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بموجب مرسوم دستوري في العام  م( و4771 -4791امتدادًا لبنك االدخار السوداني ) 
م انشئ مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية عضو اتحاد بنوك االدخار العالمية  وذلك 4771

ل بإنشاء  بنك  للتنمية االجتماعية في كل بلد من الدو  بعد توصيات قمة كوبنهاجن والتي نادت 
صدر قانون مصرف االدخار والتنمية االجتماعية برأس مال  4771وفي العام ، المشاركة 

بنك الســــودان المركــــــزي و وزارة المالية والتخطيط االقتصادى مساهمة من وقفي لفقراء السودان 
. يعمل المصرف على حشد الموارد بحفز ثقافة االدخار والتنمية اإلجتماعية   و وزارة الضمان

 ادية التنمية اإلجتماعية و اإلقتصاستقطاب الودائع بكافة انواعها وتوجيهها نحو وتشجيعه و 
تقديم التمويل الالزم لمختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص مشروعات خفض الفقر والبطالة ب

وسط المجتمع باستهداف صغار المنتجين والحرفيين والمهنيين والخريجين بكل تخصصاتهم 
 الت فردية أو جماعية عبر الوسائط المجتمعية من منظمات وجمعياتوالطالب والمرأة بتموي

ل المالي تحقيق الشمو و باستخدام الصيرفة االجتماعية وبأيسر الضمانات المناسبة لكل فئة و 
الجهاز المصرفي  فىمواطنًا  072917192والمصرفي حيث تمكن المصرف من إدخال عدد 

ام المصرف بجميع األعمال المصرفية والمعامالت ورفع الوعي في هذا المجال ، هذا بجانب قي
المالية والتجارية واإلستثمارية والمساهمة فى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية 

ك أفضل في ذل ومشروعات البني التحتية المؤازرة لتمويالت خفض الفقر والبطالة مستخدماً 
 ة وعلى هدي الشريعة االسالمية للمساهمة الفاعلة فيالمعايير العالمية لتحقيق االستدامة المالي

فرعًا وتوكياًل وعدد  10من خالل  خلق مجتمع منتج ومتكافل وذلك ضمن استراتيجيات الدولة
  .صرافًا آليًا منتشرة فى واليات السودان  20

  الــــرؤيا:
أن نكون المؤسسة المصرفية األولى في التمويل األصغر وحفز ثقافة اإلدخار ورائد الصيرفة 

 اإلجتماعية في السودان واإلقليم. 
  الــــرسالة:
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تقديم الخدمات المالية المتنوعة والصيرفة اإلجتماعية المتميزة وتمويل كل قادر على الكسب 
فيف عايير العالمية لتحقيق االستدامة المالية وتخالسوداني بأفضل الم والعمل في الريف والحضر

 .حدة الفقر والبطالة والمساهمة في خلق مجتمع منتج ومتكافل 
 القيـــــــــم: 

  اإلهتداء بشرع هللا في جميع المعامالت -
  اإلحتراف . -
  النزاهة واإلستقامة . -
  الشفافية . -
  اإلبتكار واإلبداع . -
  القيام بدور فّعال في المجتمع . -
 . التحسين المستمر -

  :األهــداف 
  تخفيف حدة الفقر و تحسين  الوضع المعيشى لمحدودي الدخل . -
  نشر و تنمية الوعى االدخاري والمصرفي . -
 التنسيق مع المؤسسات والمنظمات التى تعمل فى مجال مناهضة الفقر من خالل عمل  -

  قطاعات المجتمع .مصرفي مؤسسي يوظف مواردها ألغراض التنمية وخدمة كل 
القيام بجميع األعمال المصرفية والمعامالت المالية التجارية واالستثمارية من أجل توفير  -

الموارد وتوظيفها ألغراض التنمية االجتماعية والمساهمة في مشاريع التنمية الصناعية والزراعية 
 واإلقتصادية .

