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أخبار

رئيس الجمهورية يفتتح فرع
المصرف بالفولة ويعد بزيادة رأس
مال المصرف

افتتـح رئيـس الجمهوريـة املشير عمـر حسـن
احمـد البشيراليوم فـرع مصرف االدخـار
والتنميـة االجتماعيـة بمدينـة الفولـة حـارضة
واليـة غـرب كردفـان وسـط حضـور جماهريي
كبري

وبعـض املـدن الكبيرة فيهـا وابـان ان فـروع
املصرف كلهـا تتعامـل مـع عمالئهـا كنافـذة
واحـدة وذكـر ان اكثـر مـن 60%مـن العملاء
املرمزيـن بالبنـك املركـزي يوجـدون يف مرصف
االدخـار وفقـا إلحصائيـات بنـك السـودان

ووعـد البشير بزيادة راسـمال مصرف االدخار
ليتمكـن من إصـال خدماتـه يف مجلات التمويل
االصغـر والتنمية االجتماعيـة وتمويل املرشوعات
ذات البعـد االجتماعـي ايل اكرب عدد مـن الرشائح
ا ملستهد فه

واكـد الحـادو اسـتعداد املصرف لتقديـم
التمويلات ملختلـف املرشوعـات االنتاجيـة ضمن
برنامـج التمويـل االصغـر بشروط وضمانـات
ميسرة باالضافـة ايل توفير التمويـل للمرشعات
االسـتثمارية الكبري يف جميـع القطاعـات
االقتصاديـة بالبالد والتـي توفر التمويـل لتنفيذ
املرشوعـات ذات البعـد االجتماعـي يف مجلات
امليـاه والصحـة والتعليـم والطـرق والكهربـاء
وابـان الحـادو ان املصرف اصبـح االن يقـدم
التمويـل االصغـر سـنويا ملا يصـل ايل ( )60الف
ارسة مـن الناشـطني اقتصاديا يف قطاعـات املراة
وصغـار املزارعين والحرفيين والخريجين يف
كافـة املجالت واوضـح الحادو ان من شـأن هذه
التمويلات اخراج تلـك االرس من وهـدة الفقر ايل
رحابـة االنتـاج .وكان السـيد رئيـس الجمهورية
قـد افتتـح الفـرع رقـم  55ملصرف االدخـار
بمدينـة الفولة اغسـطس املـايض ضمـن زيارته
لواليـة غـرب كردفان.

وقـدم االسـتاذ الزيـن عمـر الحـادو مديرعـام
مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة رشحـا
لرئيـس الجمهوريـة حـول طبيعـة عمل مرصف
االدخـار مشيرا ايل ان املصرف ينفـذ سـنويا ً
عشرات اآلالف مـن عمليـات التمويـل التـي
تسـتهدف األرس واألفـراد ،واسـتطاع أن يخـرج
آالف الفقـراء من دائـرة الفقر ،وأبـان الحادو أن
املرصف يسـتخدم احـدث نظم التقنيـة املرصفية
وهو مـا أهله لحصد الجوائـز يف التقنية املرصفية
داخليـاً ،فيمـا حصـد جوائـز تطويـر االقتصـاد
االجتماعـي ،وتطويـر الرفـاه االجتماعـي على
مسـتوى الـدول العربيـة يف منافسـات شـاركت
فيهـا أكثـر مـن  500بنـك ،موضحـا ان فـروع
َ
املصرف والتي بلغـت بافتتاح فـرع الفولة ( )55ويضيـف مدير عـام مصرف االدخار قائلا ان
فرعـا وتوكيلا تغطـي كافـة حـوارض الواليـات املصرف ويف إطـار جهـوده الراميـة لتخفيـف
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حـدة الفقـر والبطالة وسـط افـراد املجتمع ظل
يقـدم التمويل لــحوايل ( )60الـف ارسة تقريبا
سـنويا َ مـن املسـتهدفني بمرشوعـات التمويـل
االصغرويضيـف املديـر العام ان املصرف يقدم
منفـردا اكثـر مـن  27%مـن التمويـل االصغـر
الـذي تقدمـه كافـة مؤسسـات التمويـل االصغر
ويف إطـار املسـئولية املجتمعيـة يقـدم حاليـا
خدمـة كفالـة الطالـب ِالجامعـي الكثـر مـن
( )200الـف طالـب منهـم ( )194الف يرصفون
الكفالـة عبر البطاقة املرصفية و خدمة تسـليف
الطالـب الكثـر مـن ( )9الـف طالـب بجانـب
خدمتـي التقديـم والتسـجيل االلكرتونـي ملـا
يفـوق الــ( )60الف طالـب من طالب الشـهادة
السـودانية والعربيـة والوافديـن واالجانب مذكرا
بـان خدمـات املرصف تسـتمر مع الطلاب حتي
بعـد التخـرج وذكـر ان املصرف قـدم ()50
مليـون جنيـه لتمويـل مرشوعـات الخريجين
ضمـن املحفظـة الثانيـة للخريجيين ويف إطـار
دورة يف تمويـل التعليـم وقـع املصرف إتفاقية
إطاريـة مـع وزارة الرتبيـة و التعليـم االتحادية
يقـدم بموجبهـا املصرف لكافـة واليـات البلاد
التمويـل لتوفير الكتـاب واالجلاس املـدريس
باالضافـة ايل تهيئـة وتطويـر البيئـة املدرسـية
بشـكل عـام والتـي تشـمل تشـييد الفصـول
واملكاتـب والقاعـات وكل مايلزم تطويـر العملية
التعليميـة .
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مصرف االدخار يفوز بجائزة اتحاد المصرفيين العرب المصرف
العربي االقوي لتطوير االقتصادي
منـح االتحـاد الـدوىل للمرصفيين العـرب
مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة
(جائـزة املصرف االقـوي مـن حيـث
تطويراالقتصـاد االجتماعـي) للعـام 2016م
بالعاصمـة اللبنانيـة بيروت
وقال وسـام حسـن فتـوح االمين العـام التحاد
املرصفيين العـرب ان تصنيـف مصرف االدخار
جـاء متفوق عىل اكثـر مـن ( )500مرصفا عربيا
شـملها التصنيـف الغـراض هذه الجائزه مشيرا
ايل ان هـذا املصرف نـال العام املـايض 2015م
جائـزة املصرف االقـوي مـن حيـث الرفـاة
االجتماعـي واملسـئولية االجتماعية مـن االتحاد .
وتسـلم االسـتاذ عبداملنعـم محمـد فضـل املـويل
نائـب مديـر عـام مصرف االدخارالجائـزة
ضمـن احتفـال نظمـه اتحاداملرصفيين العـرب
بالجمهوريـة اللبنانيـة يف االسـبوع الثانـي مـن
مايـو الجارى وقال فضل املـويل ان االتحاد الدوىل
للمرصفيين العـرب له معايري خاصة اسـتخدمها
ىف تصنيـف املصـارف العربيـة املشـاركة ىف هذه
الجائـزة والتـى تمنـح للمرصف العربـي االقوى
مـن حيث تقديـم االقتصـاد االجتماعـي والتنمية
االجتماعيـة موكـدا ان مصرف االدخـار بمـا
لديـة مـن خبرات يف العمـل االجتماعـي امتـدت
الكثـر مـن ( )42عامـا اصبح مؤسسـة راسـخة
يف هـذا املجـال ظـل خاللهـا يقـدم مجموعة من
الخدمـات املرصفية الخاصة بالرشائح املسـتهدفة
بربامج املسـئولية االجتماعيـة تتضمن مرشوعات
وخدمـات تقـدم بصيغـة القرض الحسـن
يذكـر ان مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعية
تلقـى إشـادات قيّمـة ومقـدرة مـن الهيئـات
واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة واملحلية أشـادت
بـأداء مصرف االدخـار يف التمويـل األصغـر
ومحاربـة الفقر ،منها الشـبكة العربيـة للتمويل
األصغر(سـنابل) والتـى صنفت املصرف ضمن
أكبر عرش مؤسسـات من حيـث حجـم محفظة
التمويـل األصغـر ىف العالـم العربـى .

كمـا ان الصنـدوق العربـى لإلنمـاء اإلقتصـادى
واإلجتماعـى التابـع لجامعة الـدول العربية أفاد
بـأن املصرف مـن أكبر املؤسسـات السـودانية
تأهيلا ىف تقديـم التمويـل األصغرواشـاد معهد
التخطيـط العربـي بجامعـة الـدول العربيـة
باملصرف لـدوره الرائـد يف إيصـال الدعـم

االجتماعـي النقـدي ألكثر مـن  350الف أرسة يف
جميع واليات السـودان
وكان املجلـس الوطنـي قـد اشـاد بمصرف
االدخـار والتنميـة االجتماعيـة ممتدحـا الـدور
الكبير الـذي ظـل يقدمـه للفئـات املختلفـة يف
كافـة الواليـات .

يعقد مصرف االدخار والتنمية االجتماعية غدا االثنين اجتماع
هيئة األمنا (الجمعية العمومية) بمباني المصرف بالخرطوم
قـال االسـتاذ الزيـن عمـر الحـادو
مديـر عـام مصرف االدخـار
والتنميـة االجتماعيـة ان اجتمـاع
الهيئـة الـذي سيرتاسـه االسـتاذ
بـدر الديـن محمـود وزيـر املاليـة
والتخطيـط االقتصـادي رئيـس
هيئـة امنـاء املصرف واالسـتاذة
مشـاعر الدولـب وزيـرة الرعايـة
والضمـان االجتماعـي الرئيـس
املنـاوب للهيئـة وبترشيـف محافظ
بنـك السـودان املركـزى سـيناقش

عـدد من املوضوعـات والقضايا ذات
الصلـة بمجال عمل املصرف ممثلة
يف التنميـة االجتماعيـة باالضافة ايل
مناقشـة عـدد مـن التقاريـر منهـا
تقريـر االداء وتقريـر هئيـة الرقابة
الرشعيـة والقوائـم املاليـة للعـام
2015م ايل جانب مناقشـة مؤرشات
االداء يف الجوانـب االخـري وانفـاذ
خطة عمل املصرف للعـام الجاري
واكـد الحـادو اسـتعداد املصرف
االسـتمرار يف تقديم التمويل االصغر

لصغـار املنتجني واملزارعين واملراة
الخريجين والحرفيني عبر باقة من
الضمانـات امليسرة التـي تصل ايل
 13نوعـا مـن الضمانـات واوضـح
الحـادو ان املرصف يعمـل بجد من
اجـل ايصـال خدماتـه االجتماعيـة
واملرصفيـة للفئـات املسـتهدفة يف
كافـة انحـاء البلاد مـن خلال
فروعـه وتواكيله الــ( )54املنترشة
بجميـع الواليـات
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أخبار

ً
متفوقا علي اكثر من ( )500مصرف
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أخبار

وفد عماني يقف
علي تجربة مصرف
االدخار

وقــف وفــد مــريف مــن ســلطنه عمــان عــي
تجربــة مــرف اإلدخــار والتنميــة االجتماعية
يف تقديــم التمويــل بمختلــف الصيــغ إلرســاء
دعائــم التنميــة اإلجتماعيــة بالســودان
وقــدم االســتاذ الذيــن عمــر الحــادو مديــر
عــام مــرف اإلدخــار والتنميــة االجتماعيــة
رشحــا مفصــا لطبيعــة عمــل مــرف
االدخــار واطلــع الوفــد عــي الصيــغ املرصفيــة
املختلفــه التــي ابتكرهــا املــرف ليقــدم
مــن خاللهــا حزمــه مــن الخدمــات املرصفيــة
للرشائــح الفقــرة يف املجتمــع بجانــب منهــج
املــرف تقديــم التمويــل للمرشوعــات
االســتثمارية الكــري مشــرآ ايل مــرف
اإلدخــار يتميــز عــي بقيــة املصــارف االخــري
العاملــه يف البــاد مــن خــال الضمانــات
ايل تصــل يف مجملهــا ايل ()13نوعــآ مــن
الضمانــات املســتهدفه والغــر تقليديــة وابــان
الحــادو ان مــرف االدخــار يقــدم التمويــل
الكثــر مــن (  )45الــف مســتفيد مــن صغــار
املزارعــن ضمــن مــروع واحــد هــو مــروع
ربــط صغــار املزارعــن باالســواق موكــدا
ان املــرف يوجــه  80%مــن محفظتــه
التمويليــه للتمويــل االصغــر واملرشوعــات ذات
البعــد االجتماعــي
ومــن جانبــه ابــدي االســتاذ ســيف محمــد
الزيــدى رئيــس الوفــد املديــر االقليمــي لبنــك
التنميــة بســلطنة عمــان اعجابــه بالنهــج
الــذي يتبعــه مــرف االدخــار يف تقديــم
خدمــات التنميــة االجتماعيــة عمومــا و
التمويــل االصغــر والقــرض الحســن عــي
وجــه الخصــوص وقــال الزيــدي ان ماوجدنــاه
لــدي مــرف االدخــار يعتــر انجــاز حقيقي
يحســب لكافــة بنــوك االدخــار العربيــة
واضــاف ان مايقدمــه مــرف االدخــار يف
مجــال االقــراض يعــد عمــل رائــع
العدد  - 52أكتوبر 2016

يشمل كافة قري شمال كردفان
نائب الرئيس يدشن مشروع الهجرة
للريف الذي ينفذه مصرف االدخار

اشـاد نائـب رئيـس الجمهوريـة حسـبو
محمـد عبدالرحمـن بالـدور الكبير الـذي
ظـل يقـوم بـه مصرف اإلدخـار والتنمية
اإلجتماعيـة يف إرسـاء دعائـم التنميـة
االجتماعيـة واالقتصاديـة بالبلاد وتعرف
حسـبو خلال زيارتـه ايل واليـة شـمال
كردفـان علي جهـود مصرف االدخـار يف
إنفـاذ مشروع توطين وإعـادة تقويـة
حـزام الصمـغ العربي الـذي تتبنـاه الدولة
إلسـتقرار منتجـي الصمـغ العربـي يف
مناطـق زراعته ووقـف نائـب الرئيس عيل
املرشوعـات التي يقـوم املصرف بتمويلها
هنـاك ضمـن مبـادرة (الهجـرة إىل الريف)
التـي أطلقهـا املصرف مؤخـرا ً وتشـتمل
على حزمـة مـن الخدمـات التـي تسـاعد
على االسـتقرار يف الريـف.
ومـن جانبه امتدح وايل شـمال كردفـان موالنا
أحمـد هـارون مايقوم بـه مصرف االدخار يف
واليتـه وقال ان التنمية تكـون حيثما كان هناك
وجـود ملصرف االدخـار والتنميـة االجتماعية
مشيرا ً ايل جدية املصرف يف التواجـد باملناطق
التـي تحتـاج بالفعـل ايل التنميـة يف مختلـف
املجـاالت وقـال ان مشروع توطين واعـادة
تقويـة حـزام الصمـغ العربي باملنطقـة يتمثل
يف منـح اهـايل املنطقة تمويل أصغر يسـاعدهم
يف توفير سـبل الحيـاة الكريمة
ايل ذلـك قال االسـتاذ النـور بشير مدير فرع
املصرف باالبيـض ان مصرف اإلدخـار لـه
مبادرة ضمـن مرشوع اعـادة وتقوية وتوطني
حزام الصمـغ العربي اطلق عليهـا (الهجرة ايل
الريـف) تهـدف ايل تقليـل الفقر واتاحة سـبل
الحيـاة الكريمة.باالضافة ايل وقـف النزوح من

االريـاف ايل املدن االمـر الذي يـؤدي ايل حماية
االسـتقرار يف االريـاف واملـدن معـا ً واضـاف
النـور ان املرصف اعـد برنامج متكامـل النفاذ
مشروع توطني زراعـة الصمغ العربي يشـمل
تمليـك املرزاعين هنـاك مسـاكن مشـيدة من
املـواد الثابتـة باالضافـة ايل منـح التمويـل ايل
االرسة املقيمـة باملنطقـة يف املجـاالت الزراعيـة
وتربيـة الحيـوان والدواجـن واالسـتزراع
السـمكي وذكـر مدير فـرع املصرف باالبيض
ان املصرف قـدم التمويـل حتـي االن ضمـن
هذا املشروع الكثر مـن( )108ارسة لتمكينهم
مـن امتالك وسـائل تسـهيل الحيـاة يف الريف
عبر تمليكهـم اسـطونات الغـاز وتنظيمهم يف
جمعيـات بهـدف ايصـال التمويـل املصريف
لهـم مـن خلال برنامـج التمويـل االصغـر
بشروط ميسرة وابـان ان مشروع ( الهجرة
ايل الريـف ) يتضمـن عـدد من املنتجـات التي
تناسـب اهـل املنطقة وتقـود ايل انفـاذ برنامج
الدولـة الهـادف ايل تطويـر زراعـة الصمـغ
العربـي ومن بني تلـك املنتجات منتـج (قريتي
مدينتـي) والـذي يقدمـه املصرف ليسـهم يف
تحقيـق االسـتقرار الـذي يقـود ايل تطويـر
زراعـة الصمـغ العربي من خالل جعـل الحياة
يف الريـف جاذبـة وتيرس سـبل االنتـاج وزيادة
الدخـل لتشـجيع املنتجني للصمـغ العربي عيل
البقـاء يف مناطقهم.
يذكـر ان مرصف االدخار والتنميـة االجتماعية
يقـدم عـدد مـن الخدمـات املرصفيـة يقـوم
من خلال بتقديـم التمويـل االصغـر للرشائح
الفقيرة يف املجتمـع مـن صغـار املزراعين
والحرفين واملـراة والخريجني بهـدف تمليكهم
وسـائل انتاج
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ثمـن وايل شـمال كردفـان موالنـا أحمـد محمـد
هـارون مايقـوم بـه مصرف االدخـار والتنمية
االجتماعيـة مـن تمويـل لتنفيذ املرشوعـات ذات
البعـد االجتماعـي واالقتصـادي يف واليتـه وقـال
هـارون لـدي اسـتقباله مديـر عـام مصرف
االدخاروالتنميـة االجتماعيـة االسـتاذ الزين عمر
الحـادو بحـارضة الواليـة االبيـض ان املصرف
ظـل يشـكل وجـود دائـم يف كافـة االنشـطة
املجتمعيـة وكشـف الـوايل ان اجتمـاع املجلـس
االعلي للتمويـل االصغـر بالبلاد والذي يرتأسـه
النائـب االول لرئيـس الجمهوربـة امـن عيل دعم
مصرف االدخار والوقـوف معه لالسـتمرار فيما
يقـوم به مـن تقديمه للدعـم الحقيقـي يف مجال
التنميـة االجتماعيـة وذكـر ان اجتمـاع املجلـس
االعلي للتمويـل االصغـر اشـاد باملصرف وقال
هـارون ان مصرف االدخار حارض طـوال الوقت
يف كافـة الواليـات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ وتمويـل
املرشوعـات التنمويـة يف جميـع املجـاالت مضيفا ً
ان املصرف لـه ارشاقـات واضحـة مـن خلال
مايقـوم بـه مـن تمويـل املرشوعـات التنمويـة
الحقيقية واشـار ايل مبادرات املصرف الفاعلة يف
املجتمـع وعيل راسـها مرشوع الهجـرة ايل الريف
والتـي بـادر بهـا مصرف االدخـار بطرحهـا يف
املناطـق الخاصـة بانتاج الصمـغ العربي يف والية

