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ً
اوال :مرجعيات السياسات
تستند سياسات بنك السودان املركزي للعام  2019ع ى املرجعيات التالية:
 .1دستور جمهورية السودان للعام . 2005
 .2القوان ن واللوائح:
 قانون بنك السودان املركزي لسنة  2002تعديل . 2012
 قانون تنظيم العمل املصر ي لسنة  2004واللوائح املنظمة له.
 قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة  1981واللوائح املنظمة له.
 قانون مكافحة غسل ٔالاموال وتمويل ٕالارهاب لسنة .2014
 قانون املعامالت ٕالالك ﺮونية لسنة  2007واللوائح املنظمة له.

 .3الوثيقة الوطنية ملخرجات الحوار الوط .
 .4الخطط الاس ﺮاتيجية وال ﺮامج:
 الخطة الربع قرنية ). (2031-2007
ٕ الاس ﺮاتيجية الخمسية الثالثة لهيكلة الجهاز املصر ي ).(2020 – 2017
 الخطة العامة الثالثة للدولة ).(2020- 2017
 ال ﺮنامج الخماﺳ لإلصالح ٕالاقتصادي ).(2019 –2015
 برنامج إصالح الدولة ).( 2021 -2017
 ال ﺮنامج ال ﺮك ي لإلصالح الاقتصادي )أكتوبر -2018ديسم ﺮ .(2019
 أهداف منظمة ٔالامم املتحدة للتنمية املستدامة .
 .5موجهات املوازنة العامة للدولة للعام .2019
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ً
ثانيا :أهداف السياسات
ً
تصدر سياسات بنك السودان املركزي للعام  2019مس دفة تحقيق ٕالاستقرار النقدي واملا ي للمساهمة ي
َ
تحقيق النمو املستدام ،وذلك من خالل الاتي -:
 .1كبح جماح التضخم واستقرار املستوى العام لألسعار.
 .2إستقرار سعر الصرف.
 .3تعزيز الثقة ي الجهاز املصر ي من خالل توف ﺮ الاوراق النقدية ال تتناسب مع إحتياجات الاقتصاد.
 .4تعظيم موارد النقد ٔالاجن .
 .5التوسع ي تمويل القطاعات الانتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.
 .6تعزيز ونشر برامج التمويل ٔالاصغر والصغ ﺮ واملتوسط.
 .7تحقيق الاستقرار املا ي والسالمة املالية وٕالايفاء بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل ٕالارهاب و
إنتشار التسلح.
 .8توسيع قاعدة الشمول املا ي .
 .9التحول نحو استخدام وسائل الدفع ٕالالك ﺮوني وتغي ﺮ ثقافة التعامل باألوراق النقدية.
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ً
ثالثا  :محاور السياسات
املحور الاولٕ :الاستقرار النقدي
ٔالاهداف الكلية :
إس ــتقرار املس ــتوى الع ــام لألس ــعار ع ــن طري ــق إحت ــواء مع ــدالت التض ــخم وال ـ ول بمتوس ــط معدل ــه الس ــنوي
ليصــبح ــي حــدود  27.1%وذلــك لإلســهام ــي تحقيــق معــدل نمــو حقيقــي ــي النــاتج املح ــي ٕالاجمــا ي ــي حــدود
.%5.1
ٔالاهداف الوسيطة :
إس داف معدل نمو عرض النقود ي حدود .%36
أدوات السياسة النقدية :
 .1الاحتياطي النقدي القانوني:
إلـزام املصـارف باإلحتفـاظ باحتيـاطي نقـدي قـانوني كأرصـدة نقديـة لـدى بنـك السـودان املركـزي بنسـبة %20
من جملة الودائع بالعملة املحلية و  %20من جملة الودائع بالعملة ٔالاجنبية.
 .2تفعيل عمليات السوق املفتوحة ع ﺮ بيع وشراء الصكوك الحكومية والصكوك املالية ٔالاخرى.
 .3دور بنك السودان املركزي كمقرض أخ ﺮ.
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املحور الثاني :سعر الصرف
الهدف الك ى:
إستقرار سعر الصرف واستدامته من خالل ٓالاتي :
َ
ً
 .1إستمرار الية صناع السوق ي إعالن سعر الصرف اليومي للجنيه السوداني وفقا لقوى العرض
والطلب ي سوق النقد الاجن .
 .2إحكام إدارة بنك السودان املركزي لألموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد ٔالاجن
ً
ً
داخليا وخارجيا.
من خالل تشجيع الصادرات ذات القيمة املضافة

 .3املساهمة ي زيادة عرض النقد ٔالاجن
باستخدام املحافظ التمويلية .

