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 ملخص تنفيذي:

حيث  ،القائمفي حجم التمويل  ةبير ك قفزةم 2021ام خالل العوالصغير شهد قطاع التمويل األصغر 

ارتفاع م بمعدل 2021جنيه بنهاية العام  ار ملي (73.7) إلىم 2020في العام جنيه  ار ملي (25.7) ارتفع من

على تبني سياسات وحدة التمويل األصغر  ي بنك السودان املركزي عبر نتيجة لسع ، وذلك%186 بلغ

 (%12)املخصص للتمويل األصغر والصغير  الحد األدنىملصارف لتنفيذ داعمة للقطاع من خالل توجيه ا

 ب التمويل بالجملةامعيقات انسيزالة ، حيث بذلت جهود ل املحفظة التمويلية لكل مصرف إجمالى من

من املصارف إلى املؤسسات وطرح النماذج العاملية الحديثة في تقديم خدمات التمويل األصغر والصغير 

 .باعتباره العمود الفقري القتصاديات الدول النامية واملنخفضة النمو

 في وحدة التمويل األصغر  بذل
ً
دور مقدر في تحسين حوكمة مؤسسات بنك السودان املركزي ممثال

املقدم من املصارف بالجملة إستيعاب التمويل  لرفع مقدرتها على التمويل األصغر للعمل بكفاءة وفاعلية 

 الة وتقليلرفع معدالت الشمول املالي وخفض معدالت البطمما يساعد فى لتسهيل وصوله للمستفيدين 

 االجمالى. ملحليالناتج ازيادة حدة الفقر واملساهمة فى 

ساهمت مؤسسات جنيه ار ملي( 26.1)جنيه والتمويل الصغير ار ملي (47.6)التمويل األصغر إجمالي بلغ 

% من إجمالي التمويل الصغير كما ساهمت 1و% من إجمالي التمويل األصغر 24التمويل األصغر بنسبة 

 التمويل الصغير.إجمالي % من 99والتمويل األصغر إجمالي % من 76املصارف بالنسبة األكبر 

عميل الف  580م إلى 2020العام  عميل بنهاية الف 480إرتفع عدد عمالء التمويل األصغر النشطين من 

إلى نهاية هذا العام  حتىعدد العمالء التراكمي منذ بدأ التمويل األصغر  إرتفعم، كما 2021العام  بنهاية

جنيه، وهذا في سبيل تحقيق سياسات  مليار  127.3عميل، بحجم تمويل ممنوح )تراكمي( مليون  2.9

التمويل األصغر بخلق فرص عمل وتقليل البطالة عن طريق تمويل األفراد املنتجين وأصحاب املبادرات 

 االقتصادية.واملشاريع 

وتعتبر دون الحدود العليا املتبعة  إجمالي التمويل القائم بالقطاع ( من%4.3بلغت نسبة التمويل املتعثر )

 والتي تقع بين 
ً
 %.6 -%5عامليا

 محاور التقرير

 املحاور األتية:م 2021يستعرض تقرير وحدة التمويل األصغر السنوي للعام 

 املؤشرات الكلية ألداء قطاع التمويل األصغر والصغير .1

 والصغير داء قطاع مؤسسات التمويل األصغر أل  الكلية ؤشراتامل .2

 داء قطاع املصارفأل  الكلية ؤشراتامل .3

 محافظ التمويل األصغر .4
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 املحور األول 

 املؤشرات الكلية ألداء قطاع التمويل األصغر والصغير

:
ً
 مؤشرات أداء القطاع العامة:أوال

جنيه بنهاية العام مليار  25.7من نسبة زيادة كبيرة في حجم التمويل األصغر والصغير القائم م 2021حقق العام    

 م.2021% بنهاية العام 186جنيه بمعدل زيادة  ليار م 73.7م إلى 2020السابق 

جنيه، ساهمت مؤسسات  مليار  26جنيه وبلغ إجمالي التمويل الصغير  مليار  47.6كما بلغ إجمالي التمويل األصغر 

مليون جنيه من إجمالي  201%، وبحجم 24جنيه من إجمالي التمويل األصغر بنسبة  مليار  11.5التمويل األصغر بحجم 

جنية من إجمالي التمويل األصغر مليار  36بمبلغ  %، وكما ساهمت املصارف بالنسبة األكبر 1الصغير بنسبة  التمويل

 %.99جنيه من التمويل الصغير بنسبة مليار  25.9%، وبمبلغ 74بنسبة 

%، وإرتفع عدد 10عميل بمعدل زيادة الف  580م إلى 2020عميل في الف  480إرتفع عدد العمالء النشطين من 

 جنيه. مليار  127.3مليون عميل وبحجم تمويل تراكمي بلغ  2.9العمالء التراكمي إلى 

 % بنهاية4.3م إلى 2020% بنهاية العام 4كذلك شهد هذا العام ارتفاع طفيف في نسبة التمويل املتعثر بالقطاع من 

 .%0.03م بنسبة زيادة 2021العام 

:
ً
 :بالقطاع توزيعات التمويل األصغر والصغير القائمثانيا

 :وفق القطاعاتواملصارف باملؤسسات توزيع التمويل األصغر  .1

من اجمالي  %64نسبة املستهدفة بالتمويل األصغر ، حيث حصل على القطاعات  أكثر القطاع الزراعي  يعتبر 

من إجمالي % 11نسبة بقية القطاعات مثل ت، بينما %25، يليه القطاع الخدمي بنسبة التمويل األصغر القائم

  .واملصارفمؤسسات التمويل األصغر لدى األصغر التمويل 

% 27%، يليه القطاع الخدمي بنسبة 55لقطاع الزراعي ل التمويل املوجه أما بالنسبة للتمويل الصغير بلغ نسبة

 التمويل األصغر  مؤسسات املقدم من % من إجمالي التمويل الصغير 18مثل بقية القطاعات نسبة تبينما 

 املصارف. و 

 (1جدول رقم )
 يوضح توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق القطاعات

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 القطاعات
التمويل األصغر 

 باملؤسسات

التمويل األصغر 

 باملصارف

التمويل إجمالي 

 األصغر
 %النسبة

 %64 30,586.15 21,749.46 8,836.69 القطاع الزراعي والحيواني

 %4 1,717.04 1,342.71 374.33 القطاع الصناعي والحرفي

 %3 1,589.24 1,059.27 529.97 القطاع التجاري 

القطاع الخدمي )تحسين مسكن، تعدين.. 

 ألخ(
1,692.48 10,236.02 11,928.49 25% 

 %4 1,779.96 1,709.93 70.03 قطاعات أخرى 

 %100 47,600.88 36,097.38 11,503.49 اإلجمالي
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 باملؤسسات واملصارف وفق القطاعات( التمويل األصغر 1شكل رقم )

 :وفق القطاعات املصارفاملؤسسات و ب توزيع التمويل الصغير  .2

 (2جدول رقم )

 واملصارف وفق القطاعات مؤسسات التمويل األصغر توزيع التمويل الصغير ب

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 القطاعات
الصغير  التمويل 

 باملؤسسات

التمويل الصغير 

 باملصارف

التمويل إجمالي  

 الصغير
 %النسبة

القطاع الزراعي والحيواني    3.10 14,476.12 14,479.21 55% 

القطاع الصناعي والحرفي    5.21 631.39 636.60 2% 

 %3 764.28 762.16 2.11  القطاع التجار  

القطاع الخدمي )تحسين مسكن، تعدين.. ألخ(    3.66 7,084.94 7,088.60 27% 

قطاعات أخرى    187.15 2,942.72 3,129.87 12% 

 %100 26,098.56 25,897.33 201.23 اإلجمالي

 

 

 ( التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق القطاعات2شكل رقم )
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  :القطاعات وفقوالصغير  إجمالي التمويل األصغر  مقارنة .3

 (3جدول رقم )

 مقارنة إجمالي التمويل األصغر والصغير وفق القطاعات

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

األصغرالتمويل إجمالي  القطاعات الصغير ي التمويلإجمال  %النسبة   %النسبة 

القطاع الزراعي والحيواني    30,586.15 64% 14,479.21 55% 

القطاع الصناعي والحرفي    1,717.04 4% 636.60 2% 

القطاع التجاري    1,589.24 3% 764.28 3% 

القطاع الخدمي )تحسين مسكن، تعدين.. ألخ(    11,928.49 25% 7,088.60 27% 

قطاعات أخرى    1,779.96 4% 3,129.87 12% 

 %100 26,098.56 %100 47,600.88 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمويل األصغر والصغير وفق القطاعات( مقارنة إجمالي 3شكل رقم )

  :بين املؤسسات واملصارف وفق القطاعات )األصغر والصغير( مقارنة إجمالي التمويل .4

 (4جدول رقم )

 واملصارف وفق القطاعات مؤسسات التمويل األصغر مقارنة إجمالي التمويل بين 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 القطاعات
إجمالي التمويل 

 باملؤسسات
 %النسبة

إجمالي التمويل 

 باملصارف
 %النسبة

إجمالي 

 التمويل

النسبة 

% 

 %61 45,065.36 %58 36,225.57 %76 8,839.79 القطاع الزراعي والحيواني

 %3 2,353.64 %3 1,974.09 %3 379.55 القطاع الصناعي والحرفي

 %3 2,353.52 %3 1,821.44 %5 532.08 القطاع التجاري 

)تحسين مسكن، تعدين.. ألخ(القطاع الخدمي   1,696.14 14% 17,320.96 28% 19,017.10 26% 

