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  تویاتمح
  مصرف اإلدخار والتنمیة اإلجتماعیة ةسیاس

  م2016/للعام
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  :محور سیاسة الضبط والتقویم   7

  سیاسة الضبط المؤسسي) أ(
  سیاسة درء المخاطر) ب(
  )المراجعةالداخلیة والتفتیش(سیاسة الضبط الداخلي ) ج(
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  14  المصرفیة وتطویر النظمسیاسة المحور   8
  15  التقنیة والبرامج محور سیاسة  9

  16  محور تھیئة البیئة والخدمات  10
  17  محور السیاسة اإلعالمیة  11

 
 



 

المؤسسة المصرفیة األولى في التمویل األصغر وحفز ثقافة اإلدخار ورائد الصیرفة 

تقدیم الخدمات المالیة المتنوعة والصیرفة اإلجتماعیة المتمیزة وتمویل كل قادر على 

الكسب والعمل في الریف والحضر السوداني بأفضل المعاییر العالمیة  لتحقیق االستدامة 

  .المالیة وتخفیف حدة الفقر والبطالة والمساھمة في خلق مجتمع منتج ومتكافل 
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  :ة ـدمـمقال
 اإلجراءات والتدابیرمن مجموعة ل شاملة م2016للعام سیاسة المصرف تاتي 

داء أمن التي تمكنھ ھ ھ وأغراضِ تحقیق أھدافِ في ى بھا ھتدِ یَ ینتھجھا المصرف والتى 

خدمات التمویل األصغر  وإنجاز رسالتھ السامیة من خالل تقدیمدوره األساسى 

القادرة على البعد اإلجتماعي لكافة قطاعات المجتمع الفقیرة  ووالصغیر والتمویل ذ

منھا على سبیل  ُمجتمعلفئات ال إجتماعیة أخرى تقدیم خدماتباإلضافة الى ،  اإلنتاج

مشروع تسلیف ،  الطالب صرف كفالة ،توزیع الدعم اإلجتماعي (المثال ال الحصر 

تعاون الوكما یعمل المصرف بالتنسیق .  )إلخ... التسجیل اإللكترونى ، الطالب الجامعى

الفقر من التقلیل من ِحدة ى المؤسسات والمنظمات التى تعمل عل عدد ُمقدر منمع 

  . اإلجتماعیةاإلقتصادیة  وف المال ألغراض التنمیة وظِ تُ  ةؤسسمُ  یةمصرف أنشطة خالل

 يتنمیة الوعِ وأھداف المصرف التى تحتاج لسیاسة واضحة المعالم  من أغراض

اإلدخارى وإبتكار الوسائل الجاذبة للمدخرین وربطھ بالتمویل األصغر وتشجیعھ 

المصرف  یواصلكما  . واإلجتماعیة كافة موارده لخدمة التنمیة اإلقتصادیةلھ ھوتوجی

فئات المجتمع السودانى  افةخدمات التمویل األصغر لكب لوصولل يسیاسة اإلنتشار األفق

رفة یولتحقیق أھدافھ التنمویة ونشر مفھوم الص، اإلدخار  ثقافة وحفزالُمستھدفة 

ھذا اإلنتشار بموضوعیة واإلختیار ، حیث تتم دراسة أریاف الوالیات  وسطاإلجتماعیة 

لنشر ثقافة اإلنتشار بالجامعات سیاسة ب المصرف تفرد ، كمااألمثل للمناطق المستھدفة 

ذرع أتبر المصرف من عھذا المفھوم یُ ناًء على ب .العمل المصرفي وسط منتسبیھا 

موارد الدولة لتحقیق التنمیة المستدامة والنمو اإلقتصادي واإلجتماعي بإستغالل ال

  .اإلقتصادیة والبشریة المتاحة في كافة بقاع السودان المختلفة 

 ةً مستوعب ، م لتحقیق أھداف الخطة الخمسیة2016سیاسة المصرف لعام ت نیبُ  علیھو

  .فى ذلك المتغیرات الداخلیة والخارجیة التنمویة واإلقتصادیة
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  :م 2016لعام لمرجعیات سیاسة المصرف 
  :المصرف على المرجعیات التالیة سیاسة إستندت 

 م 1996 للعام قانون مصرف اإلدخار والتنمیة اإلجتماعیة.  
 2016سیاسة اإلقتصادیة الكلیة للدولة ال.  
 للعام المركزي التمویلیة والنقدیة والمصرفیة السودان وموجھات بنك اتسیاس 

 .م 2016
 م 2004 لسنة قانون تنظیم العمل المصرفي. 
  م 2015 لسنةقانون الشركات. 
  م تعدیل 1999قانون مجلس تنظیم بیوت الخبرة للخدمات االستشاریة لسنة

 .م2004
 م 2014ة االرھاب لسنة حقانون غسل األموال ومكاف. 
  م والئحتھ التنفیذیة 2013قانون تشجیع االستثمار القومي لسنة. 
  م 2015قانون تشجیع االستثمار بوالیة الخرطوم لسنة. 
  م 1990األموال المرھونة للمصارف لسنة قانون بیع. 
 م 2011 سنةالئحة تنظیم عمل مؤسسات التمویل األصغر ل. 
  م2020 – 2017(خطة وزارة الرعایة والضمان اإلجتماعي لألعوام. ( 
  م  2016موازنة المصرف للعام وخطة.  
  م 2016-2012(للمصرفالخطة الخمسیة. ( 

  :م 2016عامللة سیاسال محاور
  :سیاسة المصرف على المحاور التالیة تشتمل 

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

  محور سیاسة تنمیة الموارد البشریة والتدریب:ثانیاً 
  :محور سیاسة الضبط والتقویم :ثالثاً 

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

  :السیاسة المصرفیة وتطویر النظم محور: اًـ عـراب
  :محور سیاسة التقنیة والبرامج :خامساً 
   تھیئة البیئة والخدماتسیاسة  محور:سادساً 
   محور السیاسة اإلعالمیة:سابعاً 
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  :محور سیاسة الموارد المالیة :أوالً 
  :إستقطاب وتنمیة الموارد المالیة ) أ(

  :إلستقطاب وتنمیة الموارد المالیةالتسویق المصرفي كآلیة االھتمام ب 

  :االتیة وسائلالألھـــــداف وعبرا 

حتیاجاتھم إالمحافظة على العمالء الحالیین واستقطاب عمالء جدد بالتعرف على /1
للخدمات المستحدثة  الممیزة والمتقنة والعمل على التطویر المستمر وتقدیم الخدمة 

  . وخلق منتجات جدیدة

طالق منتج الحصالة التقلیدیة برؤى إعادة إالودائع االدخاریة وتعظیم وزیادة /2
  .واستراتیجیة جدیدة مع الفروع 

كبار العمالء  لیات لخلق شراكات ذكیة معآخلق عالقات مع عمالء ممیزین وایجاد  /3
  .لتعظیم الفائدة بین الطرفین  عن طریق التعاقدات