 .4إستكمال توسيع مظلة تأم ن وإعادة تأم ن الصادرات بواسطة الوكالة الوطنية لتأم ن وتمويل
الصادرات.
 .5تطبيق مجاالت التحف املتعلقة بجذب تحويالت السوداني ن العامل ن بالخارج ال يصدرها بنك
السودان املركزي.
.6

يئة البيئة املصرفية لدخول املستثمرين لالستثمار ي مجال الانتاج ألغراض الصادر

ٕ .7الاستمرار ي تحرير املعامالت الجارية ع ﺮ مزيد من الحرية ي التغذية للحسابات والودائع
والتحويالت للمصارف والصرافات وشركات التحاويل املالية .
ٕ .8الاستفادة من أنظمة الدفع ٕالاقليمية لتسوية املعامالت ب ن السودان وشركاء التجارة الخارجية .
ٕ .9الاستمرار ي تعزيز عالقات املراسلة والحصول ع ى خطوط تمويل خارجية .
 .10ترشيد الطلب ع ى موارد النقد ٔالاجن .
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املحور الثالث  :استقطاب واستخدام املوارد
 .1إستقطاب املوارد

ع ى املصارف ٕالال ام باآلتي:
أ .زيادة كفاءة وتنوع الخدمات ال تقدمها إ ى عمال ا ع ﺮ ٓالاتي:
.i

زيادة حجم املوارد املصرفية بنسبة  %20كحد أدنى وزيادة عدد املتعامل ن مع املصارف من
خالل رفع نسبة العائد ع ى الودائع الادخارية والاستثمارية وأي حوافز أخرى.

.ii

تشجيع العمالء ع ى التوسع ي استخدام النقود ٕالالك ﺮونية و وسائل الدفع ٕالالك ﺮوني .

.iii

ٕالاستمرار ي خفض تكلفة املعامالت وتوف ﺮ وسيلة دفع سهلة وسريعة وآمنة مثل البطاقات
املصرفية ،وبطاقة املحفظة ٕالالك ﺮونية والدفع ع ﺮ املوبايل مع الال ام بالضوابط املنظمة
لذلك.

بٕ .الاستمرار ي استقطاب موارد املؤسسات املالية غ ﺮ املصرفية كشركات التأم ن وصناديق املعاشات
والضمان ٕالاجتما ي والتأم ن الص ي وغ ﺮها لتحصيل وتسوية معامال ا ع ﺮ الجهاز املصر ي
باالستفادة من الخدمات املصرفية ٕالالك ﺮونية.
جٕ .الاستمرار ي السماح بفتح فروع جديدة أو مكاتب صرف دون الرجوع لبنك السودان املركزي مع
الال ام بالضوابط املنظمة .
د .إستكمال تبسيط إجراءات فتح الحسابات املصرفية مع مرآعاة متطلبات مكافحة غسل الاموال
وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.
هٕ .الاستمرار ي التوسع الرأﺳ

ي تقديم الخدمات املصرفية من خالل زيادة ساعات العمل ومزاولة

النشاط خالل العطالت مع إخطار بنك السودان املركزي )الرئاسة أو الفرع ي الوالية املعنية(.

6

 .2إستخدام املوارد
أ.

