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 الملخص التنفيذي:

اإللكرتونية م أمهها إنطالق عملية أمتتة أعمال الوحدة باعتماد نظام الرواجع 2020شهدت وحدة التمويل األصغر تطورات كبرية بالعام 
التمويل األصغر لتدريبها عليه، باإلضافة إىل تدشني نظام التقارير الذكية ملعاجلة البيانات  ؤسساتبديالً للرواجع الورقية وتقدمي الدعم الفين مل

 احلوكمةب علقتتصدار عدة منشورات كما مت إشاملة للبيانات األساسية ملؤسسات التمويل األصغر.  بناء قاعدة بيانات بصورة مؤمتتة و 
نتاج حفزاً لإلوذلك % مقارنة بالقطاعات األخرى 200بنسبة نتاجية ات اإلاحلسابات اخلتامية املراجعة ورفع سقف التمويل األصغر للقطاعو 

جتميع البيانات من  تواجه بعض الصعوبات يفالوحدة ما زالت مجيع اجلهود املذكورة آنفاً،  وبرغم التضخم. رتفاع معدالتإ ومتاشيًا مع
 يف متركزها بسبب اإلنرتنت وخدمات الكهربائي اإلمداد ضعف أبرزها حتديات عدة من عاينيمؤسسات التمويل األصغر؛ حيث أن بعضها 

 .1سلباً على إلتزامها بإرسال الرواجع أثر، مما ضعيفة حتتية بىن ذات واليات

 ؛كانت جيدةاألداء  مؤشرات  إال أنبسبب جائحة كورونا م 2020خالل العام مل الذي حدث غالق الكاعلى الرغم من ظروف اإلو 
 بنسبةم 2020مليار جنيه يف العام  25.7م إىل 2019مليار جنيه يف العام  12.4من بالقطاع رتفع حجم التمويل األصغر القائم إ حيث

 .طاراإلنتاجية أثر إجيايب يف هذا صغر للقطاعات اإلوكان لرفع سقف التمويل األ ؛%107.7زيادة بلغت 

 2نسبة التمويل باجلملة تبلغ ؛ حيثمؤسسات التمويل األصغر على املصارف بصورة كبرية يف احلصول على املوارد التمويلية ويالحظ إعتماد
، بينما يشكل حجم التمويل املقدم من بنك السودان املركزي ملؤسسات التمويل األصغر % من املوارد غري الذاتية66حوايل من املصارف 

ملؤسسات التمويل من املصارف نسياب التمويل باجلملة إساسيتني مها: تسهيل أجناز مهمتني إجتاه يتطلب حفز هذا اإل .%34حوايل 
حوكمة  باإلضافة إىل ،ورفع مقدرة وكالة ضمان التمويل األصغر )تيسري( (%12لضمان حتقيق النسبة املستهدفة حسب السياسة )األصغر 

 مؤسسات التمويل األصغر لتقليل مستوى املخاطر على القطاع املصريف.

 محاور التقرير:

التغريات  ، ويسلط الضوء على أهمم مؤشرات أداء القطاع ككل ومكوناته الفرعية2020لعام ايستعرض تقرير وحدة التمويل األصغر بنهاية 
 هي:حماور أساسية  اليت طرأت عليه واجملهودات املبذولة يف سبيل تطويره  وذلك من خالل مخسة

 ألداء قطاع التمويل األصغر.ؤشرات الكلية امل .1
 .أداء مؤسسات التمويل األصغرمؤشرات  .2
 .األصغر باملصارف مؤشرات أداء التمويل .3
 م2020التمويل األصغر يف العام  جهود بنك السودان املركزى يف تطوير وتنمية قطاع .4

 
 

                                                           
 .% من إمجايل التمويل القائم مبؤسسات التمويل األصغر10املؤسسات اليت مل ترسل رواجعها تساهم بنسبة  1
 املمنوحة ملؤسسات التمويل األصغر بغرض إستخدامها يف التمويل املباشر للعمالء.يقصد به إمجايل التمويالت  2
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 المؤشرات الكلية ألداء قطاع التمويل األصغر:أواًل: 
، حيث عن العام السابق %107.7بنسبة  بالقطاع القائم األصغر جم التمويلحل املقدراإلرتفاع  م هو2020العام يف التغريات أبرز  أحد
سقف  لزيادةذلك اإلرتفاع  يعزى؛ على التوايل %78% و 22املؤسسات واملصارف بنسبة  مليون جنيه أسهمت فيه 25,770.3بلغ 

