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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كة والمسئولية المجتمعيةاالمؤتمر العالمي  للشر

 للمؤسسات المالية والمصارف االسالمية

 نبذة تعريفية عن المصرف

 نشأة مصرف المزارع التجاري

يحتل مصرف المزارع التجاري اآلن موقعاً متقدماً بين منظومة المصارف العاملة بالبالد من      

إلي جانب امتالكه ألكبر قاعدة مساهمين ومزاوجته ما بين العراقة  حيث مركزه المالي ونشاطه

تأسس  ذيوالحداثة والعلم والخبرة  فهو نتاج لدمج مصرفين كبيرين هما البنك التجاري السوداني ال

م كأول مصرف وطني سوداني ، وبنك المزارع لإلستثمار والتنمية الريفية الذي 0691في العام 

 م بهدف النهوض بالقطاع الزراعي والقطاعات اإلنتاجية األخري .0661تأسس في العام 

م بمسمى مصرف المزارع التجاري الذي 0661وتم دمج المصرفين في أغسطس من العام      

ا من اكبر المؤسسات المصرفية بالبالد من حيث قاعدة المساهمين العريضة والمتنوعة أصبح بعده

مساهماً وإنتشاره في معظم واليات السودان . وتقديمه ألحدث الخدمات  000111من وعددهم اكثر 

المصرفية حيث كان المصرف سباقاًفي هذا المجال من خالل خططه اإلستراتيجية التي تتضمن 

واألهداف الحالية والمستقبلية ، والتي تخدم خطط وأهداف االستراتيجية القومية الة الرؤية والرس

 للبالد .

 : السمة القانونية للمصرف

 سهماً  . 01101110111 شركة مساهمة عامة بإجمالي أسهم بلغت

 : رأس مال المصرف

 جنيه سوداني 01101110111    رأس المال المصرح به

 جنيه سوداني 0 1101110111     رأس المال المدفوع

مليون جنيه سوداني  اآلمر الذي قاد المصرف إلي  011بلغ رأس مال المصرف المدفوع       

مصاف المصارف ذات المالءة المالية من حيث معايير التصنيف العالمي ومعايير البنك المركزي 

والقطاعات اإلنتاجية ذات األولوية وقد تمكن المصرف من توظيف الموارد في تمويل القطاعات 

 وتحقيق أرباح للمستثمرين والمساهمين وذلك بفضل استراتيجية المصرف للمصرف استراتيجية .
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 رؤيتنا :

تقديم خدمة مصرفية شاملة متميزة خدمة للمجتمع وتعزيزاً لحقوق المساهمين وأصحاب       

 المصلحة اآلخرين .

 رسالتنا :

مصرف المزارع التجاري مؤسسة مصرفية تعمل علي تقديم خدمات مصرفية شاملة ومتميزة     

 لكافة شرائح المجتمع مع اإلهتمام بحقوق أصحاب المصلحة والشركاء وصغار المنتجين .

 قيمنا الجوهرية :

 . نتبنى سياسة الباب المفتوح 

 . نحن نقدر اآلداء المتميز 

  الموظفين ونقيس رضاهم .نحن نعمل علي كسب والء 

 . نحن نعامل عمالئنا كشركاء 

 . نحن نعمل علي أن نكون مستشارين ماليين للعمالء 

 . ترسيخ روح اإلنتماء وتعزيز مبادئ األمانة والمصداقية والشفافية بالمصرف 

 . ترسيخ مبدأ االلتزام بالمسئولية المجتمعية 

 

 أهم سياسات المصرف لدرء المخاطر :

يعمل مصرفنا مع بنك السودان المركزي بكل شفافية تنفيذاً لمنشوراته وسياساته . ونحن من      

أوائل البنوك التي أنشأت إدارة المخاطر وعملت علي ايجاد لجان متخصصة لمتابعة اآلداء التنفيذي 

اسات ، السي: اللجنة التنفيذية ،  لجنة وإحكام الرقابة علي العمل المصرفي عبر عدة لجان نذكر منها 

لجنة الضبط والمراجعة ، لجنة التدقيق وتقييم المخاطر . مع التطبيق الصارم لسياسات بنك السودان 

 ألنها صمام األمان لكل مصرف وحماية له من التدهور واإلنهيار .المركزي 

ويتابع بدقة كافة اآلليات الالزمة لتطبيق منشورات الضبط المؤسسي واإللتزام بضوابط      

 وجهات نظم الرقابة الداخلية في الفروع واإلدارات مثال :وم

 الحوكمة : (أ)

تعنى بوضع الضوابط ووسائل الرقابة بطريقة تضمن حسن إدارة المصرف بما يحافظ علي       

ويحد من مخاطر التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذين  مصالح األطراف ذات العالقة
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واستغالل مقدرات المصرف لصالهم . وذلك من خالل توزيع المسئوليات والمهام المختلفة 

وتنظيم العالقة بين االدارة  التنفيذية واألطراف ذات العالقة والتركيز علي المساهمين وخاصة 

ن المجلس بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمصرف وتفصيل ، تزويد لجا األقلية منهم واألجانب 

 وائح الداخلية والمالية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .لتزام باللدور إدارة التدقيق الداخلي واإل

 : سياسة مكافحة عمليات غسيل األموال (ب)

عمليات غسيل حرصاً علي سالمة العمل المصرفي وحماية المصرف من مخاطر االستغالل في       

 األموال وإستناداً علي واجبات البنك المركزي الرقابية ، جاءت سياسة المصرف لمكافحة

 غسيل األموال والتي اهتمت بعمل اآلتي : 

 . تقديم التوجيه واالرشاد لضمان االلتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية 

 اعد علي الكشف المبكر عن أي حاالت اشتباه تم تصميم نظام آلي من قبل إدارة التقنية والتي تس

واالبالغ عن أي محاولة الستخدام خدمات المصرف في عمليات غسيل أموال أو تمويل اإلرهاب 

. 

 سات التمويل :اسي

لتمويل القطاعات المختلفة والضوابط والشروط وسياسات التمويل تضم السياسة السنوية          

م الزراعي الصيفي وسياسة تمويل الموسم سسياسات تمويل المو األصغر وتمويل الخريجين بجانب

 وي .تالزراعي الش

 سياسة االنتشار الجغرافي والشمول المصرفي :

تبنى المصرف سياسة لالنتشار والشمول المصرفي عبر الفروع والتواكيل والوكالء الرئيسين      

 والوكالء الفرعيين والصرافات ونقاط البيع .

