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 :امللخص التنفيذي 

  ( 166,106م إىل )2022من العام  الثانيجنيه بنهاية الربع  مليون( 97,154بالقطاع من )القائم والصغري  األصغرإرتفع إمجايل التمويل

 .(%71)بنسبة زيادة بلغت  مليون جنيه بنهاية الربع الثالث منه

  بنسبة زيادة  ( مليون جنيه يف الربع الثالث120,538إىل ) الثانييف الربع  جنيه مليون (75,842)إرتفع حجم التمويل األصغر من

 .(%59بلغت )

 بلغت  زيادةبنسبة  الثالثجنيه يف الربع  مليون( 45,568إىل ) الثانيجنيه يف الربع  مليون( 21,312حجم التمويل الصغري من ) إرتفع

(114%). 

 بنسبة  الثالثالربع  يفمليون جنيه  (2,474)إىل  الثانيالربع  يف( مليون جنيه 2,028من ) يف القطاع التمويل املتعثر حجم إمجايل إرتفع

الربع  يف( %1.49)إىل  الثاني( يف الربع %2.09)من  بالقطاعمن إمجايل التمويل القائم  تهنسب اخنفضت ، بينما(%22بلغت ) زيادة

 الثالث.

 بنسبة زيادة بلغت  الثالثيف الربع  ( عميال630,486ًإىل ) الثانييف الربع  ( عميال556,090ًتفع عدد العمالء النشطني من )رإ

( مليون عميل 3.13م إىل )2022من العام  الثاني( مليون عميل هناية الربع 2.95، وبذلك إرتفع عدد العمالء الرتاكمي من )(13%)

 .(%1.7بنسبة زيادة بلغت ) منه الثالثبنهاية الربع 

 :حماور التقرير 

 مؤشرات أداء قطاع التمويل األصغر والصغري ككل ومكوناته الفرعية م2022من العام  الثالثيستعرض تقرير وحدة التمويل األصغر للربع 

 حماور أساسية هي: ثالثةخالل وذلك من 

 .قطاع التمويل األصغر والصغري ألداء الكلية ؤشراتامل .1

 .والصغري األصغرمؤشرات أداء مؤسسات التمويل  .2

 مؤشرات أداء التمويل األصغر والصغري باملصارف. .3
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 احملور األول

 والصغري األصغر التمويل قطاع ألداء الكلية املؤشرات

 :عامةقطاع الالأوالً: مؤشرات أداء 

حيث  ،(%71بنسبة ) الثانيزيادة يف إمجايل التمويل القائم عن الربع  م2022من العام  الثالثالربع يف  قطاع التمويل األصغر والصغري شهد

سامهت فيه كل من مؤسسات التمويل األصغر واملصارف  ،مليون جنيه 1(106,166)إىل  ( مليون جنيه15497,) ارتفعت قيمته من

 ( على التوايل،%78( و)%22بنسبة )

بالنسب  ( مليون جنيه45,568)الصغري مببلغ ( مليون جنيه و120,538) بقيمة من التمويل األصغر بالقطاع إمجايل التمويل ويتكون

( 630,486)إىل  الثانييف الربع ( عميل 556,090من )عدد العمالء النشطني بالقطاع إمجايل  ارتفعو .( على التوايل%27%( و)73)

 .(%13بنسبة زيادة بلغت )عميالً يف الربع الثالث 

( %28( يف هناية الربع الثالث بنسبة إخنفاض بلغت )%1.49( يف هناية الربع الثاني إىل )%2.09واخنفضت نسبة التمويل املتعثر بالقطاع من )

 .(%22( مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت )2,474( مليون جنيه إىل )2,028)وذلك على الرغم من زيادة حجمه من إمجايل مبلغ 

 بالقطاع:القائم التمويل األصغر والصغري  توزيعات: ثانياً

i. القائم والصغري التوزيع القطاعي للتمويل األصغر: 

، ( من إمجايل التمويل%65بلغت ) بنسبة بقطاع التمويل األصغر والصغري من التمويل القائم األكربحاز القطاع الزراعي واحليواني على النصيب 

بنسبة  -املتمثلة يف معظمها من النقلو-عات األخرى %( والقطا7بنسبة ) التجاريع القطا %(، ثم19يليه القطاع اخلدمي بنسبة بلغت )

 .من إمجايل التمويل( %5نسبة ) الصناعيمثل القطاع و%(، 5)

 :بالقطاع اجلدول التايل يوضح التوزيع القطاعي إلمجايل التمويل القائم

 
 

                                                           
القائمة باملصارف فقط،  املباشرةجبمع قيمة إمجايل التمويالت القائمة مبؤسسات وشركات التمويل األصغر مع قيمة إمجايل التمويالت يتم إحتساب إمجايل التمويل األصغر والصغري القائم بالقطاع   1

 نسبة إلحتسابه ضمنياً مع التمويالت املباشرة القائمة باملؤسسات واملصارف اليت وجّهته للعمالء. جتنباً لتكرار قيمته املقدم بواسطة املصارف "التمويل باجلملة"إسقاط قيمة حيث يتم 
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 (1رقم ) جدول
 القائم والصغير التوزيع القطاعي للتمويل األصغر

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %65 107,733 %64 29,371 %65 78,362 القطاع الزراعي والحيواني

 %19 30,827 %8 3,421 %23 27,420 2القطاع الخدمي

 %7 11,050 %14 6,431 %4 4,609 القطاع التجاري

 %5 8,984 %11 4,897 %3 4,080 قطاعات أخرى

 %5 7,513 %3 1,449 %5 6,066 القطاع الصناعي والحرفي

 %100 166,106.36 %100 45,568.28 %100 120,538.08 اإلجمالي

 

 
 التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغير القائم (1شكل رقم )

 

ii.  القائم والصغيراألصغر التوزيع الصيغي للتمويل: 

 (%9) بالنسب والسلم اإلستصناع يتصيغرق كبري ابف، تليها ( من إمجايل التمويالت املقدمة يف القطاع%76نسبة )املراحبة  صيغة مثلت

ومثلت صيغ اإلجارة ، (%2بنسبة ) -غري احلددة- ( والصيغ األخرى%3بنسبة ) املضاربة املقيدة صيغة تأتي بعدهم ( على التوايل،%8و)

من إمجايل التمويل  فقط (%0.02)نسبته  بلغتالتمويل بصيغة القرض احلسن حيث  ندرةيالحظ كما ( لكل منها، %1)نسبة واملشاركة 