مجاالت التمويل

ع ى املصارف ٕالال ام باآلتي:
 -iتوجيه املوارد نحو القطاعات الانتاجية.
َ
 -iiتحصيل نسبة  %10كقسط أول عند توقيع عقد املرابحة لالمر بالشراء كحد أق

من قيمة

التمويل املمنوح لقطاع الصادر ولعمليات إنتاج السلع والخدمات للقطاع الزرا ي والتعدين
والصنا ي والحيواني وقطاع النقل فيما ي ي قطع الغيار وٕالاطارات وبطاريات الشاحنات والبصات.
 -iiiتحصيل نسبة  %30كحد أدنى من قيمة التمويل بصيغة املرابحة كقسط أول عند توقيع عقد
َ
املرابحة لالمر بالشراء عند تقديم التمويل للقطاعات غ ﺮ املذكورﻩ ي ) (iiأعالﻩ.
 -ivتمويل التجارة املحلية بكل صيغ التمويل مع تحصيل نسبة  %30كحد أدنى ملساهنة العميل ي
حالة التمويل بصيغة املشاركة ونسبة  %30كقسط أول ي حالة التمويل بصيغة املرابحة.
 -vتوجيه مواردها بالنقد الاجن

إلست ﺮاد السلع ذات الاولوية وال تشمل  :القمح ،املشتقات

الب ﺮولية،السكر ،الادوية واملستلزمات الطبية واملواد الخام لتصنيع الادوية ،مدخالت انتاج
القطاع الصنا ى و الزرا ى بشقيه النباتى والحيوانى ،الاليات واملعدات واملاكينات وقطع الغيار
للقطاع الصنا ي و الزرا ي بشقيه النباتى والحيوانى وقطاع النقل والتخزين و الاليات واملعدات
واملاكينات للحرفي ن.
 -viتشجيع فروعها العاملة بالواليات ع ى توجيه  %50من محفظ ا التمويلية للقطاعات الانتاجية
حسب طبيعة النشاط الاقتصادي ي كل والية.
 -viiتشجيع قبول الضمانات غ ﺮ التقليدية كالوثائق الصادرﻩ من شركات التأم ن كضمان ملنح
التمويل املصر ي.
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 -viiiال ﺮك ع ى تمويل مشروعات الشراكة ب ن القطاع العام والقطاع الخاص إلنشاء مشروعات
إنتاجية مش ﺮكة.
 -ixالسماح بتمويل العقارات وفق الضوابط املنظمة مع تحصيل نسبة  %25كقسط اول عند
التمويل بصيغة املرابحة.
 -xإستمرار التوسع ي إستخدام صيغ التمويل ٔالاخرى خالف املرابحة ي تمويل عمال ا لكافة
القطاعات ؤالانشطة الاقتصادية وفق ضوابط وأسس التمويل املصر ي الصادرة من بنك
السودان املركزي.
 -xiتوظيف نسبة التقل عن  %12من املحفظة التمويلية املنفذة خالل العام لكل مصرف للتمويل
ٔالاصغر ً
سواء بالتمويل املباشر بالجملة ملؤسسات التمويل ٔالاصغر أو التمويل الفردى لعمال ا أو
ع ﺮ املحافظ املش ﺮكة وذلك وفق الضوابط املنظمة.
 -xiiع ى مصارف ومؤسسات التمويل ٔالاصغر العمل ع ى:
 (1توجيه  %50ع ى ٔالاقل من املحفظة التمويلية املنفذة للقطاعات الانتاجية
)الصناعة والزراعة بشق ا النباتي والحيواني(
ٕ (2الاستمرار ي ٕالانتشار ٔالافقي ع ﺮ فتح نوافذ وفروع جديدة ووكاالت بنكية ي املناطق
ً
الريفية ،والعمل وفقا للم ات النسبية بالواليات.
 (3زيادة املساهمة ي املحافظ التمويلية املش ﺮكة والصناديق الاستثمارية ذات العالقة
بمبادرات خفض مستوى الفقر وبرامج التمويل ٔالاصغر.
 (4زيادة فرص الحصول ع ى التمويل لفئات املرأة وشرائح الشباب والجمعيات
التعاونية وتنظيمات أصحاب مهن ٕالانتاج الزرا ي والحيواني والحرفي ن وجمعيات
الخريج ن.
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 (5إستمرار التوسع ي إستخدام صيغ التمويل بخالف املرابحة مثل السلم والسلم
املوازي وٕالاستصناع وٕالاستصناع املوازي واملشاركة واملضاربة املقيدة واملقاولة
وٕالاجارة .
 (6تقديم التمويل للقطاعات ٕالانتاجية ع ﺮ سلسلة القيمة وربطها باألسواق.
ٕ (7الال ام بقبول وثائق التأم ن ال