شـمال كردفان الحـداث االسـتقرار للمنتجني من
اهـايل املنطقة
ومـن جانبـه اكـد االسـتاذ الزيـن عمـر الحادو
مديـر عام مرصف االدخـار والتنميـة االجتماعية
اسـتعداد املرصف لتوفير التمويـل للمرشوعات
االقتصاديـة واالجتماعيـة يف كافـة الواليات وابان
ان املصرف يعمـل االن عبر  55فرعـا ً وتوكيلاً
منتشرة يف كافـة الواليـات لتسـهيل الوصـول
ايل اكبر عـدد ممكـن مـن العملاء مـن الرشائح

مصرف االدخار يوقع مذكرة تفاهم مع
جامعة وادى النيل
وقــع مــرف االدخــار والتنميــة االجتماعيــة
وجامعــة وادي النيــل مذكــرة تفاهــم اليــوم
يقــوم بموجبهــا املــرف بتمويــل كافــة
انشــطة الجامعــة يف مختلــف املجــاالت
وقــدم االســتاذ الزيــن عمــر الحــادو مديــر عام
مــرف االدخــار والتنميــة االجتماعيــة رشح ـا ً
مفصــاً لطبيعــة عمــل مــرف االدخــار
والتنميــة االجتماعيــة وقــال ان هــذه االتفاقيــة
بــن الطرفــن ســتكون إضافــة كبرية للمســرة
التعليميــة بالبــاد مشــرا ً ايل ان املــرف
يســتخدم تقنيــة حديثــة ستســهم يف انجــاز
كافــة املهــام التعليميــة بدقــة جيــدة واضــاف
الحــادو املــرف يقــدم حزمــة مــن الخدمــات
االلكرتونيــة تتمثــل يف تقديــم خدمــة التســجيل
والتقديــم االلكرتونــي لطــاب الجامعــات
وطــاب الشــهادة الســودانية بجانــب نظــام
دفــع الكفالــة للطــاب عــر بطاقــة الــراف
االيل الكثــر مــن ( )200الــف طالــب وابــان
مديــر مــرف االدخــار ان املــرف قــدم
خدمــة التســجيل والتقديــم االلكرتونــي لحــوايل
()109الــف طالــب وطالبــة مــن جملــة ()271
الــف طالــب وطالبــة خــال الــدور االول
للتقديــم للجامعــات واملعاهــد العليــا لهــذا
العــام
وقــال ان املــرف تمكــن مــن خلــق قاعــدة
بيانــات ضخمــة مــن املتعاملــن مــع القطــاع
املــريف وصــل ايل اكثــر مــن  60%مــن جملــة
العمــاء املرمزيــن لــدي بنــك الســودان املركزي
وابــان ان كل ذلــك ينــدرج ضمــن املســؤولية
االجتماعيــة للمــرف تجــاه املجتمــع واوضــح

املديــر العــام ان املــرف قــدم التمويــل لحوايل
()60الــف ارسة مــن الناشــطني اقتصاديــا
عــر برنامــج التمويــل االصغــر وقــال املديــر
العــام ملــرف االدخــار ان املــرف يتبــع يف
تقديــم التمويــل باقــة مــن الضمانــات امليــرة
واملســتحدثة والتــي تصــل ايل ( )13نوعــا مــن
الضمانــات ومــن جانبــه
ومــن جانبــه اعــرب الدكتــور عبدااللــه مــويس
مديــر جامعــة وادي النيــل عــن ســعادته
بالتعامــل مــع مــرف االدخــار والتنميــة
االجتماعيــة مؤكــدا اننــا بهــذه االتفاقيــة
ســنكون قــد خطونــا خطــوات واســعة يف
تحقيــق اهــداف الجامعــة املتمثلــة يف التدريــس
والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع مؤكــدا
ان الجامعــة ستســتفيد كثــرا ً مــن التجــارب
التاريخيــة املرتاكمــة ملــرف االدخــار يف خدمــة
املجتمــع

املسـتهدفة وذكرالحادو ان املصرف ابتكر حزم
مرصفيـة مختلفـة ليتمكـن مـن خاللهـا تقديم
التمويـل للمرشوعـات ذات البعـد االجتماعـي يف
مجـاالت الصحـة والتعليـم واملياه
يذكـر ان مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعية
والـذي يعـد االول يف التمويل االصغـر يقدم اكثر
مـن  %27مـن التمويـل االصغـر الـذي تقدمـه
جميـع املؤسسـات العاملـه يف هذا املجـال يالبالد

خبر زيارة وفد
النقابة العامة
للمصرف
وقـال االسـتاذ الزيـن عمـر الحـادو

مديرعـام املصرف لـدي اسـتقباله
وفـد النقابـة العامـة برئاسـة املصرف
بالخرطـوم ان املصرف ينتهـج إسـلوب
مكنـه من ادخـال اعداد كبيرة من رشائح
املجتمـع دائـرة االنتـاج
وقـال ان املصرف قـدم التمويـل الكثـر
مـن( )45الـف مـزراع يف مشروع واحد
كمـا ان هنـاك مشروع هـو مشروع
الزهـراء النتـاج بيـض املائـدة بوالية نهر
النيـل ينتـج بصيغـة التمويـل االصغـر
مايصـل ايل 5%مـن انتـاج بالبلاد وذكر
الحـادو ان للمصرف نهـج متكامـل يف
التنميـة االجتماعيـة للعملاء والعاملني يف
ذات الوقـت وذكـر ان يعمـل مـن خلال
( )54فرعاًوتوكيلاً منتشرة يف كافـة
واليـات البلاد
ايل ذلـك اشـاد بالعمـل االجتماعـي
واملصريف الـذي ظـل يقـوم بـه مصرف
االدخـار والتنميـة االجتماعيـة
وقـال ان مايقدمـه املصرف يف الريـف
يطـوق التصـور وابـان ان هـذا العمـل
اسـتطاع املصرف مـن خاللـه تغيير
صـورة الريـف بعـد ان قـام املصرف
بتوفير كافـة الخدمـات مشيرا ً ايل االثـر
الكبير والفاعـل الـذي تركـه املصرف
هنـاك.
العدد  - 52أكتوبر 2016

أخبار

َ
هارون مصرف االدخار حاضر دائما في مشروعات التنمية
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أخبار

سفير السودان بتونس  :نهدي تجربة (االدخار) لألمم المتحدة
امتـدح سـفري السـودان بتونـس
االسـتاذ العبيـد احمد مـروح الجهود
التـى يقـوم بهـا مصرف االدخـار
والتنميـة االجتماعيـة يف العمـل
االجتماعي وسـط الرشائـح الضعيفة
من محـدودي الدخـل بجانـب دوره
يف العمـل املصريف عمومـا ووقـف
السـفري لـدي لقائـه ادارة مصرف
االدخـار بالخرطـوم عيل الحـزم التي
ابتكرهـا املصرف ليقدم مـن خاللها
التمويـل االصغـر ملختلـف فئـات
املجتمـع وقـال ان مايقدمـه املرصف
يصلـح الن يكون نموذجـا للكثري من
الـدول يف الوطـن العربـي واالقليـم
حولنـا وقـال نحـن كسـفراء مهمتنا
التعريـف بالسـودان حكومة وشـعبا
يف الخـارج ومـا يقدمـه املصرف
ياتـي علي رأس اولوياتنـا وتبنـي
فكـرة الرتويـج النجـازات املصرف
علي مسـتوي املؤسسـات الدوليـة
العاملـة يف املجـال االجتماعـي وقـال
ان هـذه الجهـود يجـب عرضهـا عيل

مؤسسـات منظمـة االمـم املتحـدة
بوصفهـا نجاحـات مقدره ليسـتفاد
منهـا يف الجانـب االجتماعـي علي
اوسـع نطاق وكان مـروح قد تعرف
علي جانب مـن قصص النجـاح التي
حققهـا مصرف االدخـار والتنميـة
االجتماعيـة عرب عـرض لفيلم وثايقي
خـاص بمرشوعـات نفذهـا املرصف

بعـدد مـن املناطـق يف الريـف منهـا
منطقـة الكومة بوالية شـمال دارفور
وكبوشـية بواليـة نهـر النيـل وذكـر
ان مبـادرات املصرف يف الجانـب
االجتماعي و التي تدعم االسـتقرار يف
الريف وعيل راسـها مشروع الهجرة
ايل الريـف يمكـن ان تسـتفيد مـن
التقنيـات الحديثـة يف إنتـاج الطاقـة

الكهربائيـة والحيويـة مـن اجـل
تحقيـق اهداف مثـل هذه املبـادرات
ومـن جانبـه قـدم االسـتاذ الزيـن
عمـر الحـادو مديـر عـام مصرف
االدخـار والتنميـة االجتماعيـة رشحا
مفصلا لطبيعة عمل املصرف وقال
ان املصرف يعمـل حاليـا مـن خالل
( )55فرعـا وتوكيلا منتشره بكافة
واليـات البالد توفـر منتجات املرصف
املبتكـرة للرشائح املسـتهدفه واوضح
الحـادو ان مرشوعـات التمويـل
االصغـر الجماعيـة والتـي مولهـا
مصرف االدخـار حققـت نجاحـات
غير مسـبوقه واستشـهد على ذلـك
بمرشوع الزهـراء الذي ينتـج منفردا
 5%مـن انتـاج البيـض بالبلاد
ومشروع ربـط صغـار املزارعين
باالسـواق الـذي يقـدم التمويل الكثر
مـن ( )45الـف من صغـار املزارعني
بواليـات شـمال كردفـان وجنـوب
وغـرب دارفـور

بتمويل من مؤسسة صلتك القطرية

البرلمان مصرف االدخار من االليات

مصرف االدخار يقدم التمويل لـ ()10
الف شاب بمشاركة سند الخيرية

المهمة في العمل االجتماعي بالبالد

وقـع مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة ومؤسسـة صلتـك
الخرييـة القطريـة ومؤسسـة سـند الخرييـة اتفاقيـة إطاريـة
بالخرطـوم لتمويـل الشـباب يف جميـع املجـاالت عبر برنامـج
التمويـل االصغـر
وقالـت االسـتاذ سـامية عثمـان مديـر منظمـة سـند الخريية ان
هـذه االتفاقيـة تاتـي يف اطـار دعـم الجهـود التـي تقـوم بهـا
مؤسسـة صلتـك الخرييـة لدعـم وتمويـل الشـباب يف الوطـن
العربـي واضافـت ان هـذه االتفاقيـة تهـدف ايل توفير التمويل
والتدريـب للشـباب العربـي عمومـا ً بتمويل من مؤسسـة صلتك
وبتنفيـذ مـن مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة
وقـال االسـتاذ الزيـن عمر الحـادو مدير عـام مصرف االدخار
والتنميـة االجتماعية ان دخـول املرصف من خالل هـذه االتفاقية
ياتـي كأمتداد للعمل الكبير الذي ظل يقوم بـه املرصف يف خدمة
الشـباب والخريجني مشيرا َ ايل إن املرصف قـدم التمويل االصغر
بمبلـغ فـاق الــ( )65مليـون جنية لرشيحـة الخريجين لتنفيذ
مرشوعـات انتاجية يف مختلـف املجاالت موكد ان هذه التمويالت
وفـرت فرص عمـل حقيقيـة للخريجين ومهدت الطريـق لخلق
وظائـف جديدة لرشيحة الشـباب يف سـوق العمل الحـر وابان ان
املصرف سـيقوم بتقديم هـذه املرشوعـات للمسـتهدفني بغرض
تغطيـة جوانب مهمـة وحيوية لهـم والرسهم واشـار ايل تجارب
املصرف يف تقديـم التمويـل االصغـر عبر تمويلات رائـدة مع
منظمـة سـند الخريية يف مشروع اسـتخالص زيـت الكافور من
اشـجار البـان بوالية النيـل االبيض
ومـن جانبهـا اكدت االسـتاذة صبـاح الحيدويس املديـر التنفيذي
ملؤسسـة صلتك ان املؤسسـة التي ترعاها الشـيخة مـوزة يف دولة
قطـر تهـدف ايل تمكين الشـباب علي مسـتوي الوطـن العربي
اليجـاد فـرص عمـل للكسـب تسـاعدهم يف الوفـاء بمتطلباتهـم
وارسهـم باالعتماد عيل انفسـهم وقالـت ان رضبة البدايـة لتنفيذ
هـذه االتفاقيـة سـتكون من خلال تدريـب وتمويـل ( )10الف
شـاب سـوداني لتنفيذ مرشوعـات مختلفـة كبداية
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تعـرف وفـد لجنـة الشـئون
االجتماعيـة باملجلـس الوطنـي علي
الـدور الـذي يقـوم بـه مصرف
االدخـار والتنمية االجتماعيـة يف انفاذ
سياسـات الدولـة فيما يتصل بإرسـاء
دعائـم التنميـة االجتماعيـة بمختلـف
انحـاء البلاد
واشـاد االسـتاذ محمد أحمـد منصور
الشـايب رئيـس لجنـة الشـئون
االجتماعيـة باملجلـس الوطنـي بمـا
يقـوم بـه مصرف االدخـار والتنمية
االجتماعيـة يف القطـاع االجتماعـي
وقـال ان مصرف االدخـار يعترب من
اليـات الدولـة املهمـة جـدا ً للتنميـة
االجتماعيـة بالبلاد وقـال لـدي
زيارتـه ملصرف االدخـار والتنميـة
االجتماعيـة بالخرطـوم ان زيـادة
رأسـمال املصرف تعتبر اولويـة
بالنسـبة للجنتـه يف الربملـان ووعـد
بالسـعي لتنفيـذ تلـك الزيـادة يف
رأسـمال املصرف مـع الجهـات ذات
االختصـاص واقتراح رئيـس لجنـة
الشـئون االجتماعيـة توجـه كافـة
القـروض السـلعية الخارجيـة التـي
تصـل البلاد ايل مصرف االدخـار يف
شـكل انشـطة ومرشوعات وثمن دور
املصرف يف االنتشـار الجغـرايف وقال
ان مـن شـان ذلـك تحقيـق الوصـول
ايل اكبر عـدد مـن املسـتهدفني وابان
ان املجتمـع يحتـاج ايل نشر ثقافـة
االدخار وسـط كافـة الرشائح واوضح
ان املصرف يمتلـك تقنيـة مرصفيـة

متطـورة جـدا ً واسـتطاع ان يسـتفيد
كثيرا ً مـن التقـدم التكنلوجـي يف
تحقيـق اهدافـه
ومـن جانبـه قـال االسـتاذ الزيـن
عمـر الحـادو مديـر عـام مصرف
االدخاروالتنميـة االجتماعيـة ان
املرصف يخصـص  80%من محفظته
للتمويـل االصغـر واملرشوعـات ذات
البعـد االجتماعـي مشيرا ً ايل ان
مصرف االدخـار يسـتخدم أفضـل
التقنيـات املرصفيـة املوجـودة يف
السـاحة لتنقيـذ عملـه وسـط كافـة
الرشائـح التـي يتعمل معهـا واوضح
ان مايفـوق الـ27%مـن التمويـل
االصغـر املمنـوح للرشائح املسـتهدفة
بالبلاد يقدمـه مرصف االدخـار وفق
ضمانـات ميسرة تصـل ايل  13نوعـا ً
من الضمانـات املسـتحدثة تتوافق مع
طبيعـة املتعاملني مع املصرف موكدا
املصرف اسـتطاع تقديـم التمويـل
العـام املـايض فقـط الكثـر مـن 60
الـف ارسة ضمـن مشروع التمويـل
االصغـر
يذكـر ان مرصف االدخـار الذي يعمل
عبر نافزتي العمـل االجتماعي والعمل
املصريف يقدم حزمـة مـن املرشوعات
عبر صيغـة القـرض الحسـن لقطاع
كبري مـن الفئـات الفقرية والناشـطني
اقتصاديـن القادريـن علي العمـل وال
يمتلكـون راسـم املـال الـكايف لتمويل
مرشوعاتهم

مصرف االدخار والتنمية االجتماعية
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نائب الرئيس يدشن مشروع الهجرة للريف الذي ينفذة مصرف االدخار
اشــاد نائــب رئيــس الجمهورية حســبو محمد
عبدالرحمــن بالــدور الكبــر الــذي ظــل يقــوم
بــه مــرف اإلدخــار والتنميــة اإلجتماعيــة يف
إرســاء دعائــم التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية
بالبــاد وتعــرف حســبو خــال زيارتــه ايل
واليــة شــمال كردفــان عــي جهــود مــرف
االدخــار يف إنفــاذ مــروع توطــن وإعــادة
تقويــة حــزام الصمــغ العربــي الــذي تتبنــاه
الدولــة إلســتقرار منتجــي الصمــغ العربــي يف
مناطــق زراعتــه ووقــف نائــب الرئيــس عــي
املرشوعــات التــي يقــوم املــرف بتمويلهــا
هنــاك .
ومــن جانبــه امتــدح وايل شــمال كردفــان
موالنــا أحمــد هــارون مايقــوم بــه مــرف
االدخــار يف واليتــه وقــال ان التنميــة تكــون
حيثمــا كان هنــاك وجــود ملــرف االدخــار
والتنميــة االجتماعيــة مشــرا ً ايل جديــة املرصف
يف التواجــد باملناطــق التــي تحتــاج بالفعــل ايل
التنميــة يف مختلــف املجــاالت وقــال ان مــروع
توطــن واعــادة تقويــة حــزام الصمــغ العربــي
باملنطقــة يتمثــل يف منــح اهــايل املنطقــة تمويل
أصغــر يســاعدهم يف توفــر ســبل الحيــاة
الكريمــة
ايل ذلــك قــال االســتاذ النــور بشــر مديــر
فــرع املــرف باالبيــض ان مــرف اإلدخــار