 .القائم بالقطاع

 اجلدول التايل يوضح التوزيع الصيغي للتمويل القائم بالقطاع:

 
 

                                                           
 إخل.تعدين.. السكن، املحتسني مثل:  عبارة عن إمجايل قيمة التمويالت املمنوحة للخدمات  2

القطاع الزراعي 
والحيواني

تحسين)القطاع الخدمي 
(ألخ.. مسكن، تعدين

القطاع التجاري قطاعات أخرى القطاع الصناعي 
والحرفي

78,362

27,420

4,609 4,080 6,066

29,371

3,421 6,431 4,897 1,449

التمويل األصغر التمويل الصغير
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 (2جدول رقم )
 القائم والصغيرللتمويل األصغر ي توزيع الصيغال

 )المبالغ بماليين الجنيهات(      
 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %76 126,579 %71 32,378 %78 94,207 المرابحة

 %9 14,601 %25 11,271 %3 3,309 االستصناع / المقاولة

 %8 13,726 %3 1,272 %10 12,462 السلم

 %3 5,248 %1 342 %4 4,910 المضاربة المقيدة

 %2 2,748 %0 49 %2 2,701 صيغ أخرى

 %1 2,297 %1 256 %2 2,043 اإلجارة

 %1 872 %0 1 %1 872 المشاركة

 %0 34 %0 0 %0 34 القرض الحسن

 %100 166,106 %100 45,568 %100 120,538 اإلجمالي

 

 

 التوزيع الصيغي للتمويل األصغر والصغير القائم (2شكل رقم )

iii. وفق النوع: القائم توزيع التمويل األصغر والصغير 

بينما إمجايل التمويل،  من( %75) والذين بلغت نسبة متويلهمكان من نصيب الرجال أن غالبية التمويل األصغر والصغري القائم بالقطاع  يالحظ

 .فقط منه (%25بلغت نسبة متويل النساء )

 التوزيع وفق النوع لكل من التمويل األصغر والصغري يف اجلدول التايل:تظهر تفاصيل 

 
 
 
 

المرابحة / االستصناع 
المقاولة

السلم المضاربة 
المقيدة

صيغ أخرى اإلجارة المشاركة القرض الحسن

94,207

3,309

12,462
4,910 2,701

2,043
872 34

32,378

11,271

1,272 342 49 256 1 0

التمويل األصغر التمويل الصغير
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 (3جدول رقم )
 وفق النوع القائم لتمويل األصغر والصغيراتوزيع 

 )المبالغ بماليين الجنيهات(      
 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %75 124,797 %74 33,563 %76 91,236 الرجال

 %25 41,309 %26 12,005 %24 29,302 النساء

 %100 166,106 %100 45,568 %100 120,538 اإلجمالي
 

 

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم وفق النوع (3شكل رقم )

iv. الضمانوفق  القائم توزيع التمويل األصغر والصغير: 

تليه الضمانات ( من إمجايل التمويل يف القطاع، %42)حيث بلغت نسبته  أنواع الضمانات إستخداماً هو الضمان الشخصييالحظ أن أكثر 

وتأتي بقية أنواع الضمانات ، لكل منهما (%13بنسبة ) وثائق التأمني وضمان املرتب/معاش( ثم ضمان %15بنسبة ) -غري حمددة-األخرى 

 كما يتضح يف اجلدول التايل: تباعاً

 (4جدول رقم )
 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم وفق الضمان

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %42 70,514 %19 8,640 %52 62,059 الضمان الشخصي

 %15 24,469 %23 10,353 %12 14,008 ضمانات أخرى

 %13 21,878 %23 10,316 %10 11,451 وثائق التأمين

 %13 21,480 %2 1,136 %17 20,361 ضمان مرتب/ معاش

 %7 12,126 %21 9,580 %2 2,430 رهن الممتلكات المنقولة

 %5 8,132 %8 3,839 %4 4,252 ضمان المجموعة

 %3 4,517 %2 912 %3 3,599 ضمان الجهات اإلعتبارية

 %2 2,744 %2 745 %2 1,992 ضمان الرهن الحيازي للمتلكات القيمة

 %0 242 %0 46 %0 196 ضمان حجز المدخرات

 %0 5 %0 0 %0 5 ضمان الواجهات االجتماعية

 %100 166,106 %100 45,568 %100 120,353 اإلجمالي

التمويل األصغر التمويل الصغير

91,236

33,56329,302
12,005

الرجال النساء
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 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم وفق نوع الضمان (4شكل رقم )

v.  وفق نوع التمويل القائم التمويل األصغر والصغيرتوزيع: 

 الفرديتمويل ال شكل( من إمجايل التمويل بينما %64) بلغت بنسبة يف القطاع من القائم التمويلحجم متويل اجملموعات أكثر من نصف  شكل

 وفقاً لنوعه يف اجلدول التايل: بالقطاع وتظهر تفاصيل توزيع التمويل األصغر والصغري .نه( م%36نسبة )

 (5جدول رقم )
 نوع التمويلوفق  القائم توزيع التمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %64 105,544 %94 42,781 %52 63,081 أفراد

 %36 60,562 %6 2,788 %48 57,457 مجموعات

 %100 166,106 %100 45,568 %100 120,538 اإلجمالي
 

 

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم وفق نوع التمويل (5شكل رقم )

vi. القائم لتمويل األصغر والصغيرل الجغرافي توزيعال: 

0
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70,000

الضمان 
الشخصي

ضمانات 
أخرى

نوثائق التأمي /  ضمان مرتب
معاش

رهن 
الممتلكات 

المنقولة

ضمان 
المجموعة

ضمان الجهات 
اإلعتبارية

ضمان الرهن 
الحيازي 
يمةللمتلكات الق

ضمان حجز 
المدخرات

ضمان 
الواجهات 
االجتماعية

62,059

14,008 11,451

20,361

2,430

4,252

3,599 1,992 196 5

8,640 10,353 10,316

1,136

9,580
3,839

912 745 46 0

التمويل األصغر التمويل الصغير

التمويل األصغر التمويل الصغير

63,081

42,781

57,457

2,788

أفراد مجموعات
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( %16تلتها والية اجلزيرة بنسبة ) ،(%23) بلغت بنسبةالقائم  إمجايل التمويل األصغر والصغريحازت والية اخلرطوم على النصيب األكرب من 

 وتأتي بقية الواليات تباعاً كما هو موضح باجلدول أدناه: ،لكل منها (%10) ةبنسبالقضارف ثم والييت النيل األبيض 