تقدمها وكالة ضمان التمويل ٔالاصغر )تيس ﺮ(

وشركات التأم ن باإلضافة إ ى الكمبياالت والضمانات غ ﺮ التقليدية.
 (8حث عمال ا ع ى إستخدام الحزم ٕالارشادية والتقنية الوسيطة وتقديم خدمات
ً
ٕالاسناد الف للناشط ن اقتصاديا لرفع جودة املنتج.
 (9تشجيع تمويل املشاريع الصغ ﺮة واملتوسطة خاصة املتعلقة بالطاقة البديلة
واملتجددة.
 (10ع ى وكالة ضمان التمويل ٔالاصغر )تيس ﺮ ( توسيع دورها بالواليات.
 (11ع ى الشركة السودانية لتنمية التمويل الاصغر التنسيق والتعاون مع الجهات املانحة
والشركاء لتنمية وتطوير قطاع التمويل ٔالاصغر فيما ي ي بناء القدرات للعامل ن
واملتعامل ن مع املصارف ومؤسسات التمويل ٔالاصغر .
ب.

تكلفة التمويل
لرفع درجة التنافسية ب ن املصارف ي تقديم خدمات متم ة ،ي ﺮك لكل مصرف حرية تحديد
هامش الربح عند التمويل بكافة الصيغ مع الال ام بالضوابط الشرعية .
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ج.

تمويل الجهات الحكومية وأعضاء مجالس إدارات املصارف والشركات التابعة للمصارف

يجوز للمصارف:
 .iمنح تمويل غ ﺮ مباشر للحكومة املركزية عن طريق شراء الشهادات والصكوك الحكومية بنسبة التزيد
عن  %20من محفظة التمويل القائمة ي أي وقت من ٔالاوقات .
 .iiتمويل أعضاء مجالس إدارا ا والشركات التابعة لها أو ال تساهم ف ا بصورة مباشرة أو غ ﺮ مباشرة
وفق الضوابط املنظمة.
د.

القطاعات ؤالانشطة املحظور تمويلها
يحظر ع ى املصارف تقديم التمويل للجهات ؤالاغراض وبالصيغ التالية:
 .iالحكومة الاتحادية ما عد ما ورد ي ج ) . ( i
 .iiالشركات والهئيات العامة الحكومية.
 .iiiشركات صرافات النقد ٔالاجن وشركات التحاويل املالية.
 .ivشراء العمالت ٔالاجنبية.
 .vشراء ٔالاسهم ؤالاوراق املالية.
 .viسداد عمليات تمويلية قائمة أو متع ﺮة.
 .viiالاتجار ي رصيد ٕالاتصاالت واستخداماته.
 .viiiشراء ٔالارا

.

 .ixشراء السيارات عدا ما تسمح به ضوابط وتوج ات بنك السودان املركزى.
 .xتجارة الذهب بكافة أنواعها.
 .xiإستخدام صيغة املضاربة املطلقة.
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املحور الرابع ٕ:الاستقراراملا ي والسالمة املصرفية
 .1املصارف