 : المسئولية اإلجتماعيةتعريف 

 تعرف المسئولية لغة :

المسئولية )حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعتُه( أما اصطالحاً فقد عرفها الشافعي      

هللا تعالى عليه اإلنسان ليصلح للقيام برعاية من كلفه هللا به من جبل بأنها األستعداد الفطري الذي 

أمور تتعلق بدينه ودنياه فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الثواب وان كان غير ذلك حصل له 

 العقاب 
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 المسئولية اإلجتماعية لغوياً هو :وتعريف 

 ال أتاها .ما يكون به اإلنسان مسئوالً ومطالباً عن أمور أو |أفع     

 تعريف المسئولية اإلجتماعية للشركات :

ثمة تعريفات أو جهات نظر متباينة لـ) المسئولية اإلجتماعية لشركات( وفي تحديد شكل هذه      

تذكير للشركات بمسئولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب  المسئولية . فالبعض يراها بمثابة

إليه بينما يرى البعض اآلخر ان مقتضي هذه المسئولية ال يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها 

المنفردة تجاه المجتمع . ويرى آخرون أنها صورة من صور الشركات صاحبة الشأن بإرادتها 

 اجبة علي الشركات .. إال أن كل اآلراء تتفق علي وجود هذه المسئولية .المالءمة اإلجتماعية الو

ومن المتفق عليه أن الشركات التجارية واالقتصادية والمالية الوطنية والدولية علي حد سواء      

ليست بشركات خيرية ، والبد هاجسها األول لتحقيق أكبر عائد من الربح علي أصحابها . ومن هنا 

قيق الربح حتبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسئولياتها االجتماعية واألخالقية حتي ال يكون ت

لمساواة في االجور اعائداً عن أمور غير مقبولة اخالقياً او قانونياً كتشغيل األطفال واالخالل ب

 والحرمان من الحقوق األساسية للفرد .وظروف وشروط العمل 

وفي الواقع فقد عرفت المسئولية االجتماعية للشركات من قبل العديد من األبحاث والمنظمات      

 تعرف بأنها :لدولية ، فطبقاً للبنك الدولي ووالهيئات ا

ن خالل العمل مع موظفيهم م" التزام اصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة 

رة اجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجموعائالتهم والمجتمع المحلي وال

 ويخدم التنمية في آن واحد .

سبة للمجلس العالمي للتنمية المستدامة فيعرفها بأنها اإللتزام المستمر من جانب الشركات أما بالن      

بالتصرف أخالقياً والمساهمة في التنمية اإلقتصادية والعمل علي تحسين الظروف المعيشية لحياة 

ة للمسئوليوهناك العديد من التعريفات . جتمع عموماً مالقوى العاملة وأسرها . والمجتمع المحلي وال

المجتمعية التي تختلف باختالف وجهات النظر في تصوير هذه المسئولية إال أن كل هذه اآلراء تتفق 

سؤولية ضمن أولويات التخطيط اإلستراتيجي معلي أن المسؤولية المجتمعية هي ثقافة االلتزام بال

ثة لتنمية المستدامة بأبعادها الثال. وتوفير الدعم والمساندة التامة من قبل اإلدارة العامة تجاه اللمؤسسة 

 اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية .

أن القطاعات اإلقتصادية حول العالم باتت ال تهتم فقط باألهداف الربحية  وهناك اشارة الي    

ألنشطتها دون تحقيق األهداف اإلجتماعية ، فهي اآلن تسعى لتحقيق التكامل بين التنمية اإلقتصادية 

سؤولية المجتمعية التي تستخدم كأداء لتقييم اآلداء مبالاإلجتماعية ما أدى إلي ظهور ما يسمى  والتنمية

 .ك المنظمات لاإلجتماعي لت
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 الهدف اإلستراتيجي :

تحقيق أفضل درجات الحماية المجتمعية والعدالة بتبني مبادئ التكافل والتراحم والشفافية      

 اسبة إلنفاذ المسؤولية اإلجتماعية .نوالوسائل المع الضوابط ضوالمراقبة والمساءلة وو

 األهداف العامة :

 تعزيز القيم الُمثلى في المجتمع عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع    (أ)

 المدني . 

حّث األفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بإنفاذ دورهم المنصوص عليه    (ب)

 ولية سؤفي المئ

 اإلجتماعية . 

 تحقيق االستقرار االجتماعي  وتخفيف حدة الفقر عن طريق تقديم الخدمات المتخلفة . )ج( 

 دعم إحترام مواثيق حقوق اإلنسان المعلنة دولياً وحقوق اإلنسان المكفولة في الضرورات  )د( 

 الشرعية الخمسة . 

 المرأة ، األطفال وكبار السن" .توفير وسائل الرعاية المناسبة للجميع " الشباب ،  )هـ( 

 التوازن البيئي . )و( 

 ترسيخ مبادئ حماية البيئة والمحافظة عل الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة .    

 :مبادئ المسئولية اإلجتماعية 

 التجارية دعم حماية حقوق اإلنسان المعلنة دولياً واحترامها .يتعين علي المؤسسات    (0

 عليها التاكد من انها ليست صالحة في انتهاكات حقوق اإلنسان .يتعين    (1

 الحق في بواالعتراف الفعلي يتعين علي المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات    (0

 . الجماعية  ةالمساوا

  .جميع أشكال السخرة والعمل الجبري يتعين عليها القضاء علي    (0

 لعمل األطفال  .يتعين عليها اإللغاء الفعلي    (5

 . علي التمييز في مجال التوظيف والمهن عليها القضاء يتعين    (9

علي المؤسسات التجارية التشجيع علي اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات  يتعين   (0

 البيئية 
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 بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة عليها االضطالعتعين ي   (1

 ير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها .عليها التشجيع علي تطويتعين    (6

 يتعين علي المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله بما فيها االبتزاز والرشوة  (01

 ؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية :سمجاالت الشراكة والم

البنوك االسالمية خرجت بوظيفة البنك من مجرد وسيط يستقرض ويقرض إلي وظائف        

مؤسسات تجارية وصناعية وتنموية تتعامل في كافة األنشطة التي اباحتها الشريعة وعرضه من كل 

 ذلك لحلو الكسب ومّره أي الربح والخسارة .

 اهم هذه المالمح والمجاالت :

 ئات المجتمع .تتعامل مع كل الشرائح وف (0)

 قوة المساهمة في دفع عجلة تنمية البالد والنهوض بمستوى الفرد روحياً ومادياً . (1)

كما ثبت إمكانية أن يكون لها دور في اإلستقرار اإلقتصادي وتجاوز األزمات المالية ألنها  (0)

 تتعامل مع الناتج والقيم الحقيقية وليس الدفترية .