 %7 4,909.82 %8 4,652.65 %2 257.17 قطاعات أخرى 

 %100 73,699.44 %100 61,994.71 %100 11,704.73 اإلجمالي

 

التمويل األصغر والصغير وفق القطاعاتإجمالي مقارنة 

التمويل األصغر

التمويل الصغير
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 ( مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق القطاعات4شكل رقم )

  :وفق النوع املؤسسات واملصارفاألصغر بالتمويل  توزيع .5

% للنساء لدى 11% مقابل 89 يمثل التمويل املمنوح للرجال النسبة األكبر من إجمالي التمويل القائم بنسة

 لدي املصارف.% للنساء 24مقابل للرجال % 76 املؤسسات و 

 (5جدول رقم )

 النوع يوضح توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 التمويل األصغر باملصارف التمويل األصغر باملؤسسات النوع
إجمالي التمويل 

 األصغر
 %النسبة

 %76 36,300.08 25,988.11 10,311.97 الرجال

 %24 11,300.80 10,109.27 1,191.53 النساء

 %100 47,600.88 36,097.38 11,503.49 اإلجمالي

     

 

 

 

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

 30,000.00

 35,000.00

 40,000.00

القطاع الزراعي 
والحيواني

القطاع الصناعي 
والحرفي

القطاع التجاري القطاع الخدمي 
تحسين مسكن، )

(ألخ.. تعدين

قطاعات أخرى

المؤسسات المصارف



8 
 

 

 ( التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق النوع5شكل رقم )

 :وفق النوع املؤسسات واملصارفالصغير بتوزيع التمويل  .6

 (6جدول رقم )

 يوضح توزيع التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق النوع

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 النوع
التمويل الصغير 

 باملؤسسات

التمويل الصغير 

 باملصارف

التمويل إجمالي 

 الصغير
 النسبة

 %75 19,526.81 19,388.02 138.80 الرجال

 %25 6,571.75 6,509.31 62.44 النساء

 %100 26,098.56 25,897.33 201.23 اإلجمالي

 

 

 ر باملؤسسات واملصارف وفق النوعي( التمويل الصغ6شكل رقم )
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 النوع: والصغير وفقالتمويل األصغر إجمالي مقارنة  .7

 

 (7جدول رقم )

 يوضح مقارنة إجمالي التمويل األصغر والصغير وفق النوع

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 النوع
 التمويل  إجمالي

 األصغر
 النسبة%

التمويل إجمالي 

 الصغير
 النسبة%

 %75 19,526.81 %76 36,300.08 الرجال

 %25 6,571.75 %24 11,300.80 النساء

 %100 26,098.56 %100 47,600.88 اإلجمالي

 

 

 ( مقارنة التمويل األصغر والصغير وفق النوع7شكل رقم )

 :النوعبين املؤسسات واملصارف وفق  )األصغر والصغير( مقارنة إجمالي التمويل .8

 

 (8جدول رقم )

 يوضح مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق النوع

 الجنيهات()املبالغ بماليين 

 النوع
إجمالي التمويل 

 باملؤسسات
 النسبة %

إجمالي التمويل 

 باملصارف

النسبة 

% 
 إجمالي التمويل

النسبة 

% 

 %76 55,826.89 %73 45,376.13 %89 10,450.76 الرجال

 %24 17,872.55 %27 16,618.58 %11 1,253.97 النساء

 %100 73,699.44 %100 61,994.71 %100 11,704.73 اإلجمالي
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 ( مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق النوع8شكل رقم )

 وفق الصيغ:واملصارف املؤسسات بتوزيع التمويل األصغر  .9

 هي صيغة املرابحة 
ً
من إجمالي التمويل على التوالي  %8و % 81بنسبة والسلم يالحظ أن أكثر صيغ التمويل استخداما

عند منح التمويل  يتم إستخدمهاذلك لنخفاض مخاطرها إضافة إلى إنخفاض تكاليفها، ولذلك  يرجعالقائم بالقطاع؛ و 

 لدى املؤسسات واملصارف.  بمختلف أغراضه

 (9جدول رقم )

 يوضح توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق الصيغ

 

 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الصيغ
التمويل األصغر 

 باملؤسسات

األصغر  التمويل

 باملصارف

التمويل إجمالي 

 األصغر
 %النسبة

 %81 38,487.78 28,817.58 9,670.20 املرابحة  

 %8 3,912.52 3,470.47 442.06 السلم  

 %2 864.22 289.59 574.63 االستصناع / املقاولة  

 %3 1,273.22 1,259.24 13.99 املضاربة املقيدة  

 %1 255.35 0.12 255.23 املشاركة  

 %1 598.55 55.53 543.02 الجارة  

 %0 138.40 138.29 0.11 القرض الحسن  

 %4 2,070.83 2,066.57 4.26 صيغ أخرى  

 %100 47,600.88 36,097.38 11,503.49 اإلجمالي
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 ( التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق الصيغ9شكل رقم )

  وفق الصيغ:واملصارف املؤسسات توزيع التمويل الصغير ب .10

 

 (10جدول رقم )

 يوضح توزيع التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق الصيغ

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الصيغ
التمويل الصغير 

 باملؤسسات

التمويل الصغير 

 باملصارف
 النسبة% إجمالي التمويل الصغير

 %80 20,859.98 20,671.63 188.35 املرابحة  

 %14 3,690.94 3,690.94 - السلم  

 %1 324.23 324.23 - االستصناع / املقاولة  

 %0 71.31 71.31 - املضاربة املقيدة  

 %0 4.25 4.25 - املشاركة  

 %1 138.57 125.68 12.89 الجارة  

 %0 - - - القرض الحسن  

 %4 1,009.29 1,009.29 - صيغ أخرى  

 %100 26,098.56 25,897.33 201.23 اإلجمالي
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 ( التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق الصيغ10شكل رقم )

 التمويل األصغر والصغير وفق الصيغ:إجمالي مقارنة  .11

 

 (11جدول رقم )

 الصيغوفق الصغير التمويل األصغر و  مقارنة إجمالييوضح 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 النسبة% إجمالي التمويل الصغير النسبة% إجمالي التمويل األصغر الصيغ

 %80 20,859.98 %81 38,487.78 املرابحة  

 %14 3,690.94 %8 3,912.52 السلم  

 %1 324.23 %2 864.22 االستصناع / املقاولة  

 %0 71.31 %3 1,273.22 املضاربة املقيدة  

 %0 4.25 %1 255.35 املشاركة  

 %1 138.57 %1 598.55 الجارة  

 %0 - %0 138.40 القرض الحسن  

 %4 1,009.29 %4 2,070.83 صيغ أخرى  

 %100 26,098.56 %100 47,600.88 اإلجمالي
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 ( مقارنة التمويل األصغر والصغير وفق الصيغ11شكل رقم )

 وفق الصيغ: بين املؤسسات واملصارف)األصغر والصغير( التمويل إجمالي مقارنة  .12
 

 (12جدول رقم )

 مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق الصيغيوضح 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الصيغ
إجمالي التمويل 

 باملؤسسات

النسبة 

% 

إجمالي التمويل 

 باملصارف
 النسبة %

إجمالي 

 التمويل

النسبة 

% 

 %81 59,347.77 %80 49,489.21 %84 9,858.55 املرابحة  

 %10 7,603.46 %12 7,161.41 %4 442.06 السلم  

 %2 1,188.44 %1 613.81 %5 574.63 االستصناع / املقاولة  

 %2 1,344.54 %2 1,330.55 %0 13.99 املضاربة املقيدة  

 %0 259.59 %0 4.36 %2 255.23 املشاركة  

 %1 737.12 %0 181.21 %5 555.90 الجارة  

 %0 138.40 %0 138.29 %0 0.11 القرض الحسن  

 %4 3,080.12 %5 3,075.86 %0 4.26 صيغ أخرى  

 %100 73,699.44 %100 61,994.71 %100 11,704.73 اإلجمالي
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 ( مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق الصيغ12شكل رقم )

 وفق الضمانات:واملصارف توزيع التمويل األصغر باملؤسسات  .13

 

 (13جدول رقم )

 الضماناتاملؤسسات واملصارف وفق ب األصغر يوضح توزيع التمويل 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الضمانات
التمويل األصغر 

 باملؤسسات

التمويل األصغر 

 باملصارف

التمويل إجمالي 

 األصغر
 %النسبة

 %64 30,243.20 21,692.24 8,550.95 الضمان الشخص ي

 %2 924.93 301.95 622.98 ضمان الجهات العتبارية

 %2 1,148.17 1,022.86 125.31 رهن املمتلكات املنقولة

 %2 789.08 774.03 15.05 ضمان الرهن الحيازي للمتلكات القيمة

 %0 207.53 76.76 130.77 ضمان حجز املدخرات

 %18 8,464.10 7,153.44 1,310.66 ضمان مرتب/ معاش

 %7 3,451.95 3,282.18 169.76 وثائق التأمين

 %1 559.71 5.08 554.63 ضمان املجموعة

 %0 5.19 - 5.19 ضمان الواجهات االجتماعية

 %4 1,807.02 1,788.85 18.17 ضمانات أخرى 

 %100 47,600.88 36,097.38 11,503.49 اإلجمالي
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 ( التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق الضمانات13شكل رقم )

 وفق الضمانات:واملصارف توزيع التمويل الصغير باملؤسسات  .14

 

 (14جدول رقم )

