
 

 11/0101و ت أ/ ب س م/  النمرة:                                                               هـ 1441جمادي األول  7:  التاريخ

                                                       م0101يناير  0:  الموافق

 (2222/ 2منشور رقم )

 الصغير و  منح التمويل األصغر أسس و ضوابطمنشور 

ً
 
لتحقيقًالتنميةًاإلقتصاديةًالمنشودةًوًالتيًيمثلًالقطاعًالماليًالعمودًًالبنكًالمركزيً منًسعيا

تيرةًاإلدماجًًالماليًوًإيصالًالخدماتًالماليةًلقطاعًعريضًمنًالفئاتًالمستهدفةًوًًالفقريًلها،ًوًلتسريعًو

األسسًوًالضوابطًالتاليةًلمنحًبنكًالسودانًالمركزيًصدرًيالمستبعدةًمنًالخدماتًالماليةًالرسمية،ً

ًبالمصارفًوًمؤسسات/شركاتًالتمويلًاألصغرًالعاملةًبالبالد:الصغيرًًوالتمويلًاألصغرً

:
ً
 نطاق المنشور: أوال

ًُيعنيًبهذاًالمنشورًالجهاتًالتالية:

 جميعًالمصارفًالعاملةًبالبالد. .1

مؤسساتًالتمويلًاألصغرًالتيًتقبلًالودائعًوًالتيًوصلتًلإلستدامةًالماليةًوًالتشغيليةًوًلهاًحساباتً .2

 .ختاميةًمراجعةًبواسطةًمراجعًقانونيًلثالثًسنواتًماضية

ً.صغرًاالخرًيمؤسساتًالتمويلًاأًل .3

 
ً
 : التعريفات:ثانيا

ًغيرًتعريف التمويل األصغر:  .1 ًو ًمنًالخدماتًالمالية ًمجموعة ًأنه ًعلي ًُيعّرفًالتمويلًاألصغر "

ًاإلقتصادية" ًالمبادرات ًأصحاب ًو
 
ًإقتصاديا ًالنشطين ًلألفراد ًسقفًالمالية ًيتجاوز ًاال ًشريطة

 .الفًجنيةًسوداني100ًًمبلغًًالتمويل

ً: تعريف التمويل الصغير .2 ًالصغير ًُيعّرفًالتمويل ًأوًً" ًفردية ًبصورة ًالممنوح ًالتمويل ًمبلغ بأنه

أعالهًًً(1)المذكورًًفىًجماعيةًلتمويلًمشروعًأوًنشاطًوًيفوقًحجمهًحجمًسقفًالتمويلًاألصغرً

وًيجوزًللبنكًمراجعةًهذاًًً"ًللعمليةًالواحدةًخمسمائةًًًجنيهًًسودانىًوالًًيتجاوزًًمبلغًًمليونًًو

.السقفًمنً
 
 وقتًآلخرًمتيًماًرأيًذلكًضروريا



 
ً
 التمويل و ضوابط منح  أسس: ثالثا

 سس و الضوابط اآلتية :لل  التمويل األصغر  منح يخضع .1

 .عالهأيجبًاالًيتجاوزًسقفًالتمويلًالممنوحًالسقفًالمذكورً .أ

لمنحًًًً"محفظةًالودائع"ملحفظةًتسميًًمنًًالودائعًًالمستقطبةًً%00ًًماًالًيزيدًعنًتوجيهًًًً .ب

،ًوًيكونًذلكًبصيغةًالمضاربةًالمقيدةًوًيتمًتقاسمًاألرباحًبينًالتمويلًًاالصغرً

 البنك/المؤسسةًوًالعمالءًأصحابًالودائع.