المشكالت وایجاد الحلول وتحلیل  والمقترحاتشكاوى الیرد بصندوق  االھتمام بما /4
  .الفوریة 

   .ةالوسائل المختلفب لھا والترویج ات الدفع عبر الوسائط االلكترونیةطالق خدمإ/5

  .الُمتعاقد معھا  الشركاتالتنسیق والمتابعة مع بتفعیل خدمة المحفظة اإللكترونیة /6

نشر ثقافة التسویق بین العاملین بعمل ورش تسویقیة ـ عقد دورات تدریبیة عن /7
التسویق المصرفي ـ اإلستفادة من إصدارة المصرف في طرح مواضیع تسویقیة ـ حث 

  .ھمیة خلق عالقات مع العمالء وتذلیل كافة المعوقات أبالموظفین 

في المناسبات  المصرفتواجد ب المصرفترسیخ الصورة الذھنیة اإلیجابیة عن /8
  .المختلفة ورعایة بعضھا وتوحید تصمیم المظھر العام للفروع 

التركیز علي إختیار الكادر البشري المناسب باإلستمرار في تكملة ھیكل التسویق /9
  .دارة التسویق واالعالم والعالقات  العامةللعمل با

تقدیم الخدمة وتسھیل عي اإلجتمافي استقطاب صنادیق الضمان اإلستمرار/10
  . لھا المصرفیة
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  :إدارة السیولة) ب(
مجلس اإلدارة مع للمصرف  التنفیذیةزیادة رأسمال المصرف من خالل سعى اإلدارة  )1

لحث المساھمین لزیادة راس المال بما یتوافق مع الخطة الخمسیة واألھداف الكمیھ 
 .والنوعیة المرجو تحقیقھا 

  .بالنواحى المالیة  ةالرقابیة واإلشرافیة الخاصتطبیق متطلبات الجھات االلتزام  ب )2
  .تحقیق السالمة المالیة وذلك بإستیفاء المخصصات المطلوبة  )3
ومراقبتھا من خالل التقاریر اإلسبوعیة  ةالحفاظ على نسب السیولة المثلى المقرر )4

  .للتدفقات النقدیة المتوقعة 
  :إستخدام وتوظیف الموارد المالیة) ج(

  :التمویل األصغر والتنمیة اإلجتماعیةنافذة  /1
 م لتحقیق رسالة المصرف2016 تھدف سیاسات وموجھات التمویل األصغر للعام

للقطاعات المستقطبة  الفقر والبطالة بتوجیھ الموارد االستراتیجیة في خفض تھوخط
الخدمیة التى تساعد فى خلق فرص التوظیف الذاتي وتساھم فى الناتج االنتاجیة و
صغر وتمویالت فضل الممارسات في تقدیم التمویل األأتطبیق  عبرجمالي المحلي اإل

  .البنى التحتیة ذات البعد االجتماعي 
  :صغر وعدد المستھدفینحجم التمویل األ) أ

 من حجم التمویل بالمصرف الى التمویل األصغر% 50ما ال یقل عن توجیھ /1
صغر ي وتوسیع حجم التمویل األالبعد االجتماع اتذالبنیات التحتیة  تمویلل %20و

دائع العمالء كالمحافظ عبر استقطاب موارد أخرى غیر و م2016المقدم خالل العام 
المنظمات المحلیة وودائع الضمان من الوزارات وخرى المصارف األمع  التمویلیة
   .والدولیة 

بالتركیز  م2016العام خالل أسرة  ألف 60لعدد  التمویل االصغرتقدیم خدمات / 2
  :تمویل مشروعات انتاجیة وخدمیة وذلك عبرعلى 

 صغر من عدد المستفیدین من التمویل األ% 40بنسبة  ستھداف المرأة إ.  

 الخریجین بالتنسیق مع مؤسساتھم التشغیلیة عبر محفظتھم التمویلیة  إستھداف تمویل
   .  الحالیة والمرتقبة

 الى المؤسسات التى توظف اعداداً كبیرة من العاملین وعرض خدمات  الوصول
  .صغر علیھمالتمویل األ

 ستھداف المستفیدین من القروض الحسنة والدعم النقدي المباشر وتحویلھم الى زبائن إ
   .صغرأتمویل 

االستمرار في تشجیع االدخار بنشر ثقافتھ وفضیلتھ  بتكثیف االعالم وتفعیل حصالة / 3
  .موارد التمویل زیادة خار االلكترونیة والحصالة التقلیدیة  لاالد
   . على التمویل تقدیم خدمات التأمین/4
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 :صغرسیاسات منح التمویل األ) ب
  . جنیھ 3000مبلغ الیتعد    : التمویل المتناھي الصغر*     

  .جنیھ 30,000مبلغ الیتعد  :التمویل األصغر*
التمویل المقدم لإلسھام  فى الخدمات  :البعد االجتماعى ات ذ البنى التحتیة  مویلت*

  .)وغیرھا  قوطر - ومیاه  - وكھرباء  -وصحة–من تعلیم ( التنمویة الضروریة
  .للعام % 15و   % 12یتراوح مابین ھامش الربح  مؤشر*

  :صغرموجھات التمویل األ
  :وفق االتى بتطبیق مبادئ حمایة الزبائن  صغرزبائن التمویل األ المحافظة على

 وبسلوك اخالقي راقي یحفز من والء الزبائن  تقدیم الخدمات بجودة عالیة
 . للمصرف

 اإلفصاح عن ھوامش األرباح والرسوم .  
  العقودوالتأكد من علم الزبون بمحتویات  توضیح طریقة الدفع واألقساط.   
  بمعرفة القدرات  المدیونیات  بمزید من التمویل األصغرعدم إثقال كاھل زبائن

  .  االئتمانیة للزبون
 على إسترداد الدیون بطریقة مھنیةبالعمل  الموظفین وضباط اإلئتمان  قیام . 
  ضمان خصوصیة بیانات الزبائن.   
  استقبال وشكاوى الو صندوق  الھاتفعبر  شكاوى الزبائنتلقى  تفعیل آلیات

  . الزبون بالمصرف لتقدیم مالحظاتھ 
 جمع المعلومات بصورة منتظمة عن رضاء الزبائن .  