 يوضح توزيع التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق الضمانات

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الضمانات
التمويل الصغير 

 باملؤسسات

التمويل الصغير 

 باملصارف

إجمالي التمويل 

 الصغير
 النسبة %

 %24        6,199.88             6,073.50             126.38       الضمان الشخص ي  

 %3        904.94                904.94                  -              ضمان الجهات العتبارية  

 %34        8,751.29             8,676.44             74.86         رهن املمتلكات املنقولة  

 %17        4,509.87             4,509.87               -              ضمان الرهن الحيازي للمتلكات القيمة  

 %0        94.56                  94.56                    -              ضمان حجز املدخرات  

 %1        167.66                167.66                  -              ضمان مرتب/ معاش  

 %10        2,516.27             2,516.27               -              وثائق التأمين  

 %0          -                         -                         -              ضمان املجموعة  

 %0          -                         -                         -              ضمان الواجهات االجتماعية  

 %11        2,954.08             2,954.08               -              ضمانات أخرى  

 %100 26,098.56 25,897.33 201.23 اإلجمالي
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 التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق الضمانات( 14شكل رقم )

 التمويل األصغر والصغير وفق الضمانات:إجمالي مقارنة  .15

 

 (15جدول رقم )

 يوضح مقارنة إجمالي التمويل األصغر والصغير وفق الضمانات

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الضمانات
إجمالي التمويل 

 األصغر
 النسبة%

إجمالي التمويل 

 الصغير
 النسبة

 %24 6,199.88 %64 30,243.20 الضمان الشخص ي

 %3 904.94 %2 924.93 ضمان الجهات العتبارية

 %34 8,751.29 %2 1,148.17 رهن املمتلكات املنقولة

 %17 4,509.87 %2 789.08 ضمان الرهن الحيازي للمتلكات القيمة

 %0 94.56 %0 207.53 ضمان حجز املدخرات

 %1 167.66 %18 8,464.10 ضمان مرتب/ معاش

 %10 2,516.27 %7 3,451.95 وثائق التأمين

 %0 - %1 559.71 ضمان املجموعة

 %0 - %0 5.19 ضمان الواجهات االجتماعية

 %11 2,954.08 %4 1,807.02 ضمانات أخرى 

 %100 26,098.56 %100 47,600.88 اإلجمالي
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 والصغير وفق الضمانات( مقارنة التمويل األصغر 15شكل رقم )

 بين املؤسسات واملصارف وفق الضمانات: )األصغر والصغير( مقارنة إجمالي التمويل .16

 

 (16جدول رقم )

 يوضح مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق الضمانات

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الضمانات
إجمالي التمويل 

 باملؤسسات

النسبة 

% 

التمويل إجمالي 

 باملصارف
 إجمالي التمويل النسبة%

النسبة 

% 

 %49 36,443.08 %45 27,765.75 %74 8,677.33 الضمان الشخص ي

 %2 1,829.86 %2 1,206.89 %5 622.98 ضمان الجهات العتبارية

 %13 9,899.47 %16 9,699.29 %2 200.17 رهن املمتلكات املنقولة

 %7 5,298.95 %9 5,283.90 %0 15.05 القيمةضمان الرهن الحيازي للمتلكات 

 %0 302.09 %0 171.32 %1 130.77 ضمان حجز املدخرات

 %12 8,631.77 %12 7,321.11 %11 1,310.66 ضمان مرتب/ معاش

 %8 5,968.21 %9 5,798.45 %1 169.76 وثائق التأمين

 %1 559.71 %0 5.08 %5 554.63 ضمان املجموعة

 %0 5.19 %0 - %0 5.19 االجتماعيةضمان الواجهات 

 %6 4,761.11 %8 4,742.93 %0 18.17 ضمانات أخرى 

 %100 73,699.44 %100 61,994.71 %100 11,704.73 اإلجمالي
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 ( مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق الضمانات16شكل رقم )

 التمويل:توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق نوع  .17

 

 (17جدول رقم )

 يوضح توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق نوع التمويل

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
التمويل األصغر 

 باملؤسسات

التمويل األصغر 

 باملصارف
 النسبة% األصغرالتمويل إجمالي 

 أفراد  
2,235.19 23,481.59 25,716.78 54% 

 مجموعات  
9,268.31 12,615.79 21,884.09 46% 

 %100 47,600.88 36,097.38 11,503.49 اإلجمالي
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 ( التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق نوع التمويل 17شكل رقم )

 توزيع التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق نوع التمويل: .18

 (18جدول رقم )

 واملصارف وفق نوع التمويليوضح توزيع التمويل الصغير باملؤسسات 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
التمويل الصغير 

 باملؤسسات

التمويل الصغير 

 باملصارف

التمويل إجمالي 

 الصغير
 النسبة

 %66 17,283.70 17,082.47 201.23 أفراد  

 %34 8,814.86 8,814.86 - مجموعات  

 %100 26,098.56 25,897.33 201.23 اإلجمالي

 

 

 

 ( التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق نوع التمويل 18شكل رقم )

 وفق نوع التمويل:والصغير مقارنة إجمالي التمويل األصغر  .19
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 (19جدول رقم )

 يوضح مقارنة إجمالي التمويل األصغر والصغير وفق نوع التمويل

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 النسبة الصغير التمويل  إجمالي النسبة األصغرالتمويل إجمالي  البند

 أفراد  
25,716.78 54% 17,283.70 66% 

 %34 8,814.86 %46 21,884.09 مجموعات  

 %100 26,098.56 %100 47,600.88 اإلجمالي

 

 

 

 ( مقارنة التمويل األصغر والصغير وفق نوع التمويل 19شكل رقم )

 

 بين املؤسسات واملصارف وفق نوع التمويل: مقارنة إجمالي التمويل )األصغر والصغير( .20

 

 (20جدول رقم )

 وفق نوع التمويل بين املؤسسات واملصارفوضح مقارنة إجمالي التمويل ي

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
إجمالي التمويل 

 باملؤسسات
 %النسبة

إجمالي التمويل 

 باملصارف
 إجمالي التمويل %النسبة

النسبة 

% 

 %58 43,000.48 %65 40,564.06 %21 2,436.42 أفراد  

 %42 30,698.96 %35 21,430.65 %79 9,268.31 مجموعات  

 %100 73,699.44 %100 61,994.71 %100 11,704.73 اإلجمالي
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 ( مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق نوع التمويل20شكل رقم )

 واملصارف حسب الواليات:توزيع التمويل األصغر باملؤسسات  .21

 

 (21جدول رقم )

 يوضح توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف حسب الواليات

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الواليات
التمويل األصغر 

 باملؤسسات

التمويل األصغر 

 باملصارف

التمويل إجمالي 

 األصغر
  %النسبة

 %18 8,637.22 6,660.21 1,977.01 والية الخرطوم  

 %18 8,767.49 4,214.57 4,552.92 والية الجزيرة  

 %4 1,687.16 1,512.40 174.75 والية البحر األحمر  

 %5 2,142.53 2,027.25 115.28 والية كسال  

 %6 2,991.56 2,761.61 229.95 والية القضارف  

 %10 4,702.35 4,391.25 311.10 والية سنار  

 %6 2,971.23 1,386.78 1,584.45 والية النيل االبيض  

 %3 1,223.47 872.11 351.36 والية النيل األزرق  

 %7 3,484.44 2,723.13 761.31 الوالية الشمالية  

 %5 2,262.61 1,983.61 278.99 والية نهر النيل  

 %6 2,781.41 2,468.77 312.64 والية شمال كردفان  

 %1 587.11 583.88 3.23 والية غرب كردفان  

 %3 1,617.93 1,352.44 265.48 والية جنوب كردفان  

 %1 570.14 449.28 120.87 والية شمال دارفور  

 %0 204.50 139.18 65.32 والية غرب دارفور  

 %2 954.61 689.71 264.90 والية جنوب دارفور  

 %4 1,760.03 1,650.72 109.31 والية شرق دارفور  

 %1 255.08 230.48 24.60 والية وسط دارفور  

 %100 47,600.88 36,097.38 11,503.49 اإلجمالي
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 ( التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق حسب الواليات21شكل رقم )

 توزيع التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف حسب الواليات: .22

 

 (22جدول رقم )

 باملؤسسات واملصارف حسب الوالياتيوضح توزيع التمويل الصغير 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الواليات
التمويل الصغير 

 باملؤسسات

التمويل الصغير 

 باملصارف

التمويل إجمالي 

 الصغير
 النسبة

 %27 6,940.57 6,749.52 191.06 والية الخرطوم  

 %11 2,755.05 2,754.55 0.50 والية الجزيرة  

 %4 1,056.37 1,056.37 - والية البحر األحمر  

 %4 920.77 920.77 - والية كسال  

 %12 3,225.26 3,225.26 - والية القضارف  

 %7 1,875.32 1,875.32 - والية سنار  

 %6 1,677.18 1,677.18 - والية النيل االبيض  

 %5 1,317.18 1,317.18 - والية النيل األزرق  

 %5 1,427.47 1,427.47 - الوالية الشمالية  

 %3 802.74 802.74 - والية نهر النيل  

 %5 1,280.90 1,276.67 4.22 والية شمال كردفان  

 %1 162.12 162.12 - والية غرب كردفان  

 %4 1,075.98 1,070.53 5.45 والية جنوب كردفان  

 %1 167.99 167.99 - والية شمال دارفور  

 %0 104.89 104.89 - والية غرب دارفور  

 %3 810.74 810.74 - والية جنوب دارفور  

 %1 307.34 307.34 - والية شرق دارفور  

 %1 190.69 190.69 - والية وسط دارفور  

 %100 26,098.56 25,897.33 201.23 اإلجمالي
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 حسب الواليات( التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق 22شكل رقم )