 (6جدول رقم )
 القائم لتمويل األصغر والصغيرالجغرافي لتوزيع ال

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %23 38,403 %25 11,526 %22 26,873 والية الخرطوم

 %16 27,394 %8 3,544 %20 23,862 والية الجزيرة

 %10 16,019 %7 3,385 %10 12,637 االبيضوالية النيل 

 %10 15,812 %17 7,886 %7 7,913 والية القضارف

 %6 9,749 %7 3,243 %5 6,504 والية سنار

 %5 8,293 %3 1,234 %6 7,063 والية شمال كردفان

 %5 7,612 %9 3,995 %3 3,611 والية النيل األزرق

 %4 7,062 %4 1,606 %5 5,458 والية نهر النيل

 %4 6,697 %3 1,278 %4 5,421 الوالية الشمالية

 %4 6,081 %3 1,558 %4 4,523 والية جنوب كردفان

 %4 5,964 %3 1,592 %4 4,373 والية كسال

 %3 5,479 %3 1,472 %3 4,007 والية البحر األحمر

 %2 4,013 %4 1,876 %2 2,135 والية جنوب دارفور

 %2 3,167 %1 466 %2 2,703 والية شرق دارفور

 %1 1,735 %0 189 %1 1,547 والية غرب كردفان

 %1 1,466 %1 382 %1 1,085 والية شمال دارفور

 %0 679 %0 128 %0 551 والية غرب دارفور

 %0 481 %0 208 %0 273 والية وسط دارفور

 %100 166,106 %100 45,568 %100 120,538 اإلجمالي

 

 
 لتمويل األصغر والصغير القائمل الجغرافي توزيعال (6شكل رقم )

vii. القائم لتمويل األصغر والصغيرل المناطقي توزيعال: 
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التمويل األصغر التمويل الصغير
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حازت ينما ( من إمجايل التمويل، ب%61أن أكثر من نصف التمويل بالقطاع قد مت توجيهه إىل املناطق الريفية واليت بلغت نسبتها )يالحظ 

 اجلدول التايل يوضح التوزيع املناطقي للتمويل القائم بالقطاع: ( منه.%39على نسبة ) احلضريةاملناطق 

 (7جدول رقم )
 القائم للتمويل األصغر والصغير المناطقيالتوزيع 

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %61 102,346 %61 29,268 %61 73,103 التمويل بالمناطق الريفية

 %39 63,760 %39 16,301 %39 47,435 التمويل بالمناطق الحضرية

 %100 166,106 %100 45,568 %100 120,538 اإلجمالي

 

 
 التوزيع المناطقي للتمويل األصغر والصغير القائم (7شكل رقم )

 القطاع:إمجايل التمويل املتعثر واملعدوم يف ثالثاً: 

( مليون جنيه 378لتمويل األصغر و)ل( مليون جنيه 2,096( مليون جنيه بواقع )2,474) بالقطاع إمجايل قيمة بلغ إمجايل التمويل املتعثر

باخنفاض واضح عما كانت عليه يف الربع السابق والذي شهد نسبة تعثر  (%1.49)من إمجايل التمويل القائم  ، وبلغت نسبتهلتمويل الصغريل

 .فقطلتمويل األصغر لمجيعها  ( مليون جنيه33.80( بإمجايل مبلغ )%0.02، حيث بينما بلغت نسبة التمويل املعدوم )(%2.09تصل إىل )

 
 
 
 
 
 
 

التمويل األصغر التمويل الصغير

73,103

29,268

47,435

16,301

التمويل بالمناطق الريفية التمويل بالمناطق الحضرية
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 (8جدول رقم )
 التمويل المتعثر والمعدوم بقطاع التمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 166,106 45,568 120,538 إجمالي التمويل القائم

 2,474.57 378.01 2,096.56 التمويل المتعثر

 33.80 - 33.80 التمويل المعدوم

 %1.49 %0.83 %1.74 نسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل القائم

 %0.02 %0.00 %0.03 نسبة التمويل المعدوم من إجمالي التمويل القائم

 
 

 
 تعثر التمويل األصغر والصغير بالقطاع (8شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التمويل األصغر التمويل الصغير

120,538

45,568

2,097
37834

0

إجمالي التمويل القائم التمويل المتعثر التمويل المعدوم
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 الثانياحملور 

 والصغري األصغر التمويلوشركات مؤسسات  أداء مؤشرات

 التمويل األصغر: وشركات مؤسسات: املؤشرات الكلية ألداء أوالً

للعام  الثانيمليون جنيه يف هناية الربع  (24,575)من  التمويل األصغر والصغري القائم مبؤسسات وشركات التمويل األصغر إمجايل إرتفع

( 35,747مببلغ )تمويل األصغر تكون من الوهو ي، (%49بنسبة زيادة بلغت ) الثاث( مليون جنيه بنهاية الربع 36,530) إىل  م2022

 ( على التوايل.%2( و)%98بالنسب ) ( مليون جنيه783)الصغري مببلغ ومليون جنيه 

( عميالً بنهاية الربع الثالث بنسبة زيادة 287,405بنهاية الربع الثاني إىل )عميالً  (272,419كذلك إرتفع عدد العمالء النشطني من )

 (.%5بلغت )

بنسبة  الثالثبنهاية الربع  مليون جنيه (1,099إىل ) الثانيبنهاية الربع مليون جنيه  (798)إرتفع حجم التمويل املتعثر باملؤسسات من و

 .الثالث( بنهاية الربع %3)إىل  (%3.2)من من إمجايل التمويل القائم بشكل طفيف  بينما اخنفضت نسبته ،(%38زيادة بلغت )

 :مويليةالتومواردها التمويل األصغر  وشركات مؤسسات ميزانياتإمجايل  ثانياً: توزيع

 :التمويل األصغر مؤسسات وشركات إمجايل أصول توزيع (1

( 48,833م إىل )2022من العام  الثانيمليون جنيه بنهاية الربع  (34,466)إرتفع إمجايل أصول مؤسسات وشركات التمويل األصغر من 

باملؤسسات تتكون من التمويل ( من إمجايل األصول %75(، ويالحظ أن نسبة )%42بنسبة زيادة بلغت ) الثالثمليون جنيه بنهاية الربع 

 األصغر والصغري، بينما تتوزع النسبة املتبقية على بقية بنود األصول كما يظهر يف اجلدول التايل:

 (9جدول رقم )
 توزيع إجمالي أصول مؤسسات وشركات التمويل األصغر

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النمو%معدل  النسبة % م2022سبتمبر  م2022يونيو  البند