 تمويل البحوث والدراسات فى المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية  -
 

 جهود المصرف في مجال الشراكة والمسئولية المجتمعية :
ع المدنى ع الشراكة مع مؤسسات المجتميوتوس يعمل المصرف على تنسيق وتطوير   

والمؤسسات الرسمية فى اطار المسئولية المجتمعية لهذه المنظمات والمؤسسات نحو المجتمع 
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ال فى أن يقوم بدور فع من المصرف تمكنمن أجل تحقيق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية وقد 
 :التالية محاور الفى ذلك ، ونبرز أهم الجهود فى هذا المجال 

 منظمات المجتمع المدنى :  التشبيك معمحور اوالً : 

يعمل المصرف على تنسيق جهود هذه المنظمات واإلتحادات والجمعيات فى اطار 
 مسئوليتها تجاه المجتمع وشرائحها التى قامت من أجلها ، واهم هذه النمازج :

 :والجمعيات واإلتحادات  أ/ المنظمات 
واإلتحادات لتمويل بالتضامن مع هذه المنظمات  المصرف الجدول أدناه يوضح قيام

 المنظمات واإلتحادات .  تلكمنسوبيها عبر تقديم التمويل بضمان ودائع 
 

 (اتلجنيهالف ا)المبالغ با

 البيـــــــــان 7102 7102 7102 7102 7102

من ديوان الزكاة  وديعة التنمية اإلجتماعية 814 163 112 33 84

 لتمويل الفقراء الناشطين اقتصادياً 

لتمويل الفقراء  والية الخرطوممحليات وديعة  82 161 168 161 166

 .الناشطين اقتصادياً 

من رابطة المرأة العاملة  وديعة محفظة المرأة 42 11 14 14 -

 للنساء الفقيرات 

 مسئولية مجتمعية وديعة سوداتل 111 111 111 36 -

 وديعة منظمة الصحة العالمية 36 36 36 18 -

انارة بعض القرى من  وديعة الطاقة الشمسية 18 18 18 16 -

برنامج األمم المتحدة اإلنمائى باتفاقية بين وزارة 

 والمصرف .كهرباء ال

 وديعه وقفية دعم الزراعة  - 1.1 1.1 1.1 11
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 االفريقيةوديعة وقفية منظمة زمالء االغاثة  - - - - 1.1

 وديعة صغار مزارعى النيل األزرق - - - - 6

 اليـــــــــــــــاإلجم .21 22812 2.212 20212 7012

 

 واإلتحاداتالمنظمات نماذج لمشروعات 
 

 مشروع  ربط صغار المزارعين باألسواق: -1
ووزارات الزراعة ( WFP)تشبيك تمويل المصرف ببرنامج الغذاء العالمى هذا المشروع هو 

يهدف إلى ربط صغار المزارعين بأسواق التمويل ، و بواليات شمال وغرب دارفور وشمال كردفان 
واإلرشاد والتأمين والتسويق في القطاع المطري للزراعة التقليدية ، بغرض تحويل صغار 

حسين دخل ت المزارعين من متلقين لإلعانات إلى مرحلة اإلنتاج واالكتفاء الذاتي باإلضافة إلى
وبحجم تمويل قدره  مزارعاً  117011المزارعين . إذ بلغ عدد المزارعين الممولين بالمشروع عدد 

  .مليون جنيه  40.7
 مشروع المسرة بوالية شمال كردفان: -2

دف إلى يهجهد مشترك بين إتحاد عام المرأة السودانية ورابطة المرأة العاملة هذا المشروع  
تيسير حصول المرأة الريفية على التمويل ألغراض اإلنتاج  لتحقيق االكتفاء الذاتي لألسر 

امرأة بكل محليات والية شمال كردفان تم  1222وتحقيق فوائض لزيادة الدخل ويستهدف عدد 
جمعية مستهدفًا   الزراعة  10مليون جنيه  عبر  1.1أسرة  بمبلغ تمويل  0122تمويل عدد 

 قيها النباتي و الحيواني  والصناعات الصغيرة  والتجارة البسيطة .بش
 مشروع الزهراء إلنتاج البيض بوالية نهر النيل : -3

راض ألغ ومنظمة الغيث الخيرية وشركة كورال للدواجنالمصرف  ة بينشراكهو مشروع 
يجاد فرص تسويق وت ع إلنتاج و دريب العمالة  بالمشر اإلستفادة القصوى لتطوير المنتجات وا 

دجاجة  422222تمليك المستفيدين عدد اذ تم مواصفات عالية الجودة و ل اً وفق المائدة  بيض
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طبق وقد وفر المشروع  1122لتوفير بيض المائدة بوالية نهر النيل وذلك بإنتاج يومى قدره  
 ألكثر من خمس دورات المنظمةفرصة عمل دائمة بالمشروع للمرأة وقد تم تمويل  122عدد 