واستثماري وتعاوني وتكافلي تشاركي مسؤول  كما انها جاءت وقامت علي فكر تنموي (0)

 بأدوات مبتكرة نذكر منها :

 المشاركة واقتسام الناتج ربحاً أو خسارة دون اعتباراً للتعثر .  (5)

 صيغ البيع : (أ)
 وهي الصيغ التي يكون الغرض منها تمليك العين والمنفعة أو المنفعة فقط ومثال ذلك :

 صيغة البيع   . (0)

 ( صيغة بيع السلم   1) 

 ( صيغة بيع المرابحة  0) 

 ( صيغة بيع المرابحة  لآلمر بالشراء 0)

 ( صيغة المقاولة 5)

 ( صيغة عقد االستصناع  9) 

 ( صيغة المتاجرة 0)

 ( صيغة اإلجارة بنوعيها .1)
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ومالمح المسؤولية المجتمعية لهذه الصيغ أي أرباح المصرف منها ثابتة ال تزيد بسبب       

 التأخر أو التعثر في السداد كما فيها نظرة إلي ميسرة 

 أي المشاركات : -صيغ الشركات  (ب)

وهي التي تستهدف اإلشتراك في العمل والربح والشركة في ذاتها وقد تكون عقد ، بأن يتعاقد       

ماعة علي القيام بعمل استثماري يساهمون فيه بالمال والعمل ويشتركون في النتائج سواء كانت ج

 ربحاً أو خسارة ومن أمثلة هذه الصيغ :

 صيغة المشاركة الدائمة . (0)

 صيغة المشاركة المؤقتة المتناقصة . (1)

 صيغة المضاربة . (0)

 صيغة المزارعة . (0)

 صيغة المساقاة . (5)

قاعدة الغنم بالغرم أي الربح والخسارة وهذا من مالمح المسؤولية  وعقود هذه الصيغ تحكمها     

 المجتمعية إلقتسامهم الربح وقبولهم الخسارة .

داعمة للمصارف اإلسالمية في مجال معايير المحاسبة والمراجعة ظهرت مؤسسات ومنظمات      

دمات واستقرار صناعة الخوالمعايير الشرعية ومعايير للهيئات التنظيمية واالشرافية لضمان سالمة 

المالية المصرفية االسالمية وحماية لها من المخاطر ساعد ذلك المصارف اإلسالمية لتحقيق بعض 

ؤولية المجتمعية مثل المؤسسية ، الحوكمة ، اإلفصاح ، الشفافية ، سأهداف ومبادئ الشراكة والم

 المرجعية المعيارية ، التصرفات األخالقية ... الخ .

 :المنظمات والمؤسسات هي ه ذمثل ه

( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية 1)  ّ– 

 :   (AAOIFI)ايوفي 

هي إحدي أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية اإلسالمية ، أيوفي      

بالغة األثر علي رأسها م ومقرها الرئيسي مملكة البحرين ولها منجزات مهنية 0660أسست عام ت

معياراً حتي اآلن في مجاالت المحاسبة والمراجعة وأخالقيات العمل والحوكمة  011إصدار 

لمعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من باإلضافة إلي ا

ن المؤسسات األعضاء ، من بينها الدول باعتبارها الزامية او ارشادية / كما تحظى الهيئة بدعم عدد م

المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب 

دولة ، وتطبق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية اإلسالمية الرائدة في  05القانونية من اكثر من 
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من التجانس للممارسات المالية االسالمية علي  مختلف أنحاء العالم ، والتي وفرت درجة متقدمة

 مستوى العالم .

 :  IFSBمجلس الخدمات المالية االسالمية 

نوفمبر  0مقره في كوااللمبور ، افتتح رسمياً في مجلس الخدمات المالية اإلسالمية الذي يقع      

عمل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بوصفه يم ، 1110مارس من عام  01م وبدأ عمله في 1111

هيئة دولية واضعة للمعايير  للهيئات التنظيمية واإلشرافية التي لها مصلحة مباشرة في ضمان سالمة 

اق سوواستقرار صناعة الخدمات المالية اإلسالمية التي تضم بصفة عامة قطاعات المصرفية ، وأ

ه يعمل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية علي تطوير رأس المال والتأمين وفي إطار تأدية مهمت

صناعة خدمات مالية إسالمية تتسم بالحصافة والشفافية من خالل إصدار معايير جديدة أو تكييف 

 المعايير الدولية القائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها والتوصية باعتمادها .

ت المالية االسالمية يعد متمماً لعمل لجنة بازل للرقابة بناًء علي ماسبق فإن عمل مجلس الخدما     

 المصرفية والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية واإلتحاد الدولي للمشرفين علي التأمين .

 

ؤولية المجتمعية في مصرف سأفضل الممارسات في مجال الشراكة والم

 المزارع التجاري :

 تجارب رائدة في المصرف :

علي العاملين التجاري أوالً : مجاالت المسؤولية المجتمعية لمصرف المزارع 

 رف :بالمص

 : نحسب شروط خدمة العاملي (0)

 رئ ... الخ وراالسلفيات )السكن ، السيارات ، الط استحقاق (أ)

 استحقاق العالوات  )سنوية ، طبيعة العمل ، الشهادات العلمية ( (ب)

 عالوة األبناء والبنات .  )ج(

 كامل لكل األسرة وكفالة الوالدين بضوابط محددة .العالج التكافلي ال  )د(

بند الخدمات  اإلجتماعية لمقابلة المناسبات اإلجتماعية مثل الزواج ، الوالدة ، وفاة األقارب  ( 1)

 من الدرجة األولى .

 بند الحوافز للموظف الفرد علي عمل غير تقليدي متميز . (0)
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عية للمصرف علي غير العاملين ؤولية المجتمسثانياً :مجاالت الم

 :فيه

وممتلكاته الخاضعة للزكاة سنوياً وتدفع لديوان  موالهيقوم المصرف بإخراج زكاة ا (0)

 الزكاة .

هناك بند مرصود بموازنة المصرف للتبرعات والمنح للفقراء والمساكين لسداد مثل  (1)

ما يعينه علي الحياة  : مصروفات ورسوم تعليم األبناء ، مصروفات العالج وكافة

 الكريمة الشريفة لشراء وسائل انتاج .