  :عامة الموجھات ال
الموجھات والمنشورات المنظمة السیاسات وعلى  العاملین بالمصرف اطالع  )1

وكل ما یتعلق  والجھات االخرى ن المصرفرمة بیللعمل وكل االتفاقیات المب
 .بضوابط واسس العمل المصرفي 

 االقتصادى  االثرة الزبون قبل وبعد التمویل لقیاس استخدام استمارتي دراس )2
  . صغراالجتماعي لمشروعات التمویل األو

  . اللصیقة للحد من التعثروقوم على المتابعة الشخصیة ی ي فعالدارإتباع نظام إ )3
  . قصص النجاحتوثیق النماذج المتفردة التى تعكس  )4
واطالعھم على االدوار نشر ثقافة المسئولیة المجتمعیة على جمیع الموظفین  )5

  .التي یطلع  بھا المصرف 
 
  
  
  
  
  



9 
 

 :نافذة التمویل التجاري /2
التمویلیة لضمان نجاح المصرف وسالمة وكفاءة النظام المالي سیاسة المصرف  تصدر

والمصرفي فیھ واإللتزام باألنظمة والمعاییر والتعلیمات والسیاسات وتطبیق القوانین واللوائح 
والمنشورات الساریة والضوابط واإلرشادات والتوجیھات والمعاییر المھنیة واألخالقیة والمواثیق 

ت السلیمة المطبقة والمعتمدة من قبل السلطات المختصة وذلك لتحقیق وقواعد السلوك والممارسا
  :األھداف التالیة 

 .التوظیف األمثل لموارد المصرف وتحقیق عائدات استثماریة مجزیة لتقلیل معدل التكلفة  )1

 .التام بالقوانین والمنشورات والضوابط المنظمة لتحقیق جودة التمویل تجوید األداء واإللتزام  )2

سس والضوابط الخاصة بإجراءات ضمانات التمویل بأخذ الضمانات الكافیة وتقویة األ تقویة )3
التقییم والرھن للضمانات المقدمة ألغراض منح التمویل المصرفي ، لخفض معدل تعثر العملیات 

 .وتقلیل المخاطر 

ردات ومن خاصة في مجال زیادة اإلنتاج إلحالل الواعلي تمویل القطاعات ذات األولویة  التركیز )4
المحافظ التمویلیة والصنادیق االستثماریة في أجل الصادر ، وتوسیع مظلة مساھمة المصرف 

وسوق مابین المصارف لإلنتاج والتصنیع والتصدیر وعدم تمویل القطاعات واألنشطة المحظورة 
 .الخ ... ، المرابحات الصوریة ، 

 . روعالفبالرئاسة وتوحید مفاھیم مناولة العمل اإلستثماري  )5

لتحقیق مستحقات المصرف تحصیل إجراءات العملیات اإلستثماریة ومراعاة عامل الزمن في  )6
  .الموازنة في  ةالعائدات المقدر

  :المجاالت والقطاعات ذات األولویة *

االستمرار في تمویل القطاعات واألنشطة الداعمة لتحقیق أھداف  :المجاالت ذات األولویة
المتمثلة في زیادة اإلنتاج الزراعي ) م2019-2015( االقتصادي رنامج الخماسي لإلصالحالب

والصناعي والتعدیني لزیادة الصادرات وإحالل الواردات وخدمات الصادر مثل النقل واألوعیة 
االستمرار في تكوین محافظ تمویلیة .التخزینیة والتحمیل والتفریغ وأي خدمات أخرى ذات صلة 

حالل الواردات وذلك إلنتاج القمح ، السكر ، الحبوب الزیتیة أو صنادیق استثماریة في مجال إ
واألدویة ، وفي مجال اإلنتاج من أجل الصادر والذي یشمل القطن ، منتجات الثروة الحیوانیة ، 

  .تمویل ذو البعد االجتماعي الوالصمغ العربي وتعدین الذھب والمعادن األخرى 

  :القطاعات ذات األولویة في الوالیات *

یشمل اإلنتاج الحیواني والنباتي وتربیة األسماك ومشروعات البنیة التحتیة  :القطاع الزراعي
  .واألبحاث الداعمة والصناعات المرتبطة بھا 

  .الصناعات البسیطة والصناعات الحدیثة والتحویلیة ، والثقیلة  یشمل :القطاع الصناعي

  .غیر البترولیة  اتصادریشمل إنتاج السلع والخدمات ألغراض ال :قطاع الصادر

یشمل إعداد الدراسات وإقامة الفنادق والقرى السیاحیة والمنتجعات والمشروعات  :قطاع السیاحة
  .بھذا القطاع عموماً   لإلرتقاء التي تھدف 
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 یشمل الصادر والوارد في المناطق الحدودیة  :تجارة الحدود.  
 والحرفیة وإعداد الدراسات والبرامج المساعدة یشمل تطویر ورعایة المھن الیدویة  :قطاع الحرفیین

  .في ذلك 
 ویشمل الصناعات الداعمة مثل الطوب واألسمنت والبلوكات  :قطاع العقارات.  

 :القطاعات واألنشطة المحظور تمویلھا 
  شراء العربات وشراء وتشیید العقارات واألراضي ، إال ما استثني منھا. 
  شراء العمالت األجنبیة. 
  األسھم واألوراق المالیة شراء. 
  سداد عملیات تمویلیة قائمة أو متعثرة. 
  شركات صرافات النقد األجنبي وشركات التحاویل المالیة. 
  التجارة في مجال رصید االتصاالت واستخداماتھ. 
  :واإلجراءات المنظمة لھا ضوابط الالصیغ التمویلیة و *

  :الصیغ التمویلیة
  السلمالمقاولة واألخري كالمشاركة واإلسالمیة الصیغ بتفعیل التقلیل من التمویل بصیغة المرابحة 

وفقاً للمراشد الفقھیة والفتاوى الصادرة عن الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة ،  الخ...والسلم الموازى 
 .والحرص على سالمة التنفیذ 

 لتحقیق عائدات تفوق عائد التمویل بصیغة المرابحة   التركیز على الصیغ التمویلیة التي تعطي فرصة
 .م بالصیغ التمویلیة المختلفة 2016والحرص على تحقیق العائدات المحددة في موازنة العام 

 إختیار مراعاة جذب العمالء الممیزین أصحاب العملیات االستثماریة ذات الجدوى االقتصادیة ، و
 . الممنوح الصیغة المثلي التي تناسب غرض التمویل

 الرجوع للمراقب الشرعي في حالة وجود أي  شبھات أو شكوك في تطبیق أي من الصیغ اإلسالمیة. 
  رفع قدرات العاملین وإلمامھم بالجوانب الشرعیة والفقھیة في مجال التمویل اإلسالمي وبصفة خاصة

 . التثقیف الذاتيفقھ المعامالت من خالل الدورات التدریبیة وحثھم على 
  كین جمیع العاملین من الحصول على التدریب العملي الكافيتم) on Job Training ( بقسم

االستثمار عبر التكلیفات المحددة أو خالل عملیة تدویر العاملین  إلكتساب المزید من الخبرات في 
  .یلوتعمیم كل المنشورات والفتاوى المرتبطة بعملیات االستثمار والتمو. جانب العملیات التمویلیة 

 : للعملالمتطلبات واإلجراءات المنظمة 
، وتقییم مقدرة العمیل ) Know Your Customer, KYC(االھتمام بمتطلبات أعرف عمیلك * 