 منحًالتمويل.ًإتخاذًقرارًالتحققًمنًشخصيةًالعميلًوًجديتهًوًمقدرتهًعليًإدارةًالتمويلًقبل .ج

يًفيًصورةًتمويلًجماعالمنشأةًبقوانينًخاصةًالتمويلًاألصغرًللمجموعاتًأوًالكياناتًًيجوزًمنحً .د

 ً.هوامشًاألرباحًبماًفيًذلكبحيثًالًيزيدًحجمًالتمويلًللعضوًعنًسقفًالتمويلًاألصغرً

ًتصميمًوًجودةًحيثًمنًتوجيهًعميلًالتمويلًاألصغرًألفضلًالفرصًالتمويليةًالمتاحةًأمامهً .ه

 األخذًفيًاإلعتبارًنوعًالمشروعًالممول.معًوًمهارتهًالمنتجًالماليًوًالتيًتتواءمًوًرغبتهً

ةًالقطاعاتًذاتًاألولويةًبالتمويلًمعًالتركيزًعليًتمويلًالمشروعاتًاإلنتاجيةً)زراعة،ًإنتاجًاعأمًر .و

 .حيواني،ًمشاريعًالصناعاتًالتحويلية،ًالمنتجاتًالمنزلية،ًالخ(

 ً.بًالحيازاتًالزراعيةأصحامعداتًالصناعاتًالصغيرةًوًواملجموعاتًًتمويلًتمليكًاألفراديجوزً .ز

 متسقةًمعًبدايةًالتدفقاتًالنقديةًللمشروع.الممنوحًمراعأةًأنًتكونًآجالًالتمويلً .ح

إستحداثًوًإبتكارًصيغًتمويليةًجديدةًبخالفًصيغًالمرابحةًوًذلكًبالتشاورًمعًالعمالءًًً .ط

 .الممولين

توفيرًالنصحًوًاإلرشادًلزبائنًالتمويلًاألصغرًعبرًحزمةًمنًالخدماتًغيرًالماليةًوًكذلكًًيجبً .ي

 المتابعةًاللصيقةًلمشروعاتًالعمالءًلتجنيبهمًالفتراتًالحرجةًلحياةًالمشروع.

كنولوجياًالماليةًالمتاحةًطرفهمًوًشرحًفوائدهاًوًكذلكًعًزبائنًالتمويلًاألصغرًعليًالتإطاًل .ك

 الماليةًالرقميةًوفقًأسعارًمعقولة.ًتقديمًالخدمات

وًفّعالًمعًزبائنًالتمويلًاألصغرًالذينًيعانونًصعوباتًماليةًخاللًدورةًًالتواصلًبشكلًدوريً .ل

 حياةًالمشروعًوًالعملًمعهمًعليًإستدامةًمشروعاتهم.

 االلتزامًبالمباديءًاالرشاديةًلحمايةًالعمالءً. .م

عالهًبجانبًالضوابطًالداخليةًللبنكًأسياساتًلمنحًالتمويلًتشملًماذكرًعالنًإًوًوضعً .ن

 .المعلنةً/المؤسسةًوًسياساتًتقييمًاملخاطر



 :منح التمويل الصغير سياسات و ضوابط  .2

 
ً
 للضوابط اآلتية : يتم منح التمويل الصغير وفقا

الشبابًوًالمرأةًوًأصحابًستهدفًأصحابًالمشاريعًالقائمة،ًالمشاريعًالناشئة،ًروادًاألعمالًمنًإ .أ

أوًفرديةًً)حاضناتًاألعمال(ًالمبادراتًاإلقتصاديةًسواءًكانًذلكًمنًخاللًكياناتًإقتصادية

 .بحيثًتكونًتلكًالمشروعاتًمسجلةًوفقًالقوانينًالخاصةًبكلًمنشأة

ًوفقيكونًحجمًمبلغًالتمويلًالصغيرً .ب
 
 ًلتعريفًًالمذكورهًأعالهً.لًًا

 فيًشكلًتمويلًمتوسطًأوًطويلًاألجل.ًالصغيرًتمويلالتوفيرًًًوًزيج .ج

لقطاعًاالقطاعاتًاالنتاجيةًبالتركيزًعليًفيًتمويلًسالسلًالقيمةًفيًالمشروعاتًالصغيرةًلتزامًباإل .د

 الزراعي.