ت ، القوافل اتبرعات مساهمة في بناء المساجد ، المستشفيات ، المدارس والجامع (0)

 الصحية ، القوافل الثقافية ، األندية الرياضية .

الممارسات في الشراكة والمسؤولية المجتمعية في مصرف ثالثاً : 

 :الل محور التمويل المزارع التجاري من خ

والمسؤولية المجتمعية وتطبيق مبادئها انطالقاً من حرص المصرف علي تحقيق أهداف الشراكة       

 كان ذلك علي النحو األتي :

 هيكل المستفيدين مختلف االعمار ذكور وإناث لشركات ورجال أعمال وصغار منتجين . (  0)

 جغرافياً تم منح التمويل لكل واليات البالد حتي الواليات التي ليس للمصرف فروعاً بها كما  ( 1)

 ذلك في المدن والقرى والريف . تم  

وتم التمويل لكل القطاعات اإلنتاجية والخدمية بالتركيز عل ذات البعد اإلجتماعي بنسب  (  0)

 تية ...................% الزراعي ....% الصناعي ...........% والبنيات التح

 وقد تم التمويل خالل ثالثة محاور :

 محور البعد اإلجتماعي . (أ)

 محور التمويل األصغر والصغير .. (ب)

 محور تمويل الخريجين .              )ج(

 التمويل من خالل محور البعد اإلجتماعي 
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 المشروعات ذات البعد اإلجتماعي :

يعطي المصرف إهتماماً كبيراً لتمويل المشروعات ذات البعد اإلجتماعي وفي هذا اإلطار فقد      

خازن األدوية ، مقام المصرف بتمويل العديد من المشروعات المستشفيات والمراكز الصحية و

 شبكات المياه والكهرباء ، شبكات الطرق والكباري ، السكن الشعبي واإلقتصادي ، تمويل وسائل

المؤسسات  فياإلنتاج والمواد االستهاللكية للتنظيمات األهلية والجمعيات ونقابات وهيئات العاملين 

 والشركات .

 

 سياسة اإلنتشار الجغرافي والشمول المصرفي :

تبنى المصرف سياسة لإلنتشار والشمول المصرفي عبر الفروع  والتواكيل 

والصرافات ونقاط البيع .والوكالء الرئيسيين والوكالء الفرعيين   
 

: أهم محاور ومجاالت المسئولية االجتماعية ومساهمات مصرف المزارع التجاري       

 ً  بالوصول اإلجتماعية المسؤولية أهداف تحقيق على المصرف حرص من إنطالقا

بتقديم التمويل  المصرف قام فقد المستفيدين من المشاريع التمويلية من عدد ألكبر

 تعدى بل المختلفة السودان واليات فى فروعه كافة عبر وتمويل الخريجيناالصغر 

 كردفان جنوب كوالية للمصرف فروع فيها التوجد التى المناطق بالوصول ذلك

 لتمويل األصغر التمويل مؤسسات مع مضاربات فى بالدخول دارفور وغرب

المناطق . بتلك الخريجين  

للتمويل األصغرمتفوقاً على من محفظته التمويلية  %22خصص المصرف  .1

من محفظة تمويل  %12الربط المحدد من البنك المركزي ، )المحدد بنسبة 

كل مصرف( ، حيث غطي التمويل عدة أنشطة في مجال التمويل األصغر 

والصغير مثل مشروعات البعد االجتماعي ، السكن االقتصادي لمحدودي 

مشروعات البنية التحتية  من الدخل ، توطين المهجرين من السدود المختلفة و

 طرق وكباري وخطوط كهرباء ومياه ومشروعات الصحة والتعليم .

 ومشروعات صحة وتعليم.وخطوط كهرباء ومياه  .2
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واهتماما بالريف وتطويره وتخفيف حدة الفقر وتطوير االنشطة السائدة فيه تم  .3

حوالي للمشروعات الريفية اي 2712ل المنفذ في العام يمن التمو %07توجيه 

مليون جنيه من جملة التمويل الكلي الممنوح للتمويل االصغر توزعت 2.52مبلغ 

مليون  2.51لوالية الخرطوم اي حوالي مبلغ  %37علي الواليات المختلفة  و

من التمويل للقطاع الزراعي بشقيه النباتي  %23خصص المصرف  جنيه

لبقية  %62وللقطاع الخدمي، %12للقطاع التجاري ،و %.1والحيواني ،و

 ة من صحة وتعليم وخدمات .القطاعات المختلف

من التمويل للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني %36خصص المصرف 

لبقية القطاعات  %32للقطاع الخدمي و %10للقطاع التجاري  و %.1

 المختلفة مثل القطاع الصناعي والحرفي والمهنيين .

 

 المشروعات ذات البعد االجتماعي :

اهتماماً كبيراً لتمويل المشروعات ذات البعد االجتماعي وفي هذا  يعطي المصرف

المستشفيات والمراكز الصحية  االطار فقد قام المصرف بتمويل العديد من المشروعات 

ومخازن األدوية ، شبكات المياه والكهرباء ، شبكات الطرق والكباري ، السكن الشعبي 

تاج والمواد اإلستهالكية  للتنظيمات األهلية والجمعيات واإلقتصادي، تمويل وسائل اإلن

 .ونقابات وهيئات العاملين في المؤسسات والشركات 

(المبلغ باالف الجنيهات)      مشروعات البعد االجتماعي :  

 6102 6102 نوع المشروع 

 437.133 242.131 مشاريع المياه والكهرباء

 113.333 227.111 الطرق

111.73 التعليم  44.733 

 231.423 17.113 السكن االقتصادي

 131.231 434.211 مشاريع اعادة التوطين

 113.171 121.131 الجملة
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  -الجدول يوضح الواليات المستفيدة من التمويل ومبلغ التمويل : 

 
مليون جنيه –حجم التمويل  اسم المشروع   

مياه األبيض    25,716,446 

مياه كسال    80,260,516 

 25,000,000 مياه القضارف

 28,331,760 كهرباء شمال بحري 

والية نهر النيل   -تشييد سوق الدامر   50,000,000 

النيل األبيض -تشييد مراكز صحية الشرطه   2,640,260 

 90,007,560 كهرباء الخيار المحلي  )قري سد مروي (

 33,540,000 تاهيل مدارس +مراكز صحية +محطات صرف صحى

 508,500,000 مشروعات قري اعادة التوطين وحدة تنفيذ السدود 

 843,996,542 اإلجمـــــالي 

 

 

 المشاريع الممولة من المصرف :

( جنيه لفا)  