 :من خاللاالئتمانیة ، ودراسة جدوى المشروع المراد تمویلھ 
  )الحصول على المعلومات والبیانات األساسیة عن العمیل ونشاطھ(معرفة العمیل  -
 قییم الجدارة االئتمانیة للعمیل ت -
 اسة جدوى المشروع المراد تمویلھ در -
 إلئتماني واالستعالم عن العمالء التصنیف ا -

 . تركیز التمویل والتعثر وإھالك الدیون -
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  :إستخدام موارد النقد األجنبي/3
لضمان إنجاح المصرف وسالمة وكفاءة النظام المالى والمصرفى  ھذا المحورھدف ی      

لة وذلك الص تذا واإللتزام بكل الموجھات والسیاسات والمنشورات واللوائح والضوابط من الجھات
  :لتحقیق األھداف التالیة

  .جذب وتوظیف ودائع العمالء مع مراعاة استقطاب عمالء جدد/ 1
  .وخارجیاً وتقویة عالقاتنا بھم وكسب ثقتھم توسیع شبكة مراسلینا داخلیاً / 2
  .اإلسھام فى محافظ الصادر مع المصارف األخرى/ 3
  .لھم ةالعمل على جذب موارد المغتربین وتقدیم الخدم/ 4
الجزء األكبر من مواردنا الي  ھاإلستفادة من الحوافز المقدمة من بنك السودان المركزى وتوجی/ 5

  .ولویةإستیراد السلع ذات اال
  .االستفادة القصوى من خطوط التمویل المقدم من المراسلین/ 6
  .طرف المراسلین بالتغطیة قبل حلول االلتزامات المصرف عدم كشف حسابات/ 7
  .الدخول في عملیات صادر بغرض توفیر النقد األجنبى / 8
قد األجنبي من بنك السودان المركزي وإدارة الن ةاإللتزام بكل الضوابط والتوجیھات الصادر/ 9

  .وجھات اإلختصاص

  :تمویــــل الواردات * 
  )المرابحات والمشاركات الدوالریة( : التمویل المباشر)أ
  .رادھا من ضمن قائمة السلع المسموح بھا من الجھات المسئولةمراد إستیالتأكد من أن السلع ال -
  .توفیر ضمان من الدرجة األولى للتمویل بالمرابحة الدوالریة  -

   -:التمویل غیر المباشر)ب
  :یسمح بقبول طرق الدفع التالیة فى عملیات اإلستیراد

   Sight lc: ماد إطالع تخطابات اإلع*
 المؤجلة خطابات اإلعتماد*
 CAD: االستیراد بالدفع ضد المستندات) ج( 
   AP :االستیراد عن طریق الدفع المقدم) د( 
  . خطابـــــات الضمان) ھـ( 

  :تمویل عملیات الصادر *
 .موارد النقد االجنبي وتحقیق عائد مجزٍ  ةیع الصادرات غیر البترولیة بما فیھا الذھب لزیادجتش
  الصرافــــــــــة ةغرف *◌ً 
 التقلیل من تصدیق العمالت بغرض السفر ، اال في حدود الموارد. 
 ةموارد الصراف ةالعمل على زیاد. 

  

 :سیاسة تنمیة الموارد البشریة والتدریب :ثانیاً 
وتنمیة وحقوقھم  وتحدید واجباتھم ومسئولیاتھم  العاملین اختیاربالموارد البشریـة  تعنى سیاسة تنمیة

مقدراتھم ومھاراتھم وتھیئة الظروف التنظیمیة المالئمة التى تحفزھم وتشجعھم على بذل أكبر قدر 
     -:من خالل  المنشودةتحقیق األھداف لمن الجھد والعطاء 

تحدید إحتیاجات المصرف من القوى العاملة فى مختلف التخصصات وذلك على ضوء أھداف  )1
 .المصرف وفق الھیكل المجاز 
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إجراء تنقالت فى إطار تبادل المراكز وإكتساب مزید من الخبرات بین الدرجات القیادیة  )2
 .والدرجات الوسطى وفق ما تقتضیھ مصلحة العمل 

من حیث ) العلمیة والعملیة ( توزیع الموظفین وفق درجاتھم الوظیفیة والخبرة والمؤھالت إعادة  )3
الواجبات والمسئولیات والمھارات والقدرات والتدریب حسب ما ورد بالھیكل الوظیفى والحد 

 .األمثل للقوى العاملة لكل فرع ولكل إدارة 
لوظیفى المجاز بإجراء التنقالت ھیكل اسد النقص فى القوى العاملة بالفروع واإلدارات وفق ال )4

 ) .قیادیة واداریة (
لیساعد فى سھولة  والسلفیات المرتباتادخال برنامج كامل الدارة الموارد البشریة وربطھ بنظام  )5

 .وسرعة انسیاب العمل الیومى 
إدخال نظام األرشفة اإللكترونیة فى عمل اإلدارة لسالمة وحفظ الملفات والمستندات الخاصة  )6

 . بالعاملین
لمصرف وحسن إستخدامھا وتطویرھا والتأكد من ل والمستقبلیة  تخطیط القوى العاملة الحالیة )7

توافر العدد والنوعیة المالئمة من القوى البشریة ألداء رسالة المصرف على أكمل وجھ وتحقیق 
 .أھدافھ المنشودة

 .إجراء الترقیات وفق الوظائف الشاغرة بالھیكل الوظیفى  )8
  .للمستحقین وذلك لضمان استقرار العاملین  منح السلفیات للعاملین مرار فى سیاسات االست )9

 

  :التأھیل والتدریب
الى تحسین طرق وأسالیب األداء لزیادة اإلنتاجیة والى تنمیة قدرات العاملین  المصرف یھدف

أعمالھم علمیاً وعملیاً ولتغییر السلوك واإلتجاھات في مجال عالقات العمل ، ومھاراتھم في مجال 
  .  ن العاملین من مسایرة التقدم العلمي و التكنلوجي وااللمام بأسالیب العمل الحدیثةیمكلت

  :التدریب الداخلي یشمل  :اوالً 
التدریب داخل قاعات المصرف في مجال خصوصیة المصرف في التمویل االصغر والمجاالت -1

  .المصرفیة واالداریة والتقنیة باالضافة للورش والمؤتمرات والمحاضرات 
  . لمدیري الفروع واالدارات الخاصة باالحتیاجات التدریبیة یات المؤتمر السنويتنفیذ توص-2
اتحاد  -المشاركة مع الجھات المتخصصة مثل اكادیمیة السودان للعلوم والمصرفیة والمالیة -3

والجھات المتخصصة  - بنك السودان المركزي  -اتحاد المصارف العربیة   -المصارف السوداني
  . المعترف بھا

   -: بـــ تاھیل العاملین المصرف في استمرار -4
البكالریوس لمواكبة قرارات البنك المركزي درجة  للحصول علىحملة الشھادات الثانویة    اھیلت *
 .ریوس لبان یكون كل موظفي المصارف من حملة البكا) 2(،)1( لجنةبازل قرارات و
 .الماجستیر في مجاالت عمل المصرف الحصول على درجة   *
  .ىالمصرف العمل  مجالفى  شھادات المھنیة الحصول على ال *
 .الحصول على الشھادة السودانیة للعمال *