التمويل  حجم يف الكبريةلزيادة ، بإلضافة إىل اأكثر من نصف التمويل بالقطاع ميثالن نيذلالتمويل يف القطاعني الزراعي والصناعي وال
 التمويل باجلملة أكرب مواردها هو وأن خصوصاً التمويل األصغر  ؤسساتملحجم احملفظة التمويلية إرتفاع  وترافقه مع باملصارف املنفذ األصغر

 من املصارف.
تخوف العمالء من طلب التمويل يف ل يرجع ذلك ؛عن العام السابق %70بنسبة  عدد العمالء النشطنيالكبري يف خنفاض اإل يالحظكما 
 .جائحة كورونا بسبب اإلغالق الكامل للبالدظروف ل اإلقتصاد احمللي املرافقكود ر ظل 

 
i. :التوزيع القطاعي للتمويل األصغر 

% من إمجايل التمويل 50م، حيث أنه مثل نسبة 2020جند أن القطاع الزراعي قد حاز النصيب األكرب من التمويل األصغر خالل العام 
بينما مثل القطاع التجاري والصناعي نسبة % من إمجايل التمويل لكل منهما، 21ه القطاع اخلدمي والقطاعات األخرى بنسبة ياملمنوح، يل

 % على التوايل.3% و 5
 م:2020( يوضح التوزيع القطاعي للتمويل األصغر يف العام 1اجلدول )

 (1جدول رقم )
 التوزيع القطاعي للتمويل األصغر

 اجلنيهات()املبالغ مباليني 

 النسبة القطاع القطاعات

 %50 12,915.87 القطاع الزراعي

 %21 5,376.47 القطاع الخدمي

 %21 5,327.29 3قطاعات أخرى

 %5 1,415.75 القطاع التجاري

 %3 734.93 القطاع الصناعي

 %100 25,770.32 اإلجمالي

 

                                                           
 أبرز القطاعات األخرى تتضمن القطاع احلريف والتعدين والنقل. 3



6 
 

 
 (: التوزيع القطاعي للتمويل األصغر1الشكل )

 

ii.  الصيغي للتمويل القائم في كل من المصارف والمؤسساتالتوزيع: 

ويعزى ذلك إلخنفاض  ؛% من إمجايل التمويل القائم بالقطاع83 تشكل بنسبة أن أكثر صيغ التمويل استخداماً هي صيغة املراحبةيالحظ 
منح التمويل مبختلف أغراضه، حىت أن ذلك تستخدمها كثري من املؤسسات عند ول، خماطرها على املؤسسات إضافة إىل إخنفاض تكاليفها

 بعض املؤسسات قد استعاضت هبا عن صيغة السلم عند منح التمويل الزراعي.

 وفق الصيغ: القائم ( أدناه يوضح توزيع التمويل األصغر2اجلدول رقم )

 (2جدول رقم )
 توزيع التمويل القائم وفق الصيغ

 )المبالغ بماليين الجنيهات(      
 النسبة % القطاع صيغة التمويل

 %83 21,281.94  المرابحة 

ستصناع )المقاولة( اإل   1,607.62 6% 

 %4 1,111.65 السلم

الصيغ األخرى    1,040.16 4% 
المشاركة    489.33 2% 

القروض الحسنة    158.47 1% 

جارة اإل   81.13 0% 

 %100  25,770.30     اإلجمالي

القطاع الزراعي 
50%

القطاع الخدمي 
21%

القطاع التجاري 
5%

القطاع الصناعي 
3%

قطاعات أخرى 
21%
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 وفق الصيغالقائم (: توزرع التمويل 2شكل رقم )
 

iii. حسب الواليات: التراكمي إنتشار التمويل األصغر 

الشمالية ، مث والييت %21، تليها مباشرة والية اجلزيرة بنسبة يف والية اخلرطوم متركزتقد  من إمجايل التمويل الرتاكمي% 27نسبة الحظ أن ي
 .% يف كل منهما6بنسبة  والقضارف

 
 حسب الوالياتالرتاكمي إنتشار التمويل األصغر : (3الشكل رقم )

27%

21%

6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4%
3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

المرابحة 
83%

(  المقاولة)اإلستصناع 
6%

السلم
4%

الصيغ األخرى 
4%

المشاركة 
2%

القروض الحسنة 
1%

اإلجارة 
0%
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iv. :توزيع التمويل التراكمي وفق النوع 

 يف كل من املؤسسات واملصارف. % من إمجايل التمويل الرتاكمي71الرجال بنسبة بلغت  تركز التمويل علىالحظ ي
 

 
 (: توزيع التمويل الرتاكمي وفق النوع4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجال نساء

71%

29%

71%

29%

المصارف المؤسسات
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 القطاع العامة ألداءأبرز المؤشرات 