ناعة المتخصصة فى ص قطاع الخاص ممثالً فى شركة كورالوبالتعاون مع ال بواسطة المصرف
مليون جنيه وحجم راس المال  44الدواجن بالسودان اذ بلغ حجم تمويل اصول المشروع مبلغ 

مليون جنيه فى الدورة الواحدة ، ويعتبر هذا المشروع نموذجًا  9.2التشغيلى للمستفيدين مبلغ 
 (.PPCبين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع )للتشبيك 

 تمويل جمعيات الرعاة بوالية القضارف : -4
قام المصرف وعبر اتحاد الرعاة فى والية القضارف بتمويل جمعيات الرعاة بهدف      

تطوير القطاع الرعوى بالوالية حيث تم تنظيم الرعاة فى مجموعات لتسهيل حصولهم على 
رأس من الضأن بشروط تمويل  02خدمات التمويل األصغر والتى شملت ) تمويل الفرد عدد 

ن القطيع لدى شركات التامين( وكذلك حصولهم على الخدمات ميسرة و تسهيل خدمة تامي
مليون جنيه  4.1مستفيدًا بحجم تمويل قدره  121البيطرية المصاحبة واستفاد من المشروع عدد 

. 
 : جمعيات صغار منتجى الصمغ العربىتمويل  -5

 تمويل جمعيات منتجى الصمغ العربى يأتى فى إطار اهتمام المصرف بالشرائح       

المنتجة لزيادة االنتاج من سلعة الصمغ وبالتالى المساهمة فى زيادة صادرات السودان حيث 
  . جنيهمليون  2,3مبلغ تمويل بمزارع  117111تم تمويل عدد 

المناعة  نقصالقرض الحسن لمنسوبي الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين مع فيروس  -6
: 
رعاية ل اإلتحادية إتفاقية بين مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية والجمعية السودانية هى

 بهدف التعاون المشترك فى تقديم خدمات التمويل األصغر نقص المناعةالمتعايشين مع فيروس 
ضوابط وشروط تمويل ميسرة بصيغة القرض الحسن حسب اإللتزامات ل اً للجمعيات الوالئية وفق

 . جنيه  مليون  4بمبلغ  اً مستفيد 614ى اإلتفاقية تجاه كل طرف.تم التنفيذ لعدد الواردة ف
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 الحكومة والقطاع الخاص :  المصرف و التشبيك بين ثانياً : محور
ا للتنمية االقتصادية وضرورى لتنمية المجتمعات ، اذ أنه اً رئيس اً ُتعد البنى التحتية مطلب

بما  من النجاحات واالنجازات، و اً فى استقطاب االستثمارات وأساسى لتحقيق مزيد اً مؤثر  عامالً 
 أن أهداف المصرف الُ تقتصر على تخفيف حدة الفقر من خالل تقديم التمويل االصغر للفقراء

بالواليات بل ينشد المصرف التنمية االقتصادية واالجتماعية بواليات السودان  الناشطين إقتصادياً 
 ة من خالل تمويل البنى االساسية المؤازرة لتخفيف حدة الفقر من  شبكات المياه ،المختلف

وغيرها من مشاريع البنى مشروعات الصحة ومشروعات التعليم وشبكات الكهرباء والطرق 
)قطاع ولين المقاو المصرف  األول بينصيغة المقاولة بعقدين وذلك عبر بكل الواليات التحتية 
حيث بلغ  حجم التمويل مبلغ من جهة أخرى  و الواليات صرفلما من جهة وبين خاص(
 تية :مليون في المجاالت اآل 8,121

 اه :ـــــــــــــــــــــــالمي -1
الحضر سكان الريف و ل المستمرتوفرها ضرورة حاجة المجتمعات للمياه النظيفة مع نظرًا ل 
لمجتمعات استقرار ا عنىعصب الحياة وتوفرها ي هاباعتبار انت االولوية لمشروعات المياه كان

توفير طاقة البحث عنها ولذلك كان دور المصرف متعاظمًا فى مجال التعاون  و ةوتقليل الهجر 
 . مليون جنيه 186مع الواليات فى توفير مياه نظيفة للشرب بقيمة اجمالية بلغت 