 الجهة مبلغ التمويل اسم المشروع

 شمال بحري 7,421,313,3 تطوير أراضي زراعية

التصنيع  –مجمع الزرقاء الهندسي 

  الحربي

 الخرطوم  212,243,111,74

بنك الثروة –محفظة المدينة الرياضية   الخرطوم  43,333,333  

وسط دارفور –محفظة السكن الشعبي   زالنجي  7,333,333  

الوالية  –محفظة السكن الشعبي 

  الشمالية

 الدامر  1,333,333

    مشروعات وحدة تنفيذ السدود :

 كل واليات السودان  274,133,733  ( محطات مياه27حفر وتشييد عدد )
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مشروعات الهيئة القومية للطرق 

:والجسور   
    

أم عضام –طريق الصفا   والية الجزيرة  71,122,114  

الصوفي -طريق ابو حليف   والية النيل األبيض  73,333,333  

العوامرة -طريق الربع   والية النيل األبيض  71,117,277  

بارا -طريق الصادرات ام درمان   والية شمال كردفان  11,333,333  

العواتيب -طريق المصورات   والية نهر النيل  73,371,113  

أم الطيور –طريق المتمة   والية نهر النيل  273,333,333  

كريمة -طريق ابو حمد   الوالية الشمالية  212,333,333  

      مشروعات تنموية والية شمال دافور :

الفاشر تشييد طرق داخلية مدينة  الفاشر  44,371,711,34  

( محطة كهرباء4تشييد عدد ) محلية أم كدادة ، مليط ،   12,233,711,33  

 كبككابية ، امبرو

      مشروعات تنموية والية نهر النيل :

 عطبرة –الدامر   24,131,431,33  صيانة مستشفى عطبرة –تشييد اسواق 

 محلية البحيرة  7,121,131,71  النيلنهر  –كهرباء مشاريع الخيار املحلي 

 كسال  7,421,117,12  تشييد وتأهيل شبكة مياه القضارف

 كسال  1,313,314,17  املرحلة الرابعة –شبكة مياه كسال 

 والية النيل األزرق  7,314,132,31  تكملة كبري خور التمد

 بورتسودان  7,377,311,34  طرق داخلية –هيئة التنمية البحر األحمر 

 بورتسودلن  4,733.333,33  تشييد شقق فندقية

      مشروعات طرق والية الجزيرة:

 مدني  714,747,11  تكملة تشييد الطرق الداخلية

 الحصاحيصا  13,333,333,33  طرق داخلية والية الجزيرة )محلية الحصاحيصا(

 املناقل  31,131,777,17  طرق داخلية والية الجزيرة )محلية املناقل(

 مدني  13,411,121,11  والية الجزيرة –مي ظير والجهاز الهضامركز املن

 الجنينة  11,413,213,13  ( كباري والية غرب دارفور 3تشييد عدد )

      والية جنوب كردفان –مشروعات تنموية 
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 محليات 1عدد   17,137,133,17  تشييد شبكة مياه وشبكات كهرباء

      مشروعات تنموية والية غرب كردفان :

 محليات مختلفة  1,111,147,33  ( محلية بالطاقة الشمسية2إنارة عدد )

 بابنوسة  7,273,111,33  مشروع طريق املجلد بابنوسة

        مشروعات الصندوق القومي لإلمدادات الطبية:

  الخرطوم  62,102,033,22  تشييد المخزن الرئيسي ومركز تدريب

مخازن بالواليات 8تشييد عدد    واليات مختلفة  44,071,076,16  

 

 

 التمويل االصغر والصغير :

وبرعاية لصيقة من مصرفنا سياسات التمويل الصغير واألصغر تحظي بإهتمام كبير من ان 

رغد بنك السودان المركزي إلخراج شريحة كبيرة من مواطنينا من دائرة الفقر الي اليسر ثم 

.العيش بإذنه تعالي  

ظل المصرف يقوم بدوره الفاعل ودوره الرائد في مجال األنشطة ذات البعد اإلجتماعي وقد 

في مجاالت اإلسكان الفئوي ، مياه الشرب ، اإلنارة باألرياف واألحياء الطرفية ، إسكان 

وغيرها من  المهجرين ، مشاريع تمليك وسائل اإلنتاج  قوت العاملين ، ، تمويل المعاقين

  .األنشطة ذات البعد اإلجتماعي

ألف جنيه  7.األنشطة والمشروعات الصغيرة التي اليتجاوز حجم تمويلها   وقد استهدفت

دوالر( للشرائح الضعيفة التي اليتجاوز حجم اصول كل  277الى  1.7)مايعدل   سوداني 

مليون ج .س . 17فرد منهم   

-ومن خالل ذلك فقد تم :  

لحواته ومروي ومشيخات كتيرة من السودان مثل قري االكهرباء لقري واحياءتوصيل  .6

هندكةوعقولة وسعديك بمحلية دلقو ومناطق اخري بوالية النيل االبيض والخرطوم باجمالي 

 مليون جنيه.05.21مبلغ 
ملت ش قريه أبو طربوش بالواليه الشماليه لمساكن مواطنيتمويل مشروع توصيل الكهرباء  ..

 جنيه . 630,000,00سره بمبلغ أ 62 عدد
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تعمل بالكهرباء وتوفير  دراجةت كهربائيه لمنسوبي عدد من الهيئات بتمليك دراجاتم تمويل  .2

 جنيه. 257.35077مستفيد بمبلغ .22وسيله نقل رخيصه وجيده لعدد
في اطار السعي لزياده دخل العاملين بالمؤسسات والهيئات والنقابات والجمعيات التعاونيه   .0

 .جنيه 6257775777مستفيد بمبلغ 37. وافراد لعددالمصرف بتمويل مواتر نقل بضائع  قام

ات والجامعات بتوفير أجهزه كهربائية تمويل أجهزه كهربائيه لعدد من المؤسسات والهيئ ..

 جنيه..15.7..125منزليه للعاملين بها بمبلغ 
 عدد من واليات السودانتمويل سلع استهالكيه لعدد من المؤسسات والنقابات العماليه في  .6

 جنيه.15.7..05حيث شمل التمويل توفير سله غذاء رمضان وخراف اضاحي بمبلغ 

 فى إستقرارهم على والعمل للمدن الريف من الشباب هجرة من الحد ساهم المصرف فى -

الريف تنمية فى يساعد مما مناطقهم  . 

 المشروعات لتمويل لجغرافىا التوزيع طريق عن واإلجتماعى اإلقتصادى التوازن تحقيق -

المختلفه السودان واليات على المختلفة  . 