  :التدریب الخارجي :ثانیا
لمواكبة التطورات في السوق المصرفیة العالمیة ومعرفة تجارب االخرین خاصة في مجال 

یشارك المصرف في الدورات الخارجیة والورش والمؤتمرات في كل  خصوصیة المصرف ،
  . واالداریة والتقنیة لكل الدرجات الوظیفیة  المصرفیةالمالیة و المجاالت 
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  :محور سیاسة الضبط والتقویم:ثالثاً 
  سیاسة الضبط المؤسسي  ) أ(

  من االرھابیین من  ةبتنظیم القاعد ةمن الخاصمجلس األ بقوائم قرارات ةالخاص ةنظمتفعیل األ/ 1
 .داخل النظام     

  .من داخل النظام  ةوالغیر عادی ةباستخراج التقاریر للحاالت العادی ةالخاص ةتفعیل االنظم/ 2
  .مراجعة المراشد / 3
  .متابعة تصمیم برنامج لتحدیث وتصنیف الزبائن حسب درجة مخاطرھم / 4
  .لتتوافق مع سیاسة أعرف عمیلك  ةتطویر نماذج المعامالت المصرفی/ 5
  .ابط لتفادیھا ووضع ضو ةمتابعة تقاریر المخالفات المصرفی /6

  سیاسة درء المخاطر) ب(
تطبیق الموجھات المصرفیة الكفیلة بتحقیق الربحیة 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 ومعاییر طالمساھمة في توفیر أرضیة صالحة لكیفیة الت -

  ) .IFSB(مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة 

  -: الداخلیة المراجعةالتفتیش وسیاسة ) ج(
تھدف الى ضبط األداء كماً  التى متكاملةالنظمة واال جراءاتاال وتطویر االستمرار فى متابعة -

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 تطبیق  التاكد من -

  .م في األداء والرقابةالمطلوبة للتحك المالیة لتزوید اإلدارة بالتقاریر

الضبط الداخلي الذي ُیغطي األداء المالي واإلداري ؛ بط وإجراءات اضوالدوریة ل مراجعةال -

  .ومراجعة البیانات والمعلومات الُمستخرجة إلكترونیاً 

لمنشورات السیاسة العامة للدولة وفقاً للضوابط والموجھات وا مع اداء المصرف التاكد من  توافق -

  .المنظمة لھا 

وتجوید أداء المصرف من خالل تطویر األنظمة وُمخرجاتھا لتكّملة  تطویر وتقویم اإلستمرار في  -

  . تقویمھا وتصحیحھامن ثم و ومعالجة مواقع الضعف والخلل فیھامتطلبات العمل ؛ 

كل األنشطة المصرفیة والرقابیة ومواكبة المستجدات  علي العاملین باإلدارة تدریباإلستمرار في  -

في  والتطور؛ المستحدثة جنة بازل والمعاییر المحاسبیة لالصادرة من مجلس الخدمات المالیة و

  .مجال التفتیش والمراجعة اإللكترونیة 

  :السیاسةتحقیق  وسائل
المعاییر واألدلة الُمستحدثة لتواكب مراجعة وتقییم كفایة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة مع إختیار  -

  .التطور في نظم عمل المصرف والمتطلبات األخري 

  .مراجعة مدى الفاعلیة واإللتزام بوسائل الضبط الداخلي  -

  .مراجعة األنظمة المحاسبیة والمعلوماتیة وُمخرجاتھا للتأكد من صحتھا ودقتھا وسالمتھا  -
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  .المتوقعةنشطة لتقویم كافة المخاطر األفحص ومراجعة  -

وموجھات ومنشورات بنك السودان المركزي ؛ التأكد من مدي اإللتزام بالسیاسة العامة للدولة  -

  .وأھداف المصرف وفقاً للضوابط والموجھات والمنشورات المنظمة لھا 

  .لداخلیھ التأكد من تنفیذ توصیات ومقترحات ومعالجات تقاریر المراجعة الخارجیھ وا -

المراقبة اللصیقة ألداء المصرف لدرء المخاطر ومنع وقوع األخطاء المقصودة وغیر المقصودة  -

  .وإتخاذ التدابیر اإلحترازیة بشأنھا 

الداخلیة والخارجیة ؛ ومدي تماشي أدائھا مع الخطط المالیة التأكد من حسن إستخدام الموارد  -

  .لھاوالبرامج الموضوعة 

  .سن إستخدام القوي البشریة التأكد من ح -

التأكد من إحكام الرقابة علي الموارد المادیة من مخزونات وأصول ثابتة وغیرھا من اإلتالف  -

  .والسرقة والتالعب بھا

  :المصرفیة وتطویر النظم سیاسةال ورمح :رابعاً 
تمثلة فى التزام والم المنوطة بأدارة الشئون المصرفیة وتطویر النظم فى اطار المھام والتكالیف

 ومراقبة اعمال المصرف  وذلك  بمتابعة  ھالمصرفیة  السلیمة  فى كل معامالت المصرف بالضوابط

والضوابط والسیاسات والمنشورات المصرفیة  الجراءاتوا یتعلق بالعملیات المصرفیة مافی ھوفروع

اواالدارة  ن المصرفیةشئوالاوادارة بنك السودان  ل المصرفى  الصادرة منالمنظمة للعمواالداریة 

جرائیة رقابیة وا ولوائح الدولیة واالسالمیة  من قوانیناو من المؤسسات المالیة والمصرفیة  العلیا

شار االنت الى سیاسة المصرف فى العمال وانشطة المصارف ھذا باالضافةملزمة ومنظمة ل

نیة  بما یواكب التطور والتنافس وااللكتر التقنیة والنظموتطویرفى الفروع  والتوسع االفقى والراسى

اھم جاءت ،   كل حسب اختصاصھ المختلفة المصرف ادارات بالتعاون مع وذلكواالقلیمى ى المحل

   -:فى االتى  مرتكزات  السیاسة 

  :االستقرار المالي والسالمة المصرفیة :أوالً 

تحقیق االستقرار المالي والمحافظة علي السالمة المصرفیة في جمیع  الي یھدف ھذا المحور    

قید بتوجیھات بالت لضبط المؤسسىافى تطبیق موجھات  واالستمرار بااللتزاموذلك  عمال المصرفأ

   .ومنشورات بنك السودان المركزى 

  ـ                     : تيھداف ومتطلبات المحور في اآلأوتتمثل 
  .جنبي مع تجوید الخدمات المصرفیة المقدمة للعمالء بشقیھا المحلي واألجذب الودائع  -
وقانون االمتثال فى االلتزام  بمتطلبات  مكافحة غسل االموال  وتمویل االرھاب  راالستمرا -