 حسب الواليات: والصغير مقارنة إجمالي التمويل األصغر  .23

 (23جدول رقم )

 يوضح مقارنة إجمالي التمويل األصغر والصغير حسب الواليات

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الواليات
إجمالي التمويل  

 األصغر
 النسبة%

إجمالي التمويل 

 الصغير
 النسبة%

 %27 6,940.57 %18 8,637.22 والية الخرطوم  

 %11 2,755.05 %18 8,767.49 والية الجزيرة  

 %4 1,056.37 %4 1,687.16 والية البحر األحمر  

 %4 920.77 %5 2,142.53 والية كسال  

 %12 3,225.26 %6 2,991.56 والية القضارف  

 %7 1,875.32 %10 4,702.35 والية سنار  

 %6 1,677.18 %6 2,971.23 والية النيل االبيض  

 %5 1,317.18 %3 1,223.47 والية النيل األزرق  

 %5 1,427.47 %7 3,484.44 الوالية الشمالية  

 %3 802.74 %5 2,262.61 والية نهر النيل  

 %5 1,280.90 %6 2,781.41 والية شمال كردفان  

 %1 162.12 %1 587.11 والية غرب كردفان  

 %4 1,075.98 %3 1,617.93 والية جنوب كردفان  

 %1 167.99 %1 570.14 والية شمال دارفور  

 %0 104.89 %0 204.50 والية غرب دارفور  

 %3 810.74 %2 954.61 والية جنوب دارفور  

 %1 307.34 %4 1,760.03 والية شرق دارفور  

 %1 190.69 %1 255.08 والية وسط دارفور  

 %100 26,098.56 %100 47,600.88 اإلجمالي
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 ( مقارنة التمويل األصغر والصغير حسب الواليات23شكل رقم )

 مقارنة إجمالي التمويل )األصغر والصغير( بين املؤسسات واملصارف حسب الواليات: .24

 

 (24جدول رقم )

 يوضح مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف حسب الواليات

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 الواليات
إجمالي التمويل 

 باملؤسسات  

النسبة  

%  

إجمالي التمويل  

 باملصارف 
  %النسبة  

إجمالي  

 التمويل  

النسبة  

  % 

 %21 15,577.79 %22 13,409.72 %19 2,168.07 والية الخرطوم  

 %16 11,522.53 %11 6,969.12 %39 4,553.42 والية الجزيرة  

 %4 2,743.53 %4 2,568.77 %1 174.75 والية البحر األحمر  

 %4 3,063.30 %5 2,948.02 %1 115.28 والية كسال  

 %8 6,216.82 %10 5,986.87 %2 229.95 والية القضارف  

 %9 6,577.68 %10 6,266.57 %3 311.10 والية سنار  

 %6 4,648.41 %5 3,063.96 %14 1,584.45 والية النيل االبيض  

 %3 2,540.64 %4 2,189.29 %3 351.36 والية النيل األزرق  

 %7 4,911.92 %7 4,150.61 %7 761.31 الوالية الشمالية  

 %4 3,065.34 %4 2,786.35 %2 278.99 والية نهر النيل  

 %6 4,062.31 %6 3,745.45 %3 316.86 والية شمال كردفان  

 %1 749.23 %1 746.00 %0 3.23 والية غرب كردفان  

 %4 2,693.91 %4 2,422.97 %2 270.94 والية جنوب كردفان  

 %1 738.13 %1 617.27 %1 120.87 والية شمال دارفور  

 %0 309.40 %0 244.07 %1 65.32 والية غرب دارفور  

 %2 1,765.35 %2 1,500.45 %2 264.90 والية جنوب دارفور  

 %3 2,067.38 %3 1,958.07 %1 109.31 والية شرق دارفور  

 %1 445.77 %1 421.17 %0 24.60 والية وسط دارفور  

 %100 73,699.44 %100 61,994.71 %100 11,704.73 اإلجمالي

 -
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 ( مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف حسب الواليات24شكل رقم )

 توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق املناطق: .25

 (25جدول رقم )

 يوضح توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق املناطق

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 املناطق
التمويل األصغر 

 باملؤسسات

التمويل األصغر 

 باملصارف

التمويل إجمالي 

 األصغر
 النسبة

 %52 24,743.85 14,904.85 9,839.01 التمويل باملناطق الريفية

 %48 22,857.02 21,192.53 1,664.49 باملناطق الحضريةالتمويل 

 %100 47,600.88 36,097.38 11,503.49 اإلجمالي

 

 ( توزيع التمويل األصغر باملؤسسات واملصارف وفق املناطق25شكل رقم )
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 توزيع التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق املناطق: .26

 
 (26جدول رقم )

 الصغير باملؤسسات واملصارف وفق املناطقيوضح توزيع التمويل 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 املناطق
التمويل الصغير 

 باملؤسسات
 التمويل الصغير باملصارف

التمويل إجمالي 

 الصغير
 النسبة

 %41 10,654.66 10,527.20 127.46 التمويل باملناطق الريفية  

 %59 15,443.90 15,370.13 73.77 التمويل باملناطق الحضرية  

 %100 26,098.56 25,897.33 201.23 اإلجمالي

 

 

 

 ( توزيع التمويل الصغير باملؤسسات واملصارف وفق املناطق26شكل رقم )

 وفق املناطق: والصغير مقارنة إجمالي التمويل األصغر  .27

 

 (27جدول رقم )
 يوضح مقارنة التمويل األصغر والصغير باملؤسسات واملصارف وفق املناطق

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                                                           

 املناطق
التمويل إجمالي 

 األصغر
 %النسبة

التمويل إجمالي 

 الصغير
 %النسبة

 %41        10,654.66    %52        24,743.85    التمويل باملناطق الريفية

 %59        15,443.90    %48        22,857.02    التمويل باملناطق الحضرية

 %100 26,098.56 %100 47,600.88 اإلجمالي
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 ( مقارنة التمويل األصغر والصغير وفق املناطق27شكل رقم )

 :والصغير( بين املؤسسات واملصارف وفق املناطقمقارنة إجمالي التمويل )األصغر  .28

 
 (28جدول رقم )

 يوضح مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق املناطق

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                 

 املناطق
إجمالي التمويل 

 باملؤسسات
 النسبة

إجمالي التمويل 

 باملصارف
 النسبة

إجمالي 

 التمويل

النسبة 

% 

 %48 35,398.51 %41 25,432.05 %85 9,966.47 التمويل باملناطق الريفية

التمويل باملناطق 

 الحضرية
1,738.26 15% 36,562.66 59% 38,300.92 52% 

 %100 73,699.44 %100 61,994.71 %100 11,704.73 اإلجمالي

 

 

 

 ( مقارنة إجمالي التمويل بين املؤسسات واملصارف وفق املناطق28شكل رقم )
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:
ً
 إجمالي التمويل املتعثر واملعدوم في القطاع:ثالثا

( مليون 3,163.58%( من إجمالي التمويل القائم، حيث بلغ إجمالي التمويل املتعثر )4.3)املتعثر بلغت نسبة التمويل     

بلغت  ( مليون جنيه للتمويل الصووغير، بينما700.89( مليون جنيه للتمويل األصووغر و)2,462.69) بحجمجنيه سوووداني 

( مليون جنيه للتمويل األصووووووووووووووغر 121.33) بحجم( مليون جنيه 173.97%( بإجمالي مبلغ )0.2نسووووووووووووووبة التمويل املعدوم )

 ( مليون جنيه للتمويل الصغير.52.64و)

 (29)جدول رقم 

 ويل املتعثر واملعدوم في القطاع يوضح إجمالي التم

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 73,699.44 26,098.56 47,600.88 إجمالي التمويل القائم

 3,163.58 700.89 2,462.69 التمويل املتعثر

 173.97 52.64 121.33 التمويل املعدوم

 %4.3 %2.7 %5.2 نسبة التمويل املتعثر من إجمالي التمويل القائم

 %0.2 %0.2 %0.3 نسبة التمويل املعدوم من إجمالي التمويل القائم
 

 

 

 ( التمويل املتعثر واملعدوم من إجمالي التمويل القائم 29شكل رقم )

:
ً
 واملصارف:مقارنة إجمالي التمويل املتعثر واملعدوم بين املؤسسات رابعا

% إن 8.6% مقارنة ينسوووووبة تعثر املؤسوووووسوووووات 3.5يالحظ أن نسوووووبة التمويل املتعثر لدى املصوووووارف يمثل نسوووووبة ضووووو يلة    

مليون  1.006.78مليون جنيه مقارنة بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  2,156.79حجم التمويل املتعثر لدي املصارف يمثل الحجم األكبر بمبلغ 

 جنيه لدى املؤسسات. 
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 (30رقم )جدول 

 يوضح إجمالي التمويل املتعثر واملعدوم باملؤسسات واملصارف 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
والصغير  إجمالي التمويل األصغر

 باملؤسسات

إجمالي التمويل األصغر 

 والصغير باملصارف

 61,994.71 11,704.73 إجمالي التمويل القائم

 2,156.79 1,006.78 التمويل املتعثر

 121.41 52.56 التمويل املعدوم

 %3.5 %8.6 نسبة التمويل املتعثر من إجمالي التمويل القائم

 %0.2 %0.4 نسبة التمويل املعدوم من إجمالي التمويل القائم
 

 