كانــت لــه مبــادرة ضمــن مــروع اعــادة
وتقويــة وتوطــن حــزام الصمــغ العربــي
اطلــق عليهــا (الهجــرة ايل الريــف) تهــدف ايل
تقليــل الفقــر واتاحــة ســبل الحيــاة الكريمــة.
باالضافــة ايل وقــف النــزوح مــن االريــاف ايل
املــدن االمــر الــذي يــؤدي ايل حمايــة االســتقرار
يف االريــاف واملــدن معــا ً واضــاف النــور ان
املــرف اعــد برنامــج متكامــل النفــاذ مرشوع
توطــن زراعــة الصمــغ العربــي يشــمل تمليــك
املرزاعــن هنــاك مســاكن مشــيدة مــن املــواد
الثابتــة باالضافــة ايل منــح التمويــل ايل االرسة
املقيمــة باملنطقــة يف املجــاالت الزراعيــة وتربيــة
الحيــوان والدواجــن واالســتزراع الســمكي

وذكــر مديــر فــرع املــرف باالبيــض ان
املــرف قــدم التمويــل حتــي االن ضمــن هــذا
املــروع الكثــر مــن( )108ارسة لتمكينهــم
مــن امتــاك وســائل تســهيل الحيــاة يف الريــف
عــر تمليكهــم اســطونات الغــاز وتنظيمهــم يف
جمعيــات بهــدف ايصــال التمويــل املــريف
لهــم مــن خــال برنامــج التمويــل االصغــر
بــروط ميــرة وابــان مديــر فــرع املــرف
باالبيــض ان مــروع املــرف( الهجــرة ايل
الريــف ) يتضمــن عــدد مــن املنتجــات التــي
تناســب اهــل املنطقــة وتقــود ايل انفــاذ برنامج
الدولــة الهــادف ايل تطويــر زراعــة الصمــغ
العربــي ومــن بــن تلــك املنتجــات منتــج
(قريتــي مدينتــي) والــذي يقدمــه املــرف
ليســهم يف تحقيــق االســتقرار الــذي يقــود ايل
تطويــر زراعــة الصمــغ العربــي مــن خــال
جعــل الحيــاة يف الريــف جاذبــة وتيــر ســبل
االنتــاج وزيــادة الدخــل لتشــجيع املنتجــن
للصمــغ العربــي عــي البقــاء يف مناطقهــم.
يذكــر ان مــرف االدخــار والتنميــة االجتماعية
يقــدم عــدد مــن الخدمــات املرصفيــة يقــوم
مــن خــال بتقديــم التمويــل االصغــر للرشائــح
الفقــرة يف املجتمــع مــن صغــار املزراعــن
والحرفــن واملــراة والخريجــن بهــدف تمليكهم
وســائل انتــاج

اتفاق بين مصرف االدخار وأمانة المشروعات بالمؤتمر
الوطني لدعم صغار المنتجين
اتفـق مصرف االدخـار
والتنميـة االجتماعيـة واالمانـة
العامـة للمرشوعـات االقتصاديـة
واملجتمعيـة باملؤتمـر الوطنـي
علي التنسـيق لتنفيـذ عـدد مـن
املرشوعـات الخاصـة بتخفيـف
حـدة الفقر وتقليـل معدالته بكافة
الواليات وقـال االسـتاذ الزين عمر
الحـادو مديرعام مصرف االدخار
والتنميـة االجتماعيـة خلال
اإلجتمـاع املشترك بين املصرف
وأمانـة املرشوعـات باملؤتمـر
الوطنـى ان املصرف يعـد آليه من
آليـات الدولة لتخفيف حـدة الفقر
مسـتهدفا بذلـك الفقـراء وذوي
الدخـل املحـدود وقـدم الحـادو
رشحـا ً مفصالً عن جهـود مرصف
االدخـار يف إرسـاء دعائـم التنميـة
االجتماعيـة واإلقتصادية من خالل
تمويـل املرشوعـات الصغيرة عرب
التمويـل اإلصغـر ومشـاريع البنى
التحتيـة ذات البعـد االجتماعـى
وذكـر الحـادو ان املصرف يقـدم
منفـردا ً حوالىمـن 27%مـن
التمويـل اإلصغـر املمنـوح بالبالد
وكشـف ان املرصف يقـدم التمويل

الكثـر من()45الـف مـزارع مـن
خلال مشروع ربـط صغـار
املزراعني باالسـواق بواليتى شـمال
كردفـان وغـرب دارفـور واوضـح
ان فـروع املصرف وتواكيلـه
البالغةعددهـا  54فرعـا ً وتوكيلا
واملنتشرة بكافـة الواليـات تقـدم
التمويـل للرشائـح املسـتهدفة عرب
باقـة مـن الضمانـات امليسرة
والغير تقليديـة تبلـغ ( )13نوعـا ً
مـن الضمانـات وأن املصرف مول
أكثـر مـن 55الف مشروع صغري
ىف عـام 2015فقـط
ومـن جانبـه ثمـن الربوفسير
مصطفـي نجـم البشـاري نائـب
امين عـام امانـة املرشوعـات

االقتصاديـة واالجتماعيـة باملؤتمر
الوطنـي الـدور الكبري الـذي يقوم
بـه مصرف االدخـار والتنميـة
االجتماعيـة وابـان البشـاري ان
العمـل مـع مصرف االدخـار
يمكنـه مـن تحقيـق اهـداف امانة
املرشوعـات فيمـا يتصـل بدعـم
االنتـاج واالنتاجيـة مـن خلال
دعـم صغـار املنتجين مؤكـدا ً
ان الهـدف االسـايس لالمانـة
ينحصر يف انـزال خطـاب الوثبـة
للسـيد رئيـس الجمهوريـة ايل
ارض الواقـع لتحقيـق العدالـة
االجتماعيـة والرفـاه االجتماعـى
لجميـع املواطنين عبر خطـة
األمانـة اإلستراتيجية للتخفيـف

من حـدة الفقر والبطالـة وتحقيق
طفـرات ىف اإلنتـاج للأرس واألفراد
وإيجاد فـرص للرشائـح الضعيفة
وإدماجهـم ىف الـدورة االقتصادية
وأعـرب عن سـعادته بالوقوف عىل
تجربـة مصرف اإلدخـار واصفـا
تلـك التجربـة بالرائـدة والنمـوذج
الـذى يحتـذى بـه
ايل ذلـك ابـان الربوفسـور صلاح
قرناص مستشـار امانة املرشوعات
باملوتمـر الوطنـي أنهـم سـاعون
إلنـزال خطـاب السـيد رئيـس
الجمهوريـة اىل أرض الواقـع عبر
املصـارف وتنشـيط دورهـا ىف هذا
اإلتجـاه لتحقيـق الهـدف النهائى
لتخفيـف حـدة الفقـر وتعظيـم
املـوارد مشـيدا بـاألداء املمتـاز
للمرصف ومرشوعاتـه الغجتماعية
ومبادراتـه الغري مسـبوقة وىف ذات
السـياق أشاراألسـتاذ عبـد املنعـم
فضـل املـوىل نائـب مديـر عـام
اإلدخـار اىل رضورة إصـدار قانون
املرشوعـات الصغيرة لحمايـة
صغـار املنتجين بجانـب وضـع
خارطـة إسـتثمارية ملرشوعـات
التمويـل األصغـر بالواليـات
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أخبار

جمعية الهالل األحمر ما يقدمه مصرف االدخار
في الريق هو التنمية الحقيقية
وقع مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعية
وجمعيـة الهلال االحمـر السـوداني ورشكة
اعـوان للتمويـل االصغـر اتفاقيـة إطاريـة
لكفالة كافة االيتام املسـجلني لـدي الجمعية
عبر تمليكهـم بطاقـات مرصفيـة إليصـال
مبالـغ الكفالة لهـم وتمويـل الراغبني منهم
عبر برنامـج التمويـل االصغر .
وقـال االسـتاذ الزيـن عمـر الحـادو مديـر
عـام مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة ان
هـذه االتفاقيـة ستشـكل اضافة كبيرة لرشيحة
الفقـراء ومحـدودي الدخـل مـن خلال تنفيذها
لالهـداف املشتركة للطرفين وذكر ان االنتشـار
الكبير لفـروع مصرف االدخـار والتنميـة
االجتماعيـة بكافـة الواليـات سيسـهم كثيرا يف
ايصـال الكفالـة لجميـع املسـتهدفني مشيرا ً ايل
وجـود ( )54فرعـا ً وتوكيـل للمصرف بجميـع
واليات السـودان تعمـل كنافذة واحدة تسـتخدم
احـداث التقنيـات املرصفيـة وذكـر الحـادو
ان ملصرف االدخـار جهـود مقـدرة يف مجـال
املسـئولية املجتمعيـة تشـمل رشائـح واسـعة يف
قطـاع املراة والطلاب وذوي االعاقة واملتعايشين

مـع مـرض االيـدز وابـان ان املصرف ملتـزم
تمـام بتمليك كل االيتام املسـجلني لـدى الجمعية
بطاقـات مرصفيـة وقـال نائـب االمين العـام
لجمعيـة الهالل االحمـر ان هذا االتفاق سـيكون
لـه مابعـده فيمـا يتعلق بخدمـة االيتام يف شـتي
املجـاالت واضـاف ان هـذه الرشيحة ستسـتفيد
كثيرا ً مـن خبرات مصرف االدخـار والتنميـة
االجتماعيـة يف الوصول بهـذه الخدمات املرصفية
املتطـورة ايل اكبر عدد مـن الرشائح املسـتهدفة

واعـرب االسـتاذ عمـاد عبدالرحيـم نائـب االمني
العـام لجمعيـة الهلال االحمـر السـوداني عـن
سـعادته بتعـاون الجمعيـة مع مصرف االدخار
والتنميـة االجتماعيـة مشيرا ايل وجـود توافـق
كبير يف اهـداف املصرف والجمعية فيمـا يتعلق
بخدمـة الرشايـح الضعيفـة يف املجتمـع موضحا
ان هـذا االتفـاق سـيكون لـه مابعـده وابـان ان
اهـم املكاسـب التي سـتطال الجمعيـة بناء عيل
هـذا االتفـاق سـتكون تدريب منسـوبي الجمعية
مـن قبـل املرصف
ايل ذلك قال الربوفسـور مصطفي نجم البشـاري
رئيـس مجلـس ادارة رشكـة اعـوان للتمويـل
االصغـر التابعة لجمعية الهالل االحمرالسـوداني
ان ماقـام بـه مصرف االدخارمن احـداث تنمية
حقيقيـة يف الريف عجـزت عنه حتـي الحكومات
مشيرا ً ايل ان املصرف اسـتطاع نقـل املدينة ايل
الريـف موضحا ً ان هـذا الجهد هـو الدعم الفعيل
لالقتصـاد السـوداني وذكـر نجـم ان جمعيـة
الهلال االحمـر لهـا وجـود يف ( )1350محليـة
يف واليـات البلاد ال( )18يمكـن ان تسـتفيد من
خدمـات مصرف االدخار

قدم التمويل األصغر ألكثر من  55ألف أسرة
المجلس الوطني يشيد بأداء مصرف االدخار في إرساء دعائم التنمية االجتماعية
أشـاد املجلـس الوطنـي بالـدور الـذي ظـل
يقـوم به مصرف اإلدخـار والتنميـة االجتماعية
يف إرسـاء دعائم التنمية اإلجتماعيـة واالقتصادية
وسـط الرشائـح الضعيفـة ومحـدودي الدخـل
با لبالد
واسـتمع املجلـس الوطنـي لتقريـر اداء مرصف
اإلدخار والتنميـة اإلجتماعية خلال العام املايض
ضمـن تقرير وزارة الرعايـة والضمان االجتماعي
عن أداء صناديق ومؤسسـات الضمان االجتماعي
يف البلاد ،وثمـن املجلـس الوطنـي املجهـودات
التـي ظـل يقـوم بهـا املصرف يف هـذا القطـاع
مـن خالل تقديمـه للتمويل اإلصغـر واملرشوعات
ذات البعـد اإلجتماعي ومرشوعـات البني التحتية
وقدمـت وزيـرة الرعايـة والضمـان االجتماعـي
االسـتاذة مشـاعر الدولـب بيـان الـوزارة امـام
املجلـس الوطني
وأشـاد االسـتاذ عبـاس الفادنـي عضـو املجلس
الوطنـي ورئيـس لجنـة الشـئون االجتماعيـة
بالربملـان بالـدورة السـابقة بما يقدمـه املرصف
مـن تمويلات ملرشوعـات الفئـات الخاصـة يف
املجتمـع ممثلـة يف تمويله ملرشوعـات الخريجني
واملرأة وصغـار املنتجين يف القطاعـات الزراعية
والصناعيـة والحرفين االمـر الـذي سـاهم يف
انتشـال االف االرس مـن دائـرة الفقـر بجانـب
الدعـم االجتماعي الـذي يقدمه الكثـر من()500
الـف ارسة للمسـتهدفني يف كافـة واليـات البلاد
وثمنـت االسـتاذة ليلي التـوم عضـوء املجلـس
الوطنـي عـن دوائـر شـمال كردفـان مجهودات
مصرف االدخـار يف مختلـف الواليـات فيمـا
يتصـل بتقديم التمويـل لصغـار املنتجني وحثت
العدد  - 52أكتوبر 2016

على عكـس تلـك املجهودات عبر وسـائل االعالم
املختلفة بهـدف تعزيز روح التكافـل والتضامن
وسـط افـراد املجتمـع مشيرة ايل اهمية انتشـار
املصرف وصـوال ً الكربعـدد مـن املسـتهدفني
بخدماتـه يف كافـة القطاعات
ومـن جانبـه قـال األسـتاذ الزيـن عمـر الحادو
مديـر عام مصرف اإلدخار والتنميـة االجتماعية
ان املصرف اسـتطاع تقديـم التمويـل الكثـر
مـن ( )55الـف ارسة ضمـن برنامـج التمويـل
االصغـر لصغـار الحرفني واملنتجني خلال العام
املـايض فقـط مشيرا ً ايل ان مصرف اإلدخـار
ظـل يقـدم التمويـل االصغـر الكثـر مـن 40
عامـا ً مسـتخدما ضمانـات ميرسة تصـل ايل 13
نوعـا ً مـن الضمانـات التي تتلاءم مـع مقدرات
صغـار املنتجين الناشـطني اقتصاديـا ً واضاف
ان املصرف يعمـل من خلال  54فرعـا ً وتوكيل

منتشرة بجميـع انحـاء البلاد موضحـا ان بنك
السـودان املركـزي قـد منـح مصرف االدخـار
مؤخـرا حافز (تمثـل يف خفض حجـم االحتياطي
النقـدي القانونـي بنسـبة  1,6%لفترة عـام
التـزام بعـد ان اظهـر االدخـار التـزام واضـح
بتوجيـة التمويـل نحـو القطاعـات املنتجـة يف
القطـاع االقتصـادى
يزكـر ان مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعية
قـد فـاز لعامين علي التـوايل بجائـزة االتحـاد
الـدويل للمرصفيين العـرب بوصفـة البنـك
(االقـوي عربيـا يف تطويـر االقتصـاد االجتماعي
والتنمـوي متفوقـا عىل  500بنـك يف العام 2016
ونـال املرصف جائـزة االتحاد الـدويل للمرصفيني
العـرب يف العـام 2015م بوصفة البنـك العربي
االقـوي يف منـح الرفـاة واملسـئولية االجتماعية
وكان مرصف االدخار والتنميـة االجتماعية تلقى
إشـادات قيّمـة ومقدرة مـن الهيئـات واملنظمات
الدوليـة واالقلمية واملحلية أشـادت بأداء مرصف
االدخـار يف التمويـل األصغـر ومحاربـة الفقـر،
منهـا الشـبكة العربية للتمويل األصغر(سـنابل)
والتـى صنفـت املصرف ضمـن أكبر عشر
مؤسسـات مـن حيـث حجـم محفظـة التمويـل
األصغـر ىف العالـم العربـى كمـا ان الصنـدوق
العربـى لإلنمـاء اإلقتصـادى واإلجتماعـى التابع
لجامعـة الـدول العربيـة أفـاد بـأن املرصف من
أكبر املؤسسـات السـودانية تأهيلا ىف تقديـم
التمويـل األصغرواشـاد معهد التخطيـط العربي
بجامعـة الـدول العربيـة باملرصف لـدوره الرائد
يف إيصـال الدعـم االجتماعـي النقـدي ألكثـر من
 350الـف أرسة يف جميـع واليـات السـودان.
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والي جنوب كردفان يشيد بمصرف االدخار و التنمية االجتماعية
اشـاد وايل واليـة جنـوب كردفـان اللـواء امـن
د.عيسي ادم ابكـر بمصرف االدخـار والتنميـة
االجتماعيـة وقـال لـدي إسـتقباله مديـر عـام
مصرف االدخـار ان املصرف وقف معنـا وقدم
لنـا الكثير مـن خلال فروعـه بالواليـة
وابـان الـوايل ان واليـة جنـوب كردفـان االن
اصبحت تسير يف مجـال التنميـة يف كل املجاالت
واضـاف الـوايل ان مصرف االدخار يقـوم بدور
كبير خاصـة فيمـا يتعلـق بتقديـم التمويـل
االصغـر يف بكافـة املناطـق وخاصـة تلـك التـي
كانـت متاثـرة بالحـرب ووصـف االدخـار بانـه
البنـك االكثـر فعاليـة مـن بين البنـوك العاملة
بالبلاد يف تنميـة املـدن واالريـاف ودعـا الـوايل
مصرف االدخـار ايل زيـادة فروعـه يف الواليـة
وناشـد املصرف بافتتـاح فـروع لـه يف الجبـال
الرشقيـة بالواليـة وقـال ان هنـاك  8محليـات
تحتـاج بشـدة لوجود بنـك مثل مصرف االدخار
وهـي مناطـق انتاج زراعـي كبري مثـل مناطق (
ابوجبيهـة  ,رشـاد وكلوقي) وعدد املكاسـب التي
اسـتطاع املصرف ان يحققهـا يف الواليـة عبر
عدد مـن مرشوعـات التمويل االصغـر يف املناطق

املتاثـرة بالحرب وقـال هناك ثالثـة منها حظيت
بوجـود تمويالت املصرف اصبح املوطنين فيها
يدفعـون الـزكاة بعد ان كانـوا يتلقـون االعانات
وذكـر وايل جنوب كردفـان ان نجاحات املرصف
بالواليـة دليـل علي ان السلام اصبـح واقعـا ً
معاشـا ً يف الواليـة
ومـن جانبـه اعـرب االسـتاذ الزين عمـر الحادو
مديـر عام مرصف االدخـار والتنميـة االجتماعية
عـن سـعادته بالنجاحـات التي حققهـا املرصف