 %49 %75 36,530 24,575 التمويل وفق الصيغ

 %92 %10 4,995 2,601 االصول األخرى

 %17- %7 3,391 4,077 النقد ومافي حكمه

 %2 %5 2,300 2,254 المخزونات واالصول والعهد ألغراض التمويل

 %69 %3 1,606 952 االصول الثابتة

 %29 %0 11 8 االصول غير الملموسة

 %42 %100 48,833 34,466 األصولإجمالي 
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 توزيع إجمالي أصول مؤسسات وشركات التمويل األصغر (9شكل رقم )

 :التمويل األصغر مؤسسات وشركات إمجايل إلتزامات توزيع (2

بنسبة زيادة بلغت  ( مليون جنيه45,033) مليون جنيه إىل (32,680)من  مؤسسات وشركات التمويل األصغرإمجايل إلتزامات إرتفع 

-وبفارق كبري اإللتزامات األخرى  تليها ،( مليون جنيه34,223مبلغ )بإمجايل  (%76نسبة ) منها شكلت املضاربات الدائنة، %(38)

(، وتأتي بقية بنود اإللتزامات %9بنسبة ) -واليت تتكون يف جمملها من الدائنني املتنوعني واألرباح املستحقة ألصحاب رؤوس أموال املضاربات

 كما هو موضح باجلدول التايل:تباعاً 

 (10جدول رقم )
 توزيع إجمالي إلتزامات مؤسسات وشركات التمويل األصغر

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 معدل النمو% النسبة % م2022سبتمبر  م2022يونيو  البند

 %35 %76 34,223 25,320 المضاربات والمشاركات

 %58 %9 4,195 2,650 التزامات أخرى

 %59 %9 4,068 2,555 االرباح المؤجلة

 %2 %2 943 928 دائنون متنوعون

 %36 %1 599 439 المخصصات

 %41 %1 425 301 الودائع اإلدخارية

 %13 %1 363 320 القروض الحسنة

 %30 %0 216 167 المنح

 %38 %100 45,033 32,680 إجمالي اإللتزامات

 
 

النقد ومافي حكمه
7%

المخزونات واالصول 
والعهد ألغراض التمويل

5%

التمويل وفق الصيغ
75%

االصول غير الملموسة
0%

االصول الثابتة
3%

االصول األخرى
10%
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 توزيع إجمالي إلتزامات مؤسسات وشركات التمويل األصغر (10شكل رقم )

 :التمويل األصغر إمجايل حقوق امللكية ملؤسسات وشركات توزيع (3

( مليون جنيه 2,868إىل ) الثانيمليون جنيه يف هناية الربع  (1,886)إرتفع إمجايل حقوق امللكية ملؤسسات وشركات التمويل األصغر من 

 .(%52بنسبة زيادة بلغت ) الثالثبنهاية الربع 

عن الربع السابق  إرتفعوالذي  ( مليون جنيه2,464بلغ )مب( من إمجايل حقوق امللكية %86نسبة ) رؤوس أموال املؤسسات إمجايلوميثل 

يليه احتياطي إعادة األصول الثابتة ، منها (%6)كثاني أكرب مكون حلقوق امللكية بنسبة  رأس املالإحتياطي  ويأتي ،(%149)يبلغ  منو مبعدل

 . ويالحظ ظهور خسائر مرتاكمة بالقطاع يف هناية الربع الثالث من العام.( على التوايل%3و) (%4واإلحتياطي العام بالنسب )

 :ومعدالت النمو لكل منها عن الربع السابق التمويل األصغر وشركات ؤسساتمب حقوق امللكيةاجلدول التايل يوضح توزيع إمجايل 

 (11جدول رقم )
 مؤسسات وشركات التمويل األصغرب حقوق الملكيةتوزيع إجمالي 

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 معدل النمو% النسبة % م2022سبتمبر  م2022يونيو  حقوق الملكية

 %149 %86 2,464 988 رأس المال المدفوع

 %999 %6 179 16 احتياطي رأس المال

 %19- %4 112 138 احتياطي إعادة تقييم االصول الثابتة

 %0 %3 83 83 احتياطي عام

 %271 %1 36 10 احتياطيات أخرى

 %104- %0 9- 241 االرباح أو الخسائر المتراكمة/المرحلة

 %0 %0 0 0 عالوة االصدار

 %99- %0 3 409 األجنبياحتياطي إعادة تقويم االصول بالنقد 

 %52 %100 2,868 1,886 اإلجمالي

المضاربات والمشاركات
76%

التزامات أخرى
9%

االرباح المؤجلة
9%

دائنون متنوعون
2%

المخصصات
1%

الودائع اإلدخارية
1%

القروض الحسنة
1%

المنح
1%



14 
 

 
 

 مؤسسات وشركات التمويل األصغرب الملكيةحقوق توزيع إجمالي  (11شكل رقم )

 :التمويل األصغر املوارد التمويلية ملؤسسات وشركات توزيع (4

م إىل 2022من العام  الثانيجنيه بنهاية الربع  مليون( 27,096)األصغر من إرتفع إمجايل املوارد التمويلية ملؤسسات وشركات التمويل 

ها نسبة من من املصارف احمللية املضاربات واملشاركات ، شكلت%(39بنسبة زيادة بلغت ) الثالث( مليون جنيه بنهاية الربع 37,692)

( من إمجايل املوارد، وتأتي بقية %7)ا وبفارق كبري رأس املال املدفوع والذي ميثل ، يليه( مليون جنيه34,029) %( بإمجايل مبلغ90)

 :املوارد تباعاً كما يظهر يف اجلدول التايل

 (12جدول رقم )
 توزيع الموارد التمويلية لمؤسسات وشركات التمويل األصغر

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 معدل النمو% النسبة % م2022سبتمبر  م2022يونيو  البند

 %36 %90 34,029 24,949 مضاربات ومشاركات بنوك محلية

 %149 %7 2,464 988 رأس المال المدفوع

 %41 %1 425 301 الودائع اإلدخارية

 %13 %1 363 320 القروض الحسنة

 %30 %1 216 167 المنح

 %62- %0 107 282 مضاربات ومشاركات بنك السودان المركزي

 %1- %0 88 89 مضاربات ومشاركات مع مؤسسات دولية واقليمية

 %39 %100 37,692 27,096 اإلجمالي

 

 