 

 القائم حجم التمويل األصغر(: 6الشكل رقم )عدد العمالء النشطني                                    (: 5الشكل رقم )             
 م2019بالعام بالقطاع مقارنة                                                     م2019مقارنة بالعام                        

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 التمويل األصغر القائم يف كل من املصارف واملؤسسات(: توزيع 7الشكل رقم )

 

م2019 م2020

12,407.01

25,770.30

م2019 م2020

1,596,356

475,125

المؤسسات المصارف

28%

72%

22%

78%

2019 2020
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 واملصارف يف كل من املؤسسات القطاعاتالتمويل األصغر القائم وفق (: توزيع 8الشكل رقم )

 

 واملصارفالتمويل األصغر القائم وفق الصيغ يف كل من املؤسسات (: توزيع 9لشكل رقم )ا

 

القطاع الزراعي القطاع الصناعي القطاع التجاري القطاع الخدمي قطاعات أخرى

13.3%

0.3% 1.9%

4.9%

1.3%

36.8%

2.6% 3.6%

16.0%

19.4%

المؤسسات المصارف

المرابحة  اإلستصناع 
(  المقاولة)

السلم الصيغ األخرى المشاركة  القروض 
الحسنة 

اإلجارة 

17.08%

3.76%
0.42% 0.09% 0.24% 0.00% 0.13%

65.51%

2.48%
3.89% 3.95% 1.66% 0.61%

0.19%

المؤسسات المصارف
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 مؤسسات التمويل األصغر:مؤشرات أداء ثانياً: 
 لزيادة حجم التمويل باجلملة املقدم من املصارف ذلك % عن العام السابق؛ يعزى60.1بنسبة ؤسسات املالتمويل القائم برتفع حجم إ

يالحظ كما   .للقطاعات اإلنتاجية األصغر إثر قرار رفع سقف التمويلاملمنوح للعمالء وإرتفاع متوسط القرض  ملؤسسات التمويل األصغر
 غالق املرافق جلائحة كورونا.اإل ظروف ألسباب ترجع إىل ض عدد العمالء النشطنياخنفإ ترافق معبشكل ضئيل  إرتفاع نسبة التعثر

 م:2020مؤسسات التمويل األصغر العاملة بالقطاع خالل العام  أهم مؤشرات أداءاجلدول التايل يوضح 
 

 (3)جدول رقم 
 م2019مقارنة مع العام  مؤسسات التمويل األصغر المؤشرات العامة ألداء

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 نسبة التغير )%( م2020 م2019 البند

 ) 2% ( 45 46 4عدد مؤسسات التمويل األصغر
 0% 57.5 57.5 المساهمات الرأسمالية لبنك السودان المركزي

 60.1% 5,591.98 3,490.64 التمويل القائم
 53.5% 259.75 169.21 حجم التعثر
 3.09% 5% 4.85% نسبة التعثر

 221.4% 0.021 0.006 متوسط القرض
 ) 34.3% ( 262,357 عميل 399,496 عميل عدد العمالء النشطين

 المؤشرات اآلتية: نستخلص الجدول أعالهمن  
م، بنسبة إخنفاض 2020مؤسسة بنهاية العام  45م إىل 2019عام  مؤسسة بنهاية 46إخنفض عدد مؤسسات التمويل األصغر من  .1

 لتصفية مؤسسة الشباب للتمويل األصغر. يعزى ذلك%؛ و 2
؛ األمر الذي يتسق مليون جنيه 57.5مببلغ  م2019ظلت املسامهات الرأمسالية لبنك السودان املركزي يف املؤسسات كما هي يف العام  .2

 .شر لتلك املؤسسات واخلروج من مسامهاته فيهاتقليص الدعم املبالوتوجه البنك 
م؛ يعزى ذلك إىل إرتفاع حجم التمويل باجلملة املقدم هلذه 2019% عن العام 60.1إرتفع حجم التمويل القائم باملؤسسات بنسبة  .3

رفع سقف التمويل ، املصارف واملنظمات الدولية. إضافة إىل قرار 5املؤسسات من عدة مصادر تشمل بنك السودان، حساب الشراكات
 للقطاعات اإلنتاجية.

