدیات  العمل ةخط 
   :فیما یلى ةلیات تنفیذ ومعینات للخطآ یجادإتعمل على  ةوھذه الخط

  : المراسلین فى مجال  )1(
مع المراسلین عبر الزیارات المتبادلھ وعبر وسائل  ةفتح قنوات اتصال مستمر/ أ

 .ىخراالتصال األ
 .  العمل علي خلق مراسلین جدد تصب في صالح المصرف /ب
وذلك الیجاد وسائل ) دبي(  ةاالتجاه للعمل مع بعض الصرافات الخارجی/ ج

وفقاً لما جاء في سیاسة بنك السودان ( وتحصیل الصادر ةللتحاویل الحارجی
 ).م2015

  .معھم عند تحسن العالقات الخارجیة زیادة تسھیالت المراسلین وذلك/ د
ة خاذھم مراسلین لالستفادة من شبكتإمن خالل  ةفتح قنوات مع البنوك المحلی/ ھـ  

وذلك بالدخول معھم في عالقات تعاقدیة في اطار ما ورد في   مراسلیھم الخارجیة
  .سیاسة بنك السودان تحت عنوان سوق ما بین المصارف

 - : استقطاب العمالء فى مجال) 2(
 وخاصة عمالء الصادر عاده القدامىإالعمل الدوؤب على جذب العمالء الجدد او / أ

 الزبونوایضا تقدیم تمویل یمكن  للزبون ةومریح ةوذلك من خالل تقدیم خدمات سریع
في  ةك كل الجھات ذات الصلارشإتضافر الجھود وب وذلكمن العمل وجذب موارده ، 

  -:وھي الزبائنیجاد إ
 .العلیا ةاالدار *
 .قسم التسویق *
 .الفروع *
  .والعالقات الخارجیةالنقد االجنبي اداره  *
مره اخري ، وذلك من خالل تكثیف  ةالعمل على جذب ادارة الحج والعمر/ أ

، وان نعمل علي توسیع الصادر حتى نستوعب  ةاالتصاالت بالجھات ذات الصل
  .طلباتھم من النقد االجنبي

  .العمل على جذب ودائع المغتربین /ب
  :التدریب فى مجال) 3(

سع في عمل النقد االجنبي ، علیھ البد من ایجاد الكادر المؤھل وبما ان الھدف ھو التو
تدریب كل الموظفین علي النحو  لیھ ، علیھ البد منإ ةالموكل ةتاھیالً جیداً الداء المھم

 -:التالي
ومع البنوك األخرى واكادیمیة اجراء دورات تدریبیھ داخل البنك  :تدریب داخلى *

 .النقد االجنبي في مجال السودان للعلوم المصرفیة
 ةكانت في المعاھد الخارجی سواءاً  ةفي الدورات الخارجی ةالمشارك :خارجيتدریب  *
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 .معھماو لدي المراسلین بعد اجراء اتصاالت 
فرع الي فرع آخر للتدریب في مجال  من  وھو بان ینتدب موظف :عمليیب رتد *

 .جنبيألعملیات النقد  ةوذلك لتلقي التدریبات العملی جنبيالنقد األ
 - : ستھدفون ھمموالموظفون ال

 في النقد االجنبي  ةموظفي الفروع العامل 
  .االجنبي دموظفي اداره النق 

 - : ةالموازنھ التقدیری فى مجال) 4(
للمصرف فیما یخص ایرادات النقد االجنبي تبلغ  ةالمجمع ةوبما ان الموازن

 3,019,433لتبلغ % 25لزیاده  ةجاھد ةاال ان االدار م2015جنیھ لعام  2,415,456
  : جنیھ ونأمل ان یتم ذلك عبر

 ةالكركدي باالضافومن السمسم والفول  سلعتقدیم تمویل لعمالء الصادر لكافھ ال/ 1
واشراك فروعنا في مناطق االنتاج وایضا تفعیل دور فرع بورتسودان  ةللحوم الحی

صادر تحقق  ةمتوقع ان تشھد حركمن الالتى ة والقادم ةلیواكب العمل في المرحل
 .ارباحاً للمصرف