عالوة االصدار
0%

رأس المال المدفوع
86%

االرباح أو الخسائر 
المرحلة/المتراكمة
0%

احتياطيات أخرى
1%

احتياطي عام
3%

احتياطي رأس المال
6%

احتياطي إعادة تقييم 
االصول الثابتة

4%

احتياطي إعادة تقويم 
االصول بالنقد األجنبي

0%



15 
 

 
 توزيع الموارد التمويلية لمؤسسات وشركات التمويل األصغر (12شكل رقم )

 

 باملؤسسات:القائم  : توزيعات التمويل األصغر والصغريثالثاً

i. باملؤسسات القائم التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغري: 

( من إمجايل %79) بنسبة بلغت التمويل األصغر والصغري مبؤسسات من التمويل القائم األكربحاز القطاع الزراعي واحليواني على النصيب 

( %5نسبة ) التجاري ع(، بينا مثل القطا%6بنسبة ) اخلدمي ( ثم القطاع%8بنسبة ) الصناعي واحلريفالقطاع  ويأتي بعده، القائم هبا التمويل

 (.$2بنسبة )ومت متويل قطاعات أخرى  ،فقط

 اجلدول التايل يوضح التوزيع القطاعي إلمجايل التمويل القائم:

 (13جدول رقم )
 بالمؤسسات القائم التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة % التمويلإجمالي  النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %79 28,760 %0 2 %80 28,758 القطاع الزراعي والحيواني

 %8 2,833 %1 6 %8 2,827 القطاع الصناعي والحرفي

 %6 2,331 %1 7 %6 2,324 القطاع الخدمي

 %5 1,733 %1 4 %5 1,728 القطاع التجاري

 %2 874 %98 764 %0 110 قطاعات أخرى

 %100 36,530 %100 783 %100 35,747 اإلجمالي

 

مضاربات ومشاركات 
بنوك محلية

90%

رأس المال المدفوع
7%

الودائع اإلدخارية
1%

القروض الحسنة
المنح1%

1%

مضاربات ومشاركات 
بنك السودان المركزي

0%

مضاربات ومشاركات 
مع مؤسسات دولية 

واقليمية
0%
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 بالمؤسسات التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغير القائم (13شكل رقم )

 

ii.  األصغر والصغير القائم بالمؤسساتالتوزيع الصيغي للتمويل: 

صيغة ( ثم %7بنسبة )اإلستصناع/املقاولة صيغة  تلتها، املؤسسات بواسطة( من إمجايل التمويالت املقدمة %84نسبة )املراحبة  صيغةمثلت 

القرض احلسن املضاربة املقيدة ويالحظ قلة إستخدام صيغ و ،لكل منهما( %2) بنسبة املشاركة والسلم يتصيغو (%5بنسبة ) اإلجارة

 (.%0قاربت نسبهم ) يثوالصيغ األخرى حب

 :باملؤسساتاجلدول التايل يوضح التوزيع الصيغي للتمويل القائم 

 (14جدول رقم )
 بالمؤسسات القائم الصيغي للتمويل األصغر والصغيرالتوزيع 

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %84 30,682 %94 740 %84 29,942 المرابحة

 %7 2,671 %0 0 %7 2,671 االستصناع / المقاولة

 %5 1,696 %6 44 %5 1,653 اإلجارة

 %2 856 %0 0 %2 856 المشاركة

 %2 598 %0 0 %2 598 السلم

 %0 15 %0 0 %0 15 المضاربة المقيدة

 %0 9 %0 0 %0 9 صيغ أخرى

 %0 3 %0 0 %0 3 القرض الحسن

 %100 36,530 %100 783 %100 35,747 اإلجمالي

 

 

القطاع الزراعي 
والحيواني

القطاع الصناعي 
والحرفي

القطاع الخدمي 
تحسين مسكن، )

(ألخ.. تعدين

القطاع التجاري قطاعات أخرى

28,758

2,827 2,323 1,728
1102 6 7 4 764

التمويل األصغر التمويل الصغير
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 التوزيع الصيغي للتمويل األصغر والصغير القائم بالمؤسسات (14شكل رقم )

iii. وفق النوع: بالمؤسسات القائم توزيع التمويل األصغر والصغير 

( من إمجايل التمويل، بينما بلغت %88كان من نصيب الرجال بنسبة بلغت ) باملؤسساتأن غالبية التمويل األصغر والصغري القائم  يالحظ

 يف اجلدول التايل: باملؤسسات منه، وتظهر تفاصيل التوزيع وفق النوع لكل من التمويل األصغر والصغري فقط (%12نسبة متويل النساء )

 (15جدول رقم )
 وفق النوعبالمؤسسات  القائم توزيع التمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة % إجمالي التمويل النسبة % التمويل الصغير النسبة % التمويل األصغر البند

 %86 31,424 %86 674 %86 30,750 الرجال

 %14 5,106 %14 109 %14 4,996 النساء

 %100 36,530 %100 783 %100 35,747 اإلجمالي

 

 

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم بالمؤسسات وفق النوع (15شكل رقم )

iv. الضمانوفق  القائم بالمؤسسات توزيع التمويل األصغر والصغير: 

المرابحة /االستصناع 
المقاولة

اإلجارة المشاركة السلم المضاربة 
المقيدة

صيغ أخرى القرض 
الحسن

29,942

2,671 1,653
856 598 14 9 3740 0 44 0 0 0 0 0

التمويل األصغر التمويل الصغير

الرجال النساء

30,750

4,996
674 110

التمويل األصغر التمويل الصغير
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( من إمجايل التمويل، يله %75) والذي بلغت نسبته هو الضمان الشخصيبواسطة املؤسسات يالحظ أن أكثر أنواع الضمانات إستخداماً 

وثائق وضمان ( %5بنسبة ) اجملموعاتضمان  يأتي بعدهم (%8بنسبة ) املرتب/املعاش( ثم ضمان %9اجلهات اإلعتبارية بنسبة )ضمان 

 .(%0فقد قاربت نسبهم )الضمانات  أما بقية ( فقط،%1بنما مثل ضمان رهن املنقوالت نسبة ) (%2) ةبنسب التأمني

 :واجلدول التايل يوضح توزيع التمويل األصغر والصغري القائم يف املؤسسات وفق نوع الضمان املستخدم

 (16جدول رقم )
 وفق الضمانبالمؤسسات  القائم توزيع التمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 النسبة % التمويل األصغر البند
التمويل 