                                                           
 مجايل عدد املؤسسات يتضمن مؤسسة دارفور الكربى املظلية.إ 4
 واإلجتماعي  اإلقتصادي لإلمناء العرىب الصندوقو جدة -البنك اإلسالمي للتنمية مع لبنك املركزي ل من موارد الشراكات اخلارجية املمنوحةإمجايل التمويالت  يشتمل على 5
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وفق أفضل دود املقبولة عامليا احليف  وتظل هذه النسبة ،م2020يف العام  %5إىل م 2019يف العام % 4.85من  حجم التعثر إرتفع.  4
 .املمارسات يف قطاع التمويل األصغر

    % عنها يف العام السابق؛ يرجع ذلك إىل قرار رفع 221.4رتفع متوسط القرض املمنوح مبؤسسات التمويل األصغر بنسبة بلغت .  5
 سقف التمويل األصغر للقطاعني الزراعي والصناعي، إضافة إىل إخنفاض عدد العمالء النشطني.

 إثر الذي حدث خالل العام اإلغالق ظروف إىليعزى ذلك و  ،عن العام السابق %34.3إخنفض عدد العمالء النشطني بنسبة .  6
 جائحة كورونا.

 

i. :مصادر تمويل مؤسسات التمويل األصغر 

 من بنك السودان املركزى منوحإستمر بنك السودان املركزى يف تقدمي التمويل باجلملة ملؤسسات التمويل األصغر، حيث بلغ حجم التمويل امل
 789.88م مقارنة مببلغ 2020 العاممليون جنيه بنهاية  970.38هلذه املؤسسات  الشراكات( حساب)متضمنًا التمويل املصدر من 

ويالحظ أن املصارف قد أسهمت بأعلى نسبة من التمويل املمنوح ملؤسسات التمويل األصغر يف العام م، 2019مليون جنيه بنهاية العام 
 %.66 مسامهتهام، حيث بلغت نسبة 2020

 م.2020يوضح مصادر وحجم متويل مؤسسات التمويل األصغر وذلك حىت ديسمرب اجلدول التايل 

 (4جدول رقم )
 م2020و م2019 عامي من كل    بنهاية األصغر التمويل مؤسسات تمويل مصادر

 اليني اجلنيهات(املبالغ مب)

 مصدر التمويل
نسبة التغير  م2020 م2019

 حجم التمويل )%(
النسبة من 

 التمويل الممنوح
 حجم التمويل

النسبة من 
 التمويل الممنوح

 %49 %12 337 %11 226 بنك السودان المركزي

 %12 %22 633.38 %28 563.88 الشراكات

 %55 %66 1,908.72 %61 1,230.04 المصارف

 %43 %100 2,879.10 %100 2,019.92 اإلجمالي
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 ( نالحظ اآلتي:4من الجدول رقم )
حيث ساهم البنك  مليون جنيه؛ 337مليون جنيه إىل  226من  بنك السودان املركزي املقدم منإرتفع حجم التمويل باجلملة  .1

 .م(2022 –م 2021 -م2020لألعوام ) لموسم الزراعيلافظ والئية حميف متويل مليون جنيه  111مببلغ 
عرب ( الصندوق العرىب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعيو  جدة –البنك اإلسالمي للتنمية )التمويل املقدم من املاحنني  حجم إرتفع .2

 عقود مضاربة جديدة مع ست مؤسسات. سبعة% عن العام السابق؛ حيث مت إبرام 12قسم الشراكات بنسبة 
إلتزام عدد من املصارف بداية  ؛ يرجع ذلك إىل% عن العام السابق55املقدم من املصارف احمللية بنسبة  إرتفع إمجايل التمويل .3

 .م2020لتمويل األصغر ألول مرة خالل العام لمن حمافظها التمويلية  جزء بتخصيص

 

 م2020م و 2019يف كٍل من عامي  (: نسب مصادر التمويل من إمجايل التمويل املمنوح10الشكل رقم )
 

 

ii. مؤسسات التمويل األصغر: موارد 

بنسة واملصارف التجارية واملنظمات  املركزي بنك السودان شاركاتممضاربات و  على التمويل األصغرؤسسات مل الكبري عتماداإلالحظ ي
موال األضعف رؤوس  من كما تعاين غالبية تلك املؤسسات  ،أكرب املسامهني يف تلك النسبةاملصارف  وتعترب ،املوارد إمجايل % من90 بلغت
  .%1410بلغت  حيث ؛نسبة الدين إىل حقوق امللكية يف إرتفاع يظهر جلياً األمر الذي  ،% فقط من إمجايل املوارد7متثل  واليت

 م:2020( يوضح موارد مؤسسات التمويل األصغر يف عام 5اجلدول رقم )
 

 

م2019 م2020

11% 12%

28%
22%

61%
66%

بنك السودان المركزي الشراكات المصارف
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 (5جدول رقم )
 مؤسسات التمويل األصغر موارد