 .نواعھاأتنشیط عملیات االستیراد بكافھ / 2
  .ةجراء التحاویل والسدادات عبر موارد العمیل الذاتیإالعمل علي / 3
 .قبول توریدات النقد االجنبي الجراء التحاویل الخارجیة/ 4

  : التعثر فى مجال) 5(
  .دور الصادر حتى یتم استیعاب كثیر من الخسائرتفعیل / 1
  .الشراء من بعض البنوك او السوق الموازي لسداد التعثر/ 2

 :محور سیاسة تنمیة الموارد البشریة والتدریب: ثانیاً 
  :الموارد البشریةمحور   ) أ

تحدید إحتیاجات المصرف من القوى العاملة في مختلف التخصصات وذلك  .1
 .فق الھیكل المجاز على ضوء أھداف المصرف و

إجراء تنقالت في إطار تبادل المراكز وإكتساب مزید من الخبرات بین  .2
 .الدرجات القیادیة والدرجات الوسطى وفق ما تقتضیھ مصلحة العمل 

إعادة توزیع الموظفین وفق درجاتھم الوظیفیة والخبرة والمؤھل حسب ما  .3
 .كل فرع ولكل إدارة ورد بالھیكل الوظیفي والحد األمثل للقوى العاملة ل

سد النقص في القوى العاملة بالفروع واإلدارات وفق الھیكل الوظیفي  .4
 .المجاز سواء بالتعیین أو النقل 

إدخال برنامج كامل لشئون العاملین بالتعاون مع شركة األنظمة المالیة  .5
 .والمصرفیة 

 .إدخال نظام األرشفة اإللكترونیة في عمل اإلدارة  .6
إنشاء قسم تخطیط القوى العاملة لیعیننا على إستراتیجیة الحصول على  .7

القوى البشریة في المصرف وحسن إستخدامھا وتطویرھا والتأكد من توافر 
العدد والنوعیة المالئمة من القوى البشریة بأعمال تتناسب مع إحتیاجات 

 .وأھداف المصرف 
 .لوظیفي إجراء الترقیات وفق الوظائف الشاغرة بالھیكل ا .8
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  .والسلفیات ) البیرول(تطویر نظام دفع المرتبات  .9
  یب والتأھیلالتدرمحور  ) ب

التدریب یھدف إلي تحسین طرق وأسالیب األداء لزیادة اإلنتاجیة والي تنمیة  
ولتغییر السلوك  وعملیاً  قدرات العاملین ومھاراتھم في مجال أعمالھم علمیاً 

یمكن العاملین من مسایرة التقدم وأیضا  االتجاھات في مجال عالقات العملو
العلمي والتكنولوجي واإللمام بأسالیب العمل الحدیثة لذا سوف یكون التدریب في 
كل المجاالت المصرفیة داخلیاً وخارجیاً بالتركیز علي خصوصیة المصرف 

  .المؤسسة األولي في السودان في تقدیم خدمات التمویل األصغر
  ـ: التدریب الداخليفي مجال  :أوال

ة التدریب في كل المجاالت المصرفیة واإلداری  تدریب داخل قاعات مركز  ) أ( 
  .ضابط ائتمان ) 120(وفي مجال تخصص المصرف بتدریب 

المشاركة مع الجھات المتخصصة والمعترف بھا للتدریب في كل المجاالت   ) ب(
  المصرفیة واإلداریة وبمواقع العمل 

  : التدریب الخارجي : ثانیا 
مواكبة التطورات في السوق المصرفیة العالمیة ومعرفة تجارب اآلخرین خاصة ل 

في مجال خصوصیة المصرف لذا یشارك المصرف في الدورات الخارجیة في كل 
المجاالت المصرفیة وخاصة في مجال خصوصیة المصرف لكل الدرجات 

   .   والتدریب بمواقع العمل والمشاركة في المؤتمرات والورش المتخصصة 
  :محور سیاسة التقنیة وتطویر النظم: ثالثاً 