 الصغير
 النسبة %

إجمالي 

 التمويل

النسبة 

% 

 %75 27,389 %60 470 %75 26,919 الضمان الشخصي

 %9 3,223 %0 0 %9 3,223 ضمان الجهات اإلعتبارية

 %8 2,821 %0 0 %8 2,821 ضمان مرتب/ معاش

 %5 1,716 %0 0 %5 1,716 ضمان المجموعة

 %2 580 %0 0 %2 580 وثائق التأمين

 %1 446 %40 313 %0 133 رهن الممتلكات المنقولة

 %1 208 %0 0 %1 208 ضمانات أخرى

 %0 119 %0 0 %0 119 ضمان حجز المدخرات

ضمان الرهن الحيازي للمتلكات 

 القيمة
22 0% 0 0% 22 0% 

 %0 5 %0 0 %0 5 الواجهات االجتماعيةضمان 

 %100 36,530 %100 783 %100 35,747 اإلجمالي

 

 

 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم بالمؤسسات وفق نوع الضمان (16شكل رقم )

v. وفق نوع التمويل: بالمؤسسات القائم توزيع التمويل األصغر والصغير 

الضمان 
الشخصي

ضمان 
الجهات 
اإلعتبارية

ضمان 
/ مرتب
معاش

ضمان 
المجموعة

وثائق 
التأمين

رهن 
الممتلكات 
المنقولة

ضمانات 
أخرى

ضمان حجز 
المدخرات

ضمان 
الرهن 

الحيازي 
للمتلكات 

القيمة

ضمان 
الواجهات 
االجتماعية

26,919

3,223 2,821
1,716 580 133 208 119 22 5470 0 0 0 0

313
0 0 0 0

التمويل األصغر التمويل الصغير
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وتظهر تفاصيل  .نه( م%16نسبة ) الفرديتمويل ال شكل، بينما القائم باملؤسسات إمجايل التمويل( من %84) نسبة اجملموعاتالتمويل  شكل

 توزيع التمويل األصغر والصغري وفقاً لنوعه يف اجلدول التايل:

 (17جدول رقم )
 وفق نوع التمويلبالمؤسسات  القائم توزيع التمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 النسبة % التمويل األصغر البند
التمويل 

 الصغير
 النسبة %

إجمالي 

 التمويل

النسبة 

% 

 %84 30,830 %0 0 %84 30,185 مجموعات

 %16 5,700 %100 783 %16 5,562 أفراد

 %100 36,530 %100 783 %100 35,747 اإلجمالي

 

 
 توزيع التمويل األصغر والصغير القائم بالمؤسسات وفق نوع التمويل (17شكل رقم )

 

vi. القائم: لتمويل األصغر والصغيرل الجغرافي توزيعال 

 بلغت بنسبة م2022القائم يف هناية الربع الثالث من العام  على النصيب األكرب من إمجايل التمويل األصغر والصغري اجلزيرةحازت والية 

، وحازت كل من الوالية الشمالية ووالية جنوب كردفان (%13بنسبة )اخلرطوم  ةثم والي( %23بنسبة ) النيل األبيضوالية  تليها(، 37%)

 ، وتأتي بقية الواليات تباعاً كما هو موضح باجلدول أدناه:( لكل منها%5ووالية النيل األزرق على نسبة )

 

 
 
 

مجموعات أفراد

30,185

5,562

0
783

التمويل األصغر التمويل الصغير
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 (18جدول رقم )
 القائم التوزيع الجغرافي للتمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 النسبة % التمويل األصغر البند
التمويل 

 الصغير
 النسبة %

إجمالي 

 التمويل

النسبة 

% 

 %32 11,755 %0 1 %33 11,754 والية الجزيرة

 %23 8,554 %0 0 %24 8,554 والية النيل االبيض

 %18 6,586 %100 782 %16 5,804 والية الخرطوم

 %4 1,605 %0 1 %4 1,605 كردفانوالية جنوب 

 %4 1,455 %0 0 %4 1,455 الوالية الشمالية

 %4 1,411 %0 0 %4 1,411 والية سنار

 %3 1,023 %0 0 %3 1,024 والية النيل األزرق

 %2 853 %0 0 %2 853 والية شمال كردفان

 %2 606 %0 0 %2 606 والية جنوب دارفور

 %2 593 %0 0 %2 593 والية نهر النيل

 %2 579 %0 0 %2 579 والية القضارف

 %1 421 %0 0 %1 421 والية شمال دارفور

 %1 349 %0 0 %1 349 والية غرب دارفور

 %1 244 %0 0 %1 244 والية البحر األحمر

 %1 192 %0 0 %1 192 والية غرب كردفان

 %0 173 %0 0 %0 173 والية كسال

 %0 114 %0 0 %0 114 والية شرق دارفور

 %0 16 %0 0 %0 16 والية وسط دارفور

 %100 36,530 %100 783 %100 35,747 اإلجمالي

 

 
 التوزيع الجغرافي للتمويل األصغر والصغير القائم بالمؤسسات (18شكل رقم )

vii. بالمؤسسات القائم لتمويل األصغر والصغيرل المناطقي توزيعال: 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

التمويل األصغر التمويل الصغير
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( منه. %22نسبة ) احلضريةاملناطق ب شكل التمويلبينما  القائم باملؤسسات، إمجايل التمويل ( من%78نسبة ) الريفيةشكل التمويل باملناطق 

 :باملؤسساتاجلدول التايل يوضح التوزيع املناطقي للتمويل القائم 

 (19جدول رقم )
 بالمؤسسات القائم التوزيع المناطقي للتمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
التمويل 

 األصغر

النسبة 

% 

التمويل 

 الصغير

النسبة 

% 

إجمالي 

 التمويل

النسبة 

% 

 %78 28,518 %10 78 %78 27,920 التمويل بالمناطق الريفية

 %22 8,012 %90 705 %22 7,827 التمويل بالمناطق الحضرية

 %100 36,530 %100 783 %100 35,747 اإلجمالي

 

 
 التوزيع المناطقي للتمويل األصغر والصغير القائم بالمؤسسات (19شكل رقم )

 :املؤسساتباملتعثر واملعدوم   األصغر والصغري إمجايل التمويل: رابعاً

( مليون 1,099بلغ إمجايل التمويل املتعثر )القائم، حيث التمويل %( من إمجايل 3.01) باملؤسساتالتمويل األصغر والصغري بلغت نسبة تعثر 

 وجود متويالت معدومة.كما يالحظ عدم ، غالبيتها تتبع للتمويل األصغر دون الصغريجنيه 

 :م2022للعام  الثالثاجلدول التايل يوضح حجم ونسب التعثر يف مؤسسات وشركات التمويل األصغر حتى هناية الربع 