 )املبالغ مباليني اجلنيهات(

 النسبة المبلغ البند
%90 4,250.22  والمشاركات المضاربات   

%7 340.36 المال رأس   

%1.5 71.41 6الودائع إجمالي   

%0.9 41.07  الحسنة القروض   
%0.5 28.67  المنح   

 %100 4,731.73 اإلجمالي
 

 مؤسسات التمويل األصغر موارد: توزيع (11الشكل رقم )

 

 

                                                           
 إضافة إىل ودائع اإلدخار اإلجباري واإلختياري باملؤسسات اليت ال تقبل الودائع. ،تشمل مجيع أنواع الودائع بالنسبة للمؤسسات اليت تقبل الودائع 6

إجمالي الودائع
1.5%

القروض 
الحسنة 

0.9%

المنح 
0.6%

المضاربات 
والمشاركات 

90.0%

رأس المال واإلحتياطيات 
7.0%
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 :المصارفبالتمويل األصغر مؤشرات أداء ثالثاً: 
احملفظة % من إمجايل 12واصل بنك السودان املركزي تطبيق سياساته اليت تستهدف الوصول بنسبة التمويل األصغر والصغري باملصارف إىل 

باجلملة ملؤسسات التمويل األصغر  من املصارف لألفراد واجملموعات، أو عرب التمويل سواًء بالتمويل املباشر ،التمويلية املنفذة خالل العام
% 4من قد إرتفعت  املنفذة فعلياً نسبة ال وعلى الرغم من عدم حتقيق تلك النسبة بعد إال أن .احملافظ املشرتكة عن طريقأو  املرَخص هلا،
 م.2020بنهاية العام  %5 م إىل2019بنهاية العام 

 م:2020م و2019يف كل من عامي باملصارف  صغراأل التمويل تنفيذ مؤشراتاجلدول التايل يوضح 
 

 (6جدول رقم )
 صغر بالمصارفالتمويل األ أداء مؤشرات

 )املبالغ مباليني اجلنيهات( 

 م2020 م2019 البيان
 370,679.18 247,945.53 القائم بالمصارف جمالي التمويلإ

 44,481.5 29,753.46 (12%) حجم التمويل األصغر المستهدف حسب السياسة
 20,178.31 8,916.46 المنفذصغر التمويل األ حجم

 45% 30% ستهدف )%(جمالي المإمن  المنفذ صغرويل األمنسبة الت
 5% %4 التمويل )%(جمالي إمن  المنفذ صغرويل األمنسبة الت

 التايل: يتضحمن اجلدول أعاله 

 مليون 370,679.18م إىل 2019العام نهاية مليون جنيه ب 247,945.53من إرتفع إمجايل التمويل القائم باملصارف  .1
حجم التمويل األصغر املستهدف حبسب على %، األمر الذي ينعكس 49.5بنسبة بلغت م 2020العام نهاية جنيه ب

 .السياسة

عن العام السابق؛ يعزى ذلك إىل بداية إلتزام عدد من املصارف  %126.3بنسبة باملصارف املنفذ  حجم التمويل األصغر عإرتف .2
 .م2020ألول مرة خالل العام  بتخصيص جزء من حمافظها التمويلية للتمويل األصغر

م، 2020% بنهاية العام 45م إىل 2019% بنهاية عام 30إمجايل املستهدف من  من املنفذإزدادت نسبة التمويل األصغر  .3
 (.2؛ ويرجع ذلك لنفس السبب املشار إليه يف النقطة )%50ادة حيث بلغت نسبة الزي

 بنهاية ديسمرب% 5م إىل 2019 بنهاية ديسمرب% 4ملصارف من با من إمجايل التمويل القائمنسبة التمويل األصغر  إرتفعت .4
النسبة املستهدفة حسب وعلى الرغم من هذه الزيادة إال ان التمويل الفعلي يظل أقل من  ،%25، أي بزيادة تبلغ م2020

 السياسة.
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 محافظ التمويل األصغر:رابعاً: 
 ابلغت رؤوس أمواهل 2020بنهاية العام و ، نشطة التمويل األصغرقام بنك السودان املركزي وباملشاركة مع املصارف احمللية بإنشاء حمافظ أل

 وفيما يلي تفصيل هلذه احملافظ: مليون جنيه. 126مليون جنيه ساهم فيها البنك املركزي مببلغ  360.50

i. :محفظة الخريجين الثالثة 
مليون  50.5م، مبلغ 2020مليون جنيه سوداين، ورأس املال املدفوع حىت هناية العام  50.5بلغ رأمسال احملفظة املتعاقد عليه مبلغ  -

