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 غر والصغري بالقطاعالتمويل األص بيانات

 :غر والصغري بالقطاعالتمويل األصأوالً: توزيعات  ➢

 (1دول رقم )ج

 وفق القطاعات األصغر والصغريتوزيع التمويل 

 (مليون جنيه)
 اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 36,903.99 12,455.73 24,448.26 القطاع الزراعي والحيواني

 2,016.83 509.99 1,506.84 القطاع الصناعي والحرفي

 1,868.37 391.41 1,476.95 القطاع التجاري

 16,486.81 5,488.36 10,998.45 القطاع الخدمي )تحسين مسكن، تعدين.. ألخ(

 5,237.73 2,526.71 2,711.02 قطاعات أخرى

 62,513.72 21,372.20 41,141.52 اإلجمالي
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 (2جدول رقم )

 الصيغوفق  األصغر والصغريتوزيع التمويل 

 )مليون جنيه(

 اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 47,936.47 16,148.89 31,787.58 المرابحة

 7,657.09 3,681.19 3,975.91 السلم

 1,701.44 274.88 1,426.56 االستصناع / المقاولة

 2,589.62 63.41 2,526.21 المضاربة المقيدة

 37.26 4.61 32.64 المشاركة

 229.71 147.72 81.98 اإلجارة

 44.22 - 44.22 القرض الحسن

 3,144.62 1,051.51 2,093.11 صيغ أخرى

 63,340.42 21,372.20 41,968.22 اإلجمالي

 

 (3جدول رقم )

 النوعوفق  األصغر والصغريتوزيع التمويل 

 )مليون جنيه(

 اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 45,291.19 13,816.83 31,474.36 الرجال

 17,222.52 7,555.37 9,667.16 النساء

 62,513.72 21,372.20 41,141.52 اإلجمالي

 

76%

12%

3%
4%

0% 0%
0%

5%

القطاعالتوزيع الصيغي إلجمالي التمويل ب

المرابحة

السلم

المقاولة/ االستصناع 

المضاربة المقيدة

المشاركة

اإلجارة

القرض الحسن

صيغ أخرى

إجمالي التمويل األصغر إجمالي التمويل الصغير



3 
 

 

 :غر والصغريالتمويل األص عناوين وأرقام مؤسسات وشركات: تثانياً  ➢

 رقم التلفون عدد عدد الفروع عنوان المركز الرئيسي المؤسسة الرقم

 الغالية 1
جنوب غرب حديقة أم درمان  -أم درمان 

 الكبرى
1 0 912313826 

 ال يوجد 0 18 جوار البنك الزراعي -الخرطوم المقرن  التنمية االجتماعية للمعاشيين 2

 185237889 0 2 شارع المستشفي الحوداث -بحري  جاغوار 3

 المثال 4
( عقار رقم 54أركويت مربع ) -الخرطوم

(290) 
4 0 

(249155566557), 
(249155156558) 