 
 
 
 

التمويل بالمناطق الريفية التمويل بالمناطق الحضرية

27,919

7,827

78 705

التمويل األصغر التمويل الصغير
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 (20جدول رقم )
 بالمؤسساتالمتعثر والمعدوم صغر والصغير ألاالتمويل 

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 36,530 783 35,747 إجمالي التمويل القائم

 1,099 0.13 1,099 التمويل المتعثر

 0.12 - 0.12 التمويل المعدوم

 %3.01 %0.02 %3.07 نسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل القائم

 %0.00 %0.00 %0.00 المعدوم من إجمالي التمويل القائمنسبة التمويل 

 

 
 بالمؤسسات األصغر والصغير المتعثر والمعدوم التمويل (20شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التمويل األصغر التمويل الصغير

35,747

783
1,099

00.12 -

إجمالي التمويل القائم التمويل المتعثر التمويل المعدوم
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 الثالثاحملور 

 باملصارف والصغري األصغر التمويل أداء مؤشرات

 :والصغري باملصارف : املؤشرات الكلية ألداء التمويل األصغرأوالً

مبلغ  إمجايل التمويل األصغر والصغري املقدم بواسطة املصارف )بنوعيه: املباشر وباجلملة( من  م إرتفاعاَ يف2022الثالث من العام شهد الربع 

نسبة التمويل (، كما ارتفعت %67( مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت )164,685من العام إىل ) الثاني( مليون جنيه بنهاية الربع 98,529)

 ( بنهاية الربع الثالث.%8.5( بنهاية الربع الثاني إىل )%6.6من إمجايل احملافظ التمويلية للمصارف من ) رياألصغر والصغ

( مليون 129,576إىل )( مليون جنيه بنهاية الربع الثاني 72,579)املصارف من يف املباشر والصغري  األصغر يالحظ إرتفاع التمويلو

 ( مليون جنيه35,109)إىل ( مليون جنيه 25,950) من باجلملة كما ارتفع التمويل، (%79بلغت ) بنسبة زيادةجنيه بنهاية الربع الثالث 

 (.%35بنسبة زيادة تبلغ )

 ( عميال343,081ً)إىل  الثانيعميالً بنهاية الربع ( 283,671)باملصارف من النشطني  عمالء التمويل األصغر والصغريعدد ارتفع و

 (.%21زيادة تبلغ )بنسبة  الثالثبنهاية الربع 

( بنهاية الربع الثالث، %1.06( يف الربع الثاني إىل )%1.70قد اخنفضت من ) نسبة التعثررغم زيادة حجم التمويل وعدد العمالء إال أن وي

زيادة تبلغ بنسبة  الثالثالربع  يف مليون جنيه (1,375الثاني إىل )الربع  يف مليون جنيه (1,230من )وذلك رغم زيادة حجم التمويل املتعثر 

(12)%. 

 التمويل األصغر والصغري باملصارف:نسب تنفيذ  متابعة: ثانياً

 املصارف:ميع لتنفيذ التمويل األصغر والصغري جب العاماملوقف  .1

( مليون 1,539,220م إىل )2022للعام  الثانيمليون جنيه بنهاية الربع  (1,628,701)من  احملفظة التمويلية للمصارفإمجايل  إخنفض

 (52998,)إمجايل التمويل األصغر والصغري القائم باملصارف من  إرتفع باملقابل، فقد  3(5%) بلغت نقصانبنسبة ه من الثالثجنيه بنهاية الربع 

نسبته من إمجايل  وارتفعت(، %67بلغت ) زيادةبنسبة  الثالث( مليون جنيه بنهاية الربع 164,686إىل ) الثانيمليون جنيه بنهاية الربع 

 .(%10.7( إىل )%6.0احملفظة التمويلية للمصارف من )

                                                           

  3 يعزي يف ذلك إىل تعديل حساب احملفظة التمويلية اخلاصة بأحد املصارف لتتضمن إمجايل احملفظة لفروعه احمللية فقط دون العاملية.
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 :م2022من العام  الثاني والثالثني كل من الربعالتمويل األصغر والصغري باملصارف بنهاية  ةحجم ونسب يبنياجلدول التايل 

 (21جدول رقم )
 م2022من العام  والثالث الثانيبالمصارف بنهاية كل من الربع التمويل األصغر والصغير  موقف

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 %معدل التغير م2022 سبتمبر م2022 يونيو البند

-5 1,539,220 1,628,701 إجمالي التمويل القائم بالمصارف )المحفظة الكلية( % 

-5 232,376 195,444 (%12إجمالي حجم التمويل األصغر والصغير المستهدف بحسب السياسة ) % 

 %79 129,576 72,579 التمويل المباشر

 %35 35,109 25,950 التمويل بالجملة

 %67 164,686 98,529 إجمالي التمويل األصغر والصغير القائم بالمصارف

 %77 %10.7 %6.0 نسبة التمويل األصغر والصغير بالمصارف

 

 
 م2022بالمصارف في الربعين الثاني والثالث للعام التمويل األصغر والصغير  (21شكل رقم )

 :لكل مصرف على حداموقف تنفيذ التمويل األصغر والصغري  .2

ويالحظ إلتزام ، م2022من العام  الثالث( بنهاية الربع %10.7نسبة التمويل األصغر والصغري من إمجايل احملافظ التمويلية للمصارف ) بلغت

( 38وذلك من أصل )( على األقل من حمافظها التمويلية للتمويل األصغر والصغري %12) اخلاصة بتوجيهالسياسة بتنفيذ  فقط مصارف (8)

 ( مصارف ال تقوم بتقديم أي من التمويل األصغر أو الصغري.3ك )ل، كما أن هنا( من املصارف العاملة بالسودان%21مصرف بنسبة تبلغ )

 باملصارف: وباجلملة املباشر لتمويل األصغر والصغرياتوزيع  (1

ملؤسسات وبنوك التمويل األصغر  التمويل املباشر لعمالء املصرف والتمويل باجلملةالتمويل األصغر والصغري باملصارف من يتكون إمجايل 

، ئهابصورة مباشرة لعمال ( من التمويل القائم باملصارف يتم%79ويالحظ أن ) ،بالإلضافة إىل املسامهات يف حمافظ التمويل األصغر والصغري