 .تقييمًاملخاطرًبًًيامالق .ه

يسمحًلمؤسساتًالتمويلًاألصغرًالتيًتقبلًالودائعًتقديمًالتمويلًالصغيرًإذاًتوفرتًالشروطً .و

 اآلتية:

 ًمنًراسًالمالًالمدفوع.ً%00وجودًودائعًالًتقلًعنًنسبة 

 ًعميووووووول200ًًئتموووووووانًعلووووووويًاالقووووووولًلكووووووولًإتووووووووفيرًعوووووووددًمناسوووووووبًمووووووونًضوووووووباطًاالئتموووووووانً)ضوووووووابط

ضووووووووووابطًإئتمووووووووووانًفوووووووووويًحالووووووووووةًتمويوووووووووولًًعلوووووووووويًاالقوووووووووولًلكوووووووووول000ًوًفوووووووووويًحالووووووووووةًالتمويوووووووووولًالفوووووووووورديً

 (.املجموعات

 ًسالميًصيغًالتمويلًاإًلًستخدامًإًتنوعًًفيال. 

 ًاإللتوووووووووووزامًبالعمووووووووووولًعلووووووووووويًزيوووووووووووادةًراسًالموووووووووووالًبصوووووووووووورةًدوريوووووووووووةًخووووووووووواللًاألعووووووووووووامًالتاليوووووووووووةًبعووووووووووود

 الحصولًعليًإذنًالممارسةًمنًالبنكًالمركزي.

 ً10اليقلًعنًاتحقيقًمعدلًنموًسنويًفيًعددًالمستفيدينًالنشطينًعلي%ً. 

 تحقيقًمعدلًنموًسنويًفيًمعدلًالعائدًعليًحقوقًالملكية.ً 

 ًإدارةًاملخاطرًاإلئتمانيةًالمترتبةًعليًالتمويلًالصغير.قدرةًالمؤسسةًعلي 

 .التقدمًبطلبًعنًطريقًمجلسًإدارةًمجلسًاإلدارةًللنظرًفيه 

 ًوجوووووووووودًب يوووووووووةًحوكموووووووووةًمؤسسووووووووواتيةًفّعالوووووووووةًيمكووووووووونًاإلسوووووووووتداللًعل هووووووووواًمووووووووونًخووووووووواللًمؤشووووووووورات

 الحوكمةًالداخليةًبالمؤسسة.



: الضمانات:
ً
 رابعا

 غير تقليدية تشمل علي سبيل المثال :يتم منح التمويل االصغر باي ضمانات  .1

ضمانًتمويلًاملجموعاتً:ًيعتبرًضمانًاملجموعاتًكواحدةًمنًالضماناتًالمتعارفًعل هاً .أ

فيًافضلًممارساتًالتمويلًاالصغرًاذًيمثلًنموذجًمنًنماذجًالضماناتًغيرًالتقليديةً

 .يستخدمًفيًطريقةًًواسلوبًتمويلًاملجموعاتً.

المنظماتًواالتحاداتًوالجمعياتًالمسجلةًًالتيًترغبًفيًضمانًمساهم هاًاوًضمانً .ب

ًالمالءةًالماليةً.شريطةًاستيفاءًاالتحادً/المنظماتً/الجمعياتًمتطلباتًاعضاءهاً

ضمانًالجهاتًًاالعتباريةً:ًالشخصياتًاالعتباريةًالتيًترغبًفيًتقديمًضمانًبغرضً .ج

وًاستهدافًلمشروعاتًاوًعمالءًتمويلًبعينهمًالحصولًعليًتمويلًبالجملةًلمنسوب هاًا

 -بغرضًتنميةًمشروعاتهمًاوًلبناءًاصولًلهمًيمكنًانًتكونًالضماناتًفيًاالشكالًالتاليةً:ً

الضمانًالشخص يً:ًيلتزمًالضامنًبإصدارًشيكًأوًشيكاتًمؤجلةًباإلضافةًإلىًتلكًالصادرةًمونً .1

ً.كًالمؤجليقبولًالمقترضًللسدادًاوقبولًكمبيالةًبدالًمنًالش

 :ًاالتيًعليًالضمانًهذاًيقوم(JOINT LIALABILITY GROUPSًً:ًالتضامنيةًاملجموعات .2

 أنًيتمًتوثيقًالتكوينًعليًعضاءأ10ًإلي0ًًتكونًماًبينًنفسهمًفيًمجموعةًأعضاءًينظمًاأًل

ً
 
 .ًقانونيا

 ًتجمعًاملجموعةًصندوقًمدخراتًاوًمدخراتًمنًأجلًسدادًالتمويل 

 ًًيمنحًالتمويلًالعضاءًاملجموعةًاوًللمجموعةًالمتضامنة

 ًاالصغرًللمجموعةًاعضاءًاملجموعةًمسؤلونًعنًسدادًالتمويل. 