  .الضریبي  
  .                                   والممتازة  حمایة العمالء بالخدمة السریعة تعزیز سیاسة -
.                                                             ر الرقابیة الدولیة وفقاً للجنة الخدمات المالیة االسالمیة ولجنة بازلیتطبیق المعای -
تكلفة الومتوسط % 12وكفایة راس المال الى % 5النزول بنسبة التعثر إلي نسبة أقل من  - 

  .   الالزمة لذلك حسب الموازنة المصدقة  واالحتیاطیات قانونیةمخصصات الوبناء ال% 60االداریة 
 والورش  للوصول من خالل التدریب اء المصرفى وبناء قدرات العاملینتطویر وترقیة االد - 

  .للشمول  المالى 
ر مخاطر نظم الدفع                                           ییالئم موجھات ومعای بما تفعیل وتحدیث آلیات انظمة العمل الحالیة والبرامج  -
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ومقترحات العمالء وتجیب  لتلقى شكاوى ) (call centerأنشاء وحدة الكترونیة لخدمة العمالء  -
  .علي أسئلتھم واستفساراتھم بالسرعة المطلوبة باالضافة لصندوق الشكاوي والمقترحات 

  .    االستمرار فى نشر ثقافة التصنیف االئتماني لعمالء المصرف  -
  :الدفع والتقنیة المصرفیة : ثانیاً  

تطویر نظم الدفع االلكتروني وزیادة انتشارھا وترقیة العمل المصرفي بإستخدام انظمة تقنیة  -
  .متطورة 

یة حدیثة  مصرفیة الكتروندخال منتجات إو ربط نقاط البیع والتوسع فیھا االستمرارفى اكمال-
ابط التي تتیح تداولھا  تعزیز الثقة فیھا وتوفیر االدوات والضووواالنترنت  كالدفع عبر الموبایل

  .ودعم مشروعات الحكومة االلكترونیة  والترویج لھا والتسویق
االستمرار فى استقطاب المؤسسات والشركات والمصالح لدفع مرتبات منسوبیھا عبر بطاقة -

  .                           المحفظة االلكترونیة الفضیة 
أدخال بقیة الوالیات من مستحقي كفالة الطالب والدعم االجتماعي الي نظام الدفع االلكتروني عبر -

              . الصرافات االلیة ونقاط البیع 
   -:التوسع و االنتشار الجغرافي : ثالثاً 

العمل علي تحقیق سیاسة االنتشار الجغرافي بفتح الفروع الجدیدة والتواكیل ومكاتب الصرف 
لتغطیة جمیع والیات  م2016الراسمالیة  للعام مصرف والوحدات المصرفیة وذلك وفقا لموازنة ال

وتوفیر الخدمات المصرفیة  ومحلیاتھا المختلفة لنشر ثقافة االدخار والتمویل االصغر السودان
   .والتمویلیة لكل االنشطة االنتاجیة 

  :والبرامجمحور سیاسة التقنیة :خامساً 
  تغییر النظام المصرفى الشامل بنظام مصرفى حدیث. 
 لحین تغییره بنظام حدیث  تطویر النظام المصرفي الشامل بنتابانك. 
 خدمات محول القیود القومي . 
 متطلبات بنك السودان . 
 كاتبالش 
 التأمین 

 تأمین البیانات 
 تأمین البرامج 
 تأمین االجھزة 
 تأمین الشبكات 
 مخاطر التقنیة 
 سیاسیة امن المعلومات 
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 : جھزةواألتطویر البرامج  -1

  :تطبیق متطلبات المصرف وبنك السودان المركزي

التى باالضافة الي تطبیق التحسینات  وأجھزة برامجمن االستجابة لمتطلبات المصرف ب
 والطابعات حالل االجھزةوإشراء تتم فى نسخة النظام المصرفي البنتابانك ، كذلك 

الستیعاب التزاید المستمر بادخال فئات جدیدة عالیة كفاءة وات قدرة ذبمواصفات حدیثة 
  .المالي المصرفي لمنظومة المصرف حسب الشمول

 : القصوى منھا تشغیل البرامج العاملة واالستفادة -2

 ةالخدمات المساعدمراجعة نظیمات البنتابانك وب تطویر األنظمة الداخلیة للمصرف

تقدیم خدمة سریعة  من خالللتقلیل زمن الخدمة  مثلالل األغواالستفادة منھا باالست
 .لتنعكس علي  جذب العمالء وزیادة الودائع وتقلیل التكلفة

 االلكترونیة للمؤسسات التي تدفع عبر فروعنا المختلفةتطبیق الدفع عبر الوسائط  -3
تقدیم طالب الشھادة السودانیة لمؤسسات التعلیم العالي  ،)التسجیل االلكتروني للجامعات(
 :سداد الرسوم الجمركیة -

لجامعات والمؤسسات وطالب الدفع ل التوسع في قنواتب تطبیق متطلبات إدارة نظم الدفع

السودانیة لیتم الدفع عبر بطاقة المحفظة االلكترونیة والبطاقة الممغنطة الشھادة 
 . اللكترونیة ونقاط البیع والدفع االلكتروني والموبایل المصرفيا

 :الثقافة التامینیة وسط الموظفین بالمصرفجھزة ونشر لبیانات والبرامج واألا تامین  -4

التوسع في استخدام الصرافات اآللیة ونقاط البیع ب تطبیق خدمات محول القیود القومى

لھا بغرض استخدام البطاقة واالستفادة من الخدمة علي  ةوتشغیل الخدمات المصاحب
  .مدار الساعة

االلكترونیة، نظام سراج، الدفع عبر المقاصة : متطلبات بنك السودان المتمثلة في -5
 . الموبایل

وتجودھا واالستمرار وجمیع متطلباتھ  تطبیق سیاسة بنك السودان لتطبیق الخدمات االضافیة

لك مما یساعد في تقدیم خدمة ذفي التطور من خالل تطویر النظام المصرفي ما امكن 
  .سریعة و سھلة للعمالء

  :والخدمات تھیئة البیئة سیاسة محاور: سادساً 
  :االنتشار األفقي  / 1
م  تقوم  اإلدارة بالتنسیق مع الجھات ذات الصلة لتنفیذ االنتشار 2016بناءا علي  موازنة العام  

شراء وباختیار المواقع الممتازة للفروع والتواكیل والوحدات وتصمیم الخرط وتشییدھا  الجغرافي
  احتیاجاتھا من أثاث  ومعدات وأجھزة الحاسوب وملحقاتھا  

  :أھیل المباني علي النحو التالي األصول الثابتة وت/2
  ) ي وكسال تأھیل مبني فرع كوست( م 2015تعمل اإلدارة علي تكملة مباني خطة العام  -
لخوي ، تأھیل فرع ، ا نتوسعة فرع بور تسودا( م مباني الفروع 2016العمل علي تنفیذ خطة  -

  ) عطرة واألبیض ، صیانة برج الرئاسة و تشیید مخزن سنجھ 
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العمل علي  توفیر احتیاجات الرئاسة والفروع من األثاثات والمعدات واألجھزة وفقا لموازنة العام  -
  . م2016