 الصحة : -2
 فى  هالمجتمعات من االنتاج وزيادت تمكينلعامل اساسى ك الماءعن  مية الصحة التقل اه

الواليات لتمكينها من تقديم خدمات  عدد من الريف ولذلك كان المصرف حاضرًا مع الحضر و 
ه الخدمات هذتلقيه  عند المواطن عاتق طنين توفيرًا للوقت والجهد الذى يقع على امو العالج 

 .مليون جنيه  34 بلغ ممجال الصحه  ته اذ بلغ حجم التمويل فى خارج والي

 التعليم : -3
خصيص االيرادات ومفوضية تالعام  التعليمو مع وزارة التربية  نسيقاهتم المصرف بالتعليم وبالت

لمدرسية تحسين البيئة ا عبر اتفاقية  اإلتحاديةأحد وحدات وزارة المالية والتخطيط اإلقتصادى 
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التمتع من  بجميع الواليات طالبلل اً تمكينالتعليم تهدف الى توفير كل المعينات لقطاع التى 
التحصيل االكاديمى عبر بيئة مدرسية سليمة بتوفير االجالس  تعينهم علىبخدمات تعليمية 

والكتاب المدرسى وبناء وتأهيل وصيانة المدراس فى حواضر وقرى تلك الواليات وقد قام 
  . جنيه مليون  384المصرف بتمويل هذا المشروع بمبالغ فاقت 

 :الكهرباء  -4
ن م يها الواليات لتمكين مواطن فى عدد من  احدث المصرف طفرة كبيرة فى هذا المجال 

على  التى تساعدعبر التمويل االصغر لما لها من اثر كبير على التنمية  خدمات الكهرباء 
توفير فرص عمل جديدة وقد ساهم المصرف فى هذا  والنهوض بالمجتمعات فى كل المجاالت 

فى مجاالت توصيل الضغط العالى والمنخض والطاقة د  كبير من الواليات المجال بتمويل عد
السودان قرية بواليات  311شمل اكثر من مليون جنيه  316بلغ حجم التمويل اذ  الشمسية 

 المختلفة . 

 :وخدمات اخرى طرق  -5
 وربط صاد االقتك يايمانًا من المصرف بالدور الذى تلعبه الطرق فى ترقية المجتمعات وتحر 

انشاء مراكز و  سواق األتأهيل و  تشييدمما تطلب منافذ الصادر بالمستهلكين و باسواق المنتجين 
 مليون جنيه . 442التمويل   اذ بلغ حجم البحوث الزراعية وجهاز االحصاء المركزى 

 ة :ــــــــــــــــــــــــــــالزراع -6
يات دد من الواللعفي مجال الزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة االتحادية تم تقديم التمويل 

تحسين التقاوي وشراء محاريث وتراكتورات  مدخالت الزراعة من مليون جنيه شملت 842مبلغ ب
وفتح وتطهير قنوات الرى باالضافة للتمويالت المباشرة مع المزارعين ليصل وطلمبات زراعية 

 . االجمالى للزراعة حوالى اثنين مليار جنيه سودانىالتمويل حجم 
 بين المصارف وبنك السودان المركزى والمصرف :   شراكةً تمويلية محافظ : محور ثالثاً 



8 

 

بين المصرف والبنك المركزى وعدد من المصارف السودانية ، تمويلية هى عبارة عن محافظ 
وهى لتوفير فرص عمل وتوفير المأوى وتحسين مستوى المعيشة بتوفير السلع األساسية وتمويل 

 البنى التحتية كهرباء ، مياه ..الخ ونبرز اهم هذه المحافظ 

 :  تمويل مشروعات  الخريجينمحفظة / 1
ريادة بمحفظة االولي الو وهى محفظة بين المصرف وعدد من المصارف وبنك السودان المركزى 

 1477مشروعًا استفاد منها عدد  4972مليون جنيه وتم تنفيذ عدد  09.7برأسمال المصرف و 
مليون جنيه  ، وتم فتح  90مما اهله لريادة محفظة الخريجين الثانية والثالثة برأسمال قدره  خريجاً 

  72مبلغ منفذ الافذ بكل فروع المصرف لتمويل الخريجين  بكل الواليات ، اذ بلغ حجم التمويل نو 
مشروعًا  . ليصبح اجمالى العدد الممول  7129مليون جنيه بالمحفظتين الثانية والثالثة  لعدد 