      -:تركز السیاسة المصرفیة وتطویر النظم علي ثالثة محاور أساسیة وھي
 محور االستقرار المالي والسالمة المصرفیة  
  محور نظم الدفع والتقنیة المصرفیة  
  محور االنتشار الجغرافي 

  :االستقرار المالي والسالمة المصرفیةمحور / 1
عمال المصرف أتحقیق االستقرار المالي والمحافظة علي السالمة المصرفیة في جمیع 

التكلفة  التعثر وكفایة رأس المال ومتوسط وذلك بالتقید بالنسب المثلي في مایتعلق بنسبة
االداریة وذلك بتفعیل إجراءات االشراف والرقابة المصرفیة بالتنسیق مع االدارات 

المنشورات والتعمیمات المنظمة للعمل وااللتزام بموجھات بنك وذلك بإصدار  ،المختصة 
  . السودان المركزي والضبط المؤسسي

 : المحور في االتي  ھذاھداف أوتتمثل متطلبات و
                                                     .جنبي مع تجوید الخدمات المصرفیة العمل علي جذب الودائع بشقیھا المحلي واأل -
المالیة االسالمیة ر الرقابیة الدولیة وفقاً للجنة الخدمات یالعمل علي تطبیق المعای -

.                                                رھاب وقانون االمتثال الضریبي موال ومكافحة اإلتطلبات غسیل األولجنة بازل وم
وبناء المخصصات الالزمة % 6العمل علي النزول بنسبة التعثر إلي نسبة أقل من  -

                                                                                     .لذلك
یالئم موجھات  بما) بنتابانك(نظمة العمل الحالیة والبرامج أتفعیل وتحدیث آلیات  -

  .                                           ر مخاطر نظم الدفع یومعای
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ومقترحات  ىشكاو ىقتتل) (Call Centerأنشاء وحدة إلكترونیة لخدمة العمالء  -
وتجیب علي أسئلتھم واستفساراتھم بالسرعة المطلوبة باالضافة لصندوق  الزبائن
  .المقترحات و ىالشكاو

المصرف وذلك ببناء قاعدة بیانات ومعلومات  لزبائننشر ثقافة التصنیف االئتماني  -
حسب متطلبات بنك السودان المركزي ووكالة  للزبائنمصنفة ودقیقة وشاملة 

            .لتصنیف االئتماني االستعالم وا
  :الدفع والتقنیة المصرفیة محور / 2

یة العمل المصرفي یھدف ھذا المحور الي تطویر نظم الدفع االلكتروني وزیادة انتشارھا وترق
بإستخدام انظمة تقنیة متطورة ، وذلك بالتوسع في نظم الدفع الحدیثة وإدخال الخدمات 

 ـ                    : االلكترونیة من خالل أحدث مبتكرات التقانة المصرفیة العالمیة المتاحة والمتمثلة في 
سواق والمؤسسات المالیة المشاركة والمستفیدة من تھئیة البنیة التحتیة وربطھا مع قطاع األ -

 .                                      نظم الدفع 
لكترونیة وتعزیز الثقة فیھا وتوفیر االدوات دخال منتجات مصرفیة كالنقود اإلإبتكار وإ -

ص والضوابط التي تتیح تداولھا والتعامل بھا بالتنسیق مع شركات ومؤسسات القطاع الخا
  . وفقاً للمعایر الدولیة المتعارف علیھا 

وابط موجھات لیة والموبایل بانك وفق ضتوفیر العدد الكافي من نقاط البیع والصرافات اآل -
لتحقیق وتعزیز الشمول المالي ودعم مشروعات الحكومة  بنك السودان المركزي

                                   .لكترونیةاإل
لكتروني للرسوم إلمع الھئیة العامة للجمارك السودانیة لتقدیم خدمة الدفع ا إكمال التعاقد -

  .                                          الجمروكیة 
( االطالع علي عروض الشركات العاملة في مجال تقدیم خدمات المحفظة االلكترونیة  -

لكترونیة وادارة شبكة وكالء للتعاون معھا في تقدیم خدمات المحفظة اإل) ریتال / باكت 
  .          المصرف للمحفظة االلكترونیة 