وفنية. علمية قدرات ذات مستنيرة المستهدفين كشرائح وإمكانات الطبيعية الموارد إستغالل -   

المحمية البيوت مشروعات خالل من وذلك الموسم غير فى عالية جودة ذات منتجات توفير -  . 

 لمشروعات كنواة  المحمية والبيوت السمكى اإلستزراع كمشروعات رائدة مشروعات تبنى-

تجربتها تقييم بعد أوسع مستوى على تطبيقها يتم  . 

اضافة لذلك  فإن المصرف يقوم بدور رائد وفعال  في دعم األنشطة اإلقتصـــادية والبنيات 

يحفظ للمودعين التحتية األساسية  المختلفة وفقاً لتوجيهات بنك السودان المركزي وبما 

 والمساهمين حقوقهم وأموالهم.

( :المشاريع الممولة في مجال التمول االصغر ( 3)جدول رقم )  

 

 

 المبلغ/الف جنيه نوع المشروع 

 437.133 مشاريع المياه والكهرباء

 221.733 الطرق

 13.733 التعليم

 231.423 السكن االقتصادي

 131.231 مشاريع اعادة التوطين
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 التمويل  االصغر حسب الصيغ االسالمية :

( الف جنيه)   

البيع  المضاربة السلم المقاولة المشاركة المرابحة الصيغة

 اآلجل
 31.918 23.142 113.133 المبلغ

 
4.030 30.984 5.567 

 

 

 

 

 
 الواليات المستفيدة من التمويل االصغر :

/)الف جنيه (مبلغ التمويل  الوالية   
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 991291.2.  الخرطوم

  119.91  البحر األحمر

  92199.1 كسال 

  9229129 القضارف 

  19111. سنار 

  19.52. النيل األزرق 

  991.2. الشمالية 

  .92.9.1 نهر النيل 

  9.15.. شمال وغرب كردفان 

  .5915. جنوب دارفور 

  291.1. النيل األبيض 

  2.9.19. الجزيرة 

  09529221. الجملة 

 

 ج( نوع االنشطة  الممولة :

ثالثية األرجل( دراجات) /) الف جنيه (جملة المبالغ      

اتحاد الزراعين )بحري السوق(دراجات    10..19122  

البرلمانين )بحري السوق( دراجات   105.29222  

الدامر  دراجات  .05229122  

)بورتسودان( تحديث عربات الكارو دراجات   90.129222  

)ليبيا( تحديث عربات الكارودراجات   10.229222  

  712.111  عجالت كهربائية للعاملين بالغابات )الدامر(
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  0,370.111  اجهزة كهربائية للعاملين محلية الدامر )الدامر(

  624.411  اجهزة كهربائية للعاملين وزارة االستثمار )دنقال(

الدامر( -مروي  –الدمازين  –سلة رمضان )الفاو    0,867.020  

القضارف( –الدمازين  –الدامر  –خراف االضاحي )مروي    6,260.111  

 

 

 مشروع التاكسي الحضاري

 عدد المستفيدين البيـــــان 

 273 بورتسودان

 48 االبيض

 44 كسال

 35 الدامر

 25 سنار

 25 مدني

 20 كوستي

 470 اإلجمالي

 

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس

مليون ج– مبلغ التمويل  النــوع  عدد المشروعات عدد المستفيدين 

 ذكــور 1,484 7171, 26,729,853

 إنـــاث 704 992.1 11,679,431

 الجملــة 2,188 19122 38,409,285
 

 

 

:تمويل مشروعات الخريجين   

من المحافظ وهي كأحد البنوك الرائدة  محفظة الخريجين مصرف المزارع التجارى ريدي

الخاصة والتى تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة بين الخريجين من خالل نشر ثقافة العمل الحر  
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وألهمية هذه المحفظة ظلت اإلدارة العليا للمصرف توليها إهتماماَ خاصاَ حيث قامت بإنشاء 

ابع أدائها وحدة خاصة إلدارة هذه المحفظة ودعمتها بالمعينات المطلوبة ألداء عملها وظلت تت

.بدقة   

 ويضم تمويل مشروعات وأنشطة خريجي الجامعات الذين لم يتجاوز ـاريخ تخرجهم
ساعد اإلنتشار الجغرافى لفروع المصرف فى إتاحة الفرصة للخريجين وقد  الثالثة سنوات

لإلستفادة من محفظة الخريجين حيث مثل إجمالى حجم التمويل  واليات السودان المختلفةفى 

. %90من رأس مال المحفظة  بينما مثل تمويل الواليات %00الخرطوم بوالية   

-ومن خالل هذا النشاط :  

خريجاً وخريجة شملت قطاعات التمويل المختلفة  5.77.تم توفير فرص عمل حر لعدد  .17

 وموزعة علي واليات السودان المختلفة. 
الخريجين  أوساط فى الحر العمل ثقافة نشر المقدم من المصرف فى التمويل ساهم .11

 والشباب الذين استفادوا من التمويل.
في  الخريجين لمشروعات الجغرافى اإلنتشار خالل من وذلك المصرفى الوعى نشر .01

  .مناطق السودان المختلفة

وصغار المنتجين من   الخريجين بين البطالة مشكلة حل فى ساهمت عمل فرص تم خلق .00

 الجنسين.

 المعيشى المستوى ورفع الدخل زيادة فى المصرفالمشروعات الممولة من   ساهمت .00

 للممولين .

وخدمات  منتجات من المجتمع إحتياجات توفير فى المشروعات الممولة  ساهمت .05

 .للمنتجات المتنوعة والممولة 

 خالل من وذلك األسرة أفراد لباقى عمل فرص خلق المموله فى المشروعات ساهمت .09

 .  المشروعات المموله  منتجات تسويق

) ( رأس مال محفظة تمويل الخريجين ونسبة توظيفه (1جدول رقم )  

 البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند   البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان 
مليون جنيه 53  رأس المال 

بنك 53  عدد البنوك المساهمة 

مليون جنيه 5,83  مبلغ التمويل )أصل المبلغ( 

551%  نسبة توظيف راس المال 

خريج وخريجة 30311  عدد المستفيدين  
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( التمويل حسب القطاعات )محفظة تمويل مشروعات الخريجين (:2)جدول رقم )  
 

 القطاع أصل التمويل )بالجنيه( النسبة 
50%  التجارى 0501100050 

00%  الزراعى 601900666 

9%  الخدمى 005010111 

0%  الصناعى 0010111 

 النقل 0000511 1

0% مضاربة مؤسسة براعة )جنوب  001110111 

 كردفان(
011%  الجملة 1006160159 

 