 مليون جنيه . 449.7خريجًا باجمالى تمويل قدره  2911من المصرف لقطاع الخريجين  

 حافظ التمويلية / الم0
 /أ محافظ تمويلية بريادة المصرف:  0

 (المبالغ بآالف الجنيهات)
مساهمة 
 المصرف 

 الرقم  اسم المحفظة  حجم المحفظة  

 4 محفظة الخريجين األولى 250,51 10111
 0 محفظة الخريجين الثانية 320111 1
 7 محفظة الخريجين الثالثة 410111 1

 1 محفظة السلع اإلستهالكية واإلستراتيجية والية البحراالحمر  110111 20111
 1 محفظة تمويل الكهرباء  1330111 3502,1
 1 محفظة السكن االقتصادي والية وسط دارفور  550111 150111
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 9 م 0249محفظة تمويل االضاحى  110551 20641
 2 م 0242 -0249محفظة الصمغ العربي  6,04,1 6,,130

 اإلجمـــــــالي  373,077.95  71,827.00
 

  ب/ محافظ تمويلية يساهم فيها المصرف:/ 8

 )المبالغ بآالف الجنيهات(
مساهمة  حجم المحفظة اسم المحفظة الرقم

 المصرف

 00555 55555 محفظة تمويل مشروعات الخريجين الثالثة 4

 00555 0050555 محفظة تمويل السكن االقتصادي 0

 00555 050555 صندوق االسكان والتعمير المرحلة االولي والية كسالمحفظة  7

 050555 550555 محفظة قوت العاملين والية الخرطوم 1

 00555 0550555 محفظة تاهيل وصيانة شبكات الري بوالية الجزيرة 1

 055 050555 محفظة الكاديمية السودان للعلوم المصرفية 1

 00555 000555 الوالية كس ثانيةوالتعمير المرحلة المحفظة صندوق االسكان  9

 00955 090,40 محفظة االسكان والتعمير الوالية الشمالية 2

 00555 0500555 محفظة االسكان والتعمير والية البحر االحمر 7

 90555 0590000 محفظة االسكان والتعمير نهر النيل 42

 050555 5550555 محفظة البنوك لتصنيع الزيوت 44

 50555 000005 غرب دارفور –محفظة السكن االقتصادي  40

 50555 9550555 محفظة استكمال المدينة الرياضية 47

 00555 0500090 والية سنار –محفظة السكن االقتصادي  41



11 

 

 90555 005000405 م 0249-0241محفظة القطن  41

 50555 0050555 محفظة المواد البترولية 41

 00555 950000 والية النيل االزرق  –السكن االقتصادي محفظة  49

 050555 0550555 محفظة المحالج األفريقية 42

 99,550 3,286,968 اإلجمالــــــــــــــــــــي
 

 اً : محور التعاون مع وزارة الضمان والتنمية اإلجتماعية رابع

يل وهو رأس مبالغ التمو  فرالتى تو بالتعاون بين المصرف ووزارة الضمان والتنمية اإلجتماعية 
يقوم المصرف بتقديم التمويل بصيغة القرض الحسن  لعدة جهات وذلك لتمكين مال دوار 

 717707مليون جنيه لعدد  17بلغ  تمويل منسوبيها من ولوج العمل الحر وزيادة الدخل بإجمالي
  -مستفيدًا وقد شملت تلك المشروعات  األتي:

 :ة الريفية القرض الحسن للمرأأ/ 

امرأة  بمبلغ  417421حيث بلغ عدد المستفيدات تم تنفيذ هذا القرض بكل واليات السودان 
 .مليون جنيه  04وقدره 

 : القرض الحسن للنساء الفقيرات ب/ 

امرأة  بمبلغ  47727حيث بلغ عدد المستفيدات بكل واليات السودان تم تنفيذ هذا القرض 
 .وقدره واحد مليون جنيه 

 :القرض الحسن لذوى اإلعاقة ج/ 

 0مستفيدًا بمبلغ  4077حيث بلغ عدد المستفيدين بكل واليات السودان تم تنفيذ هذا القرض 
 . مليون جنيه