 

 التمويل املتعثر واملعدوم بين املؤسسات واملصارف مقارنة حجم ( 30شكل رقم )
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 املحور الثاني

 مؤسسات التمويل األصغر والصغيرالكلية ألداء ؤشرات امل

 :
ً
 :العامة مؤسسات التمويل األصغر أداء مؤشرات أوال

 

من ( %102بنسووبة بلغت )م 2020لعام اع إجمالي التمويل األصووغر والصووغير باملؤسووسووات عن ما  ان عليه في نهاية إرتف  

 ام، ويشكل التمويل األصغر منه2021بنهاية العام  ( مليون جنيه11,704.73، حيث بلغ )( مليون جنيه5,591.98) مبلغ

 ( مليون جنيه. 201.23( مليون جنيه والصغير بمبلغ )11,503.50)بووووووو بما يقدر 

 ( 262,357إرتفع عوووودد العمالء النشووووووووووووووطين من )كمووووا 
ً
 بنهووووايووووة 275,966إلى ) م2020العووووام بنهووووايووووة عميال

ً
العووووام ( عميال

 (.%5بلغت ) تغير بنسبة  م،2021

( مليون جنيه 1,006.78م إلى )2020( مليون جنيه بنهاية العام 259.75إرتفع حجم التمويل املتعثر باملؤسووووووووووسووووووووووات من )

 (.%8.6)إلى ( %5من )نسبته من إجمالي التمويل القائم  إرتفعت%(، كما 288م بنسبة زيادة بلغت )2021بنهاية العام 

مؤسوووووسوووووة  48م إلى 2020مؤسوووووسوووووة في العام  45من العاملة بالقطاع عدد مؤسوووووسوووووات التمويل األصوووووغر  إرتفعتكذلك 

 م.2021تمويل أصغر بنهاية العام 

: توزيع إجمالي ميزانيات مؤسسات التمويل األصغر ومواردها التمويلية:
ً
 ثانيا

 توزيع إجمالي أصول مؤسسات وشركات التمويل األصغر: (1

وهووووذه النسوووووووووووووبووووة عوووواليووووة ويعتبر مورد  %24والنقوووود ومووووا في حكمووووه ، من إجمووووالي األصوووووووووووووول  %60يمثوووول التمويوووول القووووائم نسوووووووووووووبووووة 

رباح مسوتحقة للعام وأ الخسوائر ، صوافي األرباح/مصوروفات مسوتحقة عبارة عنوهي  %9.5وتمثل األصوول األخري نسوبة ،معطل

 ، والجدول التالي يوضح توزيعات إجمالي األصول:ألصحاب رأس مال املضاربات

 (31جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات( 

 النسبة% املبلغ البند

 %60 11,704.73 التمويل وفق الصيغ

 %24 4,578.85 النقد ومافي حكمه

 %9.5 1,870.77 االصول األخرى 

 %4 880.32 االصول الثابتة

 %2 435.06 املخزونات

 %0.5 6.48 االصول غير امللموسة

 %100 19,476.21 جمالياإل 
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 ( إجمالي أصول مؤسسات التمويل األصغر31) شكل رقم

 توزيع إجمالي إلتزامات مؤسسات وشركات التمويل األصغر: (2

، وبلغت نسووووووبة حقوق ملكية %70يمثل املضوووووواربات واملشووووووار ات النسووووووبة األكبر من إجمالي اللت امات بنسووووووبة 

في الحصوووووول على  فقط وهذا يوضوووووح ضوووووعف راوس أموالها وإعتمادها على القطاع املصووووورفي%7املؤسوووووسوووووات 

 املوارد بصورة كبيرة، والجدول التالي يوضح تفاصيل اللت امات:

 (32جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات( 

 النسبة% املبلغ البند

 %70 13,569.37 املضاربات واملشاركات

 %11 2,162.39 التزامات أخرى 

 %7 1,384.94 حقوق امللكية

 %5 998.30 االرباح املؤجلة

 %3 574.44 دائنون متنوعون 

 %2 431.74 املخصصات

 %1 175.79 الودائع اإلدخارية

 %1 148.10 املنح

 %0 31.15 القروض الحسنة

 %100 19,476.21 اإلجمالي

 

التمويل وفق 
%60, الصيغ

,  النقد ومافي حكمه
24%

,  االصول األخرى
10%

,  االصول الثابتة
5% %2, المخزونات  االصول غير 

%0, الملموسة

إجمالى اصول مؤسسات التمويل االصغر
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 ( إجمالي إلتزامات مؤسسات التمويل األصغر 32شكل رقم )

 توزيع إجمالي حقوق امللكية ملؤسسات وشركات التمويل األصغر: (3

طي إعادة تقويم األصوووووووووول % النسوووووووووبة األكبر من إجمالي حقوق امللكية، يليه إحتيا56 يمثل رأس املال املدفوع

%، وإحتياطي إعادة تقييم األصووول 31بالنقد األجنبي بالنسووبة للمؤسووسووات التي لدسها رأس مال أجنبي بنسووبة 

( 8.25لة والتي بلغت )املرح/تراكمة%، ويالحظ ضوووووعف بقية الحتياطات نتيجة الخسوووووائر امل11الثابتة بنسوووووبة 

 مليون جنيه، كما موضح في الجدول التالي:

 (33جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                                             

 النسبة% املبلغ البند

 %56 781.40 املدفوعرأس املال 

 %31 430.66 احتياطي إعادة تقويم االصول بالنقد األجنبي

 %11 157.62 احتياطي إعادة تقييم االصول الثابتة

 %1 12.64 احتياطي رأس املال

 %1 10.88 احتياطي عام

 %0 - عالوة االصدار

 %0 - احتياطيات أخرى 

 %1- (8.25) االرباح أو الخسائر املتراكمة/املرحلة

 %100 1,384.94 اإلجمالي
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 ( إجمالي حقوق ملكية مؤسسات التمويل األصغر33شكل رقم )

 توزيع املوارد التمويلية ملؤسسات وشركات التمويل األصغر: (4

املدفوع (، يليها رأس املال %91تشكل املضاربات واملشار ات من املصارف املحلية الجزء األكبر من املوارد التمويلية بنسبة )

 ، كما في الجدول األتي:.وتمثل بقية البنود متبقى النسبة( فقط من إجمالي املوارد%5والذي يمثل )

 (34جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                                                   

 النسبة% املبلغ البند

 %91 13,569.37 مضاربات ومشاركات بنوك محلية

 %5 781.40 رأس املال املدفوع

 %1 175.79 الودائع اإلدخارية

 %1 148.10 املنح

 %1 101.60 مضاربات ومشاركات بنك السودان املركزي 

0 39.97 مضاربات ومشاركات مع مؤسسات دولية واقليمية 5. % 

0 31.15 القروض الحسنة 5. % 

 %100 14,847.39 اإلجمالي

 

رأس المال المدفوع
56%

ول احتياطي إعادة تقويم االص
بالنقد األجنبي

31%

احتياطي إعادة تقييم
االصول الثابتة

11%

احتياطي رأس المال
1%

احتياطي عام
1%

عالوة االصدار
0%

احتياطيات 
أخرى

0%

االرباح أو 
الخسائر 

المرحلة/المتراكمة
-2%

إجمالى حقوق ملكية مؤسسات التمويل االصغر
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 ( موارد تمويل مؤسسات التمويل األصغر34شكل رقم )

: توزيعات التمويل األصغر والصغير القائم باملؤسسات:
ً
 ثالثا

 -وفق القطاعات:القائم باملؤسسات توزيع التمويل األصغر والصغير  .1

التمويل املقدم من إجمالى  %76حيث يستحوذ على  املقدم باملؤسسات يمثل القطاع الزراعى بشقيه النسبة األعلى فى التمويل

  ويالحظ ضعف التمويل املقدم لبقية القطاعات كما موضح في الجدول التالي: %14ويليه القطاع الخدمي بنسبة  لقطاعاتل

 (35جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات( 

 النسبة التمويل األصغر القطاعات
التمويل 

 الصغير
 النسبة اإلجمالي النسبة

 %76 8,839.79 %2 3.10 %77 8,836.69 القطاع الزراعي والحيواني

 %3 379.55 %3 5.21 %3 374.33 القطاع الصناعي والحرفي

 %5 532.08 %1 2.11 %5 529.97 القطاع التجاري 

القطاع الخدمي )تحسين مسكن، تعدين.. 