 %.100جنيه سوداين، بنسبة تنفيذ بلغت 
مليون جنيه بنسبة تعادل  15ع التجاري، ويساهم بنك السودان املركزي فيها مببلغ تتم إدارة احملفظة بواسطة مصرىف اإلدخار واملزار  -

 % من رأس املال املدفوع.30
 م:2020فيما يلي أهم مؤشرات أداء احملفظة وذلك حىت هناية العام  -

  مستفيداً. 1,780مشروع بعدد مستفيدين قدره  1,484بلغ عدد املشروعات املنفذة باحملفظة 
 من إمجايل املسامهات املدفوعة.73.5مليون جنيه سوداين بنسبة قدرها  87.6ويل املنفذ مبختلف القطاعات بلغ حجم التم % 
  من األقساط املستحقة السداد.95مليون جنيه سوداين بنسبة وصلت إىل  91.08بلغ حجم السداد باحملفظة % 
  حجم التمويل املنفذ.% من 20.3مليون جنيه سوداين بنسبة  17.8بلغ حجم األرباح احملققة 

 

ii. م(2022-2021 -2020لتمويل الموسم الزراعي لألعوام ) المحافظ الوالئية: 

من احملفظة التمويلية  %12نسبة ال تقل عن  وتوجيهنتاجية يف متويل القطاعات اإل التوسع إىليف إطار سياسات البنك املركزي الرامية 
مبادرة لتوسيع قاعدة الشمول املايل حيث مت إنشاء احملافظ الوالئية بتوجيه من السيد/ ، قامت الوحدة بطرح للتمويل األصغر للمصارف

صغار املنتجني و منح التمويل لم( عرب 2022-2021-2020لألعوام ) املوسم الزراعيمتويل  حمافظ بنك السودان بغرض إستهداف
 :حمافظ والئية هي 4م، مت إنشاء عدد 2020حىت هناية العام  .املزارعني

 محفظة والية جنوب دارفور: .1

  بلغ إمجايل م(، حيث 2022حىت  2020ملدة ثالث سنوات )أنشئت احملفظة بغرض متويل املوسم الزراعي يف الوالية ملدة
(، وميكن إستعراض 7رقم )من املصارف وذلك كما موضح يف اجلدول  عددمسامهات واليت متثل جنيه  مليون (23) اهلارأمس

 يلي:موقف التنفيذ كما 
  هجني مليون 22.79مبلغ  (مؤسسة جنوب دارفور للتمويل األصغر(بلغ حجم التمويل املمنوح بواسطة املضارب. 
  فقط.5% من التمويل املمنوح إىل الشق الزراعي، بينما إقتصر الشق احليواين على نسبة 95مت توجيه نسبة % 
 من التمويل املمنوح. %61ونسبة الرجال  %39نسبة متويل النساء  تبلغ 
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 (7جدول رقم )
 توزيع رأس مال محفظة والية جنوب دارفور

 )املبالغ مباليني اجلنيهات( 
 نسبة المساهمة المبلغ المصرف الرقم

 % 26 6 بنك السودان املركزي 1
 % 74 17 املصارف 2

 %100  23 االجمالي

 
 

 

 

 

 دارفورتوزيع رأس مال حمفظة والية جنوب : (12الشكل رقم )

 محفظة والية الجزيرة : .2
مبسامهة بنك السودان املركزي فرع ودمدين أشهر،  9لفرتة بالوالية  )م2020/2021( مت تكوين هذه احملفظة لتمويل املوسم الزراعي الشتوي

ليكون املصرف االرائد  مدينفرع -بنك الثروة احليوانية ومت إختيار  ه،مليون جني( 275) قدرهس مال أمن املصارف العاملة بالوالية بر  10و
 للمحفظة.

 (8جدول رقم )
 الجزيرةتوزيع رأس مال محفظة والية 

 )املبالغ مباليني اجلنيهات(

 نسبة المساهمة المبلغ  المصرف الرقم
 % 36 100 بنك السودان املركزي 1
 % 64 175 املصارف 2

 %100  275 االجمالي

بنك السودان 
المركزي

26%

المصارف
74%



18 
 

 
 والية اجلزيرةتوزيع رأس مال حمفظة : (13الشكل رقم )

 

 محفظة والية شرق دارفور: 
-2020صغار املنتجني واملزارعني بالوالية للموسم الزراعي حبيث تستهدف  ،شهرا   18مت حتديد فرتة التمويل اخلاص هبذه احملفظة بـ 

 .الرائد للمحفظة بدور البنكبنك التضامن  مليون جنيه، ويقوم 12مال احملفظة س أبلغ ر  .م2021
  ( يظهر توزيع رأمسال احملفظة.9رقم )اجلدول 
 