 النقدى المباشر للفقراء: االجتماعى / توزيع الدعمد

 م ليقوم0244تم إختيار المصرف من قبل وزارة الضمان والتنمية اإلجتماعية منذ العام 
النقدى المباشر لمستحقيه بكل واليات السودان 7 وبالرغم من صعوبة  اإلجتماعى بتوزيع الدعم
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الوصول للمستحقين اال أن المصرف تمكن عبر فروعه من الوصول للمستحقين بنسبة ال تقل 
أسرة الف 422عدد  وكان ذلك للمرحلة األولي من البرنامج والذي كان يستهدف %71عن 
أصبح للمصرف شركاء في المشروع وأصبح أسرة الف  122 ع المشروع ليبلغ7 ولما توسفقيرة 

الدعم ُيوزع بواسطة ديوان الزكاة وشركة سودابوست لتعدد فروعهما بمناطق السودان المختلفة 
بجانب فروع مصرف اإلدخار مستفيدين من تجربة المصرف في هذا المجال . و حاليًا يقوم  

المصرف لتحويل المستفيدين  7 ويسعىألف أسرة  01حوالى لالمصرف بتوزيع الدعم االجتماعي 
م بعد ادخاله من الدعم النقدى المباشر الى عمالء تمويل أصغر و إدخالهم الى دائرة اإلنتاج

 .فى الجهاز المصرفي 
 الصندوق القومى لرعاية الطالب والمصرف : بينخامساً : التنسيق 

الخدمات  ة منيقوم المصرف بالتنسيق مع الصندوق القومى لرعاية الطالب بتقديم مجموع
 ىكفالة الطالب الجامعتسليف الطالب و لقطاع طالب التعليم العالى وذلك من خالل مشروعى 

 : 

 /  القرض الحسن للطالب )تســليف الطــالب الجامعي(: 1
يقوم المصرف بتسليف الطالب الجامعى بالتنسيق مع الصندوق القومي لرعاية الطالب ويهدف 

المعيشي و  االسر الفقيرة حيث يتيح للطالب االستقرار األكاديميالمشروع إلى رفع العبء عن 
عبر توفير تمويل الرسوم الجامعية والسكن والترحيل وغيرها من مسلتزمات التعليم العالي بصيغة 

 .ًا طالب 417292لعدد  مليون جنيه 10بلغ حجم التمويل المنفذ و القرض الحسن ، 

 / صرف كفالة الطالب الجامعى : 8
اية الطالب القومي لرعبالتنسيق مع الصندوق  الجامعيين المصرف بصرف كفالة الطالبيقوم 

 40عبر البطاقة المصرفية في  اً طالب اً لفا 472 ألف طالب منهم ما يفوق  021لما اليقل عن 
 والية من واليات السودان .

لمشروعات : محور التنسيق مع الجامعات فى دراسة األثر اإلجتماعى واإلقتصادى سادساً 

 : ( Economic and Social impact)التمويل األصغر 
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و  دينعلى المستفي للوقوف على االثر االجتماعى واالقتصادى لمشروعات التمويل االصغر
مع المؤسسات البحثية و الجامعات تم دراسة األثر اإلجتماعي و  ةفي إطار تطوير العالق

 آلتى :لاإلقتصادي 

لمشروع المسرة  الخاص بتمويل المرأة الريفية فى المجال الزراعى  :/ دراسة جامعة االحفاد 1
 بشقيه النباتى والحيوانى ومشروعات التجارة البسيطة بوالية شمال كردفان .

 .لمشروع الزهراء الخاص بانتاج بيض المائدة  بوالية نهرالنيل : دراسة جامعة شندى /2

فى احداث  على المستفيدينيًا ايجاب اً ثر ألتمويل الممنوح أن لن ستياالدر وقد كانت نتائج تلك  
تغيير حياتهم االجتماعية و االقتصادية مما ساعدهم على الصرف على  ضروريات الحياة من 

امتالك االصول المعمرة ومن االيجابيات ايضًا تقبل  علىباالضافة  و غيرها صحة و تعليم
 رتها الدراسة . المجتمع لعمل المرأة  وايجابيات اخرى  اظه

تم التعاقد معها على دراسة اثر تمويل   كلية تنمية المجتمع بجامعة النيلين : دراسة /3
 مشروعات التمويل االصغر على المستفيدين  بوالية الخرطوم .