 .ً)املجموعةًًتراقبًوتتابعًافرادًوًاعضاءًاملجموعةً)ضغطًاالقران 

 عدمًسدادًالتعثرًمنًالعضوًيحرمًاملجموعةًمنًالتمويلًاالصغر. 

 و تضم: (: SELF HELP GROUPS) الذاتية المساندة جموعاتم .3

 ً20ً-10مجموعاتًالمساندةًالذاتيةًيترواحًاعضاءهاًبينًكوينًتيمكن.ً
 
 عضوا

 .ًيكونًللمجموعةًامينًمالًوسكرتيرًًيديرًاملجموعة 

 ًًطرفًالمؤسسةًأوًالبنكيقومًاعضاءًاملجموعةًبايداعًمنتظمًفيًحسابًادخار. 

 املجموعةً.ًسمًيتمًمنحًالتمويلًبإ 



 ً0ًالتمويلًللمجموعةًيعتمدًعليًحجمًاإليداعًلديًاملجموعةًالذاتيةًبمضاعفًتقديم

 مراتًللمدخرات.

ستخدامًًالمقتنياتًالثمينةًفيًًشكلًحليًمنًالذهبًلمقابلةًااللتزاماتًإ:ًًالمقتنيات الثمينة كالحلي .4

ًالمستقبليةًكضماناتً.

 حجز المدخرات . .5

ًأنًتوقيعًعميًحق الملكية علي البضائع واالصول : .6 ًتعهدًقانونيًموثقًينصًعلى لًالتمويلًاالصغرًعلى

ً. لًالتمويلًاالصغرًالقائمماألصولًأوًالبضائعًتعدًضمنًملكيةًالممولًولنًيتمًالتصرفًبشأنهاًحتىًسدادًكا

 .الدخل المستقبلي كضمانقبول  .7

 .المعاش كضمان .8

 .قبول الراتب كضمان .9

التمويلًاالصغرً)ويتمًباشراف)ًستخدامًالخصمًمنًدخلًاملحاصيلًالمستقبليةًلضمانًسدادًإ .10

لجان/ًاتحاداتً/جمعيات/ًمنظمات/ًروابطً.....ًالخً(ًاالنتاجًالريفيةًًًًعلىًالعمالءًًويقومًالمزارعً

فيًسدادًمنًالمديونيةًنصيبهًجزءًمنًتعهدًبخصمًصاحبًالمزرعةًالصغيرةًًبالتوقيعًعليًً

 ( النقديًالمتفقًعليهحصولًاملمنًثمنًًتمويلًاالصغرًال

  .من الضامن قبول الكمبيالة كضمان للسداد.  .11

 .( وايًاصلًًمنقولًًلهًشهادةًملكيةأترً،ًالركشاتً،ًالتكتكً،ًاالمًو)  رهن االصول المنقولة .12

 وثائقًالتأمينًالصادرةًمنًشركاتًالتأمينًلضمانًالتمويلًاألصغر. .13

ً. المكتوبًالتعهد .14

ً: بااليجارةًالتمويلًبغرضًالمقتناةًاالصوًل .10

 .الطوعيةًالمنظماتً،ًالضمانًصناديقً،ًالماليةًالمؤسساتًمنًالصادرةًالضمانًخطابات .16