 411825888 0 7 وسط المدينة -حي الكارا -كسال  كسال 5

 311823882-0311834177 2 1 بورتسودان البحر االحمر 6

 123538088-0 2 1 كادقلي حي السوق سواعد 7

 0 2 شرق السكة حديد-االبيض  مشكاة 8
0-912733181/0-
912733158 /0-

912733164 

 0 4 26عقار رقم -1مبع-شارع جبرة الرئيسي  الطموح 9
0-123556455/0-

912508562 

 الصناعات الصغيرة 10
السجانة جنوب البرج الماليزي بناية البنك 

 الفرنسي
1 7 

0183487999- 
0183486599 

11 
التنمية اإلجتماعية والية 

 الخرطوم
 155184152-0 0 9 شارع معرض الخطوم الدولي-بري 

 0 1 303المجاهدين شقة رقم  307عقار رقم  دال 12
0-912306782/0-

912150099 

 الفال 13
الخرطوم/مبني رئاسة بنك الجزيرة السوداني 

 األردني
1 0 0-154888320 

 أعناب 14
جوار أبراج -الخرطوم/المعمورةـ شارع مدني

 الصافات
1 1 0-111425444 

 الوطنية 15
شمال غرب  -الخرطوم/شارع النجومي 

 مستشفي امبريال
19 0 0-123458901 

 914004414-0 1 1 السوق الشعبي-شمال كردفان/محلية أم روابة الغرة 16

 123465695-0 0 1 شرق دارفور/الضعين شرق دارفور 17

 912958536-0 2 5 جنوب كردفان/محلية رشاد براعة 18

 123935377-0 1 3 نهر النيل/سوق عطبرة العمومي نهر النيل 19
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 0 3 األراضي/محلية دنقالالشمالية/مكتب إدارة  الشمالية 20
0-111707484/0-

12395003 

 اسراج 21
( عقار 3مربع ) -الكالكلة شرق  -الخرطوم 

 (240رقم )
1 0 

0912943899 / 
0912164253 

 بنك اإلبداع 22
 -شارع عبيد ختم  -أركويت  -الخرطوم 

 تقاطع الشرقي
17 4 

0183522590 / 
0183522591 

 التنمية الريفية السودانية 23
جنوب شرق البنك  -المقرن  -الخرطوم 

 الزراعي
6 - 

0183773855 / 
0183773168 

 األمل النسوية 24
غرب  -( شارع عبيد ختم 65أركويت مربع )

 شركة سكر كنانة
11 3 

0183523526 / 
0183523514 

 ال يوجد 0 1 ( شرق الخور15مربع ) -ربك  بحر أبيض 25

26 
جمعية تطوير االعمال 

 باسيد -الصغيرة 
أمام مستوصف  -وسط المدينة  -بورتسودان 

 كوالتي الطبي
5 0 

311823330 /  
0311827134 

 ال يوجد 0 1 الفولة -والية غرب كردفان  غرب كردفان 27

 123093001 0 1 (58مربع ) -الفردوس  - -الخرطوم  عزم 28

 - - مدني -الجزيرة  الجزيرة 29
0511832097 / 
0511832098 

 ال يوجد 0 1 جوار وزارة المالية -الفاشر  -شمال دارفور  شمال دارفور 30

 وسط دارفور 31
جوار مصرف  -حي المحافظين  -زالنجي 

 اإلدخار
1 0 123469303 

 0 1 الجنينة -والية غرب دارفور  غرب دارفور 32
0183767093 / 
0183767096 

 - 1 قبالة بوابة مطار الفاشر -الفاشر  دارفور الكبرى 33
0912191292 / 
0919526377 

 الخرطوم الزراعة 34
شارع  -مباني وزارة الزراعة  -الخرطوم 

 الجامعة
 ال يوجد 0 1

 ال يوجد 0 1 كادقلي سواعد للتمويل اأًلصغر 35

 االنعام 36
الخرطوم شارع ابوسن عمارة محمد -الخرطوم

 علي عباس
1 1 183777692 

 مغانم 37
الخرطوم الرياض جنوب غرب مستشفي مكة 

 للعيون
1 0 

0-
183520898/0183520887 

 183404091-0 - 1 شمال جهاز المغتربين المهاجر 38

 123488623-0 4 1 غرب اتحاد المصارف -شارع الجمهورية العمالية 39

 6 1 شارع الحامية-القضارف القضارف 40
0-911327986/ 0-

912320856/0-
912965997 

 912311149-0 0 1 حي عشرة بيوت-الدمازين النيل االزرق 41

 912801780-0 0 1 مشاة 17سنجة شرق الفرقة  سنار 42

 0 1 نياال جنوب دارفور 43
0-912316408/0-

912162944 

 أعوان 44
تقاطع شارع  -مبنى جمعية الهالل األحمر

 المك نمر مع شارع الجمهورية
1 1 138762451 

 3 21 (11الطابق ) -أبراج الواحة  -الخرطوم  إرادة 45
0156661065 / 
0156661048 

 