يف واليـة جنـوب كردفـان مؤكدا سـعي املرصف
ايل إحـداث التنميـة عبر مرشوعـات يف التمويـل
املصريف بجميـع املحليـات وقـال ان املصرف
يسـعي ايل التوسـع من خالل االنتشـارالجغرايف
بالواليـة عبر زيـادة عـدد فروعـه هنـاك فيمـا
واضـح ان املصرف يسـتخدم احـداث وسـائل
التقنيـة املرصفيـة يف تنفيـذ اعمالـه ويسـتخدم
باقـة مـن الضمانات املسـتحدثة وغير التقليدية
التـي تصـل ايل ( )13نوعـا ً من الضمانـات التي
تتناسـب مـع الفئـات املسـتهدفة مـن محدودي
الدخـل مثـل صغـار املزراعين  ,الحرفيين ,
الخريجين واملـراة واصحـاب االعمـال الصغرية
يذكـر ان مصرف االدخـار ابتكـر العديـد مـن
املنتجـات املرصفيـة املسـتحدثة لتقديـم التمويل
املصريف ايل قطاعـات حيويـة مـن ضمنهـا
املرشوعـات ذات البعـد االجتماعي التي تسـتفيد
منهـا مختلـف الواليـات باالضافـة ايل تقديمـه
ملجموعـة مـن املرشوعـات عبر صيغـة الغرض
الحسـن والتـي يقدمهـا ملحـدودي الدخـل مـن
النسـاء الفقريات والطالب واملعاقني واملتعايشين
مـع مـرض االيدز

وزير الزراعة بكادقلي  :االدخار مول  140تراكتر للمزارعين
التقـي االسـتاذ الزين عمـر الحادو
مديـر عام مصرف االدخـار بوزير
الزراعـة بواليـة جنـوب كردفـان
االسـتاذ علي دقـاش يف حـارضة
الواليـة كادقلي وقـال الوزيـر ان
الواليـة تمكنـت هـذا املوسـم مـن
زراعـة ( )4مليـون فـدان بمختلف
املحصـوالت الزراعيـة يف كافـة
املحليـات بعـد ان اصبـح السلام
واقـع يف الوالية موضحـا ان مرصف
االدخـار كان لـه دور كبير يف هـذا
االتجـاه واشـار ايل الدعـم الكبير
الـذي تجـده الواليـة مـن املصرف
عبر توفير التمويـل لجميـع
املرشوعـات االنتاجيـة يف القطـاع
الزراعـي وذكـر الوزيـر ان الواليـة
تمكنـت مـن توطين زراعـة القطن
املطـري االن بشـكل جيـد مضيفـا ً
ان احلال السلام بالوالية سـيوفر
فرصـة جيـدة النتشـار فـروع
مصرف االدخـار بكافـة املحليـات
االمـر الـذي عـده الوزيـر مـن اهم
املكتسـبات لجنـوب كردفـان وابان
ان الواليـة سـيكون لهـا شـأن
عظيـم يف املسـتقبل القريـب بعد ان
اسـتقرت تمامـا وذلـك ملـا لها من
امكانيـات اقتصاديـة كبيرة منبها
ايل ان واليـة جنـوب كردفـان بهـا

مـوارد زراعيـة هائلـة
ومـن جانبـه قـال االسـتاذ الزيـن
عمـر الحـادو مديرعـام مصرف
االدخـار والتنميـة االجتماعيـة ان
االمـن واالسـتقرار الـذي تشـهده
واليـة جنـوب كردفـان سيسـاهم
كثريا ً يف التوسـع يف تقديم الخدمات
التنمويـة عبر مصرف االدخـار
والتنميـة االجتماعيـة واشـار ايل
الجهـد الكبري الذي قامـت به فروع
املصرف يف الواليـة فيمـا يتصـل
بتقديـم التمويل املصريف للقطاعات
املختلفـة بالرتكيـز علي القطـاع
الزراعي بشـقية النباتـي والحيواني
واوضـح ان هنـاك اكثرمـن ()140
مزراع تـم تمويلهـم املوسـم الحايل
لشراء تراكرتات بفرعـي املرصف يف
كادقلي والدلنـج واردف الحادو ان
هناك فـرص كبرية للواليـة للدخول
مـع املصرف يف عمـل مشترك يف
الكثير مـن املجـاالت علي راسـها
الصناعـات التحويليـة الصغيرة
لعـدد مـن املنتجـات الزراعيـة التي
يمكـن ان توجـد قيمـة مضافـة
للمنتجـات الزراعيـة التـي تنتـج يف
الواليـة وذكـر الحـادو ان مصرف
االدخـار لـه تجـارب سـابقة يف
التمويـل الزراعـي يف جميـع واليات

البالد تعد من انجح التجارب
يذكر ان مصرف االدخـار والتنمية
يقدمـو التمويـل
االجتماعيـة
للمرشوعـات االقتصاديـة الكبري
اسـوة بمرشوعات التمويـل االصغر
عبر رشوط ميسرة تتناسـب

والفئـات املسـتهدفة كمـا يقـدم
التمويـل للمرشوعـات ذات البعـد
االجتماعـي يف مجـاالت االكهربـاء
والكياه والصحـة والتعليم والطرف
بجانـب التعليـم واصحـاح البيئة .
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معتمد الدلنج :

مصرف االدخار يقدم خدمات جليلة لجنوب كردفان
اشـاد معتمـد الدلنـج بواليـة جنـوب كردفـان
االسـتاذ اسـماعيل دقليس نجار ضحيـة بما ظل
يقـوم به مصرف االدخـار والتنميـة يف مايتعلق
بانفـاذ جهـود الواليـة يف توفري التمويل لوسـائل
االنتـاج لصغـار املنتجين بمختلـف القطاعـات
للفئـات املسـتهدفة بمرشوعات التمويـل االصغر
و التمويـل املرصيف عموما وقـال ان املرصف ادى
خدمـات جليلـة للمجتمـع يف محليـة الدلنـج من
خلال تقديمه لخدمات التمويـل االصغروالتنمية
االجتماعيـة واملرشوعـات االخـري واوضح ان كل
تلـك الجهود ظهرت نتائجها بجلاء يف العديد من
مناطـق املحلية وذكـر املعتمـد ان عالقة املرصف
باملحليـة اصبحت راسـخة مشيرا ً ايل ان املرصف

ظـل يقـدم خدمـات التمويـل االصغـر والصغري
واملتناهـي الصغـر باالضافـة للمرشوعـات ذات
البعـد االجتماعـي يف كافـة املجـاالت ايل ذلك قال
االسـتاذ الزيـن عمـر الحادومديـر عـام مرصف
االدخـار والتنمية االجتماعيـة ان مرصف االدخار
ظل يقـدم التمويل االصغـر والصغير واملنتاهي
الصغـر للرشائح املسـتهدفة مـن صغاراملزراعني
و الحرفيين واصحـاب الصناعـات الصغرية عرب
صيـغ مرصفيـة مبتكـرة تفـي بمتطلبـات بنـك
السـودان املركـزي وتمكـن من الوصـول ايل اكرب
عدد مـن املسـتهدفني بخدماته وذكـران املرصف وقـال ان املصرف االن يعمل من خلال  55فرعا ً
يقـدم خدماتـه عبر ()13نـوع مـن الضمانات وتوكيلاً منترشة بجميـع الواليات توفـر التمويل
املرصيف للمناشـط االقتصادية لكافـة القطاعات
ا مليرسة

والي غرب كردفان  :االدخار يعد
إضافة كبيرة للوالية
بحـث االسـتاذ الزيـن عمـر الحـادو
مديـر عـام مصرف االدخـار والتنميـة
االجتماعيـة مـع االمري ابو القاسـم االمني
بركـة وايل واليـة غـرب كردفان السـبل
الكفيلـة بتفعيـل دور مصرف االدخـار
بالوالية لالسـتفاده من خدماته املرصفية
يف املجـاالت التنمويـة و االجتماعيـة
والتمويل االصغـر واملرشوعات ذات البعد
االجتماعـي واشـاد الـوايل لـدي لقائـة
الحـادو بحـارضة واليـة غـرب كردفان
الفولـة واعتربه إضافـة حقيقة لحارضة
ومـدن وارياف الوالية بشـكل عـام مؤكد ان وجود املصرف يف حارضة
الوالية سيسـاهم بشـكل كبري يف الوصـول لقطاعات واسـعة من الفئات
املسـتهدفة مـن الرشائـح الضعيفة وسـط الفقراء و صغـار املزراعني و
الحرفيين واملـراة والخريجني و رحـب وايل غرب كردفـان بوجود فرع
ملصرف االدخـار يف مدينـة الفولـة واعـرب عن املـه بان يكـون الفرع
إضافـة كبيرة للعمل االقتصـادي بالوالية خاصـة فيما يتعلـق بالتنمية
االجتماعيـة وتنفيذ سياسـات الدولـة يف الوالية للحد من معـدالت الفقر
ومـن جانبـه أكـد االسـتاذ الزيـن عمـر الحـادو مديـر عـام مصرف
االدخـار والتنميـة االجتماعية إسـتعداد املرصف إلسـتكمال الدور الذي
ظـل يقـوم بـه يف الوالية والـذي بداه عبر فرعـه بمدينة الخـوي وذكر
الحـاود ان فـرع الفولـة سـيقدم كافـة الخدمـات التـي ترغـب فيهـا
الواليـة يف مجـال تمويـل املرشوعـات ذات البعـد االجتماعـي يف مجالت
الكهربـاء وامليـاه والطـرق والصحـة وإصحـاح البيئـة والتعليـم الذي
قـال ان املصرف لـه اتفاقيـة اطاريـة بشـانه وصفهـا بالجيـدة فيما
يتعلـق باسـتقرار التعليـم مـع وزارة الرتبيـة والتعليـم االتحادية يقوم
بموجبهـا املصرف بتوفير الكتـاب واالجالس وترقيـة البئية املدرسـية
مـن خالل انشـاء وتشـيد املدارس واوضـح الحادو ان مصرف االدخار
له رسـالة سـامية يعمـل علي ايصالها للمجتمـع تتلخـص يف رضورة
توفير التمويـل لجميع املناشـط الداعمـة لالقتصاد الـكيل واكد الحادو
ان املصرف اصبـح االن يقـدم التمويـل االصغر سـنويا ً لحـوايل ()60
الـف ارسة مـن الناشـطني اقتصاديـا ً القادريـن علي االنتـاج والذيـن
اليمتلكـون راس املـال الـكايف لتمويل نشـاطاتهم
يذكـر ان السـيد رئيـس الجمهوريـة املشير عمر حسـن احمد البشير
كان قـد افتتـح موخـرا الفـرع رقـم  55ضمن قائمـة فـروع وتواكيل
املصرف بحارضة واليـة غـرب كردفـان الفولة
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وزير المالية يترأس اجتماع
الجمعية العمومية لمصرف
االدخار اليوم

يعقـد مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة غـدا االثنين اجتماع
هيئـة االمنـا (الجمعيـة العموميـة ) بمبانـي املصرف بالخرطوم
وقـال االسـتاذ الزين عمر الحـادو مدير عـام مرصف االدخـار والتنمية
االجتماعيـة ان اجتمـاع الهيئـة الـذي سيرتاسـه االسـتاذ بـدر الديـن
محمـود وزير املالية والتخطيـط االقتصادي رئيس هيئـة امناء املرصف
واالسـتاذة مشـاعر الدولب وزيـرة الرعاية والضمـان االجتماعي الرئيس
املنـاوب للهيئـة وبترشيـف محافـظ بنـك السـودان املركزى سـيناقش
عـدد مـن املوضوعـات والقضايـا ذات الصلـة بمجـال عمـل املصرف
ممثلـة يف التنميـة االجتماعيـة باالضافـة ايل مناقشـة عدد مـن التقارير
منهـا تقرير االداء وتقريـر هئية الرقابـة الرشعية والقوائـم املالية للعام
2015م ايل جانـب مناقشـة مـؤرشات االداء يف الجوانب االخـري وانفاذ
خطـة عمل املصرف للعـام الجـاري واكـد الحـادو اسـتعداد املرصف
االسـتمرار يف تقديم التمويـل االصغر لصغار املنتجين واملزارعني واملراة
الخريجين والحرفيين عرب باقة مـن الضمانـات امليرسة التـي تصل ايل
 13نوعـا مـن الضمانـات واوضـح الحـادو ان املرصف يعمـل بجد من
اجل ايصـال خدماتـه االجتماعية واملرصفيـة للفئات املسـتهدفة يف كافة
انحـاء البلاد مـن خلال فروعـه وتواكيلـه الــ( )54املنتشرة بجميع
الواليات
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يعتـزم مصرف االدخـار والتنميـة
االجتماعيـة و وزارة الصحـة
االتحاديـة الدخـول يف رشاكـة ذكية
من اجل انفـاذ عدد مـن املرشوعات
الخدميـة الخاصـة باكمـال كافـة
االحتياجـات الصحيـة للمواطنني يف
جميع انحـاء البالد خالل السـنوات
الثلاث القادمـة يف املرحلـة االويل
وقالـت اإلسـتاذ سـمية ادريـس
اكد وزيـرة الدولـة بـوزارة الصحة
االتحاديـة ان هنـاك عالقـة عمـل
كبيرة بين مصرف االدخـار
والتنميـة االجتماعيـة ووزارة
الصحة االتحاديـة يف خدمة املجتمع
واضافـت لـدي زيارتهـا ملقـر
املصرف بالخرطـوم نحـن نتكامل
مـع املصرف النجـاز مرشوعتنـا
الصحيـة بالسـودان ونريـد ان
نسـتفيد من انتشـارمرصف االدخار
يف تحقيـق اهدافنا يف املجال الصحي
واردفت لقد زرت ( )400مستشـفي
يف ( )183محليـة بمختلـف الواليات
وجدنـا فيهـا تاثير واضح ملرصف
االدخـار وابانت ان دخـول املرصف
يف هـذا املجـال سـيكون اضافـة
حقيقية يف سـبيل تحقيق مرشوعات
وطموحـات وزارة الصحـة وقالـت
ان مشروع اسـتكمال احتياجـات

املواطـن السـوداني يف املجـال
الصحـي يعتبر مشروع وطنـي
ضخـم ياتـي برعايـة السـيد نائب
رئيـس الجمهوريـة واشـادت بمـا
ظـل يقدمـه املصرف مـن خدمات
جليلـة للمجتمـع يف كافـة املجـاالت
وذكـرت ان املصرف سـاهم يف
انجـاح العديد مـن مرشوعات وزارة
الصحـة بمختلـف الواليـات مثـل
انفـاذ حملـة التطعيـم ضـد الحمي
الصفـراء بعـدد من املناطـق النائية
مثـل الكومة بواليـة شـمال دارفور

وتوقعـت اكد ان يسـهم التعامل مع
املصرف يف هـذا الشـأن مـن تغيري
الخارطـة الصحيـة بالبلاد كمـا
ان ذلـك سـيمكن مـن انفـاذ كافـة
الحـزم املتـأزرة ضمـن مشروع
الدعـم االجتماعـي الـذي تنفـذة
الدولـة بهـدف دعـم الفقـراء عبر
وزارتي الصحـة والرعاية والضمان
االجتماعـي
ومـن جانبـه اكـد االسـتاذ الزيـن
عمـر الحـادو مديـر عـام مصرف
االدخـار والتنميـة االجتماعيـة

اسـتعداد املصرف لتسـخري كافـة
امكانياتـه النجـاز كافـة مرشوعات
وزارة الصحـة التـي تهـدف لخدمة
املواطنين بجميع الواليـات واضاف
ان املرصف سـيكون مكمـل للوزراة
يف هـذا االتجـاه وذكـر ان ملصرف
االدخـار جهـود مقـدرة يف تقديـم
التمويـل للقطـاع الصحـي بالبلاد
منـذ اكثـر مـن عشر سـنوات ظل
يقـدم خاللهـا التمويـل لكثير من
املرشوعـات الصحيـة القوميـة
مثـل مشروع مكافحـة املالريـا (
الناموسـيات املشـبعة ) والحملات
القوميـة ضـد الحمـي الصفـراء
ومرشوعـات اصحـاح البيئـة بعـدد
مـن الواليـات واضاف الحـادو ان
ملصرف االدخـار جهـود كبيرة يف
ارسـاء دعائم التنميـة االجتماعية يف
جميـع املجـاالت موكـدا ان املرصف
يقدمـا التمويل سـنويا لحوايل ()60
الـف ارسة عبر برنامـج التمويـل
االصغر مـن خالل فروعـه وتواكيله
البالـغ عددهـا ( )54واملنتشرة
بجميع الواليـات باالضافة ايل تقديم
الدعم االجتماعـي النقدي لـ()750
الـف ارسة بالتعـاون مـع وزارة
الرعايـة والضمـان االجتماعـي.
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أخبار

مصرف االدخار يعقد جمعيته العمومية
(هيئة األمناء) دورة االنعقاد الـ17

أجـاز اجتمـاع هيئـة أمناء مصرف االدخار
والتنميـة االجتماعيـة التقاريـر الختاميـة
ألداء املصرف للعام 2015م بحضـور وزيرة
الرعايـة والضمـان االجتماعـي ووكيل وزارة
املالية .
وقالـت األسـتاذة مشـاعر أحمـد األمين الدولب
وزيـرة الرعاية والضمان االجتماعـي أن االجتماع
امـن علي زيـادة رأسـمال مصرف االدخـار
ليسـتمر يف تقديـم التمويـل إلعـداد إضافيـة من
املسـتهدفني بخدماتـه يف كافة الواليـات موضحة
ان تقاريـر هيئـة الرقابـة الرشعيـة واملراجـع
القومـي اثبـت سلامة الحسـابات الختاميـة
للمصرف علي الرغـم مـن العمـل الكبير الذي
قدمـه خلال العـام املـايض يف مجـال التمويـل
اإلصغـر والذي اسـتفاد منـه اكثر مـن ()55الف
ارسة وفـق ضوابـط مرصفيـة محكمة واشـادت
الدولـب لـدى مخاطبتهـا إجتمـاع هيئـة امنـاء
املصرف الـذي انعقـد بالخرطـوم بـاداء بنـك
اإلدخـار للعـام 2015م مشيرة ايل انـه حقـق
الربـط املحـدد لـه يف كل املـؤرشات
وذكـرت ان اإلجتماع خـرج بعدد مـن التوصيات
مـن بينهـا طـرح اسـهم وقفيـة عبر املصرف
النشـاء البنـك الوقفـي تحـت إدارة مصرف
اإلدخـار لنشر ثقافـة الوقـف مـن داخـل بنـك
اإلدخـار وثمنـت الدولـب نهـج املصرف يف
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اجـراء دراسـات االثـر اإلجتماعـى لعـدد مـن
املرشوعـات التـي نفذهـا املصرف يف مجـال
التمويـل اإلصغـر والتـي حققـت نجاحـا ً كبيرا ً
اكـدت وزارة املاليـة زيـادة راسـمال مصرف
اإلدخـار والتنميـة االجتماعيـة قبـل نهايـة العام
الجـاري واعلـن وكيـل وزارة املاليـة مصطفـي
حـويل تعهـد الـوزارة برفـع راسـمال املصرف
خلال الفترة القادمة وقـال نؤكد إلتزامنـا التام
بزيـادة راس املـال و ابان ان هذا االمر سـيتحقق
قبـل نهاية هـذا العـام واردف ان هـذا املوضوع
اصبـح (مفـروغ ) منـه واضاف نحـن نركز عيل
اسـتمرار املصرف يف ذات النهـج الـذي انشـئ
مـن اجله وهـو دعم التنميـة االجتماعيـة وامتدح
حـوىل مصرف االدخـار وماظـل يقـوم بـه يف
تنفيـذ سياسـة الدولـة يف االسـناد االجتماعـي.
وقـال الوكيـل ان مصرف اإلدخـار كان ضمـن
ثالثـة مصـارف وطنيـة سـاهمة بفاعليـة يف
خـروج السـودان مـن القائمة الرماديـة ووصف
الوكيـل هـذا الجهـد بالعمـل الكبير وارجـع
الفضـل يف تخفيـف الرقابـة علي السـودان مـن
املؤسسـات الدوليـة لجهـود املصـارف الثالثـة
وذكـر ان ملصرف اإلدخار جهود مقـدرة يف إنفاذ
الربنامـج الثالثـي للدولـة فيما يتصل باسـتقرار
املعيشـة وشـدد على ان وزارة املاليـة تدعـم هذا
املصرف بلا محدود
ومـن جانبـه قـال الربوفسير أحمـد مجـذوب