العمل علي استقطاب المؤسسات والشركات والمصالح لدفع مرتبات منسوبیھا عبر بطاقة  -
  .                           لكترونیة الفضیة المحفظة اإل

كالء محفظة إلكترونیة العمل علي استقطاب عمالء المصرف الممیزین لتكوین شبكة و -
 .بالعاصمة والوالیات وإطالق بطاقة مدخراتي االلكترونیة 

العداد ملفات البطاقات    Cardpro ـالالعمل علي تصمیم برنامج مساعد كبدیل لبرنامج  -
  ).Batches (الصدارھا في شكل مجموعات  ةالمطلوب ةحسب الصیاغ

علي كیفیة اصدار البطاقات في شكل مجموعات واي اضافات تدریب موظفي الفروع  -
 ). CMS & FIMI(خري جدیدة بالنظامین أ
بناء قاعدة  المدخرین بتقبل دور الوسائط المحلیة والتعاونیات واصحاب المھن والحرف  -

                                        .                          صغر  واالنتاج الزراعي والنباتي و الحیواني وربطھم بالتمویل األ
جتماعي الي نظام الدفع دخال بقیة الوالیات من مستحقي كفالة الطالب والدعم اإلإ -

  .لیة ونقاط البیع االلكتروني عبر الصرافات اآل
  
  

              

  :محور سیاسة الضبط والتقویم:رابعاً 
 سیاسة الضبط المؤسسي 
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 سیاسة درء المخاطر  
  الضبط الداخليسیاسة 

 :سیاسة الضبط المؤسسي  ) أ
موال فحة غسل األلتزام المصرف والعاملین بأجراءات مكاإتفعیل التأكد من  -

  .رھاب وتمویل اإل
  .)KYC( لتتوافق مع مبدأ أعرف عمیلك  ةمتابعة تطویر نماذج العملیات المصرفی -
 ةالمصرفیجراءات لتزام المصرف بالضوابط واإلإللتأكد من  ةالمالزم ةالرقاب -

   .ة من الجھات الرقابی ةالصادر ةالسلیم
  . ةاالسالمی   یةااللتزام التام بالصیغ التمویل -
  . ةوالضبط للمؤسسات المالی ةوالمراجع ةالتقید بمعاییر المحاسب -
  .رھاب موال وتمویل اإلاالستمرار فى تدریب العاملین فى عملیات غسل األ -

  :سیاسة درء المخاطر  ) ب
المخاطر لتطبیق الموجھات المصرفیة الكفیلة بتحقیق الربحیة تھدف سیاسة درء  -

  .واإلستمراریة والنمو بما یجعل المصرف صامداً أمام المنافسة المصرفیة 
  .العمل على المحافظة على سمعة المصرف وثقة الزبائن والمتعاملین معھ -
  .العمل على تخفیف المخاطر المتنوعة  -
بیق السلیم لمعاییر بازل للرقابة المصرفیة یفیة التطفي توفیر أرضیة صالحة لكالمساھمة  -

 ) .IFSB(ومعاییر مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة 
  :األنشطة التالیةوذلك من خالل 

إعداد الدراسات الفنیة الخاصة بشأن الحدود المقبولة للمخاطر المختلفة التي یتعین اإللتزام  -
  .بھا 

 –اإلستثمار  -التمویل(وضع الضوابط والحدود الخاصة بمراقبة وتقویم كافة األعمال  -
  ) .إلخ....السیولة  –المعامالت 

مراجعة وإقرار المبادئ اإلرشادیة الالزمة لتحدید وقیاس ومراقبة وضبط المخاطر  -
  .المتنوعة على مستوى المصرف ككل 

تكلفة وعائد والوقوف على مدى إنجاز  إعداد المؤشرات والتحلیالت المالیة لكل ماھو -
  .األھداف المحددة بالخطة للمحافظة على السالمة المصرفیة 

إعداد البیانات الالزمة إلدارة األصول والخصوم بالصورة المثلى والمحافظة على ھیكل  -
  .تمویلي متوازن

 إعداد ومتابعة مؤشرات السالمة المصرفیة بالتركیز على مؤشرات اإلنذار المبكر -
)CAEL ( للرقابة الوقائیة.  