( أبرز المشروعات التى تم تمويلها0جدول رقم ))  :   حسب القطاعات (    

 القــــطاع المشــــــــــــــــــــــروعات المنـــــــــــــــــــــــــــــــفذة
السلع اإلستهالكية والمواد الغذائية /المحاصيل /العطور /قطع 

الغيار /األدوات الكهربائية واأللكترونية/األوانى المنزلية 

 /الملبوسات /مراكز توزيع الغاز 

 التجارى

تربية الدجاج الالحم /البياض/األبقار الحلوب/تسمين العجول 

صيد  معداتمزارع اسماك/استزراع سمكي/والضأن والماعز/

األسماك /مدخالت اإلنتاج الزراعى /مراكز الخدمات الزراعية 

/زراعة األعالف/المعدات الزراعية /التقاوى واألسمدة 

 والمبيدات 

 الزراعى

المكتبات /رياض األطفال/مدارس األساس /معاهد التعليم /صالة 

األلعاب /مراكز التجميل /خدمات المناسبات /المغاسل 

السفر /الصيدليات /العيادات /المختبرات  األتوماتيكية /وكالة

 الطبية /المعدات الطبية /الخدمات اإلعالمية 

 الخدمى

تصنيع الطوب البلوك /كمائن الطوب األحمر /تصنيع الثلج 

 /تصنيع الصابون والمنظفات /تصنيع المواد الغذائية 
 الصناعى

ورش تصنيع وصيانة أجهزة التبريد والتكييف /ورش الحدادة 

ش النجارة /ورش الخراطة /ورش خدمات السيارات/صيانة /ور

 أجهزة الموبايالت 

 الحرفى 

 النقل  وافراد مواتر نقل البضائع
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:الزكاة  مال   

بمقدارمبلغ  وممتلكاته الخاضعة للزكاة سنويا يقوم البنك بإخراج زكاة أمواله 

جنية . 57775777.  

:التبرعات واإلعانات  والخدمات اإلجتماعية  -  

يقوم المصرف بتخصيص بند وإعتماد مالي سنويا وبصورة مستمرة  ضمن بنود   

مصروفاته للتبرعات واإلعانات وبند آخر للخدمات اإلجتماعية حيث يتم التبرع من بند 

التبرعات واإلعانات لإلفراد ذوي الحاجات والضرورات المختلفة واإلنشطة المجتمعية 

.ذات النفع الجماعي  

مبلغ لجهات اعتبارية و جهات خيرية وافراد  لمتبرع بها جملة المبالغ ا

.جنيه سوداني 9.119222.  

 امثلة لجهات استفادت من الدعم : 

 منظمة مشكاة الخيرية جمعية القران الكريم

شرق سنار –دعم نفير التعليم  منظمة دار االرقم  

 دعم مسجد المهاجرين مشروع مشاتل قندتو

االجتماعية المؤتمر الرابع للمسئولية  دياليزر لالستيراد والتصدير 

 دعم منظمة ايفاد دعم مركز نامى للدراسات االقتصادية

 مسجد الصفاء /ابراهيم الرفاعى كلية الزراعة جامعة الخرطوم

 منظمة ايقاد المجلس االعلي للدعوة االسالمية

 منظمة التاهيل الطوعي مركز كمال السنى الصحي

مرضى القلبدعم جمعية اصدقاء   منظمة انا السودان 

زراعى%33%54تجارى

خدمى6%

صناعى3%

%4بالجملة

التوزيع القطاعى لتمويل الخريجين
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 دعم جمعية التكافل االجتماعي دعم مركز غسيل الكلي

1دعم مسجد كوريا   دعم خالوي شيخ الفادني 

شرق سنار –دعم نفير التعليم  دعم مرضي جرش  

 مسجد الريان جمعية االخوة السودانية اليمنية

 مسجد الصحافة شرق مجمع الشيخ احمد عبد هللا

11التكافل االجتماعي مربع جمعية   خالوي الشيخ عبد القادر 

  منظمة االيادي البيضاء

 

شهر النشطة المجتمعية التي ينفذها العاملون مثل اإلفطارات الجماعية في ا وهنالك ايضا

خالل شهر رمضان رمضان وأنشطة جمعيات العاملين مثل جمعية القرآن الكريم   

نجح المصرف في تقديم خدمة بطاقة المحفظة الفضية لفئة المعاشيين وتم استقطاب عدد 

معاشي توفرت لهم ميزة استخدام البطاقة وبذلك استطاع ان يخفف المعاناة  0777

 الكبيرة التي تواجه أصحاب المعاشات في صرف معاشاتهم. . 
 

 التوظيف والتدريب وتحسين األجور :

يقوم المصرف بإستيعاب العاملين وفقا للوائح وأسس إختيار كما يقوم بإستيعاب  

الخريجين مؤقتا ألداء الخدمة الوطنية األلزامية وصرف إعانات لهم خالل فترة أداء هذه 

الخدمة والتي تستمر لتسعة أشهر كما يقوم بمنح فرص تدريب للخريجين قد تمتد العوام 

عدد في الخدمة في حالة النجاح في إمتحان ومعاينة اإلختيار و وقديتم بعدها إستيعابهم

.فين وعمالموظ 2217المستفيدين م من فرص العمل :  

 متدرب ومتدربة 2147عدد المستفيدين من التدريب:    (أ)

 213 –طالب متدربين  131عدد المستفيدين من اعادة التأهيل:  (ب)

 خدمة وطنية  مجندى 

 )حاجز كفاءة( خالل العام( موظفاً للدرجة 47تم ترقية عدد) (ت)

  من اجمالى المرتب . %47زيادة المرتبات بنسبة  (ث)

  م . 1321تم منح جميع العاملين العالوة السنوية للعام  (ج)

  م.1321تم منح جميع العاملين الحافز السنوى لعام  (ح)
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( دورة خارج 77( دورة تدريبية داخل المصرف و)14تم اقامة ) (خ)

( 117خارج السودان لعدد )( 11المصرف والمراكز المختلفة و)

  ( عامالً .47موظف و)

: القرض الحسن  

نح قروض حسنة للعاملين بدون إحتساب أرباح عليها وقد تكون لفترات م ويأتي ذلك في 

 -( من العاملين سلفيات مختلفة )منازل777) وقد تم منحطويلة أو قصيرة 

.مليون جنيه 41,171,333طوارىء( فى حدود مبلغ  -سيارات  

1321-1321التمويل في االعوام   )المبلغ باالف الجنيهات(      

م6102العام  القطاع م6102العام    

  137,172  2,471,733  زراعي

  247,273  417,111  نقل وتخزين

تنمية ريفية حرفيين 

  ومهنيين

211,723  211,111  

  774,111  2,321,317  عقاري وبنيات تحتية

  1,721,113  3,213,117  الجملة

 