 ألخ(
1,692.48 14% 3.66 2% 1,696.14 14% 

 %2 257.17 %92 187.15 %1 70.03 قطاعات أخرى 

 %100 11,704.73 %100 201.23 %100 11,503.49 اإلجمالي
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 وفق القطاعاتالقائم باملؤسسات ( توزيع التمويل األصغر والصغير 35شكل رقم )

 -وفق النوع:القائم باملؤسسات توزيع التمويل األصغر والصغير  .2

( %89التمويل األصغر والصغير القائم باملؤسسات  ان من نصيب الرجال بنسبة بلغت )يالحظ أن غالبية 

 ( منه، كماهي موضحة في الجدول التالي:%11من إجمالي التمويل، بينما بلغت نسبة تمويل النساء )

 (36جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                       

 %النسبة  اإلجمالي %النسبة  التمويل الصغير %النسبة  التمويل األصغر النوع

 %89 10,450.76 %69 138.80 %90 10,311.97 الرجال

 %11 1,253.97 %31 62.44 %10 1,191.53 النساء

 %100 11,704.73 %100 201.23 %100 11,503.49 اإلجمالي

 

 

 

 وفق النوعالقائم باملؤسسات ( توزيع التمويل األصغر والصغير 36شكل رقم )
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 -: وفق الصيغالقائم باملؤسسات والصغير  توزيع التمويل األصغر .3

 في 
ً
( من إجمالي التمويل املقدم %84تقديم التمويل بنسبة )تمثل صيغة املرابحة من أكثر الصيغ إستخداما

( وصيغة %4( ثم صيغة السلم بنسبة )%5بواسطة املؤسسات، تلتها صيغة الستصناع/املقاولة بنسبة )

القرض الحسن، كما هو ( ، ويالحظ قلة إستخدام صيغ املشاركة واملضاربة املقيدة و %5الجارة بنسبة )

 موضح في الجدول التالي: 

 (37جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                            

 %النسبة اإلجمالي %النسبة التمويل الصغير %النسبة التمويل األصغر ةالصيغ

 %84 9,858.55 %94 188.35 %84 9,670.20 املرابحة

 %4 442.06 %0 - %4 442.06 السلم

 %5 574.63 %0 - %5 574.63 االستصناع / املقاولة

 %0 13.99 %0 - %0 13.99 املضاربة املقيدة

 %2 255.23 %0 - %2 255.23 املشاركة

 %5 555.90 %6 12.89 %5 543.02 الجارة

 %0 0.11 %0 - %0 0.11 القرض الحسن

 %0 4.26 %0 - %0 4.26 صيغ أخرى 

 %100 11,704.73 %100 201.23 %100 11,503.49 اإلجمالي

 

 وفق الص يالقائم باملؤسسات ( توزيع التمويل األصغر والصغير 37شكل رقم )

 

 -وفق الضمانات:القائم باملؤسسات والصغير  توزيع التمويل األصغر  .4
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 بواسطة املؤسسات هو الضمان الشخص ي 
ً
( %74بنسبة بلغت )يالحظ أن أكثر أنواع الضمانات إستخداما

( ثم ضمان الجهات العتبارية وضمان املجموعات %11من إجمالي التمويل، يله ضمان املرتب/املعاش بنسبة )

 بقية أنواع الضمانات كما يتضح في الجدول التالي: ويليهم ( لكل منهما،%5بنسب )

 (38جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات( 

 الضمانات
التمويل 

 االصغر
 النسبة

التمويل 

 الصغير
 النسبة اإلجمالي النسبة

 %74 8,677.33 %63 126.38 %74 8,550.95 الضمان الشخص ي

 %11 1,310.66 %0 - %11 1,310.66 ضمان مرتب/ معاش

 %5 622.98 %0 - %5 622.98 ضمان الجهات العتبارية

 %5 554.63 %0 - %5 554.63 ضمان املجموعة

 %1 169.76 %0 - %1 169.76 وثائق التأمين

 %1 130.77 %0 - %1 130.77 ضمان حجز املدخرات

 %2 200.17 %37 74.86 %1 125.31 رهن املمتلكات املنقولة

 %0 18.17 %0 - %0 18.17 ضمانات أخرى 

 %0 15.05 %0 - %0 15.05 ضمان الرهن الحيازي للمتلكات القيمة

 %0 5.19 %0 - %0 5.19 ضمان الواجهات االجتماعية

 %100 11,704.73 %100 201.23 %100 11,503.49 اإلجمالي

 

 

 

 األصغر والصغير القائم باملؤسسات وفق الضمانات( توزيع التمويل 38شكل رقم )

 

 -:نوع التمويلوفق القائم باملؤسسات توزيع التمويل األصغروالصغير  .5

 ( منه%21نسبة ) مقابل، مقدم للمجموعات ( من إجمالي التمويل القائم باملؤسسات%79) يالحظ أن نسبة

 لنوعه في الجدول التالي:وتظهر تفاصيل توزيع التمويل األصغر والصغير لألفراد، 
ً
 وفقا
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 (39جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                                                

 النسبة% اإلجمالي النسبة% التمويل الصغير النسبة% التمويل األصغر نوع التمويل

 %79 9,268.31 %0 - %81 9,268.31 مجموعات

 %21 2,436.42 %100 201.23 %19 2,235.19 أفراد

 %100 11,704.73 %100 201.23 %100 11,503.49 اإلجمالي

 

 

 نوع التمويل ( توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملؤسسات وفق 39شكل رقم )

 -:الوالياتوفق القائم باملؤسسات  والصغير  توزيع التمويل األصغر  .6
( من إجمالي التمويل القائم باملؤسسات، وتليها والية الخرطوم %39يالحظ أن والية الجزيرة حازت نسبة )

( ثم بقية الواليات ما %7(، ثم الوالية الشمالية بنسبة )%14(، ثم والية النيل األبيض بنسبة )%19بنسبة )

 تفاصيل توزيع التمويل األصغر والصغير الجدول التالي:(، ويوضح %1_%2بين نسبة )

 

 (40جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات(   

 الواليات  
 النسبة%   التمويل األصغر  

 التمويل الصغير  

 

 النسبة% 
 النسبة%   اإلجمالي  

 %39        4,553.42      %0        0.50          %40        4,552.92      الجزيرة والية  

 %19        2,168.07      %95        191.06       %17        1,977.01      الخرطوم والية  

 %14        1,584.45      %0          -              %14        1,584.45      االبيض والية النيل  

 %7        761.31         %0          -              %7        761.31         الشمالية الوالية  

 %3        351.36         %0          -              %3        351.36         األزرق والية النيل  

 %3        316.86         %2        4.22          %3        312.64         كردفان والية شمال  

 %3        311.10         %0          -              %3        311.10         سنار والية  

 %2        278.99         %0          -              %2        278.99         النيل والية نهر  

 %2        270.94         %3        5.45          %2        265.48         كردفان والية جنوب  

 %2        264.90         %0          -              %2        264.90         دارفور والية جنوب  

 %2        229.95         %0          -              %2        229.95         القضارف والية  

 %1        174.75         %0          -              %2        174.75         األحمر والية البحر  

 %1        120.87         %0          -              %1        120.87         دارفور والية شمال  

 %1        115.28         %0          -              %1        115.28         كسال والية  

 -
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 %1        109.31         %0          -              %1        109.31         دارفور والية شرق  

 %1        65.32           %0          -              %1        65.32           دارفور والية غرب  

 %0        24.60           %0          -              %0        24.60           دارفور والية وسط  

 %0        3.23             %0          -              %0        3.23             كردفان والية غرب  

 %100        11,704.73        %100        201.23           %100        11,503.49        اإلجمالي  

 

 
 ( توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملؤسسات وفق الواليات 40شكل رقم )

 -: املناطقوفق القائم باملؤسسات والصغير  توزيع التمويل األصغر 

( %15( من إجمالي التمويل املقدم باملؤسسات، مقابل نسبة )%85بلغت نسبة تمويل املناطق الريفية )

 تفاصيل توزيع التمويل األصغر والصغير في الجدول التالي:منه للمناطق الحضرية، وتظهر 

 (41جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات( 

 النسبة% اإلجمالي النسبة% التمويل الصغير النسبة% التمويل األصغر املناطق

 %85 9,966.47 %63 127.46 %86 9,839.01 املناطق الريفية

 %15 1,738.26 %37 73.77 %14 1,664.49 املناطق الحضرية

 %100 11,704.73 %100 201.23 %100 11,503.49 اإلجمالي
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 ( توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملؤسسات وفق املناطق 41شكل رقم )

:
ً
 :م2021 - 2020خالل العامين باملؤسساتوعدد املستفيدين املتعثر القائم و إجمالي التمويل ثالثا

 %( من إجمالي التمويل القائم6.8) إلىم 2020في العام ( %5من )نسبة التمويل املتعثر باملؤسسات  إرتفعت

 ون جنيه سوداني.( ملي1,006.78، حيث بلغ إجمالي التمويل املتعثر )(%3.6بنسبة زيادة )

(عميل 275,966م إلى )2020(عميل بنهاية العام 262,357إرتفع عدد عمالء التمويل األصغر النشطين من )

 م.2021بنهاية العام 

مؤسسة في العام  48م إلى 2020مؤسسة في العام  45كذلك إرتفع عدد مؤسسات التمويل األصغر من 

 م.2021

 (42جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                          

 نسبة التغير م2021 م2020 البند

 %109 11,704.73 5,591.98 إجمالي التمويل القائم

 %288 1,006.78 259.75 التمويل املتعثر

%5 نسبة التعثر  8.6% 72% 

عميل262,357 عدد العمالء النشطين  %5 275,966عميل 

 %7 48 45 عدد مؤسسات التمويل األصغر

 
 م2021-م 2020القائم واملتعثرباملؤسسات خالل ( مقارنة التمويل 42شكل رقم )
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 املحور الثالث

 داء التمويل األصغر والصغير باملصارفالكلية أل ؤشرات امل

: متابعة تنفيذ سياسة التمويل األصغر والصغير باملصارف:
ً
 أوال

 م:2021م و2020التمويل األصغر والصغير باملصارف بنهاية كل من العامين  مقارنة موقف تنفيذ .1

م 2020( مليون جنيه بنهاية العام 20,178.31إرتفع إجمالي التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف من )