رئيـس مجلـس إدارة مصرف االدخـار والتنمية
االجتماعيـة حقـق نموء كبير يف كافـة مؤرشات
االداء للعـام املـايض وقـال ان املصرف لعـب
دور كبير مـن الناحيـة الفنيـة يف خلو النشـاط
االقتصـادي من اى أعمـال خارج القانـون ووعد
بـان يحافـظ املصرف علي املسـتوي املتقـدم
الـذى وصـل اليه وفقـا ً لتصنيـف بنك السـودان
املركـزي والـذي منـح مصرف االدخـار مؤخرا
حافـز بتخفيـض إحتياطي النقـد القانوني للعام
2015م وذكر املجـذوب ان مرصف االدخار وعىل
الرغـم مـن حجـم العمـل االجتماعـي الضخـم
الـذي ينفـذه وفقـا لإلشتراطات املرصفية
ايل ذلـك قـدم االسـتاذ الزيـن عمر الحـادو مدير
عام مرصف االدخـار والتنميـة االجتماعي تقرير
اداء املصرف خلال العام 2015م وقـال ان اداء
البنـك كان مرشفـا يف جميع املـؤرشات واملجاالت
التـي يعمـل فيهـا واملتمثلـة التمويـل االصغـر
والتمويـل ذو البعـد االجتماعي وقـال الحادو ان
حجـم الودائـع للعـام املايض سـجلت نمـوء بلغ
 % 25مقارنـة بالعـام 2014م فيمـا زاد حجـم
التمويـل بنسـبة  39%لذات الفرتة وقـال الحادو
ان املصرف نـال خالل السـبوع الجـاري جائزة
االتحـاد الـدويل للمرصفيين العـرب بالعاصمـة
اللبنانيـة بيروت بوصفه البنـك العربي األقوى يف
تقديـم االقتصـاد االجتماعي من ضمـن اكثر من
(  )340بنـكا عربيا تنافسـو عيل هـذه الجائزة .
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حوار

االدخار تحاور نائب المدير العام
عبد المنعم فضل المولى

طبيعة عمل المصرف تختلف عن بقية
المصارف األخرى
أنشي بنـك االدخـار السـودان يف /31أكتوبـر09174/م وتزامـن ذلك مع أحتفـال بنوك
االدخـار العامليـة بيـوم االدخـار العاملـي والـذي يصـادف يـوم 31أكتوبـر مـن كل عام
ويهـدف املصرف ايل تجميـع املدخـرات الصغيرة املحليـة وتوظيفهـا يف املرشوعـات
الصغيرة يف نفس املنطقة مسـتهدفا ً صغـار املزراعني والحرفني والطلاب وربات االرس
وصغـار املنتجين وبنيـت فلسـفة أن يكون رئاسـة املصرف بودمدني بناء علي أن من
أهـم الشروط التي يجـب توافرها لنجـاح بنـك االدخاراملحيل هـي أن يقـوم البنك عيل
أسـس محليـة علي مسـتوي املدينـة او القرية ومـن املعلـوم ان واليـة الجزيـرة كانت
تضـم يف ذلـك الوقت صغـار املزراعين العمال عرب مشروع الجزيرة وأعـداد ضخمة من
العمـال يف املحالـج ومصانـع الزيـوت ومصانع النسـيج وغريهـا من الـورش واملصانع
الصغيرة وبالتـايل كانـت أرضـا ً خصبة لنجـاح البنك
نسـأل اللـه للمرحـوم منصـور أحمـد
الشـيخ مؤسـس ومديـر عـام ورئيـس
مجلـس ادارة البنـك أن يجعـل ذلـك يف
ميـزان حسـناته وكل املواظفين والعمال
الذيـن وضعـوا اللبنة االويل للبنـك فاملغفرة
ملن توفـاه اللـه والتحية والتقديـر لالحياء
منهـم ( أطـال اللـه أعمارهـم )

واملـواد التموينيـة بواليـة الجزيـرة وتمويـل
تخزين السـكر الدارة التمويـن بالوالية بجانب
تمويـل املرشوعـات الصغيرة وتمويالت االرس
املنتجـة بجميـع فـروع املصرف لعـدد مـن
املحافظـات يف ذلـك الحين تحـت مسـمي
البنـوك املحليـة للمحافظات وتتبـع لها بعض
الفـروع الصغيرة باملحافظـة املعنيـة

لقـد أسـتطاع البنـك ان يحقق الشروط التي
وضعهـا الدكتور أحمد النجـار والالزم توفرها
لنجـاح بنـك االدخار املحلي واملتمثلـة يف قيام
بنـوك االدخار عيل أسـس محلية عيل مسـتوي
املدينـة او القريـة ,مـن الضروي أن تتسـق
الرغبـة والفكـرة والدافـع مـن أقتنـاع أهـايل
املنطقـة أوال ً وقبل كل شـئ الن أن تكون قرارا ً
يفـرض مـن أعلي ,تنميـة الوعـي االدخـاري
عنـد سـكان املنطقـة وأسـتثمار املدخـرات يف
املنطقـة نفسـها تحـت مراقبـة االهـايل  ,بناء
عالقـات متينة بين بنـك االدخار والسـلطات
املحليـة التـي تمـارس تأثيرا ً جماهريا ً واسـع
النطـاق ,ضمـان االسـتقالل املـايل واالداري
لبنـوك االدخـار املحليـة بحيـث تكـون قادرة
عيل أتخـاذ القرار املناسـب يف الوقت املناسـب
 ,وجـوب تدريـب العاملين يف هـذه البنـوك
تدريبـا ً مناسـبا ً لفكـرة البنـك وطبيعـة عمله
ويقـوم بهـذه املهمـة معهـد خاص يقـدم كل
التسـهيالت املرصفيـة للمواطنين املحليين
والسـيما أصحـاب املرشوعـات الصغيرة
واملتوسـطة زراعيـة كانـت ام صناعيـة
وأسـتطاع املصرف أن يعمـل علي تنميـة
املنطقـة أوال وهي واليـة الجزيـرة بمرشوعات
كبيرة مثـل تمويـل الشـاحنات لجمعيـة
سـائقي اللـواري السـفرية وعربات السـيهان
بريد لسـائقي التاكسي وكذلك معرض السـلع

يف العـام 1995م صـدر املرسـوم الرئـايس
املؤقـت بأصـدار قانـون أنشـاء مصرف
االدخـار والتنميـة االجتماعيـة والـذي اجيـز
بواسـطة املجلـس الوطنـي يف عـام 1996م
والـذي بموجبـه تم ألغـاء قانون بنـك االدخار
السـوداني وقـد جـاء تحـول املصرف بنـاء
علي قـرارات قمـة كوبنهاجن والتـي حرضها
رؤسـاء الـدول والتـي أوصـت بأنشـاء بنـوك
تسـاعد يف التخفيـف مـن حـدة الفقـر وكان
بنـك االدخـار جاهزا ً لتلـك املهمة وتـم تحويل
املصرف أمـا تحويـل رئاسـة املصرف مـن
مدينـة ودمدنـي ايل مدينـة الخرطـوم جاء يف
العـام 1993م حسـب طلـب بنـك السـودان
لتكـون رئاسـات املصـارف كلهـا بواليـة
الخرطـوم
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االنتشار الجغرايف
حسـب رؤية املصرف فانه يهـدف ايل التواجد
يف كل محليـات السـودان ولكـن لضوابـط
معادلـة رأس املـال فقـد كان الهـدف أوال ً
يتمثـل يف تواجد برئاسـة أي والية مـن واليات
السـودان والتـي بحمـد اللـه تـم تحقيقها ثم
االنتقـال ايل املحليـات وبحمـد اللـه للمرصف
االن  55منفـذ مـن فـرع وتوكيـل ومكتـب
رصف ويعمـل علي تحقيـق هدفـه بالوصول
ايل جميـع املحليـات وفقـا ً لزيـادة رأس املـال

ومعادلـة متباينـة رأس املـال وذلـك بعـدة
سـبل تشـمل الفـروع -التواكيـل – الوحدات
املرصفيـة – الوحـدات املتنقلـة – الخدمـات
املرصفيـة االلكرتونيـة
الهيكل االداري للمرصف والعاملني
طبيعـة عمـل املصرف تختلـف عـن بقيـة
املصـارف االخـري فهـو مصرف أنشـئ
لفقـراء السـودان وفقـا ً لقانونـه ورأسـماله
وقفي يهـدف ايل أحـداث التنميـة االقتصادية
واالجتماعيـة ويتعامـل مـع جميـع رشائـح
املجتمـع وبالتـايل يتطلـب نوعيـة خاصـة من
العاملين مومنـة برسـالة املصرف ومواكبـة
لالعمال املرصفيـة ومنتجاتها وتجيـد التعامل
تحـت الضغـط وملمـة بكيفيـة توصيـل
الرسـالة للجميـع وتقديـم الخدمـة املتميـزة
ولذلـك ورد يف رشوط الدكتـور النجـار وجوب
تدريـب العاملين يف هـذه البنـوك تدريبـا ً
مناسـبا ً لفكـرة البنـك وطبيعـة عملـه ويقوم
بهـذه املهمـة معهـد خـاص
كمـا ان االدارة التنفيذيـة للمصرف مهمـة
جـدا ً بتحسين رشوط الخدمـة واملرتبـات
حتي يتفـرغ العامـل لتقديم الخدمـة املتميزة
وتوصيـل رسـالة املصرف للمجتمـع

مصرف االدخار والتنمية االجتماعية
رشيحة الطالب

نماذج أعمال وتمويالت املرصف
قبـل أن نذكـر النمـاذج البـد مـن توضيـح
العالقـة بين املصرف ووزارة الرعايـة
والضمـان االجتماعـي وكمـا هـو معلـوم فان
وزارة الرعايـة والضمـان االجتماعـي تضـع
االستراتجيات والسياسـات الخاصـة برعايـة
وتوفير الحمايـة للمجتمـع والعمـل علي
تخفيـف اثـار الفقـر وان احـد هـذه االليات
عبر توفير سـبل كسـب العيـش عـن طريق
التمويـل االصغـر وان مصرف االدخـار احـد

أمـا عـن النمـاذج فهـي حقيقة نمـاذج تصب
يف لـب أحتياجـات املجتمـع ويعمـل املصرف
ان تكـون كل تمويالتـه لصالـح املرشوعـات
االنتاجيـة والخدميـة الرضوريـة للمجتمـع
كالغـذاء والعلاج والزراعـة ةاملسـكن املالئـم
والصناعـة امـا مايتـم ذكـره فهي عبـارة عن
نماذج ليـس اال والتمثـل كل تمويالت املرصف
الزهـراء( )1والزهراء( )2النتـاج البيض ,ربط
املزارعين باالسـواق ,املـرأة الريفيـة ,تمويـل
ذوي االعاقـة ,الرتاكتـور ومدخلات الزراعيـة
,الخريجين ,عرصالزيـوت ,وسـائل نقـل
البضائـع والركاب الكبيرة  ,البنيـات التحتية
بجميع الواليات ,تحسني البيئة املدرسية

وغريها
دور املرصف يف معالجة اثار الحروبات
الشـك أن للحـروب اثـار ضـاره باألنسـان
وبالبئيـة واالسـتقرار ممـا يتطلـب مدخالً من
جميـع مؤسسـات وأجهـزة الدولـة لعالجهـا
وتعليـم ووسـلية لكسـب العيش ولذلـك عمل
املصرف علي ان يكـون لـه تواجـد يف جميع
واليـات السـودان وخاصـة التـي تأثيرت
بالحـرب أذ يوجـد بواليـات دارفـور الخمـس
فـروع للمصرف تعمـل كل تمويـل البنيـات
االساسـية لتلـك الواليـات مـع تقديـم خدمات
التمويـل االصغـر للمواطنين بتلـك الواليـات
وتوظيـف التمويـل الكبير (التجـاري) يف
تمويل االساسـيات سـواء لالليـات الزراعية او
وسـائل النقـل وتربيـة الحيـوان وغريهـا
الجوائز واالشادات
طبيعـة نشـاط املصرف وتميـزه يف تحقيـق
أهـداف حقيقـة تـم تقديرهـا مـن العديـد
مـن الجهـات سـواء كانـت محليـة او اقليمية
وأهمهـا بـان يتـم تصنيـف املصرف وفقـا ً
ملعيـار السـيد رئيـس الجمهوريـة يف تعريف
البنـوك االسلامية وليـس البنـوك الالربويـة
ولذلـك فـان أكبر تصنيـف هـو اننـا بنـك
اسلامي حقيقـي اليحصر تمويله علي فئات
معينـة وانمـا تنـدراج تمويالتـه وخدماتـه
لجميـع رشائـح املجتمع ويعطـي الخصوصية
للرشائـح الضعيفـة عربالتمويـل االصغـر
والتمويـل ذوالبعـد االجتماعـي والتي تشـكل
حـوايل 80%مـن محفظتـه التمويليـة وامثلة
االشـادات :
بنـك السـودان املركزي عيل اسـتقباط املرصف
للعديـد مـن الضمانـات ,االتحـاد الـدويل
للمصـارف العربيـة والـذي سـلم املصرف
جائـزة البنـك االقـوي مـن حيـث تحقيـق
املسـئولية االجتماعيـة والرفـاة االجتماعـي
للعـام2015م ,االتحـاد الـدويل للمصـارف
العربيـة والـذي سـلم ايضـا املصرف جائزة
البنـك االقـوي مـن حيـث تطويـر االقتصـاد
االجتماعـي

عبد املنعم فضل املوىل
العدد  - 52أكتوبر 2016

حوار

تعتبر رشيحـة الطلاب مـن أكبر فئـات
املجتمـع والتي قـد تصـل ايل  10مليون طالب
والتخلـو أي أرسة مـن وجـود طالـب ولذلـك
فمـن يسـتطيع ان يلبي طلبات هـذه الرشيحة
يكـون قـد امـن املسـتقبل الن الطلاب هـم
القـوة العاملة مسـتقبالً وأربـاب األعمال لذلك
أهتـم املصرف بهـذه الرشيحـة عبر كفالـة
الطالـب الجامعي وتسـليف الطالـب الجامعي
وتمويـل الخريجين وتوقيـع أتفاقيـة أطارية
مـع االتحـاد العـام للطلاب السـودانني واالن
املصرف يشرع يف أنشـاء وحـدة مرصفيـة
متكاملـة بـدار اتحـاد الطالب السـودانني كما
نود أن نشير ايل ان جميـع الخدمات املرصفية
االلكرتونية تسـتطيع ان تنتشر يف املجتمع عرب
رشيحـة الطلاب وكان لهم االثـر األكرب يف نرش
ثقافـة بطاقـة الرصاف االيل عـن طريق رصف
ا لكفا لة

االليـات واالكربلتنفيـذ تلك السياسـات كما أن
املصرف وعبر التمويـل ذو البعـد االجتماعي
يعمـل عيل تمويـل الخدمات االساسـية املتمثلة
يف املاء لالنسـان والحيـوان والصحـة والطرق
والكهربـاء واليـات الزراعيـة وغريهـا وهـذه
هـي العنـارص االساسـية للحمايـة والضمـان
للمجتمـع هـذا بجانـب ان قانـون املصرف
اشـار ايل ان السـيد وزيـر الرعايـة والضمـان
االجتماعـي هـو املشرف علي املصرف وان
السـيدة وزيـر الرعايـة والضمـان االجتماعي
الرئيـس املنـاوب لهيئـة االمنـاء للمصرف
كمـا وزارة الرعايـة والضمـان االجتماعي أحد
املسـاهمني الثلاث يف رأسـمال املصرف
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عقد اجتماع هيئة األمناء17
(الجمعية العمومية)
وكيل المالية :مصرف االدخار ساهم في خروج
السودان من القائمة الرمادية

أجـاز إجتمـاع هيئة امنـاء مصرف اإلدخار
والتنميـة االجتماعيـة الـذي انعقد برئاسـة
وزيـرة الرعايـة والضمـان االجتماعـي
االسـتاذة مشـاعر احمـد االمين الدولـب
وبحضـور وكيـل وزارة املاليـة والتخطيـط
االقتصـادي وممثـل بنـك السـودان املركزي
التقاريرالختاميـة الداء املصرف للعـام
ان تقاريـر هيئـة الرقابـة الرشعيـة واملراجـع
2015م
القومـي اثبتـت سلامة الحسـابات الختاميـة
وقالـت االسـتاذة مشـاعر أحمـد االمين الدولب للمصرف علي الرغـم مـن العمـل الكبير الذي
وزيـرة الرعاية والضمان االجتماعـي ان االجتماع قدمـه خلال العـام املـايض يف مجـال التمويـل
امـن علي زيـادة راسـمال مصرف اإلدخـار اإلصغـر والـذي اسـتفادت منـه اكثر مـن ()55
ليسـتمر يف تقديـم التمويـل العـداد إضافيـة من الـف ارسة وفـق ضوابـط مرصفيـة محكمـة
املسـتهدفني بخدماتـه يف كافة الواليـات موضحة واشـادت الدولب لـدى مخاطبتها اجتمـاع الهيئة
الـذي انعقـد بالخرطـوم باداء مصرف اإلدخار
المجذوب:
للعـام 2015م مشيرة ايل انـه حقـق الربـط
املحـدد لـه يف كل املـؤرشات