 (9جدول رقم )
 دارفور شرقمحفظة والية  توزيع رأسمال

 )املبالغ مباليني اجلنيهات(
 نسبة المساهمة المبلغ  المصرف/الجهة الرقم

 42% 5 بنك السودان املركزي 1
 %17 2 وزارة املالية والية شرق دارفور 2
 %41 5 املصارف 3

 100% 12 اإلجمالي
 

 
 توزيع رأمسال حمفظة والية شرق دارفور: (14الشكل رقم )

بنك السودان 
المركزي

36%

المصارف
64%

بنك السودان المركزي
42%

وزارة المالية والية 
شرق دارفور

17%

المصارف
41%
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 :موقف تنفيذ احملفظة 
حيث مت تأجيل تنفيذ املضاربة ، )يهمليون جن 6(عقد مضاربة مقيدة مع مؤسسة شرق دارفور للتمويل األصغر مببلغ  توقيع مت

 7ملعاجلة هذا األمر. إلجياد حلولبسبب فشل تأمني محاية احملفظة من وكالة تيسري، ال تزال اجلهود مستمرة 

 حمفظة والية البحر االمحر: .4

تكوينها على النحو  مت إقرتاح حيثاإلنشاء  قيداحملفظة ال تزال  .شهراً  18 لفرتة ستزراع السمكي يف الواليةاإلإستهدفت احملفظة عمليات 
 التايل:

  او النقصان حسب املسامهات الفعلية( مليون جنيه )تقبل الزيادة 89إمجايل رأس املال املتوقع للمحفظة. 
  مليون جنيه(. 3)وافق البنك املركزي على املسامهة مببلغ  مليون جنيه 5مسامهة بنك السودان املركزي بـ 
  مليون جنيه. 3مبلغ  -مصرفاً  28وعددها  -مسامهة كل من املصارف العاملة بالوالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مؤسسة شرق دارفور. م، مت تأمني احملفظة بواسطة شركة التأمينات املتحدة )سودان( ومن مث الشروع فعلياً يف التنفيذ بإضافة جزء من رصيد احملفظة إىل حساب2021 /03 /07بتاريخ   7
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 م:2020 في العامتطوير وتنمية قطاع التمويل األصغر  يجهود بنك السودان المركزى فخامساً: 
 

حيث قامت الوحدة  ؛البالد يفدعمه ورعايته لقطاع التمويل األصغر  إداراته املختلفة ووحدة التمويل األصغر ربع املركزي واصل بنك السودان
 الشهرية لقوائم املؤسسات واملصارف، الرواجع باعتماد مناذج معيارية لكل من جلميع أعماهلاكاملة   (standardization)بعمل معرية 

باإلضافة للجهود املبذولة يف زيادة  . هذااحملدود والشامل( هالتفتيش )بشقيو  ،طلبات التقدمي للتمويل ،تصفية املضاربات ،حتليل الرواجع
؛ حيث قامت الوحدة وبالتنسيق مع إدارة نظم الدفع لكرتونيةخلدمات اإلتقدمي االشمول املايل وحتديث وسائل عمل التمويل األصغر عرب 

. (POSنقطة بيع إلكرتونية ) 300لتوريد وتشغيل وصيانة  (بتوقيع عقد شراكة مع شركة )إي كونكت ة اخلدمات املصرفية اإللكرتونيةكوشر 
جمال التمويل األصغر يف يف  مهنية منهج ألول شهادة بوضع مع أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية باملشاركةو كما قامت الوحدة 

 .جلميع املؤسسات العاملة بالسودان من البنك املركزي هلا توفري منحمت و  ،التمويل األصغر شهادة أخصائيوهي  السودان

 ميكن إمجاهلا يف اآليت: أخرى اتهودجمبعدة  املختلفة قام البنك عرب وحدة التمويل األصغر وأقسامهاكما 

i. :السياسات والتنظيم 
 ( من إمجايل احملفظة التمويلية املنفذة %12إستمر بنك السودان يف تطبيق سياسته اليت تستهدف الوصول لنسبة ال تقل عن )

التمويل األصغر أو التمويل الفردى لعمالئها  خالل العام لكل مصرف للتمويل األصغر، سواء بالتمويل املباشر باجلملة ملؤسسات 
 م.2020% يف العام  6.3م إىل 2019% خالل العام  4أو عرب احملافظ املشرتكة، وإرتفعت النسبة املنفذة فعلياً من 