عرض تقاریر دوریة على اإلدارة العلیا بشأن حجم المخاطر التي یتعرض لھا المصرف  -
  .ووضع مقترحات لتخفیفھا 

التنسیق المستمر مع السلطات الرقابیة بشأن التعلیمات والضوابط والتشریعات والقوانین  -
 .الرقابیة ومتابعة اإللتزام بتلك التعلیمات 

  :سة الضبط الداخليسیا) ج

  :آلیة تنفیذ السیاسة
إتباع إجراءات وأنظمة متكاملة تھدف الى ضبط األداء كماً ونوعاً للتأكد من تقسیم وتوزیع  -

  .الصالحیات والمسئولیات أفقیاُ ورأسیاً بما یوفر الرقابة الداخلیة في كل مراحلھا 
أنظمة محاسبیة ومعلوماتیة تتسم بالدقة والشمول وتوفر المعلومات والبیانات  إستخدام -

  .المالیة لتزوید اإلدارة بالتقاریر المطلوبة للتحكم في األداء ودرء  المخاطر 
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القیام بالمراجعة والضبط الداخلي الذي ُیغطي األداء المالي واإلداري ؛ ومراجعة البیانات  -
  .كترونیاً والمعلومات الُمستخرجة إل

أھداف المصرف وفقاً للضوابط والموجھات العمل باإلھتداء بالسیاسة العامة للدولة و -
  . لذلكوالمنشورات المنظمة 

تطویر وتقویم وتجوید أداء المصرف من خالل تطویر األنظمة وُمخرجاتھا لتكّملة متطلبات  -
  العمل ؛ ومعالجة مواقع الضعف والخلل فیھا

  :یاسةأنشطة تحقیق أهداف الس
مراجعة وتقییم كفایة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة مع إختیار المعاییر واألدلة الُمستحدثة  -

  .لتواكب التطور في نظم عمل المصرف والمتطلبات األخري 
  .مراجعة مدى الفاعلیة واإللتزام بوسائل الضبط الداخلي  -
  .ن صحتھا ودقتھا وسالمتھا مراجعة األنظمة المحاسبیة والمعلوماتیة وُمخرجاتھا للتأكد م -
  .فحص ومراجعة أنشطة المصرف لتقویم كافة المخاطر التي ُیتوقع أن یواجھھا المصرف  -
التأكد من مدي اإللتزام بالسیاسة العامة للدولة وأھداف المصرف وفقاً للضوابط والموجھات  -

  .والمنشورات المنظمة لھا 
  .تقاریر المراجعة الخارجیة والداخلیة التأكد من تنفیذ توصیات ومقترحات ومعالجات  -
المراقبة اللصیقة ألداء المصرف لدرء المخاطر ومنع وقوع األخطاء المقصودة وغیر  -

  .المقصودة وإتخاذ التدابیر اإلحترازیة بشأنھا 

  : ياإلنتشار الجغراف سیاسة محور: خامساً 
والتواكیل ومكاتب نتشار الجغرافي بفتح الفروع الجدیدة العمل علي تحقیق سیاسة اإل

الصرف والوحدات المصرفیة لتغطیة جمیع والیات السودان المختلفة ونشر ثقافة 
وتوفیر الخدمات المصرفیة والتمویلیة لكل االنشطة  صغراالدخار والتمویل األ

واالنشطة ذات البعد االجتماعي ) سر منتجةأو –صناعیة  –زراعیة ( االنتاجیة 
  . ك اوحلفا الجدیدة وأعادة فتح فرع الشو الضعین يعفر والعمل علي فتح

 محور االیجارات:  
  من المصرف للغیر وللمباني المؤجرة من الغیر  عمل على تجدید االیجارات للمبانيال

  . للمصرف
 اثات واالجھزة والمعدات وخالفھالمباني والعربات واالث( محور االصول الثابتة:(  
  ).الفاشر وبربر( م لفروع2014متابعة تكملة تشیید مباني خطة العام  -
تشیید المرحلة االولى لمبنى فرع كادقلي (م2015العمل على تنفیذ مباني خطة  -