الحادو :االدخار منح اكثر من  27%من
ّ
التمويل االصغر بالسودان ويقدم خدماته
الكثر من ( )219الف طالب في العام

بفضل قدراته المصرف
ينال العديد من
اإلشادات والجوائز داخل
وخارج السودان
العدد  - 52أكتوبر 2016

وزيـرة الرعايـة :اتجـاه لطرح أسـهم وقفية
عرب مصرف االدخار
وذكـرت الوزيـرة ان اإلجتمـاع خـرج بعـدد من
التوصيـات مـن بينهـا طـرح اسـهم وقفيـة عرب
املصرف النشـاء البنـك الوقفـي تحـت إدارة

مصرف اإلدخـار ليسـاهم يف نرش ثقافـة الوقف
مـن داخـل بنـك اإلدخـار وثمنـت الدولـب نهج
املصرف يف اجـراء دراسـات االثـر اإلجتماعـى
لعـدد مـن املرشوعـات التـي نفذهـا املصرف يف
مجـال التمويـل اإلصغـر والتـي حققـت نجاحا ً
كبيرا ً وذلـك مـن خلال دراسـات علميـة قامت
بها عدد مـن الجامعـات لقراءة االثـر االجتماعي

الدولب:
االدخار حقق نجاحا
كبيرا في كافة
مؤشرات األداء
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ّ
بروفيسور كبشور :تمويالت المصرف في دارفور وفرت
السالم واالستقرار علي أبرسي :االدخار أمل الفقراء
واالقتصـادي الذي احدثه التمويـل االصغرواكدت
وزارة املاليـة زيـادة راسـمال مصرف اإلدخـار
والتنميـة االجتماعيـة قبـل نهاية العـام الجاري
واعلـن وكيـل وزارة املاليـة د .مصطفـي حـويل
تعهـد الـوزارة برفـع راسـمال املصرف خلال
الفترة القادمة وقال نؤكـد إلتزامنا التـام بزيادة
راس املـال و ابـان ان هـذا االمـر سـيتحقق قبل
نهايـة هـذا العـام واردف ان هـذا املوضـوع
اصبـح (مفـروغ ) منـه واضاف نحـن نركز عيل
اسـتمرار املصرف يف ذات النهج الذي انشـئ من
اجلـه وهـو دعـم التنميـة االجتماعيـة وامتـدح
حـوىل مصرف االدخـار وماظـل يقـوم بـه يف
تنفيـذ سياسـة الدولـة يف االسـناد االجتماعـي.
اداء متميز يف التنمية االجتماعية
يتميزمرصف االدخـار والتنميـة االجتماعية الذى
انشىء ىف العـام 1974م بالعمل بنافـذة التمويل
االصغـر املوجهة لصغـار املنتجين بجانب العمل
بنافـذة التمويـل التجـاري التـي يقـدم عربهـا
التمويـل للمرشوعـات التجاريـة واالسـتثمارية
الكبرى يف كافـة املجـاالت االقتصاديـة ويقـدم
مصرف االدخـار منفـردا ً مـا نسـبته  27%من
حجـم التمويـل االصغـر املمنـوح بالسـودان
بشـهادة البنـك املركـزي ويسـتخدم أحـدث
الوسـائل التقنيـة وااللكرتونيـة وقـد اسـتطاع
املرصف يف العام املـايض 2015م تقديم التمويل
ألكثـر من ( )55الف ارسة بتكلفـة قدرها ()395
مليـون و( )499الـف و( )565جنيـه ملرشوعات
التمويـل االصغـر ،كمـا ان املرصف يقـدم حاليا

خدمـة كفالـة الطالـب الجامعـي الكثـر مـن القـول أن املرصف إسـتطاع أن يحقـق نموا كبريا ً
( )200الـف طالـب منهـم ( )194الف يرصفون ىف جميـع مؤرشات األداء باملصرف لعام 2015م.
الكفالـة عبر البطاقـة املرصفيـة  ،اىل جانـب
خدمـة تسـليف الطالب الجامعى الكثـر من ( )9بـروف املجذوب نمـو كبري يف كافـة مؤرشات
الـف طالـب وطالبـة  ،بجانـب خدمتـي التقديم االداء للعام 2015م
والتسـجيل االلكرتونـي للجامعـات ملـا يفـوق وقـال الربوفسير أحمد مجـذوب رئيـس مجلس
الــ( )60الف طالـب وطالبة ،ويف إطار تحسين إدارة مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة ّ
إن
البيئـة التعليميـة ،وقـع املرصف اتفاقيـة إطارية املرصف حقق نمـوا ً كبريا ً يف كافة مـؤرشات االداء
مـع وزارة الرتبيـة والتعليـم العـام االتحاديـة  ،للعـام املـايض وقـال ان املرصف لعـب دور كبري
قـام بموجبهـا بتوفير التمويـل لطباعـة الكتاب مـن الناحيـة الفنية يف خلـو النشـاط االقتصادي
املـدريس وتصنيـع اإلجلاس وكل مايتعلـق مـن اى أعمال خـارج القانون ووعد بـان يحافظ
بتحسين البيئة املدرسـية يف كل واليات السودان .املصرف عيل املسـتوي املتقـدم الذى وصـل اليه
كمـا قـدم املصرف ( )50مليـون جنيـه لتمويل وفقـا ً لتصنيـف بنـك السـودان املركـزي والذي
مرشوعات الخريجني اسـتفاد منـه  1971خريج منح مصرف االدخـار مؤخـرا حافـز بتخفيض
 ،و قـدم املصرف التمويـل لواليـات دارفـور إحتياطـي النقـد القانونـي للعـام 2015م وذكر
الكبرى إلعـادة االعمـار والتنميـة بتمويـل قدره املجـذوب ان مصرف االدخـار وعلى الرغـم من
 32.8مليـون جنيـه ملرشوعـات البنـى التحتيـة حجـم العمـل االجتماعـي الضخـم الـذي ينفذه
واملرشوعـات ذات البعـد االجتماعـي بمبلغ  47.1وفقـا لإلشتراطات املرصفيـة اال انه ظـل يحقق
مليـون جنيـه للتمويـل االصغـر ومبلـغ  31.8نجاحـات ضخمـة يف العمل املصريف واالجتماعي
مليـون جنيـه للتمويل التجـاري وعمومـا ً يمكننا معـا وقـال إن مصرف االدخار سـيكون االفضل
عيل كافـة املصارف بالبلاد إذا ما تمـت مقارنته
معهـا يف كافة محاور العمل املصريف واالجتماعي
مشيرا ايل ان املصرف يشـارك يف محافـظ
مرصفيـة ليس مـن ضمـن اهدافهـا االرباح

ّ
مول ( )77من
مشروعات البعد
االجتماعي باكثر من
( )961مليون جنيه

الحـادو  13نوعا مـن الضمانات املسـتحدثة
يسـتخدمها املرصف مـع الفقراء
قـدم االسـتاذ الزيـن عمـر الحـادو مديـر عـام
مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعـي تقريـر
العدد  - 52أكتوبر 2016
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ملفـــــات

اداء املصرف خلال العام 2015م وقـال ان اداء
املرصف كان مرشفا يف جميـع املؤرشات واملجاالت
التـي يعمل فيهـا واملتمثلـة يف التمويـل االصغر
والتمويـل ذو البعـد االجتماعي وقـال الحادو ان
حجـم الودائـع للعـام املايض سـجلت نمـوء بلغ
 % 25مقارنـة بالعـام 2014م فيمـا زاد حجـم
التمويـل بنسـبة  39%لذات الفرتة وقـال الحادو
ان املصرف نـال خالل السـبوع الجـاري جائزة
االتحـاد الـدويل للمرصفيين العـرب بالعاصمـة
اللبنانيـة بيروت بوصفه البنـك العربـي االقوي
يف تقديـم االقتصـاد االجتماعـي من ضمـن اكثر
مـن (  )340بنـكا عربيـا تنافسـو علي هـذه
الجائـزة مشيرا ايل ان مصرف االدخـار قـدم
اكثـر مـن  27%مـن التمويل االصغر الـذ تقدمه
املوسسـات املالية واملرصفية بالسـودان باالضافة
ايل انـه يـويل اهتمـام خـاص برشيحـة الطلاب
حيـث ان هنـاك ( )219الـف و( )364طالـب
تمتعـوا بخدمـات التقديم والتسـجيل االلكرتوني
للجا معا ت
من عيل رشفة هئية االمناء ...
وكيـل املاليـة :زيـادة راسـمال املصرف سـتتم
قبـل نهايـة العـام الجـاري
أكـد وكيـل وزارة املاليـة د.مصطفـي يوسـف
حويل ألتـزام وزارة املاليـة التام بزيادة رأسـمال
مصرف اإلدخـار مؤكـد ان هـذا االمر يسـتحقق
قبـل نهايـة العام الجـاري وقـال ان ذلك أصبح
امر(مفـروغ ) منه وأضاف ان الـوزارة تركز عيل
اسـتمرار املصرف يف خصوصيتـه فيمـا يتصـل
بالتنميـة األجتماعيـة واالقتصاديـة وخاصـة يف
الريـف و واصـل حـويل حديثـه ممتدحـا ً جهود
مصرف اإلدخاروالتنميـة االجتماعيـة وقـال ان
البنـك شـارك ضمـن ثالثـة مصـارف وطنيـة
يف اخـراج اسـم السـودان مـن قائمـة الـدول
املوضوعـة يف القائمة الرماديـة واردف الوكيل ان
هـذا عمل كبير ومهـم جدا ً للبلاد وقـال بفضل
جهـود هـذه البنـوك الثالثـة ومن بينهـا مرصف
اإلدخـار والتنميـة االجتماعيـة تم تقليـل الرقابة
علي االقتصـاد السـوداني ووصـف هـذا الجهد
بالعمـل الوطني الكبير وقال ان هـذا االمر يجب
ان يكـون نمـوذج وذكـر وكيـل وزارة املاليـة ان
مصرف اإلدخـار والتنميـة االجتماعيـة يطلـع
بـدور مهم يف إنفـاذ الربنامـج الثالثـي و املتمثل
يف االنتـاج من اجـل الصادر واسـتقرار املعيشـة
وهـذه الجزئيـة االخيرة التـي يعمـل يف انفاذها
مصرف اإلدخـار والتنميـة االجتماعيـة مـن
خلال مايقدمـه من تمويلات للفئـات الضعيفة
والفقـراء وصغـار املنتجين ومحـددوى الدخـل
واملـراة الخريجين وشـدد ان وزارة املاليـة تدعم
مصرف اإلدخـار بالحدود
بروفسريكبشـور :يجـب التعريـف بحجـم
االنجـاز الـذي حققـه املصرف
وصف د.كبشـوركوكو تقديم املرصف ملا نسـبته
27%مـن التمويـل اإلصغـر بالبلاد بالخطـوة
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(املرشقةجـداً) وقـال هـذه املسـألة ينبقـي ان
تكـون موضـع اشـادة مـن الجميـع وعلينـا ان
نسـعي ايل اظهار حجم العمل الـوارد يف التقارير
املرصفيـة الداء مصرف اإلدخـار خلال الفترة
مـن2015-2012م حتي نعـرف الجميع بحجم
االنجـاز الحقيقـي الـذي حققـه املصرف واورد
مثـاال ملـا قام بـه املصرف مـن عمل تنمـوي يف
منطقـة الكومـة بواليـة شـمال دارفـور مشيرا ً
ايل ان ذلـك االنجـاز اليمكن حسـابه عبر االرقام
والتقاريـر فقـط مؤكـد ان هـذا العمـل يمثـل
اسـتقرار اجتماعـي وأمـل وسلام حقيقـي
ابـريس  :الادري مـاذا نقـول لإلشـادة بهـذا
املصرف
قـال علي أبـرىس رجـل االعمـال عضـو هيئـة
أمنـاء مصرف االدخـار ان هـذا املصرف يمثل
أمـل حقيقي وكبير عىل الرغـم من ان رأسـماله
اليتجـاوز ال( )140مليـون جنيـه وهـو ضعيف
جـدا ً وأضـاف (ال ادرى مـاذا نقول لالشـادة به)
مشيرا ً ايل ان نسـبة السـداد فيـه تعـد االعيل من
بين كافة املصـارف العاملـة مع انـه يتعامل مع
فئـات محتاجـه للتمويـل بشـدة وطالـب أبرىس
بنك السـودان املركـزى بزيادة رأسـمال املرصف
واعـرب عـن إعجابـه بتقديـم املصرف تمويالت
بصيغـة القـرض الحسـن لفئـات اكثـر حوجـه
مـن بينهـا املعاقني وذكـر ان املرصف يشـارك يف
محافـظ تمويـل تعمـل يف مجـاالت اليعـد الربح
مـن أهدافهـا مطلقـا ً وقـال رغـم كل ذلـك نجد
ان تصنيـف مصرف اإلدخـار يف بنـك السـودان
يف خانـة مرضيـة وقـارب أعلي تصنيـف وهـو
(قوى) .
ممثـل بنك السـودان  :االدخار تفـوق يف منح
التمويـل وقارب اعلي تصيف مرصيف
قـال ممثل بنـك السـودان املركزي محمـد احمد
البشري ان مرصف اإلدخار والتنميـة االجتماعية
قـد تفوق يف تقديـم التمويل اإلصغر بشـكل جيد
واضـاف رغـم انـه يتعامـل عبر قواعـد العمـل
املصريف مع اعـداد كبيرة مـن الفئـات الخاصة
االانـه حقـق تصنيـف جيـد وفقـا ً لتصنيـف
بنـك السـودان وهـو مـريض وقـد قـارب افضل
تصنيـف وهو(قـوي) وابـان ان للمصرف اداء
ممتـاز يف تعبئيـة املدخـرات االلكرتونيـة وأكـد
عىل رضورة االسـتفادة من االسـاليب االجتماعية

( )55ألف أسرة
استفادت من
التمويل األصغر
العام الماضي

االتحاد الدولي
للمصرفيين
العرب  :يمنح
االدخارجائزةالبنك
االقوي في
االقتصاد
االجتماعي
والتنموي
ً
عربيا
الوطنيـة املتمثلـة يف الختـة وغريها
ممثـل االوقـاف  :خبرات االدخـار كفيلـة
بنرشوتوطين ثقافـة الوقـف
دعـا ممثـل دايون االوقـاف بهئيـة امناء مرصف
االدخـار عمـر أحمد عمـر االمـام ايل االسـتفادة
من تجربـة مرصف االدخـار يف تقديـم االقتصاد
برؤيـة أجتماعيـة اقرتح ان يتبنـي املرصف فكرة
البنـك الوقفـي ويسـتقطب واقفني وطنين لتغري
صـورة الوقـف وذلك عـن طريق االسـتفادة من
خبرات املصرف لتوظيف هـذه االمـوال ملصلحة
املواطنين من خلال اصدارسـندات وقفية يف هذا
ا لخصوص
سـعاد قاسـم 27:الـف فـرع التحـاد املـراة
بالبلاد تسـتفيد مـن تمويلات مصرف
االدخـار
اشـادت االسـتاذة سعاد قاسـم ممثل اتحاد العام
للمـرأة السـودانية بمـا يقدمه مصرف اإلدخار
يف مجـال التمويـل اإلصغـر وقالـت ان  41%من
املسـتفيدين مـن هـذه التمويلات مـن النسـاء
وصفـت هـذا االمـر بالجيـد وقالـت ان التحـاد
املـرأة ( )27الف فرعـا ً بجميع واليـات ومحليات
البالد تضـم ( )4مليـون امرأة ظلـت تتعامل مع
مصرف اإلدخاروتسـتفيد ممـا يقدمـه املرصف
مـن مرشوعات عـدة من بينهـا القرض الحسـن
ومشروع تطوير املـراة الريفيـة بجانب مرشوع
صندوق النسـاء الفقـرات والذي قـدم من خالله
املصرف منفرداًالتمويـل للنسـاء بمبلـغ فـاق
الـ( )3,5مليـون جنيه
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تقارير

بمبادرة وتننفيذ من مصرف االدخار

نائب رئيس الجمهورية يدشن مشروع
الهجرة إلى الريف بوالية شمال كردفان
هارون  :التنمية تكون حيثما كان مصرف االدخار والتنمية االجتماعية
االدخـار والتنميـة االجتماعيـة بتبنـي العديـد مـن
المبـادرات واألفـكار لضمـان توصيـل مـا يقدمـه مـن
خدمـات لكافـة الشـرائح المكونـة لهـذا المجتمـع
حيـث يقـوم المصـرف بابتـكار العديـد مـن المنتجـات
المصرفيـة والمشـروعات الخدميـة التـي تهـدف
فـي األسـاس لتوصيـل تلـك الخدمـات  ,وفـى هـذا
اإلطـار قـام مصـرف االدخـار بابتـكار فكـرة مشـروع

تحقيقـا لرسـالته يف املجتمـع يقـوم مصرف
أهـداف املشروع :
ويهـدف مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعية
بهـذا املشروع ايل تحقيـق العديد مـن االهداف
التـي تـودي ايل دعـم جهـود الدولـة يف تنميـة
وتطويـر الريـف وايجاد السـبل الكفيلـة بتهئية
العدد  - 52أكتوبر 2016

الهجـرة للريـف والـذي يهـدف إلـى تنميـة المجتمـع
الريفـي ولتحقيـق االسـتقرار والحـد من النـزوح للمدن
وحفاظـ ًا علـى البيئـة مـن خلال الحفـاظ علـي الغطـاء
النباتـي بما لمنطقة والمتمثل في األشـجار المثمرة
و يتـم تنفيـذ هـذا المشـروع بالشـراكة الشـعبية
( )Public-PrivatePartnershipلزيـادة إنتـاج الصمـغ
العربـي الرملـي .

املناخ املناسـب إلرسـاء دعائـم االسـتقرار وذلك
من خالل جعـل الريف جاذب مـن كافة النواحي
 ,ومـن تلـك االهـداف تحويل املبانـى بالريف من
القـش اىل املـواد الثابتـه لإلسـتقرار واإلسـتدامة
وتقليل مضـار الحريق واملخاطـر البيئية األخرى
و رفـع مسـتوى معيشـة األرس بتقليـل معـدل

دوران تشـييد منـازل القـش وزيادة ايـام العمل
ىف السـنة بطـق الهشـاب كمـا يهـدف مشروع
الهجـرة ايل الريـف لكسـب مهـارات جديـدة ىف
صناعــــة مـواد البناء والتشـييد .
باالضافـة ايل تخفيـف آثـار تطبيق قـرار الدولة
الخـاص بعـدم قطع األشـجار لخمـس أعوام .