 

 

 المحافظ التى يساهم فيها المصرف  :-

المحفظةاسم  مساهمة المصرف فى المحفظة/  الغرض من المحفظة 

 جنيه

 759.119.31 انشاء مساكن محفظة صندوق التعميركسال 

محفظة تمويل مشروعات الخريجين 

 الثالثه

 593339333 تمويل الخريجين
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محفظة استكمال مباني المدينة 

1الرياضية   

تكملة مباني المدينة 

 الرياضية 

5303330333 

 093339333 بناء مساكن محفظة السكن االقتصادى 

 39333..709 تمويل شبكات الكهرباء محفظة شبكات الكهرباء نهر النيل 

محفظة مجموعة المستقبل 

 المصرفية 

 303330333 انشطة متعددة

قوت العاملينتوفير سلة  محفظة تمويل قوت العاملين   7393339333933 

محفظة معالجة اراضى مشروع 

 الجزيرة 

شراء اراضى زراعية من 

 المالك

393339333933 

 0339333 دعم انشطة االكاديميه محفظة االكاديمية االستثمارية 

الفاو -محفظة شبكات الكهرباء  91119333. تمويل شبكات الكهرباء 

 393339333. صادر صمغ محفظة الصمغ العربي 

محفظة تمويل اعادة تاهيل شبكات 

 الرى 

تأهيل شبكات الرى بمشروع 

 الجزيرة

593339333 

 -م7112تمويل القطن موسم  محفظة تمويل محصول القطن

م7112  

1193339333 

$93339333. تمويل سكر النيل االبيض محفظة تمويل سكر النيل االبيض   

مساكنانشاء  محفظه صندوق التعمير كسال   739.119.31970 

الشمالية -محفظة االسكان   090339333 انشاء مساكن 

البحراالحمر –محفظة االسكان   192229222 انشاء مساكن 

محفظه تمويل اعاده تاهيل شبكات 

 الري 

 1912292229222 تاهيل شبكات الري بمشروع

نهر النيل  –محفظة االسكان   191229222 انشاء مساكن 
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والية -محفظه شبكات الكهربا

 الجزيره 

 191129222 تمويل شبكات الكهرباء

 192229222 تمويل شبكات الكهرباء محفظه شبكات الكهرباءمحلية بربر

 9202220222 تمويل تصنيع الزيوت النباتية محفظة الزيوت النباتية

 292229222. تمويل توصيل كهرباء  محفظة كهرباء دلقو 

أعاده تاهيل شبكات محفظه تمويل 

 الري

 191229222922 تاهيل شبكات الري

محفظه السكن االقتصادي وسط 

 دارفور 

 9292229222922 بناء مساكن 

 992229222922 تمويل اعالف  محفظه تمويل اعالف الدواجن 

محفظه تمويل صادرات محاصيل 

 زراعيه

تمويل صادرات محاصيل 

 زراعيه 

192229222922 
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 التمويل حسب الصيغ االسالمية :-
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 التفتيش الشرعي للمعامالت االستثمارية والتمويلية للمصرف :

 

المصرف باخضاع جميع معامالته للمراقبة والتدقيق الشرعي بجانب وجود هيئة يهتم 

للرقابة الشرعية مكونة من كبار العلماء والمختصين باحكام الشريعة االسالمية والفقة 
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االسالمي والمعامالت الشرعية  وذلك منذ نشأة المصرف  وقد تعاقب علي لجنة الرقابة 

 الشرعية عددمن العلماء االجالء نذكر منهم علي سبيل المثال :

 برفسير /الشيخ الصديق محمد االمين الضرير.

 د. احمد محجوب حاج نور.

 د. حافظ الشيخ الزاكى .

العلماء واالساتذة :وحالياً تقوم لجنة مكونة  من   

 أ.د / ابراهيم نورين ابراهيم

 د. مصطفي حسبو بشير

 د. سليمان محمد كرم هللا 

بجانب موظف قانونى مختص بالتدقيق الشرعي . حيث تجتمع اللجنة دورياً للنظر في 

المسائل والموضوعات الشرعية واصدار الفتاوي واالرشادات حولها ومراجعة ملفات 

ة بالمصرف والتزامها باحكام الشريعة االسالمية  ومن ثم تضع اللجنة العمليات التمويلي

 التقرير الختامي لمعامالت المصرف الشرعية . 
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 نماذج مصورة من المشروعات التى قام المصرف بتنفيذها في واليات السودان المختلفة :

 توفير مياه الشرب للمهجرين من السدود :

 

 

 مشروعات مياه الشرب:اوال: 
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 ثانيا: مشروعات الطرق والكبارى:
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 ثالثا : مشروعات السدود:

 سد مروى -0

 

 سدى أعالى نهر عطبرة وستيت:
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 مدن اعادة التوطين للمهجرين من السدود:

 

 

 

 

 

 



36 

 

 رابعا: مشروعات التمويل االصغر:

 مشروعات المحافظة على البيئة:
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 صياد بوالية البحر االحمر: 011مشروع قوارب الصيد لعدد 

 

 مشروع مواتر ثالثية لتشغيل الشباب:
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مشروع مواتر ثالثية للمزارعين لنقل مدخالت االنتاج للحقول ونقل المنتجات الى المخازن 

 واالسواق:

 

 ال للوقود فى المزارع حول نهر النيل:ادخال طلمبات مياه تعمل بالكهرباء بدي
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 مشروعات المرأة:

 مشروع محل تجارى:

 

 محل ملبوسات نسائية:
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 مشروعات الرعاة:

 

 مشروعات ذوى االعاقة:
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 مشروع التاكسى الحضارى:

 

 مشروع جملونات الحرفيين:
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 مشروع توفير االضاحى للعاملين بالدولة واصحاب الدخل المحدود:

 

 



43 

 

 توفير االجهزة الطبية لالطباء وفني المختبرات:

 

 ورش صيانة السيارات:
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 خامسا : مشروعات الخريجين:

 مشروع طبيب تخصص طب العيون:

 

 مشروع طبيبة اسنان:
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 مشروعات البيوت المحمية:

 

 مشروعات االستزراع السمكى:
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 مشروعات صناعة الطوب والمواد االسمنتية:

 

 مشروعات انتاج الدواجن:

 

 

 