إٔ .الاستقرار املا ي :
لرفع جاهزية املصارف لتحقيق ٕالاستقرار املا ي والسالمة املالية وتعزيز شبكة ٔالامان املا ي ،ع ى املصارف إتباع
ٓالاتي :
 .iتقوية نظم وإجراءات حماية العمالء.
 .iiتطوير دور الرقابة الذاتية من خالل تفعيل الضبط املؤسﺴ .
 .iiiرفع رؤوس أموالها والعمل ع ى الاندماج الطو ي لتقوية أوضاعها ح تتمكن من املنافسة.
 .ivتعزيز نظام التأم ن ع ى الودائع بتوسيع قاعدة الودائع املؤمنه.
 .vتعزيز جودة نظم املعلومات والتصنيف ٕالائتماني من خالل إدخال كل عمال ا ي نظام وكالة
ٕالاستعالم والتصنيف ٕالائتماني.
ٕ .viالال ام بالضوابط وٕالاجراءات املنظمة الستخدام نافذة تمويل العجز السيو ى املؤقت ببنك
السودان املركزي .
ٕ .viiالال ام بنسبة الانكشاف املقررة ملراكز النقد ٔالاجن وفق الضوابط.
 .viiiال ول بنسبة التع ﺮ املصر ي بحيث التتعدى النسبة املعيارية)  (%6ب اية العام وبناء
املخصصات الكافية.
 .ixتحس ن إدارة سيول ا الداخلية من خالل ٓالاتي:
ٕ (1الاحتفاظ بنسبة ) %10كمؤشر( من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة املحلية
ي شكل سيولة نقدية داخلية.
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ٕ (2الاحتفاظ بنسبة  %5كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة ٔالاجنبية
ي شكل سيولة نقدية داخلية.
 (3يجوز الاحتفاظ بأصول سائلة ى شكل شهادات إجارة البنك املركزى)شهاب  (2وأي
صكوك أخرى يصدرها بنك السودان املركزي و/أو صكوك من أي مصارف أخرى
تصدرها ي إطار عملية تصكيك أصولها و/أو أي صكوك حكومية أخرى و/أو أي
صكوك مؤسسات غ ﺮ حكومية و/أو ٔالاسهم املتداولة ي سوق الخرطوم لألوراق املالية
مع مراعاة الضوابط الخاصة بامتالك املصارف للشهادات والصكوك الحكومية.
ٕ (4الال ام باملوجهات وٕالاجراءات املنظمة لصندوق إدارة السيولة.
 (5تنشيط سوق ماب ن املصارف فيما يتعلق بحفظ الودائع ومنح التمويل بالعملت ن
املحلية ؤالاجنبية فيما بي ا و بيع وشراء ٔالاوراق املالية والنقد ٔالاجن .
 (6العمل ع ى تصكيك أصولها الرأسمالية لتكون أدوات ي سوق ما ب ن املصارف وأداة
للتعامل مع بنك السودان املركزي كمقرض أخ ﺮ.
ب.

نظم الدفع

ع ى املصارف العمل ع ى :
 .iإبتكار منتجات جديدة باالستفادة من نظم الدفع ٕالالك ﺮوني.
 .iiإستخدام املنتجات املصرفية ٕالالك ﺮونية املتاحة وتعزيز الثقة ف ا .
 .iiiإستكمال إجراءات تطبيق نظام الرقم املصر ي العالم ) The International Bank Account
 (Number-IBANللمساعدة ي تعزيز سالمة ودقة املعلومات املالية املصاحبة للحوالات
املصرفية وتسريع عمليات التحاويل ب ن الحسابات .
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 .ivإستكمال التوسع ي دائرة الخدمات املصرفية ٕالالك ﺮونية من غ ﺮ فروع بنكية ) Branchless
 (Bankingوع ﺮ شبكات الوكالء خاصة ي املناطق الريفية وخدمات نظم الدفع املختلفة.
 .vإستكمال التوسع ي مظلة الدفع ٕالالك ﺮوني لدعم مشروعات الحكومة ٕالالك ﺮونية.
 .viزيادة عدد ماكينات الصراف ٓالا ي ب  1850ماكينة جديدة مع مرآعاة الضوابط املنظمة.
 .viiزيادة عدد ماكينات نقاط البيع إ ى  500الف ماكينة مع مرآعاة الضوابط املنظمة.
.viii

يئة البنيات ٔالاساسية لخدمات نظم الدفع ٕالالك ﺮوني املختلفة بالتعاون مع الجهات ذات
الصلة لتسريع وت ﺮة إجراء تسوية املعامالت.