مصرف االدخار والتنمية االجتماعية

23

الدعم الرسمي
واشـاد نائـب رئيـس الجمهوريـة حسـبو محمد
عبدالرحمـن بالـدور الكبير الـذي ظل يقـوم به
مصرف اإلدخـار والتنميـة اإلجتماعية يف إرسـاء
دعائـم التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة بالبالد
وتعـرف حسـبو خلال زيارتـه ايل والية شـمال
كردفـان موخـرا علي جهـود مصرف االدخـار
يف إنفـاذ مشروع توطني وإعـادة تقويـة حزام
الصمـغ العربـي الـذي تتبنـاه الدولة إلسـتقرار
منتجـي الصمـغ العربـي يف مناطـق زراعتـه
ووقـف نائب رئيـس الجمهورية علي املرشوعات
التـي يقـوم املصرف بتمويلهـا بواليـة شـمال
كردفـان والتي تـودي ايل انفاذ سياسـات الدولة تمليـك املرزاعين هنـاك مسـاكن مشـيدة مـن
الكليـة يف مختلـف املجاالت
املـواد الثابتـة باالضافـة ايل منـح التمويـل ايل
االرسة املقيمـة باملنطقـة يف املجـاالت الزراعيـة
الجدوى اإلقتصادية ملرشوع الهجرة للريف
وتربيـة الحيوان والدواجن واالسـتزراع السـمكي
االقتصادية
لهـذا املشروع العديـد مـن الفوائـد
وذكـر مدير فرع املصرف باالبيـض ان املرصف
التي سـتجني ثمارها الواليات والريف السـوداني قـدم التمويـل حتـي االن ضمـن هـذا املشروع
ككل وان كانـت هنـاك فوائـد اقتصاديـة متصلة الكثـر مـن( )108ارسة لتمكينهـم مـن امتلاك
بجـدوة اقتصاديـة قوميـة وتتمثـل اهـم مواطن وسـائل تسـهيل الحيـاة يف الريف عبر تمليكهم
تلـك الجـدوي االقتصاديـة لهـذا املشروع يف اسـطونات الغـاز وتنظيمهم يف جمعيـات بهدف
تقليـل الكـوارث واآلثـار الناجمة عن تغير املناخ ايصـال التمويـل املرصيف لهم من خلال برنامج
بزيـادة املسـاحات الخضراء املهـددة بالتصحر
التمويـل االصغـر بشروط ميسرة وابـان مدير
وبالتـايل وقـف الزحف الصحـراوى .
كمـا ان املواطن اآلن يف كثري من مناطق السـودان فـرع املصرف باالبيـض ان مشروع املصرف(
يف الريـف يعمـل فقـط ملـدة  6شـهور ىف السـنة الهجـرة ايل الريـف ) يتضمـن عدد مـن املنتجات
وبقيـة الشـهور إما عطالـة أو التوافـد عىل املدن التـي تناسـب اهـل املنطقـة وتقـود ايل انفـاذ
وهـذا يشـكل عـبء على خدمـات املـدن  ،ولكن برنامـج الدولـة الهـادف ايل تطويـر زراعـة
عنـد إدخـال طـق الهشـاب يعمـل املواطـن من الصمـغ العربـي ومـن بني تلـك املنتجـات منتج
شـهر ينايـر حتى مايـو ىف حصاد وطـق الصمغ (قريتـي مدينتـي) والذي يقدمه املرصف ليسـهم
يف تحقيـق االسـتقرار الـذي يقـود ايل تطويـر
العربـى ويصبـح كل العـام منتج
امتـدح وايل شـمال كردفـان موالنا أحمـد هارون زراعـة الصمـغ العربي مـن خالل جعـل الحياة
مـا يقوم به مصرف االدخـار يف واليتـه وقال ان يف الريـف جاذبـة وتيسر سـبل االنتـاج وزيادة
التنميـة تكـون حيثمـا كان هناك وجـود ملرصف الدخـل لتشـجيع املنتجين للصمـغ العربـي عيل
االدخـار والتنميـة االجتماعيـة مشيرا ً ايل جديـة
املصرف يف التواجـد باملناطـق التـي تحتـاج
بالفعـل ايل التنميـة يف مختلف املجـاالت وقال ان
مشروع توطين واعـادة تقويـة حـزام الصمغ
مدير فرع المصرف
العربـي باملنطقـة يتمثـل يف منـح اهـايل املنطقة
تمويـل أصغـر يسـاعدهم يف توفري سـبل الحياة
باألبيض:
ا لكر يمة
ايل ذلـك قـال االسـتاذ النـور بشير مديـر فرع
املصرف باالبيـض ان مرصف اإلدخـار كانت له لالدخار دور كبير في
مبـادرة ضمـن مرشوع اعـادة وتقويـة وتوطني
حـزام الصمـغ العربي اطلـق عليهـا (الهجرة ايل مشروع مبادرة تقوية
الريـف) تهـدف ايل تقليـل الفقـر واتاحة سـبل
الحيـاة الكريمـة .باالضافة ايل وقـف النزوح من وتوطين حزام الصمغ
االريـاف ايل املـدن االمـر الـذي يـؤدي ايل حماية
االسـتقرار يف االريـاف واملـدن معـا ً واضـاف
العربي
النـور ان املصرف اعـد برنامـج متكامـل النفاذ
مشروع توطين زراعـة الصمـغ العربي يشـمل

تقارير

وتتمثـل أهم االهـداف من هـذا املشروع يف دعم
وتشـجيع سياسـة الدولة الرامية لدعم مرشوعات
الصـادر وزيـادة معـدل نمـو الدخـل القومى و
خاصـة ان بدايته كانت يف منطقة شـمال كردفان
وهـي املنطقـة التـي تشـتهر بشـجرة الهشـاب
إلنتـاج الصمـغ العربـى وهـو املنتـج الزراعـى
الوحيـد الـذى صمـد أمـام الحصـار اإلقتصادى
املفـروض عيل البلاد بجانـب محاربـة الزحف
الصحـراوى و اإلبقاء عىل الغطاء الشـجرى الذي
يؤدى لحفـظ تـوازن البيئة وإصحاحهـا وزيادة
إنبعـاث وإنتاج الغـازات الخرضاء (اوكسـجني ،
ثانـى أوكسـيد الكربون) .

البقاء يف مناطقهم.
يذكـر ان مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعية
يقـدم عـدد مـن الخدمـات املرصفيـة يقـوم من
خلال بتقديـم التمويل االصغر للرشائـح الفقرية
يف املجتمـع مـن صغـار املزراعين والحرفين
واملـراة والخريجين بهـدف تمليكهـم وسـائل
انتاج .
وطبيعة املرشوع
يتكـون مرشوع الهجـرة ايل الريف والـذي ينفذه
مرصف االدخـار من عـدة حزم مرتابطة تسـعي
يف مجملهـا ايل تحقيـق الهـدف الـكيل وهـو دعم
االسـتقرار يف الريـف وترتكـز الفكرة االساسـية
للمشروع يف االتي-:
•زراعة  8مليون شجرة هشاب
•تمليـك وحـدة سـكنية لـكل أرسة مكونة من
غرفـة  +مطبـخ  +منافع  +سـور
•تمليك انبوبة غاز  +موقد
•تمليـك وحـدة طاقـة شمسـية عـدد  3ملبات
 +تلفاز
•تمليك  10شياه لكل ارسة مقتدره
•تمليك  5اغنام هجني لكل ارسة مقتدره
•تمليك سحانات لالرس مقتدره
•تمليك مرشوعات دواجن لالرس مقتدره
•تمليـك ماكينـات صناعـة أعلاف مركـزة
للارس املقتـدره
رضبة البداية :
شـهدت واليـة شـمال كردفـان رضبـة البدايـة
ملشروع الهجرة للريـف وبالتحديد مـن محلية
شـيكان شـمال مدينـة األبيـض والتـي تقـع ما
بين خطـي طـــول َ 30َ,14ْ - 11ْ, 20وهـى
مناطـق زراعية ورعوية عدد سـكانها يتعـــدى
الـ  58,000نسـمة موزعني ىف أكثر من  96قرية
ىف إدارتـى أم جمـط وأم عشيرة والتـي يحدهـا
مـن الشرق قريـة العديد ومـن الناحيـة الغربية
قريـة أم قمارى ومن الشـمال قريـة أم هجيليجة
ومـن الجنـوب قريـة أم دكيكة ىف مسـاحة تقدر
بــ  10,000كليـو متر مربع فترة التنفيذ
العدد  - 52أكتوبر 2016
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تقارير

ُ
مادة عن مصرف االدخار والتنمية االجتماعية قدمت في مؤتمر
بنوك االدخار العالمية بمدينة مراكش بالمغرب
في الفترة من2016/1/21-19م
شكرا ً السيد /الرئيس -كرس دينوز
ُ
إنـه من دواعـى السرور أن أكون بينكـم ألقدم
لكـم يف هـذه العجالـة إضـاءة مختصرة عـن
مرصف اإلدخـار اإلدخـار والتنميـة اإلجتماعية
ىف إطارمفهـوم الشـمول املاىل .مصرف االدخار
والتنميـة االجتماعية تأسـس ىف العـام 1974م
تحت مُسـمى مرصف االدخـار السـوداني .وىف
العـام 1996م تمت تسـميته بمصرف االدخار
والتنميـة اإلجتماعيـة لتبليـة أهـداف الشـمول
املـاىل ىف إطاره العريـض كآلية تقـدم الخدمات
املاليـة للقطاعـات املنتجة بهـدف تخفيف حدة
الفقر وسـط فئـات املجتمـع املختلفة.
املسـاهمون ىف رأس مـال املصرف هـم وزارة
املاليـة واإلقتصـاد الوطنـى ،بنـك السـودان
املركـزى ووزارة الرعاية والضمـان اإلجتماعى.
بلـغ رأس مـال املصرف املرصح بـه  31مليون
دوالر أمريكـى ،بينما املدفوع منـه يعادل 21.7
مليـون دوالر أمريكـى والودائـع بلغـت 295
مليون دوالر أمريكـى كما ىف2015 /12/31م.
املصرف منتشر ىف واليـات السـودان الثمانيـة
عشر بعـدد  54فـرع ووحـدة مرصفيـة تعمل
مـن خالل نظـام أتمة كامـل ولديـة  73ماكينة
رصاف آىل موزعـة ىف الواليـات .حصـة املرصف
تمثـل  27%مـن املحفظـة الكليـة للتمويـل
األصغـر ىف السـودان ،حيـث يسـعى املصرف
إلسـتدامة الشـمول املـاىل وتغطيـة الفئـات
املجتمعيـة القادرة على اإلنتاج.وبنا ًء عىل خطتة
اإلستراتيجية وسياسـته املاليـة وفـر املصرف

د.صالح جربيل حامد

املعاشـات...،إلخ.
مـن التحديـات التى تواجـه املصرف الحصار
الجائـر الـذى فرضتـه أمريـكا على القطـاع
املصرىف ىف السـودان واملصرف ليس إسـتثناءً،
ممـا أثـر سـلبا ً على األداء اإلقتصـادى ىف
السـودان والقطـاع املصرىف عىل وجـه التحديد
حيـث اليمكـن تحويـل أو إسـتقبال أى مبالـغ
بالـدالر عبر القنـوات املرصفيـة .هـذا الحصار
الجائـر أثـر سـلبا ً عىل مسـتوى اإلسـتفادة من
املسـاعدات الفنية التـى تقدمها مؤسسـة بنوك
اإلدخـار العامليـة ،بما أن املصرف أول عضو ىف
مؤسسـة بنوك اإلدخـار العامليـة ىف أفريقيا منذ
العـام 1974م.
ً
املصرف يعمل وفقا إلستراتيجيات وسياسـات
الدولـة وبنـك السـودان املركـزى ،لكـن يعمـل
داخليـا ً بنـا ًء عىل إستراتيجيته وسياسـته التى
تتكامـل مع إستراتيجية وسياسـة الدولة وبنك
السـودان املركزى كمرشـد.
ىف الختـام املصرف كعضـو مؤسـس ىف بنـوك
أى مـن
اإلدخـار العامليـة مسـتعد إلسـتضافة ٍ
مؤتمـرات بنـوك اإلدخار العاملية ىف السـودان ىف
املسـتقبل القريـب ونتطلـع ىف مصرف اإلدخار
لإلسـتفادة من خدمـات بنوك اإلدخـار العاملية،
كمؤسسـة لها تجربـة متفردة ىف الشـمول املاىل
بالسودان.

تمويلاً لعدد  55ألـف أرسة ىف العـام 2015م،
بينمـا يخطـط لتمويـل  60ألـف أرسة ىف العام
2016م .ىف الحقيقـة كل أعمـال املصرف تتـم
بنـا ًء عىل قواعـد الرشيعـة اإلسلامية ،حيث أن
نظـام املعامالت اإلسلامى هـو النظام السـائد
ىف السـودان.
املصرف أبتكـر حزمـة مـن الضمانـات غير
التلقيلديـة بلغـت ثالثـة عشر ضمانـاً ،لتمكني
صغـار املنتجني الذيـن اليملكـون ضمانات من
الحصـول على التمويل بهدف تحقيق الشـمول
املـاىل .الضمانـات ضمـت قـادة املجتمـع ،إعداد -:د.صالح جربيل حامد
منظمـات املجتمع املدنـى ،املدخـرات ،املرتبات ،ممثل املرصف ىف املؤتمر

The Intervention delivered about SSBD in WSBI
Conference Held 19th 21- Jan.
Sudan by America, so this heavily affects
the financial sector in Sudan, because the
banks cannot receive or transfer one dollar
abroad. SSDB is not an exception; even these
sanctions affect our benefits from the services
provided by WSBI, while SSDB is the first
member in Africa joined WSBI in 1974.
SSDB operating according to the bank
of Sudan and the government of Sudan
strategies and policies, but we in SSDB
introduced our own strategies and policies in
complementary with the mentioned strategies
and policies as guides.
In conclusion we in SSDB as founder in
WSBI; we are ready to Host WSBI conference
in Sudan in the near future and aspired to
benefit from our membership, because we
had unique experience in financial inclusion.
With Compliments
Dr. SalihGibriel Hamid
SSDB representative

and it has 73 ATMs.
Regarding the financial inclusion SSDB
achieved %27 of the Microfinance Portfolio
in Sudan as the largest and salient micro
finance institution in Sudan intending to
maintain sustainable financial inclusion.
Based on its five years strategy and annual
policy,SSDB delivered fiancé to 55,000
families in the year 2015, while planning
to reach 60,000 families in 2016. In fact all
Banking operations of SSDB are Shariah
compliant as a prevailing financing system
applied in Sudan. SSDB introduced packages
of 13 collaterals in order to maintain financial
inclusion especially among the unbankable
people. The collaterals for example include,
community leaders, community based
…organizations, savings, salaries, pensions
etc.
The main challenges facing SSDB are the
unfair economic sanctions imposed on

Thank you Mr. President Chris De Noose. It
is a pleasure to give a brief highlight in this
short intervention about Savings and social
Development bank regarding the concept of
financial inclusion.
SSDB was established in 1974 under the
name of Sudanese Savings Bank and in
1996 transferredinto Savings and social
Development bank (SSDB) to satisfy the
objectives of financial inclusionat wide
spectrum as instrument to provide financing
to productive segments in the community
with objective to alleviate poverty.
The Shareholders are the Central bank of
Sudan, Ministry of Finance and Ministry of
Security and social welfare respectively. The
authorized capital of the bank is 31$m, while
the paid capital is 21.7$m, and the deposits
equal to $ 295m for the year 2015. SSDB
extended in the 18th States of Sudan with 54
branches and financing units fully automated
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ملفـــــات

التقنية المصرفية في مصرف االدخار

شـهد املصرف تطـورا ً تقنيا ً ملموسـا ً من
خلال مواكبتـه للتقنيـه بتطبيـق الربامج
الحديثـة والتحديـث املسـتمر لالجهـزة
والشـبكات وملحقاتهـا والتوسـع ىف
الصريفـة االلكرتونيـة مسـتصحبا ً رغبات
الزبائـن والعمـل على ارضائهـم.
ويقـدم املصرف خدماته املرصفيـة عرب أحدث
النظـم املرصفيـة املعروفـة بعد ان تم حوسـبة
جميـع الفروع والرئاسـة بنظام مصريف يلبي
كافـة املتطلبـات املرصفيـة وقابـل للتحديـث
والتطويـر وامكانيـة ربطـة باي نظـام ملواكبة
التطـور املسـتمر وتغطـي تلـك النظـم كافـة
اوجـه عمـل املصرف تجـاه العملاء وبنـك
السـودان بجانـب نظـم التعامـل الداخلي بني
فـروع املرصف الــ( )55فيمـا بينها
نظام التحاويل () VBS
يمكـن النظام الذي يسـتخدمه مرصف االدخار
يف نظـام التحاويـل الفورية من اجـراء جميع
املعاملات بين جميـع فـروع املصرف مـع
بعضهـا مـع رئاسـة املصرف يف ذات اللحظة
ويوفـر هذا النظـام العديد مـن الخدمات منها
التحاويـل الفوريـة والسـحوبات وااليداعـات
ومعرفـة الرصيـد وكشـف الحسـاب وغريها
نظام البنتاسنك
ومـن النظم التـي يتبعها املصرف يف اداء عمله
ايضا َ نظام البنتاسـنك ( )pentasenkبجانب

العدد  - 52أكتوبر 2016

نظـام املطابقات األنية
( )AUTO-RECONCILIATIONوالـذي
يقـوم بمطابقـة املعاملات التـي تتـم بين
الفـروع مـع بعضهاوالرئاسـة انيـا ً والـذي
يطلق عليـه (مطابقة جاري الرئاسـة والفروع
) وهنـاك ايضـا ً واجهـة ربط الرصافـات االلية
وهونظـام لربـط حسـابات الزبائـن بالنظـام
املصريف والرصافـات االليـة ومحـول القيـود
القومـي لتوفير الخدمة لحاملي البطاقات عرب
الرصافـات االليـة او نقـاط البيع او الوسـائط
التقنيـة املختلفـة علي مـدار السـاعة خلال
ا ليوم .
الخدمـات االلكرتونيـة التـي يقدمهـا
ا ملصر ف
•خدمـة الرسـائل القصيرة ( (sms
للمصرف ولسـودابان
•خدمـة االنرتنـت إلدارة الحسـاب املصريف
مـن اي موقـع تتوفـر فيـه خدمـة االنرتنت
•املوبايل املرصيف
• التقنيات املساعدة
ملصرف االدخـار مجموعـة مـن التقنيـات
املسـاعدة والتي تسـتخدم يف عدد مـن املجاالت
التعاملات املرصفيـة مـع الجهـات الخارجية
مـن العملاء واملؤسسـات الشـبيهة بجانـب
انجـاز املراسـات الداخليـة ممثلـة يف العاملني