  .م  وإحالل العربات القدیمة 2016العمل علي  شراء أسطول العربات الجدیدة حسب خطة العام  -
  - :الخدماتمجال / 3

االھتمام بنظافة مباني المصرف وصیانتھا وتھیئة بیئة العمل وذلك بالتعاقد مع شركات  -
  . الخدمات

وتجدید العقود  العمل علي تجدید شھادات البحث لألراضي المملوكة للمصرف سنویاً  -
 .للمواقع غیر المملوكة  للمصرف 

العمل علي إنشاء أرشیف لحفظ المستندات بالطرق العلمیة بالبدرون الملحق برئاسة  -
 .المصرف 

العمل علي استمراریة خدمات نقل البرید للرئاسة والفروع وخدمات الصیانة الدوریة  -
وذلك بالتعاقد مع الشركات الصرافات اآللیة وصیانة المصاعد والطارئة للمولدات و

 .الت المتخصصة في ھذه المجا
   -:التأمین بنوعیھ التأمین بالوثائق والتأمین بالحراسة و نظام الكامیرات  / 4

 .العمل علي تجدید وثائق التأمین علي كل أصول المصرف  -
رئاسة وفروع وإدخال نظام نظم التحكم والبوابة األمنیة  العمل علي تامین المصرف -

فرع حسب خطة موازنة العام ) 20(االلكترونیة للرئاسة وكامیرات المراقبة  للرئاسة وعدد 
 .م  وتفعیل أجھزة اإلنذار المبكر 2016

العمل علي تكثیف الوجود الشرطي بالمصرف بالرئاسة والفروع وذلك بالتعاقد مع  -
  نیة وأقسام الشرطة بالمنطقة و شرطة التأمین الذاتيالشركات األم

 :محور السیاسة اإلعالمیة:سابعاً 
إبراز دور المصرف كواحد من أكبر وأعرق أذرع الدولة المتخصصة في مجال التمویل األصغر 

  :وذلك عبر وكآلیة للتخفیف من وطأة الفقر والبطالة 
  إستغالل المناسبات في الترویج ألنشطة المصرف.  
  توثیق األنشطة اإلداریة واإلجتماعیة إلستخدامھا وتوظیفھا عند الضرورة. 
  توثیق النماذج المتفردة من مشروعات التمویل األصغر التي تحكي قصص نجاح نشاط

 .المصرف
 عن منتجات المصرف وخدماتھ  إعداد خطة إعالمیة مبرمجة على مدار العام لإلعالن

 .ومشاریعھ ومنجزاتھ
 دارى بصورة منتظمة بالصحف الیومیة   نشر النشاط اإل  

  :االعالمیة السیاسة آلیة تنفیذ
 توثیق جمیع االنشطة االداریة واالجتماعیة.  
 - النموذجیة صغراالتمویل ال اتوعرمش توثیق.  
  عن منتجات المصرف وخدماتھ  مدار العام لإلعالنإعداد خطة إعالمیة مبرمجة على

  .ومشاریعھ ومنجزاتھ
  بصورة منتظمة بالصحف الیومیة طوال العام انشطة المصرفتغطیة خبریة لكل . 