والكاملین،عمل طابق ببرج الرئاسة على مستوى الطابق الثاني بالجانب الجنوبي ،توسعة 
  ).مبنى فرع الخوي وفرع كوستي ،تاھیل مبنى فرع الشواك ومبنى ففرع كسال

  .لعربات الجدیدة حسب الخطة وإحالل العربات القدیمةسطول اأشراء  -
تنفیذ الموازنة التشغیلیة بالتدریج حسب الحوجة لالثاثات والمعدات وأجھزة الكمبیوتر  -

  .وخالفھ.....والصرافات االلیة والمولدات 
  .رشیف المركز الرئیسي المدرج بالخطةأالعمل على تنفیذ  -
والمخزونات وآخر لالرشفة االلكترونیة بالتنسیق  صول الثابتةالعمل على وضع برنامج لأل -

  .المالیةالشئون مع إدارة الحاسوب و
وفق خطة )كامرات مراقبة(لكترونیةالعمل على ربط عدد عشرون فرع بنظام المراقبة اإل -

  . ھذا العام
  :محور االنتشار االفقي )1



- 16 - 
 

االنتشار االفقي المتابعة مع الجھات ذات الصلة بالمصرف لتنفیذ خطة المصرف في  -
البحث عن المباني للفروع او التواكیل وایجارھا وتأھیلھا ومن ثم شراء كل إحتیاجات ھذه (

 ).الفروع والتواكیل من أجھزة وأثاثات ومعدات

  :محور السیاسة اإلعالمیة: سادساً 
إبراز دور المصرف كواحد من أكبر وأعرق أذرع الدولة المتخصصة في  )1

  .وكآلیة للتخفیف من وطأة الفقر والبطالة مجال التمویل األصغر 
  .تعمیق مفھوم التمویل األصغر وسط شرائح المجتمع  )2
 .المساھمة في نشر ثقافة اإلدخار وتشجیع تعبئة الموارد وجذب المدخرات )3

  :آلیات تنفیذ السیاسة اإلعالمیة للمصرف 

 .رة توثیق األنشطة اإلداریة واإلجتماعیة إلستخدامھا وتوظیفھا عند الضرو -
 .توثیق وعكس تجارب المصرف المختلفة فى جمیع المجاالت -
استغالل تغطیات أنشطة المصرف والمناسبات المختلفة، للترویج لمجھودات  -

المصرف والتوعیة بشمول النشاط المصرفي لمصرف االدخار، وأنھ یقوم بكافة 
 . األعمال المالیة والمصرفّیة

عن منتجات المصرف  العام لإلعالنإعداد خطة إعالمیة مبرمجة على مدار  -
  .وخدماتھ ومشاریعھ ومنجزاتھ

 .مصرف بصورة منتظمة بالصحف الیومیة نشر النشاط اإلدارى لل -

              :اإلعالم المقروء والمطبوع في مجال:أوالً 

  .أعداد توثیقیة من صحیفة المصرف اإلدخار والتنمیة  3إصدار  -
           .صفحات تسجیلیة بالصحف السیارة  والسیادیة  10إصدار عدد  -
  .اإلشتراك فى المجالت  -
  . مطبقات 8إنتاج عدد  -

  .اإلعالم المرئى والمسموع  في مجال :ثانیا 
  .إعالنات فى العام بواقع مرتان أسبوعیاً  6بث عدد  -

  .      مشرو ع  عبر التلفزیون القومى وقناة النیل األزرق  50بث عدد  -
       -:محور التوثیق والمونتاج :ثالثا

    .إعالنات 6إنتاج عدد  -
      .مشروع  مولھا المصرف  50عدد توثیق مونتاج  -

  :محاور أخرى :رابعا 

  .إلحتفال بالیوم العالمى لإلدخار ا -
   .م  2016ھدایا عام  -
 .إنشاء معرض ثابت باإلستقبال والفتة كبیرة بمدخل المصرف  -


	(1) نافذة  التمويل الأصغر والتنمية الإجتماعية  :