واالدارات والفـروع املختلفـة ومـن تلـك
التقنيات املسـاعدة التي يعتمـد عليها املرصف
الربيـد الكرتونـى()OUTLOOK
مـن خاللـه تتـم كل املراسلات واملكاتبات عىل
كل املسـتويات باملصرف وجميـع املوظفين
مربوطني بالربيد االلكرتونى ويوجد تقسـيمات
داخـل الربيـد لسـهوله االرسـال وصالحيـات
للتنظيـم ويوجـد مسـار للدخـول للربيـد من
أي موقـع خارج املصرف البورتـال()portal
عبـاره عـن صفحـة يتـم عربهـا نشر اخبـار
املصرف باالضافـه اىل االخبـار االجتماعيـة
وهـى شـبيهة باملوقـع االلكرتونى لكنـه متاح
للموظفين باملصرف فقـط .
املؤتمرات املتلفزه
ربـط نظـام املؤتمـرات املتلفـزة(video
 )conferenceبين بعـض الفروع والرئاسـة
يمكـن النظـام مـن التخاطـب عبر الصـوت
والصـورة.
املوقـع االلكرتونـى للمصرف (www.
 )ssdbank.comهـو بوابه املصرف للعالم
الخارجـى و من خالله يمكـن نرش اهداف
ورؤية ورسـاله املصرف اىل العالم ويحوي
معلومـات تاريخيـه ودوريه ويتـم تحديثة
باسـتمرار وهـو مروبـط باملوقـع بنظـام
االنرتنـت املصرىف والتجـارة االلكرتونية
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ملفـــــات
ملفات
فـي إطـار اهتمـام إدارة مصـرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة

الزيـن عمـر الحـادو يرافقـه مديـر إدارة الشـئون المصرفيـة

بالعاملين وسعيا لتطوير اليات العمل واالداء وصوال لتحقيق

وتطويـر النظـم ومديـر إدارة الحاسـوب ومدير إدارة التسـويق

رسـالة المصـرف االنسـانية لكافـة الشـرائحة التـي يسـتهدفها

واالعلام والعالقـات العامـة وممثـل االدارة القانونيـة وممثل

المصـرف بخدماتـه قـام السـيد المديـر العـام للمصـرف االسـتاذ

إدارة الشئون االدارية والخدمات
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ملفات

ضمن زيارتـه لواليات جنوب وشـمال وغرب
كردفـان قـام السـيد املديرالعـام للمصرف
بالطـواف علي  5فـروع هـي فـرع االبيـض
,كادقلي ,الدلنـج والخـوي خلال افتتاحـه
لفـرع الفولـة والـذي تـم علي يـد السـيد
رئيـس الجمهورية املشير عمر حسـن احمد
البشير بواليـة غـرب كردفان
وتفقـد السـيد املديـر العـام يرافقه مديـر إدارة
الشـئون املرصفيـة وتطويـر النظم حمـاد احمد
ادم ومديـر إدارة التسـويق واالعلام والعالقـات
العامـة محمـد خري عـوض اللـه وممثـل االدارة
القانونية بشير احمـد محمد جاد السـيد واحمد
عبـدر الرحمـن بريمـة ممثـل إدارة الشـئون
االداريـة والخدمـات تفقـد سير العمـل بتلـك
الفـروع ووقـف علي تقاريـر اداء هـذه الفروع
وتعـرف علي كافـة احتياجـات تلـك الفـروع
ملزيـد مـن التطويـر والتجويـد وعقـد اجتماعات

موسـعة بتلـك الفـروع ضمـت كافـة العاملين
بهـدف التفاكر والعمـل عيل تطويـر االداء تاكيدا
علي إيصـال رسـالة املصرف لجميـع الرشائح
التـي يتعامـل معهـا وحـث السـيد املديـر العام
العاملين بالفـروع علي بـذل املزيـد مـن الجهد
مشيرا ً ايل الـدور الكبير واملتعاظـم الـذي ظـل
املصرف يقـوم بـه وسـط الرشائـح الضعيفة يف
املجتمـع مشـيدا ً بـروح التفانـي العاليـة التـي
يتعامـل بهـا العاملـون يف كافـة فـروع املرصف
وامتـدح السـيد املديـر العـام مجهـودات كافـة
العاملين فيمـا يتعلـق بتنفيـذ سياسـة املرصف
تجـاه الفئـات املسـتهدفة بخدماتـه

بتحفيـز مديـر فـرع املصرف باالبيض االسـتاذ
النـور بشيرملاظل يقدمـه مـن جهـود لخدمـة
املصرف واداء رسـالته بجانـب تحفيزاملوظفـة
بفـرع الخـوي صفـاء محمـد نـور مسـلم ابـو
قريـن والعامـل يونس ادم علي كبسـور العامل
بفـرع الدلنج وياتي هـذا التحفيـز بمثابة تكريم
لـكل العاملين بتلك الفـروع ملا ظـل يقومون به
يف سـبيل انفاذ رسـالة املصرف .

واشـاد السـيد املدير العام بمسـتوي االداء يف تلك
الفـروع واثنـي علي العديد مـن املبـادرات التي
قـام بهـا عدد مـن العاملـون بهذه الفـروع فيما
يتصـل بتحقيـق رسـالة املصرف وسـط رشائح
املجتمـع ويف هذا السـياق قام السـيد املدير العام
العدد  - 52أكتوبر 2016
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َ
هارون مصرف االدخار حاضر دائما
في مشروعات التنمية
ثمـن وايل شـمال كردفـان موالنـا أحمد محمد هـارون مايقـوم به مصرف االدخار
والتنميـة االجتماعيـة من تمويـل لتنفيذ املرشوعـات ذات البعد االجتماعـي واالقتصادي
يف واليتـه وقـال هـارون لدي اسـتقباله مديـر عـام مصرف االدخاروالتنميـة االجتماعية
االسـتاذ الزيـن عمـر الحادو بحـارضة الوالية االبيض ان املرصف ظل يشـكل وجـود دائم يف
كافـة االنشـطة املجتمعية وكشـف الـوايل ان اجتمـاع املجلس االعلي للتمويل االصغـر بالبالد
والـذي يرتأسـه النائـب االول لرئيـس الجمهوربـة امـن علي دعـم مصرف االدخـار والوقوف
معـه لالسـتمرار فيمـا يقوم به مـن تقديمه للدعـم الحقيقي يف مجـال التنميـة االجتماعية وذكر
ان اجتمـاع املجلـس االعلي للتمويـل االصغر اشـاد باملصرف وقال هـارون ان مصرف االدخار
حـارض طوال الوقـت يف كافة الواليـات فيما يتعلـق بتنفيذ وتمويـل املرشوعـات التنموية يف جميع
املجـاالت مضيفـا ً ان املصرف لـه ارشاقـات واضحة من خلال مايقوم بـه من تمويـل املرشوعات
التنمويـة الحقيقيـة واشـار ايل مبادرات املصرف الفاعلة يف املجتمع وعيل راسـها مشروع الهجرة
ايل الريـف والتـي بادر بها مصرف االدخار بطرحهـا يف املناطـق الخاصة بانتـاج الصمغ العربي
يف واليـة شـمال كردفـان الحـداث االسـتقرار للمنتجني من اهـايل املنطقة
ومـن جانبـه اكد االسـتاذ الزيـن عمر الحـادو مدير عـام مرصف االدخـار والتنميـة االجتماعية
اسـتعداد املصرف لتوفير التمويـل للمرشوعـات االقتصاديـة واالجتماعيـة يف كافـة الواليات
وابـان ان املصرف يعمـل االن عبر  55فرعـا ً وتوكيلاً منتشرة يف كافـة الواليات لتسـهيل
الوصـول ايل اكبر عـدد ممكـن مـن العملاء مـن الرشائـح املسـتهدفة وذكرالحـادو ان
املصرف ابتكـر حزم
مرصفيـة مختلفـة ليتمكـن مـن خاللهـا تقديـم التمويـل للمرشوعـات ذات البعد
االجتماعـي يف مجـاالت الصحـة والتعليـم واملياه
يذكـر ان مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة والـذي يعـد االول يف
التمويـل االصغر يقـدم اكثر مـن  27%من التمويـل االصغر الذي
تقدمـه جميـع املؤسسـات العاملـه يف هذا املجـال يالبالد

معتمد الدلنج :مصرف االدخار يقدم خدمات جليلة لجنوب كردفان
اشـاد معتمـد الدلنـج بواليـة جنـوب
كردفـان االسـتاذ اسـماعيل دقليـس نجار
ضحيـة بمـا ظل يقـوم به مصرف االدخار
والتنميـة يف مايتعلـق بانفاذ جهـود الوالية
يف توفير التمويـل لوسـائل االنتـاج لصغار
املنتجين بمختلـف القطاعـات للفئـات
املسـتهدفة بمرشوعـات التمويـل االصغر و
التمويـل املصريف عمومـا
وقـال ان املصرف ادى خدمـات جليلـة
للمجتمـع يف محليـة الدلنـج من خلال تقديمه
لخدمـات التمويـل االصغروالتنميـة االجتماعية
واملرشوعـات االخـري واوضـح ان كل تلـك
الجهـود ظهـرت نتائجهـا بجلاء يف العديد من
مناطـق املحلية وذكر املعتمـد ان عالقة املرصف
باملحلية اصبحت راسـخة مشيرا ً ايل ان املرصف
ظـل يقـدم خدمـات التمويل االصغـر والصغري
واملتناهـي الصغـر باالضافـة للمرشوعـات ذات
البعـد االجتماعـي يف كافـة املجاالت
ايل ذلـك قال االسـتاذ الزيـن عمـر الحادومدير
عـام مصرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة
ان مصرف االدخـار ظـل يقـدم التمويـل
االصغـر والصغير واملنتاهـي الصغـر للرشائح
العدد  - 52أكتوبر 2016

املسـتهدفة مـن صغاراملزراعين و الحرفيين
واصحـاب الصناعـات الصغيرة عبر صيـغ
مرصفية مبتكـرة تفي بمتطلبات بنك السـودان
املركـزي وتمكن مـن الوصول ايل اكبر عدد من
املسـتهدفني بخدماتـه وذكـران املصرف يقدم

خدماتـه عرب ()13نـوع من الضمانـات امليرسة
وقـال ان املصرف االن يعمـل مـن خلال 55
فرعـا ً وتوكيلاً منترشة بجميـع الواليـات توفر
التمويـل املرصيف للمناشـط االقتصاديـة لكافة
ا لقطا عا ت
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والي جنوب كردفان يشيد بمصرف االدخار و التنمية االجتماعية
اشـاد وايل واليـة جنـوب كردفـان اللـواء امـن
د.عيسي ادم ابكـر بمصرف االدخـار والتنمية
االجتماعيـة وقـال لـدي إسـتقباله مديـر عـام
مصرف االدخـار ان املرصف وقـف معنا وقدم
لنـا الكثير مـن خلال فروعـه بالوالية
وابـان الـوايل ان واليـة جنـوب كردفـان االن
اصبحت تسير يف مجال التنميـة يف كل املجاالت
واضـاف الـوايل ان مرصف االدخـار يقوم بدور
كبير خاصـة فيمـا يتعلـق بتقديـم التمويـل
االصغـر يف بكافـة املناطـق وخاصـة تلـك التي
كانـت متاثـرة بالحـرب ووصـف االدخـار بانه
البنـك االكثـر فعاليـة من بين البنـوك العاملة
بالبلاد يف تنميـة املـدن واالريـاف ودعـا الوايل
مصرف االدخـار ايل زيـادة فروعـه يف الواليـة
وناشـد املصرف بافتتـاح فـروع لـه يف الجبال
الرشقيـة بالواليـة وقـال ان هنـاك  8محليـات
تحتاج بشـدة لوجود بنك مثل مصرف االدخار
وهـي مناطق انتـاج زراعـي كبري مثـل مناطق
( ابوجبيهـة  ,رشـاد وكلوقـي) وعدد املكاسـب
التـي اسـتطاع املصرف ان يحققهـا يف الواليـة
عبر عـدد مـن مرشوعـات التمويـل االصغر يف
املناطـق املتاثـرة بالحـرب وقـال هنـاك ثالثـة
منهـا حظيت بوجـود تمويالت املصرف اصبح
املوطنين فيهـا يدفعـون الـزكاة بعـد ان كانوا
يتلقـون االعانات وذكر وايل جنـوب كردفان ان
نجاحـات املصرف بالوالية دليل عيل ان السلام
اصبـح واقعـا ً معاشـا ً يف الوالية

عـن سـعادته بالنجاحات التـي حققها املرصف الدخـل مثـل صغـار املزراعين  ,الحرفيين ,
يف واليـة جنوب كردفـان مؤكدا سـعي املرصف الخريجين واملـراة واصحاب االعمـال الصغرية
ايل إحـداث التنميـة عبر مرشوعـات يف التمويل
يذكـر ان مصرف االدخـار ابتكـر العديـد من
املصريف بجميـع املحليـات وقـال ان املصرف املنتجـات املرصفية املسـتحدثة لتقديـم التمويل
يسـعي ايل التوسـع من خالل االنتشارالجغرايف املصريف ايل قطاعـات حيويـة مـن ضمنهـا
بالواليـة عبر زيـادة عـدد فروعـه هنـاك فيما املرشوعـات ذات البعد االجتماعي التي تسـتفيد
واضـح ان املصرف يسـتخدم احـداث وسـائل منهـا مختلـف الواليـات باالضافـة ايل تقديمـه
التقنيـة املرصفيـة يف تنفيـذ اعماله ويسـتخدم ملجموعـة مـن املرشوعات عبر صيغـة الغرض
باقـة من الضمانات املسـتحدثة وغير التقليدية الحسـن والتـي يقدمهـا ملحـدودي الدخـل
ومـن جانبـه اعرب االسـتاذ الزين عمـر الحادو التـي تصـل ايل ( )13نوعا ً مـن الضمانات التي مـن النسـاء الفقيرات والطلاب واملعاقين
مدير عـام مرصف االدخار والتنميـة االجتماعية تتناسـب مـع الفئات املسـتهدفة مـن محدودي واملتعايشين مـع مـرض االيـدز

والي غرب كردفان  :االدخاريعد إضافة كبيرة للوالية
بحـث االسـتاذ الزيـن عمـر الحـادو مديـر عام
مرصف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة مع االمري
ابو القاسـم االمني بركة وايل واليـة غرب كردفان
السـبل الكفيلـة بتفعيـل دور مصرف االدخـار
بالواليـة لالسـتفاده مـن خدماتـه املرصفيـة يف
املجاالت التنمويـة و االجتماعية والتمويل االصغر
واملرشوعـات ذات البعـد االجتماعي واشـاد الوايل
لـدي لقائـة الحـادو بحـارضة واليـة غـرب
كردفـان الفولة واعتربه إضافـة حقيقة لحارضة
ومـدن واريـاف الواليـة بشـكل عـام مؤكـد ان
وجـود املصرف يف حـارضة الواليـة سيسـاهم
بشـكل كبير يف الوصـول لقطاعـات واسـعة من
الفئات املسـتهدفة مـن الرشائح الضعيفة وسـط
الفقـراء و صغـار املزراعين و الحرفيين واملراة
والخريجين و رحـب وايل غـرب كردفـان بوجود
فـرع ملصرف االدخـار يف مدينـة الفولـة واعرب
عـن امله بـان يكون الفـرع إضافة كبيرة للعمل
االقتصـادي بالواليـة خاصة فيما يتعلـق بالتنمية
االجتماعيـة وتنفيـذ سياسـات الدولـة يف الواليـة
للحـد من معـدالت الفقر ومن جانبه أكد االسـتاذ
الزيـن عمر الحـادو مديـر عام مصرف االدخار

الواليـة يف مجـال تمويـل املرشوعـات ذات البعـد
االجتماعـي يف مجلات الكهربـاء وامليـاه والطرق
والصحـة وإصحـاح البيئـة والتعليـم الـذي قال
ان املصرف لـه اتفاقيـة اطارية بشـانه وصفها
بالجيـدة فيمـا يتعلـق باسـتقرار التعليـم مـع
وزارة الرتبيـة والتعليم االتحادية يقـوم بموجبها
املرصف بتوفير الكتاب واالجلاس وترقية البئية
املدرسـية مـن خلال انشـاء وتشـيد املـدارس
واوضـح الحـادو ان مصرف االدخار له رسـالة
سـامية يعمل عيل ايصالها للمجتمـع تتلخص يف
رضورة توفير التمويل لجميع املناشـط الداعمة
لالقتصـاد الـكيل واكد الحـادو ان املرصف اصبح
االن يقـدم التمويل االصغر سـنويا ً لحـوايل ()60
الـف ارسة مـن الناشـطني اقتصاديـا ً القادريـن
عيل االنتـاج والذيـن اليمتلكون راس املـال الكايف
لتمويل نشـاطاتهم
والتنمية االجتماعية إسـتعداد املرصف إلسـتكمال
الـدور الذي ظـل يقوم بـه يف الوالية والـذي بداه
عرب فرعـه بمدينة الخـوي وذكر الحـاود ان فرع
الفولـة سـيقدم كافـة الخدمات التـي ترغب فيها

يذكـر ان السـيد رئيـس الجمهورية املشير عمر
حسـن احمد البشير كان قد افتتـح موخرا الفرع
رقـم  55ضمـن قائمة فـروع وتواكيـل املرصف
بحـارضة والية غـرب كردفـان الفولة
العدد  - 52أكتوبر 2016
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األول يف التمويل األصغر  -رائد الصيرفة االجتماعية

جوائز احتاد املصرفيني العرب
األقوى يف الرفاه واملسئولية
االجتماعية ٢٠١٥

األقوى يف تطوير االقتصاد
االجتماعي التنموي ٢٠١6

املدير العام ملصرف االدخار السيد/
الزين عمر احلادو
يتسلم جائزة املصرف يف املسئولية االجتماعية والرفاه
االجتماعي  -القاهرة  -مارس ٢٠١٥م

نائب املدير العام السيد/
عبد املنعم محمد فضل املولي
يتسلم جائزة للمصرف بوصفه االقوي عربي ًا يف تطوير
االقتصاد االجتماعي والتنموي  -بيروت  -مايو ٢٠١6م

االدخار االقوى يف االقتصاد االجتماعي والتنموي
•يقــــــدم منفرد ًا أكثر من  %٢7من التمويل األصغر يف السودان
•صرف الكفالة ألكثر من  ٢٠٠ألف طالب شهريا.
•يقدم القروض احلسنة للشرائح الضعيفة .
•يقــدم التمويــل للمشــروعات ذات البعــد االجتماعــي يف مجــاالت (الصحــة
التعليــم ،امليــاه ،الكهربــاء و الطــرق ).
•احلائــز علــى حافــز بنك الســودان املركــزي يف التميــز املصريف ومتويــل القطاعات
املنتجة.