%(، وهو يتكون من التمويل 207م بنسبة ارتفاع بلغت )2021( مليون جنيه بنهاية العام 73,446.17إلى )

 ( مليون جنيه.11,451.46)( مليون جنيه وتمويل بالجملة بقيمة 61,994.71املباشر للعمالء بقيمة )

إال ان نسبة التنفيذ الفعلى زادت م 2021على الرغم من الزيادة الكبيرة فى إجمالى مبلغ التمويل فى العام 

 .%6م 2021وفى العام  %5.4م  2020م  حيث بلغت فى العام 2020بنسبة طفيفه عن العام 

 (43جدول رقم )

 م2021م و2020بنهاية كل من العامين موقف التمويل األصغر والصغير باملصارف 

 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 معدل التغير م2020 م2021 البند

 %232 370,679.18 1,229,759.23 إجمالي التمويل القائم باملصارف )املحفظة الكلية(

إجمالي حجم التمويل األصغر والصغير املستهدف بحسب 

 (%12السياسة )
147,571.11 44,481.50 232% 

 %207 20,178.31 61,994.71 حجم التمويل املباشرباملصارف

 %0 - 11,451.46 التمويل بالجملة باملصارف 

 %264 20,178.31 73,446.17 إجمالي التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف

 %10 %5.4 %6 نسبة التمويل األصغر والصغير باملصارف

 

 
 م2021م و2020األصغر والصغير باملصارف بنهاية كل من العامين ( موقف التمويل 43شكل رقم )
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: توزيعات إجمالي التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف بنهاية العام ث
ً
 م:2021انيا

 باملصارف:توزيع التمويل األصغر والصغير املباشر وبالجملة  (1

يتكون إجمالي التمويل األصغر والصغير باملصارف من التمويل املباشر لعمالء املصرف والتمويل بالجملة 

ملؤسسات وبنوك التمويل األصغر بالضافة إلى املساهمات في محافظ التمويل األصغر والصغير، ويالحظ أن 

( فقط %15ها، بينما يمثل التمويل بالجملة )%( من التمويل القائم باملصارف يتم بصورة مباشرة لعمالئ85)

 من التمويل املقدم بواسطة املصارف.

 م:2021الجدول التالي يوضح توزيع التمويل املباشر والتمويل بالجملة القائم باملصارف بنهاية العام 

 (45جدول رقم )

 م2021توزيع التمويل األصغر والصغير املباشر وبالجملة باملصارف بنهاية العام 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(  

 البند
التمويل 

 األصغر

التمويل 

 الصغير

إجمالي التمويل األصغر 

 والصغير
 النسبة %

 التمويل املباشر لألفراد
          

23,481.59  
        17,082.47                                40,564.06  55% 

 التمويل املباشر للمجموعات
          

12,615.79  
          8,814.86                                21,430.65  29% 

 %84  61,994.71                             25,897.33        36,097.38         إجمالي التمويل املباشر للعمالء

 %16  11,451.46                              371.41             11,080.05         ملؤسسات التمويل األصغرإجمالي التمويل بالجملة 

 %100 73,446.17 26,268.74 47,177.43 إجمالي التمويل القائم باملصارف

 

 

 
 

 ( توزيع التمويل األصغر والصغير املباشر وبالجملة باملصارف44شكل رقم )

 والصغير املباشر القائم باملصارف:توزيعات إجمالي التمويل األصغر  (2

 التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف: .1

( من إجمالي %58شكل القطاع الزراعي والحيواني أكثر من نصف التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف بنسبة بلغت )

(، بينا مثل %8بنسبة ) -غير محددة-اعات األخرى (، ثم القط%28التمويل، يليه مباشرة القطاع الخدمي بنسبة بلغت )

 ( لكل منها.%3القطاعين التجاري والصناعي نسبة )

,  رادالتمويل المباشر لألف
55%

التمويل المباشر 
%29, للمجموعات

إجمالي التمويل بالجملة لمؤسسات 
%16, التمويل األصغر
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 الجدول التالي يوضح التوزيع القطاعي لجمالي التمويل القائم:

 (46جدول رقم )

 التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
التمويل 

 األصغر
 النسبة%

التمويل 

 الصغير
 النسبة% اإلجمالي النسبة%

 %58 36,225.57 %56 14,476.12 %60 21,749.46 القطاع الزراعي والحيواني

القطاع الخدمي )تحسين مسكن، تعدين.. 

 إلخ(
10,236.02 28% 7,084.94 27% 17,320.96 28% 

 %8 4,652.65 %12 2,942.72 %5 1,709.93 قطاعات أخرى 

 %3 1,974.09 %2 631.39 %4 1,342.71 القطاع الصناعي والحرفي

 %3 1,821.44 %3 762.16 %3 1,059.27 القطاع التجاري 

 %100 61,994.71 %100 25,897.33 %100 36,097.38 اإلجمالي

 

 
 ( التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف45شكل رقم )

 الصيغي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف:التوزيع  .2

( من إجمالي التمويل األصغر والصغير املقدم في املصارف، تليها وبفارق كبير صيغة %80شكلت صيغة املرابحة نسبة )

 ( على التوالي، ويالحظ%1( و)%2( ثم صيغة املضاربة املقيدة وصيغة الستصناع/املقاولة بنسبة )%12السلم بنسبة )

غير -(، بينما بلغت نسبة الصيغ األخرى %0قلة استخدام صيغ الجارة والقرض الحسن واملشاركة والتي قاربت نسبهم )

 ( من إجمالي التمويل.%5) -املحددة

 :صارفالجدول التالي يوضح التوزيع الصيغي للتمويل القائم بامل
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 (47جدول رقم )

 باملصارف التوزيع الصيغي للتمويل األصغر والصغير القائم

 )املبالغ بماليين الجنيهات(      

 البند
التمويل 

 األصغر
 النسبة% اإلجمالي النسبة% التمويل الصغير النسبة%

 %80 49,489.21 %80 20,671.63 %80 28,817.58 املرابحة

 %12 7,161.41 %14 3,690.94 %10 3,470.47 السلم

 %5 3,075.86 %4 1,009.29 %6 2,066.57 صيغ أخرى 

 %2 1,330.55 %0 71.31 %3 1,259.24 املضاربة املقيدة

 %1 613.81 %1 324.23 %1 289.59 الستصناع / املقاولة

 %0 181.21 %0 125.68 %0 55.53 الجارة

 %0 138.29 %0 - %0 138.29 القرض الحسن

 %0 4.36 %0 4.25 %0 0.12 املشاركة

 %100 61,994.71 %100 25,897.33 %100 36,097.38 اإلجمالي

 

 
 ( التوزيع الصيغي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف46شكل رقم )

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق النوع: .3

( من إجمالي %73يالحظ أن غالبية التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف  ان من نصيب الرجال بنسبة بلغت )

( منه، وتظهر تفاصيل التوزيع وفق النوع لكل من التمويل األصغر والصغير %27بينما بلغت نسبة تمويل النساء )التمويل، 

 في الجدول التالي:
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 (48جدول رقم )

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق النوع

 )املبالغ بماليين الجنيهات(      

 النسبة% التمويل األصغر البند
التمويل 

 الصغير
 النسبة% اإلجمالي النسبة%

 %73 45,376.13 %75 19,388.02 %72 25,988.11 الرجال

 %27 16,618.58 %25 6,509.31 %28 10,109.27 النساء

 %100 61,994.71 %100 25,897.33 %100 36,097.38 اإلجمالي

 

 
 وفق النوع( توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف 47شكل رقم )

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق الضمان: .4

 هو الضووووومان الشوووووخصووووو ي بنسوووووبة بلغت )
ً
( من إجمالي التمويل في القطاع، يله %45يالحظ أن أكثر أنواع الضووووومانات اسوووووتخداما

وثائق التأمين والرهن الحيازي ( وضماني %12( ثم ضمان املرتب/املعاش بنسبة )%16ضمان رهن املمتلكات املنقولة بنسبة )

( على التوالي، بينما يالحظ قلة اسوووووووتخدام ضووووووومانات حجز %2( لكل منهما ثم ضووووووومان الجهات العتبارية بنسوووووووبة )%9بنسوووووووبة )

( بالضوووووووافة إلى عدم اسوووووووتخدام ضووووووومان الواجهات االجتماعية في املصوووووووارف. %0املدخرات واملجموعات بحيث قاربت نسوووووووبهم )

 ( من إجمالي التمويل.%8ما نسبته ) -غير املحددة-خرى وشكلت الضمانات األ 

 التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق الضمان: الجدول التالي يوضح توزيع

 (49جدول رقم )

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق الضمان

 )املبالغ بماليين الجنيهات(      

 النسبة% اإلجمالي النسبة% التمويل الصغير النسبة% التمويل األصغر البند

 %45 27,765.75 %23 6,073.50 %60 21,692.24 الضمان الشخص ي

 %16 9,699.29 %34 8,676.44 %3 1,022.86 رهن املمتلكات املنقولة

 %12 7,321.11 %1 167.66 %20 7,153.44 ضمان مرتب/ معاش

 %9 5,798.45 %10 2,516.27 %9 3,282.18 وثائق التأمين

 %9 5,283.90 %17 4,509.87 %2 774.03 ضمان الرهن الحيازي للممتلكات القيمة

 %8 4,742.93 %11 2,954.08 %5 1,788.85 ضمانات أخرى 

 %2 1,206.89 %3 904.94 %1 301.95 ضمان الجهات العتبارية

 %0 171.32 %0 94.56 %0 76.76 ضمان حجز املدخرات

 %0 5.08 %0 - %0 5.08 ضمان املجموعة

 %0 - %0 - %0 - ضمان الواجهات االجتماعية

 %100 61,994.71 %100 25,897.33 %100 36,097.38 اإلجمالي

 -
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 ( توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق نوع الضمان48شكل رقم )