 : المحلية و اإلقليمية سابعاً : محور اإلتفاقيات مع المؤسسات

بيل المثال ع المحلى منها على سمللشرائح المختلفة والمجتهذه اتفاقيات الغرض منها تقديم الخدمة 
 ال الحصر : 

 01اتفاقية إنارة شوارع مدينة زالنجى مع المصرف ومقاولين ووالية وسط دارفور حيث تم إنارة / 4
 .  بالطاقة الشمسية  كليومتر من شوارع المدينة

 . يةبالطاقة الشمس وسط دارفور / اتفاقية إنارة مدينة قارسيال مع المصرف ومقاولين ووالية0

ستهدف ي     / اتفاقية المصرف ورابطة المرأة العاملة لتقديم التمويل لمنسوبيها فى واليات السودان7
التمويل العامالت محدودات الدخل فى القطاع العام بتمويلهن مشروعات صغيرة مدرة للدخل أو 
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مستفيدة  4197تم تمويل عدد  اذ أوى عد اجتماعى مثل تحسين المألغراض استهالكية لها ب  
 مليون جنيه. 1.9بحجم تمويل قدره 

اتفاقية المصرف مع الهالل األحمر السودانى لتقديم خدمات مالية ومصرفية وتمويل أصغر  /1
 يتيمًا .   7142عدد  فاد منهاحيث استوكفالة أيتام 

لمصرف تفاق عن فتح نافذة لاإل لعام للطالب السودانيين وتمخض/ اتفاقية المصرف مع اإلتحاد ا1
 م .0249فى مقر اإلتحاد فى العام 

التعليم  لدفع رسوم التقديم لمؤسساتوالبحث العلمى / اتفاقية المصرف مع وزارة التعليم العالى 1
  .  طالباً  ألف 11استفاد من ذلك عدد العالى حيث 

 وادارة الجمارك . / اتفاقية التحصيل اال لكترونى  للرسوم الجمركية بين المصرف9

 927172تم ترفيع عدد جامعات لتسجيل منسوبيها من الطالب حيث تسع / اتفاقية مع عدد 2
طالبًا وطالبًة ويرجع ذلك إلختالفات  717172تم تسجيل هذا العام لعدد فى النظام طالبًا وطالبًة 

 . التقويم الدراسى لكل جامعة 

ير ربحية غير حكومية يقع مقرها في الدوحة مؤسسة صلتك ، هي مؤسسة تنموية دولية غ/ 8

تأسست بموجب قوانين دولة قطر ، حيث وقعت مع المصرف ومؤسسة سند الخيرية إتفاق تعاون 

ألف من الشباب الخريجين  10م بهدف خلق وظائف تمويل لعدد  8116أكتوبر  3بتاريخ 

على بدء أو تطوير المسجلين لدى الصندوق القومي لتشغيل الخريجين من خالل مساعدتهم 

وذلك من خالل توفير كل من صلتك و سند الخيرية لعصبة من الخدمات مشاريعهم الخاصة 

فرص التمويل للشباب من خالل  المصرفاالستشارية واالستثمارية على مدار عام و تقديم 

تأسيس محفظة تمويل تختص بتمويل الخريجين المسجلين لدى الصندوق مما يتوقع أن يؤدي 

 18686. تم تمويل عدد  ذلك لخلق وظائف على نطاق واسع و انخفاض مستوى البطالة الشبابية

 ق .م تحت مظلة اإلتفا 8111ليون جنيه بنهاية ديسمبر م 355شاب وشابة بمبلغ  

 : (Social Responsibility)المسئولية المجتمعيةخدمات أخرى فى اطار محور ثامناً : 
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تخفيف و تبنى المصرف مبادرات عديدة لحل بعض القضايا التي تصب في خدمة المجتمع 
صص يخامعات و ر وحل بعض مشاكل الجأعباء المعيشة وتقديم قروض حسنة ودعم سلعة السك

من ارباحه دعمًا لمشروعات المسؤولية المجتمعية لمشروعات  %1نسبته  ما المصرف سنوياً 
 .وغيرها الصحة والتعليم ومراكز تنمية المجتمع 

  بأداء المصرف: (Commendations & Awards)إشــــــادات وجوائز : تاسعاً 

 :(Local Awards)جوائز محلية
 السيد/ رئيس الجمهورية . م ممهورة بتوقيع7102جائزة المسئولية اإلجتماعية للعام  -

 في مجال تمويل القطاعات المنتجة . المركزى حافز بنك السودان  -

 برنامج السودان لألداء المصرفي المتميز منح المصرف :