 ( منشورات هتدف لتفعيل نظم احلوكمة مبؤسسات التمويل األصغر وتوضح أسس وضوابط منح التمويل األصغر 4) أصدر البنك
لصغري، باإلضافة إىل أسس وضوابط قبول الودائع ملؤسسات التمويل األصغر، ويوضح املنشور األخري معايري وضوابط إعداد وا

 القوائم املالية وتفعيل دور املراجعة املالية وإلزام مجيع مؤسسات وشركات التمويل األصغر هبا.
  ما مل تلتزم بإحضار شهادة إستيفاء مطلوبات احلوكمة من مت توجيه املصارف بعدم منح متويالت ملؤسسات التمويل األصغر

 البنك املركزي.
 ( ( ألف جنيه للقطاعات اإلنتاجية )زراعي 300قام البنك املركزي بإصدار تعميم للمؤسسات برفع سقف التمويل املمنوح إىل

 وصناعي(.
 ل األصغر.التمويوشركات مؤسسات  وشاملة جلميع قامت الوحدة ببناء قاعدة بيانات حمدثة 
  مليون 57.5) والبالغة التمويل األصغر ؤسساتميف رؤوس أموال  املركزي معاجلة املسامهات الرأمسالية لبنك السودانالعمل على

 .يف القوائم املالية للمؤسسات ومن مث وضع خطة خلروج بنك السودان من هذه املؤسساتأوالً  ، عرب إثباهتا(هجني
ii. :الرقابة واإلشراف 
  التمويل األصغر ويف إطار دعمها لقطاع التمويل األصغر ووفق التقارير الواردة من ف رق التفتيش والتوصيات املرفوعة، قامت وحدة

للتمويل األصغر،  (والية اخلرطوم-الشباب وكسال والعمالية والتنمية اإلجتماعية) بتكوين جلان لإلشراف على كل من مؤسسة
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املؤسسات واليت حتمت دخول بنك السودان املركزي لإلشراف عليها وفق قانون وذلك نسبة للظروف اليت تعرضت هلا تلك 
 تنظيم العمل املصريف.

  قامت الوحدة وبالتنسيق مع اإلدارة العامة لتقنية املعلومات بأمتتة كافة الرواجع الدورية اليت ت رسل للوحدة، وهو ما يساهم– 
ات إلرسال رواجعها بيسر وسهولة. وجتدر اإلشارة إىل ان تطبيق هذه يف مساعدة املؤسس –جبانب ضبط الرقابة على القطاع 

 .م2020الرواجع مت منذ شهر سبتمرب من العام
 ديدةاجلسياسات القرار أو صياغة ال إختاذ ات، األمر الذي يسهل من عمليتدشني النظام احملوسب للتقارير الذكية. 

 

iii. :الترويج والدعم الفني 

 وهتدف الورشة  –واملقرر بأن يتم تنظيمها بشكل دوري كل )ثالثة أشهر(  -التمويل األصغر  نظمت الوحدة ورشة عمل لقطاع
إىل عرض مشاكل القطاع وحتدياته واخلروج بتوصيات يتم تطبيقها لدعم القطاع. وكان من املقرر أن يتم عقد الورشة الثانية خالل 

 وتداعيات مرض الكورونا حالت دون إقامة الورشة يف مواعيدها. الربع الثالث من العام احلايل، إال أن ظروف اإلغالق الكامل
  كادميية السودان للعلوم املالية واملصرفيةأمت تنظيم زمالة التمويل األصغر للعاملني مبؤسسات التمويل األصغر وذلك بالتعاون مع. 
 ( يف إطار أمتتة العمل بالوحدة، ومع بداية إستخدام نظام التقارير اإللكرتونيةMindscape مت إقامة )ملنسويب  ورش تدريبية

 (.SEEPمؤسسات التمويل األصغر للتعامل مع النظام، باإلضافة إىل تعريفهم بأفضل املمارسات العاملية يف اجملال وفق هيكلية )
 

iv. :التمويل المباشر 

 ( مؤسسات متويل أصغر6( عقود مع )7قامت الوحدة بإبرام عدد )  يف إطار جهوده الرامية ملنح التمويل  م2020خالل العام
 ( جنيه.68,000,000باجلملة للمؤسسات العاملة بالقطاع، وقد بلغ إمجايل التمويل املمنوح هلذه املؤسسات )

  قيام احملافظ الوالئية لتوفري التمويل ملؤسسات األصغر يف الواليات عرب حمافظ من البنوك التجارية وحتت إشراف فروع بنك
 خاصة للتمويل الزراعي )شتوي وصيفي(. -مت عمل موجهات عامة –ملركزي السودان ا

  مليون جنيه. 57.5بلغت املسامهات الرأمسالية للبنك املركزي يف مؤسسات التمويل األصغر 
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