	1) زيادة رأسمال المصرف من خلال سعى الإدارة التنفيذية للمصرف مع مجلس الإدارة لحث المساهمين لزيادة راس المال بما يتوافق مع الخطة الخمسية والأهداف الكميه والنوعية المرجو تحقيقها .
	2) الالتزام  بتطبيق متطلبات الجهات الرقابية والإشرافية الخاصة بالنواحى المالية .
	3) تحقيق السلامة المالية وذلك بإستيفاء المخصصات المطلوبة .
	4) الحفاظ على نسب السيولة المثلى المقررة ومراقبتها من خلال التقارير الإسبوعية للتدفقات النقدية المتوقعة .
	ب) سياسات منح التمويل الأصغر:
	     *التمويل المتناهي الصغر :  لايتعد  مبلغ 3000 جنيه .
	*التمويل الأصغر: لايتعد مبلغ 30,000 جنيه.
	*تمويل البنى التحتية  ذات  البعد الاجتماعى: التمويل المقدم للإسهام  فى الخدمات التنموية الضرورية (من تعليم –وصحة- وكهرباء - ومياه - وطرق  وغيرها(.
	*مؤشر هامش الربح يتراوح مابين 12%   و 15% للعام .
	موجهات التمويل الأصغر:
	المحافظة على زبائن التمويل الأصغر بتطبيق مبادئ حماية الزبائن وفق الاتى :
	 تقديم الخدمات بجودة عالية وبسلوك اخلاقي راقي يحفز من ولاء الزبائن للمصرف. 
	 الإفصاح عن هوامش الأرباح والرسوم .
	 توضيح طريقة الدفع والأقساط  والتأكد من علم الزبون بمحتويات العقود. 
	 عدم إثقال كاهل زبائن التمويل الأصغر بمزيد من المديونيات  بمعرفة القدرات الائتمانية للزبون  .
	 قيام الموظفين وضباط الإئتمان  بالعمل على إسترداد الديون بطريقة مهنية .
	 ضمان خصوصية بيانات الزبائن . 
	 تفعيل آليات  تلقى شكاوى الزبائن عبر الهاتف و صندوق الشكاوى واستقبال الزبون بالمصرف لتقديم ملاحظاته . 
	 جمع المعلومات بصورة منتظمة عن رضاء الزبائن. 
	الموجهات العامة :
	1) اطلاع  العاملين بالمصرف على السياسات والموجهات والمنشورات المنظمة للعمل وكل الاتفاقيات المبرمة بين المصرف والجهات الاخرى وكل ما يتعلق بضوابط واسس العمل المصرفي .
	2) استخدام استمارتي دراسة الزبون قبل وبعد التمويل لقياس الاثر الاقتصادى  والاجتماعي لمشروعات التمويل الأصغر. 
	3) إتباع نظام إداري فعال يقوم على المتابعة الشخصية واللصيقة للحد من التعثر. 
	4) توثيق النماذج المتفردة التى تعكس قصص النجاح. 
	5) نشر ثقافة المسئولية المجتمعية على جميع الموظفين واطلاعهم على الادوار التي يطلع  بها المصرف .
	تصدر سياسة المصرف التمويلية لضمان نجاح المصرف وسلامة وكفاءة النظام المالي والمصرفي فيه والإلتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات والسياسات وتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات السارية والضوابط والإرشادات والتوجيهات والمعايير المهنية والأخلاقية والمواثيق وقواعد السلوك والممارسات السليمة المطبقة والمعتمدة من قبل السلطات المختصة وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
	1) التوظيف الأمثل لموارد المصرف وتحقيق عائدات استثمارية مجزية لتقليل معدل التكلفة .
	2) تجويد الأداء والإلتزام التام بالقوانين والمنشورات والضوابط المنظمة لتحقيق جودة التمويل .
	3) تقوية ضمانات التمويل بأخذ الضمانات الكافية وتقوية الأسس والضوابط الخاصة بإجراءات التقييم والرهن للضمانات المقدمة لأغراض منح التمويل المصرفي ، لخفض معدل تعثر العمليات وتقليل المخاطر .
	4) التركيز علي تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة في مجال زيادة الإنتاج لإحلال الواردات ومن أجل الصادر ، وتوسيع مظلة مساهمة المصرف في المحافظ التمويلية والصناديق الاستثمارية وسوق مابين المصارف للإنتاج والتصنيع والتصدير وعدم تمويل القطاعات والأنشطة المحظورة ، المرابحات الصورية ، ... الخ .
	5) توحيد مفاهيم مناولة العمل الإستثماري بالرئاسة والفروع .
	6) مراعاة عامل الزمن في إجراءات العمليات الإستثمارية وتحصيل مستحقات المصرف لتحقيق العائدات المقدرة في الموازنة .
	 تجارة الحدود: يشمل الصادر والوارد في المناطق الحدودية .
	 قطاع الحرفيين: يشمل تطوير ورعاية المهن اليدوية والحرفية وإعداد الدراسات والبرامج المساعدة في ذلك .
	 قطاع العقارات: ويشمل الصناعات الداعمة مثل الطوب والأسمنت والبلوكات .
	القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :
	 شراء العربات وشراء وتشييد العقارات والأراضي ، إلا ما استثني منها .
	 شراء العملات الأجنبية .
	 شراء الأسهم والأوراق المالية .
	 سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة .
	 شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية .
	 التجارة في مجال رصيد الاتصالات واستخداماته .
	* الصيغ التمويلية والضوابط والإجراءات المنظمة لها :
	الصيغ التمويلية:
	 التقليل من التمويل بصيغة المرابحة بتفعيل الصيغ الإسلامية الأخري كالمشاركة والمقاولة والسلم والسلم الموازى ...الخ وفقاً للمراشد الفقهية والفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية ، والحرص على سلامة التنفيذ .
	 التركيز على الصيغ التمويلية التي تعطي فرصة لتحقيق عائدات تفوق عائد التمويل بصيغة المرابحة  والحرص على تحقيق العائدات المحددة في موازنة العام 2016م بالصيغ التمويلية المختلفة .
	 مراعاة جذب العملاء المميزين أصحاب العمليات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية ، وإختيار الصيغة المثلي التي تناسب غرض التمويل الممنوح .
	 الرجوع للمراقب الشرعي في حالة وجود أي  شبهات أو شكوك في تطبيق أي من الصيغ الإسلامية.
	 رفع قدرات العاملين وإلمامهم بالجوانب الشرعية والفقهية في مجال التمويل الإسلامي وبصفة خاصة فقه المعاملات من خلال الدورات التدريبية وحثهم على التثقيف الذاتي .
	  تمكين جميع العاملين من الحصول على التدريب العملي الكافي( on Job Training) بقسم الاستثمار عبر التكليفات المحددة أو خلال عملية تدوير العاملين  لإكتساب المزيد من الخبرات في جانب العمليات التمويلية . وتعميم كل المنشورات والفتاوى المرتبطة بعمليات الاستثمار والتمويل.
	 (ج) الاستيراد بالدفع ضد المستندات: CAD
	 (د) الاستيراد عن طريق الدفع المقدم: AP 
	 (هـ) خطابـــــات الضمان .
	* تمويل عمليات الصادر:
	تشجيع الصادرات غير البترولية بما فيها الذهب لزيادة موارد النقد الاجنبي وتحقيق عائد مجزٍ.
	ً* غرفة الصرافــــــــــة
	 التقليل من تصديق العملات بغرض السفر ، الا في حدود الموارد.
	 العمل على زيادة موارد الصرافة.
	يهدف المصرف الى تحسين طرق وأساليب الأداء لزيادة الإنتاجية والى تنمية قدرات العاملين ومهاراتهم في مجال أعمالهم علمياً وعملياً ولتغيير السلوك والإتجاهات في مجال علاقات العمل ، لتمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمي و التكنلوجي والالمام بأساليب العمل الحديثة  .
	اولاً: التدريب الداخلي يشمل :
	1-التدريب داخل قاعات المصرف في مجال خصوصية المصرف في التمويل الاصغر والمجالات المصرفية والادارية والتقنية بالاضافة للورش والمؤتمرات والمحاضرات .
	2-تنفيذ توصيات المؤتمر السنوي لمديري الفروع والادارات الخاصة بالاحتياجات التدريبية .
	3-المشاركة مع الجهات المتخصصة مثل اكاديمية السودان للعلوم والمصرفية والمالية - اتحاد المصارف السوداني-  اتحاد المصارف العربية - بنك السودان المركزي - والجهات المتخصصة المعترف بها .
	4- استمرار المصرف في تاهيل العاملين بـــ :- 
	* تاهيل  حملة الشهادات الثانوية  للحصول على درجة البكالريوس لمواكبة قرارات البنك المركزي وقرارات بازل لجنة (1)،(2) بان يكون كل موظفي المصارف من حملة البكالريوس .
	*  الحصول على درجة الماجستير في مجالات عمل المصرف .
	* الحصول على الشهادات المهنية  فى مجال العمل  المصرفى.
	*الحصول على الشهادة السودانية للعمال .
	ثانيا:التدريب الخارجي :
	لمواكبة التطورات في السوق المصرفية العالمية ومعرفة تجارب الاخرين خاصة في مجال خصوصية المصرف ، يشارك المصرف في الدورات الخارجية والورش والمؤتمرات في كل المجالات  المالية والمصرفية  والادارية والتقنية لكل الدرجات الوظيفية. 
	1/ تفعيل الأنظمة الخاصة بقوائم قرارات مجلس الأمن الخاصة بتنظيم القاعدة من الارهابيين من 
	    داخل النظام .
	2/ تفعيل الانظمة الخاصة باستخراج التقارير للحالات العادية والغير عادية من داخل النظام .
	3/ مراجعة المراشد .
	4/ متابعة تصميم برنامج لتحديث وتصنيف الزبائن حسب درجة مخاطرهم .
	5/ تطوير نماذج المعاملات المصرفية لتتوافق مع سياسة أعرف عميلك .
	6/ متابعة تقارير المخالفات المصرفية ووضع ضوابط لتفاديها .
	تطبيق الموجهات المصرفية الكفيلة بتحقيق الربحية والإستمرارية والنمو بما يجعل المصرف صامداً أمام المنافسة المصرفية .
	- العمل على المحافظة على سمعة المصرف وثقة الزبائن والمتعاملين معه.
	- العمل على تخفيف المخاطر المتنوعة .
	- المساهمة في توفير أرضية صالحة لكيفية التطبيق السليم لمعايير بازل للرقابة المصرفية ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) .