  جائزة إستخدام تقنية المعلومات في تحصيل الكفاية الداخلية . -

 جائزة إدارة البنية التحتية للتقنية المصرفية . -

 : ( Local Commendations )إشادات محلية

ولجنة الشئون المالية  المجلس الوطني ولجنة الشئون اإلجتماعية وتزكية المجتمع -
 .   واإلقتصادية

 .باقة الضمانات غير التقليدية (إشادة ببنك السودان المركزي  )  -

 :(Regional Awards ) جوائز إقليمية

 World Union of Arab  ) العربالجوائز الممنوحة من اإلتحاد الدولي للمصرفيين 
Bankers) : 

جائزة المصرف األقوي في المساهمة في تطوير الرفاه اإلجتماعي والتميز في المسئولية  -
 م .7102اإلجتماعية 

جائزة اإلنجاز والتميز من حيث المساهمة في تطوير اإلقتصاد اإلجتماعي علي مستوي  -
 م7102المصارف العربية في العام 

 م.7102المصرف األقوي من حيث المساهمة في تطويراإلقتصاد اإلجتماعيجائزة  -

قد منح االتحاد الدولي للمصرفين العرب )بيروت( المصرف جائزة  7102وفي يوليو  -
 . للمرة الثانية على التوالى  التميز في تطوير االقتصاد االجتماعي



16 

 

 عضو برنامج اإلتفاق العالمي الشبكة اإلقليمية للمسئولية المجتمعيةالجوائز الممنوحة من 
 لألمم المتحدة بمملكة البحرين :

منحت المصرف جائزة المسئولية اإلجتماعية على مستوى المصارف اإلسالمية للعام   -
  مملكة البحرين . م7102

م منحت المصرف جائزة المؤسسة المالية الملتزمة بالمسئولية 7102وفي العام  -
 . مملكة البحرين  – )إلتزام (اإلجتماعية بالمصارف اإلسالمية 

 :( Regional Commendations )إشادات إقليمية 

 الشبكة العربية للتمويل األصغر )سنابل(  -

صنفت المصرف كواحد من أكبر عشر مؤسسات لتقديم خدمات التمويل األصغر فى 
 . العربيالعالم 

 الصندوق العربى لإلنماء اإلقتصادى واإلجتماعى .  -

  .تقديم التمويل األصغر في تأهيالً أفاد بأن المصرف من أكبر المؤسسات السودانية 

 .  جامعة الدول العربية معهد التخطيط العربي -

 إشادة وزيرة الشئون اإلجتماعية والعمل ووزيرة الدولة بالمالية بالكويت . -

 إشادة رئيس اإلتحادية النقابية للعاملين بالبنوك الجزائرية . -

 جدة  لتنميةل بنك االسالمىلالتابع ل للتضامن صندوق االسالمىالاشادة  -

 :(International Commendations)عالمية إشادات 

 : المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء )سيجاب( التابعة للبنك الدولى   -

 ويل األصغرالتم فيأقرت بأن تصنيف السودان يأتي في المرتبة الثانية على نطاق العالم 
 يفمن حيث الوصول للمستهدفين من التمويل بعد بنغالديش والدولة الرابعة  اإلسالمي

ولبنان وبنغالديش وذلك بفضل جهود  اندونيسياالمحفظة القائمة للتمويل األصغر بعد 
بتمويل خدمات التمويل  االرتقاءفي  االجتماعيةوالتنمية  االدخاروإسهامات مصرف 

 من حجم التمويل األصغر القائم بالسودان .  %.724بلغت مساهمته  حيثاألصغر 

 

 اشادة بعثة البنك الدولى للشمول المالى . -

 :  ةــــــخاتم

وما قا به من  في السودان هذه مالمح عامة عن أداء مصرف االدخار والتنمية االجتماعية      

ح لخدمة الشرائفي مجال المسؤولية المجتمعية، والتوظيف األمثل بتوجيه التمويل شراكات 

الضعيفة في المجتمع، والمساهمة بذلك في تخفيف حدة الفقر.. وهي جهود متطورة، تبني على 
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خبرات تراكمية، أهلت المصرف لهذه المكانة التي يحظى بها إقليمياً، وأهلته ليكون األول في 

 التمويل األصغر ورائد الصيرفة االجتماعية في السودان.

 ،،،      وهللا الموفق،،،     