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق نوع التمويل: .5

( من إجمالي %65التمويل الفردي والذي بلغت نسبته )من يتكون معظم التمويل األصغر والصغير املباشر في املصارف 

 %35التمويل، بينما يشكل تمويل املجموعات نسبة )
ً
( منه. وتظهر تفاصيل توزيع التمويل األصغر والصغير باملصارف وفقا

 لنوعه في الجدول التالي:

 (50جدول رقم )

 التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق نوع التمويل توزيع

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
التمويل 

 األصغر
 النسبة%

التمويل 

 الصغير
 النسبة% اإلجمالي النسبة%

 %65 40,564.06 %66 17,082.47 %65 23,481.59 افراد

 %35 21,430.65 %34 8,814.86 %35 12,615.79 مجموعات

 %100 61,994.71 %100 25,897.33 %100 36,097.38 اإلجمالي

 
 ( توزيع التمويل األصغر والصغير القائم باملصارف وفق نوع التمويل49شكل رقم )
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 التوزيع الجغرافي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف: .6

(، تليها والية %22والصغير باملصارف بنسبة بلغت )حازت والية الخرطوم على النصيب األكبر من إجمالي التمويل األصغر 

 كما هو موضح %10( ثم واليتي سنار والقضارف بنسبة )%11الجزيرة بنسبة )
ً
( لكل منهما، وتأتي بقية الواليات تباعا

 بالجدول أدناه:

 (51جدول رقم )

 التوزيع الجغرافي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف

 لجنيهات()املبالغ بماليين ا

 البند
التمويل 

 األصغر
 النسبة%

التمويل 

 الصغير
 النسبة% اإلجمالي النسبة%

 %22 13,409.72 %26 6,749.52 %18 6,660.21 والية الخرطوم

 %11 6,969.12 %11 2,754.55 %12 4,214.57 والية الجزيرة

 %10 6,266.57 %7 1,875.32 %12 4,391.25 والية سنار

 %10 5,986.87 %12 3,225.26 %8 2,761.61 والية القضارف

 %7 4,150.61 %6 1,427.47 %8 2,723.13 الوالية الشمالية

 %6 3,745.45 %5 1,276.67 %7 2,468.77 والية شمال كردفان

 %5 3,063.96 %6 1,677.18 %4 1,386.78 والية النيل االبيض

 %5 2,948.02 %4 920.77 %6 2,027.25 والية كسال

 %4 2,786.35 %3 802.74 %5 1,983.61 نهر النيلوالية 

 %4 2,568.77 %4 1,056.37 %4 1,512.40 والية البحر األحمر

 %4 2,422.97 %4 1,070.53 %4 1,352.44 والية جنوب كردفان

 %4 2,189.29 %5 1,317.18 %2 872.11 والية النيل األزرق

 %3 1,958.07 %1 307.34 %5 1,650.72 والية شرق دارفور 

 %2 1,500.45 %3 810.74 %2 689.71 والية جنوب دارفور 

 %1 746.00 %1 162.12 %2 583.88 والية غرب كردفان

 %1 617.27 %1 167.99 %1 449.28 والية شمال دارفور 

 %1 421.17 %1 190.69 %1 230.48 والية وسط دارفور 

 %0 244.07 %0 104.89 %0 139.18 والية غرب دارفور 

 %100 61,994.71 %100 25,897.33 %100 36,097.38 اإلجمالي

 

 
 ( التوزيع الجغرافي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف50شكل رقم )
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 التوزيع املناطقي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف: .7

والصغير باملصارف بينما حازت املناطق %( من إجمالي التمويل األصغر 59شكل التمويل باملناطق الحضرية نسبة )

 %( منه، والجدول التالي يوضح التوزيع املناطقي للتمويل القائم باملصارف:41الريفية على نسبة )

 (52جدول رقم )

 التوزيع املناطقي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
التمويل 

 األصغر
 النسبة%

التمويل 

 الصغير
 النسبة% اإلجمالي النسبة%

 %59 36,562.66 %59 15,370.13 %59 21,192.53 التمويل باملناطق الحضرية

 %41 25,432.05 %41 10,527.20 %41 14,904.85 التمويل باملناطق الريفية

 %100 61,994.71 %100 25,897.33 %100 36,097.38 اإلجمالي

 

 
 املناطقي للتمويل األصغر والصغير القائم باملصارف( التوزيع 51شكل رقم )

:
ً
 إجمالي التمويل األصغر والصغير املتعثر واملعدوم في املصارف:ثالثا

( من إجمالي التمويل األصوووووغر والصوووووغير القائم، حيث %3.48بلغت نسوووووبة تعثر التمويل األصوووووغر والصوووووغير باملصوووووارف )   

( مليون جنيه للتمويل 1,456.71( مليون جنيه سووووداني بواقع )2,156.79املتعثر )بلغ إجمالي التمويل األصوووغر والصوووغير 

( 121.41( بإجمالي مبلغ )%0.20( مليون جنيه للتمويل الصغير، بينما بلغت نسبة التمويل املعدوم )700.08األصغر و)

 ل الصغير.( مليون جنيه للتموي52.64( مليون جنيه للتمويل األصغر و)68.77مليون جنيه بواقع )

 (53جدول رقم )

 التمويل األصغر والصغير املتعثر واملعدوم باملصارف 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(

 اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 61,994.71 25,897.33 36,097.38 التمويل املباشر للعمالء

 2,156.79 700.08 1,456.71 التمويل املتعثر

 121.41 52.64 68.77 املعدومالتمويل 

 %3.5 %2.7 %4.04 نسبة التمويل املتعثر من إجمالي التمويل القائم

 %0.2 %0.2 %0.19 نسبة التمويل املعدوم من إجمالي التمويل القائم
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 ( التمويل األصغر والصغير املتعثر واملعدوم باملصارف52شكل رقم )
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 املحور الرابع

 التمويل األصغر محافظ

: محفظة 
ً
 الخريجين الثالثةتمويل مشروعات أوال

بمبلغ املركزي ( مليون جنيه ساهم فيها بنك السودان 97بلغ إجمالي املساهمات الرأسمالية ملحفظة الخريجين الثالثة )

املنفذ بنهابة العام ، وبلغ إجمالي التمويل جنيه ( مليون 57باملبلغ ) ( مصرف25عدد )ساهم ( مليون جنيه، بينما 40)

، وقد تمت تصفية (مشروع3002( مستفيد و)3693( مليون جنيه لعدد مستفيدين وصل إلى )166.84م )2021

 .م2021بنهاية العام في ديسمبر املحفظة 

 م:2021موقف تنفيذ محفظة الخريجين الثالثة حتى نهاية العام  .1

 (53جدول رقم )

 النسبة املبلغ/العدد البند

 مليون جنيه     97.00 املدفوعرأس املال 
172% 

 مليون جنيه    166.84 التمويل املنفذ

 %1 مليون جنيه       1.80 التمويل املتعثر

 عملية    2,898      العمليات املصفاة
3% 

 عملية          86     العمليات املتعثرة

 مستفيد    3,693      ناملستفيدي

 مشروع    3,002      املشروعات

 توزيع التمويل املنفذ وفق القطاعات: .2

والقطاع الخدمي  %25والقطاع التجاري بنسبة  من إجمالي التمويل املنفذ %54يالحظ تركز التمويل على القطاع الزراعي بنسة 

 .%5ويمثل بقية القطاعت األخري نسبة  16%

 (53جدول رقم )

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                                                      

 النسبة املبلغ القطاع

 %54 90.78 الزراعى نباتى حيوانى

 %25 41.38 تجاري 

 %16 27.01 خدمى

 %3.5 6.13 صناعى

 %1 0.99 عقاري 

 %0.5 0.54 نقل

 %100 166.84 االجمالى

 



51 
 

 

: املحافظ الوالئية لتمويل املوسم الزراعي لألعوام )
ً
 م(2022-2021 -2020ثانيا

من املحفظة التمويلية  %12في إطار سياسات البنك املركزي الرامية إلى التوسع في تمويل القطاعات النتاجية وتوجيه نسبة ال تقل عن 

للمصارف للتمويل األصغر، قامت الوحدة بطرح مبادرة لتوسيع قاعدة الشمول املالي حيث تم إنشاء املحافظ الوالئية بتوجيه من السيد/ 

ملزارعين. م( عبر منح التمويل لصغار املنتجين و ا2022-2021-2020محافظ بنك السودان بغرض إستهداف تمويل املوسم الزراعي لألعوام )

 محافظ، وهي موضحة بالجدول التالي: 3م، تم إنشاء عدد 2021وحتى نهاية العام 

 

 )املبالغ بماليين الجنيهات(                                                                                                                     

 الجزيرة شرق دارفور  جنوب دارفور  املحفظةاملساهمين                    
إجمالي 

 التمويل

نسبة 

 املساهمة%

36% 111 100 5 6 بنك السودان املركزي   

63% 197 175 5 17 املصارف املحلية  

1% 2 0 2 0 الحكومات الوالئية  

 %100 310 275 12 23 اإلجمالي
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