 .ixقبول إستخدام املتاح من البطاقات العاملية املعروفة كالف ا كارد واملاس ﺮ كارد وإجراءات
التسويات الخاصة بمعامال ا وفق الضوابط.
َ
ٕ .xالال ام ع ى الاقل بالحد ٔالادنى من أمن املعلومات املصرفية.
ٕ .xiالال ام باملعاي ﺮ الدولية املطلوبة ي النظم املصرفية للمصارف للتمكن من الربط مع النظم
املحلية وٕالاقليمية والاندماج ى املنظومة العاملية .
 .xiiإستخدام أدوات الدفع الحديثة مثل  (QR، NFC، Contact less،EMV)1وفق املعاي ﺮ
والضوابط املنظمة.
ج .الشمول املا ي): (Financial Inclusion
تعزيز اس ﺮاتيجية الشمول املا ي ونشر ثقافته ،من خالل إل ام املصارف باآلتي:
.i

التوسع ي عرض الخدمات املالية املقدمة من املصارف واملؤسسات املالية وتسهيل
ٕالاستفادة م ا.

.ii

إنشاء شبكات لوكالء املصارف خاصة ي املناطق الريفية.
EMV: Europay, MasterCard, Visa. NFC: Near-Field Communication. QR: Quick Response.
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.iii

إستخدام التكنولوجيا املالية ) (FinTechي نشر الخدمات املالية.

.iv

القيام باملسئولية ٕالاجتماعية فيما ي ي التعريف ب ﺮامج الشمول املا ي

 .2املؤسسات املالية غ ﺮ املصرفية الخاضعة إلشراف بنك السودان املركزي:
ع ى املؤسسات املالية غ ﺮ املصرفية الخاضعة إلشراف بنك السودان املركزي إتباع ٓالاتي :
أ .تقوية نظم وإجراءات حماية العمالء.
ب .تطوير دور الرقابة الذاتية من خالل تفعيل الضبط املؤسﺴ .
ً
ً
ج .توسع شركات الاجارة كما ونوعا ى التمويل وفق الضوابط الشرعية.
د .تعزيز جودة نظم املعلومات والتصنيف ٕالائتماني من خالل إدخال كل عمال ا ي نظام وكالة
ٕالاستعالم والتصنيف ٕالائتماني.
ه .إستخدام املنتجات املصرفية ٕالالك ﺮونية املتاحة كالنقود ٕالالك ﺮونية.
و .إستخدام خدمات نظم الدفع ٕالالك ﺮونية املختلفة مثل نقاط البيع ) (Points of Saleوالتجارة
ٕالالك ﺮونية ) (E-Commerceوالدفع ع ﺮ املوبايل ) (Mobile Paymentوتسريع وت ﺮة إجراء تسوية
املعامالت ب يئة البنيات ٔالاساسية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ز .قبول استخدام البطاقات العاملية املعروفة وإجراء التسويات الخاصة بمعامال ا وفق
الضوابط.
 .3مصارف ومؤسسات التمويل ٔالاصغر :
إٔ .الاستقرار املا ي :
ع ى مصارف ومؤسسات التمويل ٔالاصغر اتباع ٓالاتي :
.i

تقوية نظم و إجراءات حماية العمالء .

.ii

تقوية إدارات املخاطر و املراجعة الداخلية .
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.iii

املحافظة عل نسبة التع ﺮ املصر ي بحيث التتعدى  %6ب اية العام.

.iv

تعزيز جودة بيانات العمالء من خالل إدراجها ي نظام وكالة الاستعالم و التصنيف ٕالائتماني.

ب .نظم الدفع :
ع ى مصارف ومؤسسات التمويل الاصغر الال ام باآلتي-:
.i

إستخدام املنتجات ٕالالك ﺮونية املتاحة.

.ii

التوسع ي استخدام التقنية املصرفية مثل تواكيل نقاط البيع واملحفظة ٕالالك ﺮونية وغ ﺮها.

.iii

ٕالال ام بالحد ٔالادنى من أمن املعلومات املصرفية ع ى ٔالاقل .

ج .الشمول املا ي :
لتعزيز اس ﺮاتيجية الشمول املا ي ع ى مصارف ومؤسسات التمويل الاصغر مراعاة الاتي-:
.i

إدخال نظام منصات الشمول املا ي )نوافذ خدمة مش ﺮكة :بنوك ،مؤسسات وشركات تـأم ن( ـي
املناطق الطرفية والعمل بنظام الفروع املتنقله.

.ii

القيام باملسئولية ٕالاجتماعية فيما ي ي التعريف ب ﺮامج الشمول املا ي.