 .ًتقاسمًاملخاطرعبرًيةًالتمويلًآل .17

 ضمانات التمويل الصغير: .2

ًًاألصغرًالتيًتقومًبتقديمًالتمويلًالصغيرًقبولًًليمًويجوزًللمصارفًوًمؤسساتًالت
 
ًماناتالضمنًًًأيا

ًعليًسبيلًالمثالً:ًاآلتيةًالتقليدية

a. .ضمانًوكالةًضمانًالتمويلًاألصغرً)تيسير(ًبعدًتعديلًقانونًالوكالة 

b. .)األصولًالمنقولةً)المذكورةًفيًضماناتًالتمويلًاألصغر 



c. ًات.الشراًكقبولًأحدًضماناتًالتمويلًاألصغرًغيرًالتقليديةًإذاًكانًالمشروعًبأىًصيغةًمنًصيغ 

d. .وثيقةًالتأمينًالشاملًالصادرةًمنًشركاتًالتأمين 

e. .ضمانًأصولًالمشروعًالممول 

f. ًآلياتًتقليلًاملخاطر 

g. .أيًضماناتًأخريًمعمولًبهاًفيًالتمويلًالمصرفي 

 
ً
 :: ضوابط عامة خامسا

عنًمًاإلستعاًلالًبعدًإلتزامًالتامًبعدمًمنحًالتمويلًبنوكًوًمؤسساتًالتمويلًاالصغرًاإليجبًعليً .1

ًالعمالءً.

 هالكًدينهً.إوًتمًأيًتمويلًاليًعميلًمتعثرًأالًيتمًمنحً .2

ًفيًنظامًوكالةًاالستعالمًوًالتصنيفًاالئتمانيًخاللًالبدًمنًرفعًبياناتًالتمويلًأليًعمليةًتمويلية .3

 ساعةًمنًتنفيذًالعملية.48ً

 ساعةًمنًحدوثهً.48ًقص يًأالبدًمنًتحديثًالبياناتًفيًنظامًالوكالةًفورًحدوثًالحدثًبحدً .4

يشجعًًبنكًًالسودانًًالمركزىًبنوكًًومؤسساتًالتمويلًًاالصغرًًعلىًًتقديمًًالتمويلًًًعبرًً .0

 سالسلًًالقيمة.

 .وًالمرأةًمنًالجنسينًيشجعًًبنكًًالسودانًًالمركزىًًتوجيهًًالتمويلًًلروادًاالعمالًمنًالشباب .6

مراكزًًريادةًًإنشاءًًًًمؤسساتًًالتمويلًًاالصغرًًعليًوكًًويشجعًًبنكًًالسودانًًالمركزىًًبن .7

 .وًاملختبراتًالخاصةًبالمنتجاتًعمالاأًل

 /الشركاتًفيًحالةً:ًيلتزمًالبنكًالمركزيًبتحفيزًالمؤسسات .8

ًإشادةًمكتوبةًتتصدرسيتمًمنحًحيثًالقيامًًبرفعًالبياناتًفيًنظامًالوكالةًباستمرارً .أ

ًصدارةًربعًالسنويةًللوحدةً.اإًل

ً.أتمتةًالعملمؤسسات/شركاتًتحققًتقدمًملموسًفي0ًفضلًأملفًتعريفيًحولًًًنشر .ب

بالتنسيقًمعًالشركةًًبعدًإستيفاءًالشروطًاألخرًيًجلإشادةًخطيةًوًتمويلًقصيرًاأًل .ج

ةًمنتجاتًتمويليةًجديدً/ًتبتكرًفضلًمؤسسةًتقدمسودانيةًلتنميةًالتمويلًاالصغرًأًلال

 ثرًملموس.أذاتًصناعيةًوًتمولًمشروعاتًزراعيةًأو/

ًوفقًالموجهاتًاآلتية:ًالترميزًيتمً .9



الصغيرًًًوً/أو(ًفيًالتمويلًاألصغرًوًالجمعياتًالتعاونيةًًفيًحالةًالتمويلًالجماعيً)تمويلًاملجموعات .أ

ًاملجموعة ًأعضاء ًجميع ًعن ًاإلستعالم ًيتم ًً/الجمعية ًو ًالتمويل ًوكالةًطالبة ًنظام ًفي إدخالهم

 .اإلستعالم

.يتمًترميزًعمالءً .ب
 
 التمويلًمنًخاللًترميزًالشخصيةًاإلعتباريةًوًمالكًالمشروعًأيضا

 

 ،،، هيسري العمل بهذا المنشور من تاريخ

 

 ع/ بنك السودان المركزي 

 

 محمد أبوعاقلة الطيب                                             يعقوب محمود السيد

 

ًوحدة التمويل األصغر

ً