 .4مكافحة غسل ٕالاموال وتمويل ٕالارهاب وإنتشار التسلح :
ع ى املصارف واملؤسسات املالية غ ﺮ املصرفية ٕالال ام باآلتي:
ً
أ .تطوير الضوابط التنظيمية والارشادات ي مجال مكافحة غسل ٔالاموال وتمويل ٕالارهاب وانتشار التسلح وفقا
للمتطلبات الدولية الصادرة من مجموعة العمل املا ي الدولية ) Financial Action Task Force (FATFوكل القوان ن
واملوجهات املحلية وٕالاقليمية والدولية الاخرى.
ب .إستكمال رفع القدرات وتكوين فهم واضح لالل امات املتعلقة بمكافحة غسل ٔالاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.

جٕ .الاستمرار ي تعزيز ٕالاجراءات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل ٔالاموال وتمويل ٕالارهاب وانتشار التسلح.
د .تقييم مخاطر غسل ٔالاموال وتمويل ٕالارهاب وانتشار التسلح.
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املحور الخامس :تطوير وتعميق أسلمة الجهاز املصر ي واملؤسسات املالية
ع ى املصارف واملؤسسات املالية -:
 .1إحكام التنسيق ب ن هيئات الرقابة الشرعية باملصارف واملؤسسات املالية والهيئه العليا للرقابة
الشرعية.
ٕ .2الال ام بالتطبيق العم ي للموجهات الفقهية ملختلف صيغ التمويل ٕالاسالمي مع ال ﺮك ع ى ما ي ي - :
أ .تنشيط سوق ماب ن املصارف واملؤسسات املالية.
ب .إبتكار أدوات مالية جديدة تساعد ي إدارة السيولة.
ج .إبتكار أدوات وصيغ التمويل بالنسبة للتمويل ٔالاصغر والصغ ﺮ واملتوسط.
د .إعداد مراشد فقهية لصيغ ٕالاجارة وٕالاجارة املوصوفة ي الذمة وٕالاجارة املن ية بالتمليك .
 .3رفع قدرات العامل ن ي الجوانب الشرعية والفقهية املتعلقة بالعمل املصر ي وبصفة خاصة فقه
املعامالت وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
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ً
رابعا  :موجهات عامة
ع ى املصارف واملؤسسات املالية العاملة بالبالد مرآعاة الضوابط التالية:
 .1استخدام مواردها املالية لتقديم التمويل وفق موجهات ال ﺮنامج ال ﺮك ي لإلصالح الاقتصادي وال ﺮنامج
الخماﺳ لإلصالح ٕالاقتصادي.
 .2تجويد الخدمات املصرفية املقدمة لعمال ا و تسريع إجراء التسويات خاصة بالنسبة للشيكات املصرفية
ً
املعتمدة وذلك حفزا ي أتجاﻩ تغي ﺮ ثقافة التعامل باألوراق النقدية .
 .3استيفاء متطلبات قانون ٕالامتثال الضري ع ى الحسابات الخارجية ٔالام ﺮيكية ).(FATCA
 .4وضع خطة عمل ع ى اساس ربع سنوي تشتمل ع ى أهداف كمية محددة وقابلة للقياس لتنفيذ مايل ا
مما ورد باملنشور وتقديمها قبل اية ف ﺮاير 2019م لبنك السودان املركزي  -املكتب التنفيذي للمحافظ -
مع رفع تقرير أداء ربع سنوي يوضح موقف التنفيذ خالل ف ﺮة التتجاوز ٔالاسبوع ن من اية كل ربع.
ً
ً
ع ى جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة بالبالد العمل وفقا ألحكام هذا املنشور اعتبارا من ٔالاول من يناير للعام
ً
 ،2019ويعت ﺮ منشور ســياسات بــنك السودان املركزي للعام  2018الصادر بتاريـ ــخ  31ديسم ﺮ  2017الغيا.

صدر تحت توقي ي ي يوم ٔالاثن ن  23ربيع الثاني 1440هـ املوافق  31ديسم ﺮ .2018

د .محمد خ ﺮ أحمد الزب ﺮ
محاف ــظ بنك الس ـ ـ ــودان املركـ ــزي
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