 ( من التمويل املقدم بواسطة املصارف.%21) نسبة ميثل التمويل باجلملة بينما

م2022يونيو  م2022سبتمبر 

1,628,700.69

1,936,464.05

72,579.35 129,576.4425,950 35,109

(المحفظة الكلية)إجمالي التمويل القائم بالمصارف  التمويل المباشر التمويل بالجملة
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 :م2022من العام  الثالثباملصارف بنهاية الربع التمويل املباشر والتمويل باجلملة القائم اجلدول التايل يوضح توزيع 

 (22جدول رقم )
 م2022 العام من الثالثتوزيع التمويل األصغر والصغير المباشر وبالجملة بالمصارف بنهاية الربع 

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة % اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 %61 99,844 42,044 57,800 التمويل المباشر لألفراد

 %18 29,733 2,741 26,992 التمويل المباشر للمجموعات

 %79 129,576 44,785 84,792 إجمالي التمويل المباشر للعمالء

 %1 1,754 1,498 256 التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل األصغر والصغير

 %19 31,048 30,949 98 بالجملة لبنوك التمويل األصغر والصغيرالتمويل 

 %1 2,308 1,805 503 المساهمات في محافظ التمويل األصغر والصغير

 %21 35,109 34,252 857 إجمالي التمويل بالجملة للعمالء

 %100 164,686 79,037 85,649 اإلجمالي

 

 
 توزيع التمويل األصغر والصغير المباشر وبالجملة بالمصارف (22شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 باملصارف:املباشر القائم توزيعات إمجايل التمويل األصغر والصغري  (2

i. باملصارف القائم التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغري: 

رادالتمويل المباشر لألف
61%

التمويل المباشر 
للمجموعات

18%

التمويل بالجملة 
لمؤسسات التمويل 

األصغر والصغير
1%

ك التمويل بالجملة لبنو
التمويل االصغر 

والصغير
19%

المساهمات في محافظ 
التمويل األصغر 

والصغير
1%
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( من إمجايل التمويل، %61بلغت ) بنسبة القائم باملصارف التمويل األصغر والصغريعلى النصيب األكرب من  الزراعي واحليوانيالقطاع  حاز

(، %6بنسبة ) -ددةاحملغري -القطاعات األخرى ( تليه %7بنسبة ) التجاريالقاع (، ثم %22بنسبة بلغت ) اخلدمييليه مباشرة القطاع 

 .(%4أخرياً بنسبة ) الصناعي واحلريفويأتي القطاع 

 :م2022األصغر والصغري باملصارف بنهاية الربع الثالث للعام  إلمجايل التمويلاجلدول التايل يوضح التوزيع القطاعي 

 (23جدول رقم )
 بالمصارف القائم التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة% اإلجمالي النسبة% التمويل الصغير النسبة% التمويل األصغر البند

 %61 78,953 %66 29,369 %58 49,575 والحيوانيالقطاع الزراعي 

 %22 28,514 %8 3,414 %30 25,128 القطاع الخدمي

 %7 9,320 %14 6,427 %3 2,879 القطاع التجاري

 %6 8,114 %9 4,132 %5 3,976 قطاعات أخرى

 %4 4,676 %3 1,443 %4 3,234 القطاع الصناعي والحرفي

 %100 129,576.45 %100 44,784.84 %100 84,791.60 اإلجمالي

  

 
 بالمصارف التوزيع القطاعي للتمويل األصغر والصغير القائم (23شكل رقم )

 
 
 

ii.  بالمصارف القائم األصغر والصغيرالتوزيع الصيغي للتمويل: 

القطاع الزراعي 
والحيواني

القطاع الخدمي 
تحسين مسكن، )

(ألخ.. تعدين

القطاع التجاري قطاعات أخرى القطاع الصناعي 
والحرفي

49,575

25,128

2,879 3,976 3,234

29,369

3,414
6,427

4,132 1,443

التمويل األصغر التمويل الصغير
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صيغة و( %10بنسبة )السلم ، تليها صيغة يف املصارف املقدم األصغر والصغري ( من إمجايل التمويل%74نسبة ) شكلت صيغة املراحبة

يالحظ قلة إستخدام صيغ اإلجارة والقرض احلسن واملشاركة و، (%4بنسبة )املضاربة املقيدة صيغة ( ثم %9اإلستصناع/املقاولة بنسبة )

 .( من إمجايل التمويل%2) -غري احملددة-، بينما بلغت نسبة الصيغ األخرى (%0واليت قاربت نسبهم )

 :باملصارفالقائم  التوزيع الصيغي للتمويلاجلدول التايل يوضح 

 (24جدول رقم )
 بالمصارف القائم التوزيع الصيغي للتمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(      
 النسبة% اإلجمالي النسبة% التمويل الصغير النسبة% التمويل األصغر البند

 %74 95,888 %71 31,638 %76 64,256 المرابحة

 %10 13,136 %3 1,272 %14 11,878 السلم

 %9 11,931 %25 11,271 %1 630 االستصناع / المقاولة

 %4 5,238 %1 342 %6 4,902 المضاربة المقيدة

 %2 2,741 %0 49 %3 2,696 صيغ أخرى

 %0 597 %0 212 %0 385 اإلجارة

 %0 31 %0 0 %0 31 القرض الحسن

 %0 14 %0 1 %0 14 المشاركة

 %100 129,576 %100 44,785 %100 84,792 اإلجمالي
 

 

 بالمصارف التوزيع الصيغي للتمويل األصغر والصغير القائم (24شكل رقم )

iii. وفق النوع:بالمصارف  القائم توزيع التمويل األصغر والصغير 

%( من إمجايل التمويل، بينما بلغت نسبة 72كان من نصيب الرجال بنسبة بلغت ) باملصارفأن غالبية التمويل األصغر والصغري القائم  يالحظ

 يف اجلدول التايل: %( منه، وتظهر تفاصيل التوزيع وفق النوع لكل من التمويل األصغر والصغري28متويل النساء )

 

 (25جدول رقم )

المرابحة السلم /االستصناع 
المقاولة

المضاربة 
المقيدة

صيغ أخرى اإلجارة القرض 
الحسن

المشاركة

64,256

11,878

630
4,902 2,696 385

31 14

31,638

1,272

11,271

342 49 212 0 1
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 وفق النوع بالمصارف القائم توزيع التمويل األصغر والصغير
 )المبالغ بماليين الجنيهات(      

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

 %72 93,361 %73 32,889 %71 60,469 الرجال

 %28 36,215 %27 11,895 %29 24,323 النساء

 %100 129,576 %100 44,785 %100 84,792 اإلجمالي
 

 

 وفق النوعبالمصارف توزيع التمويل األصغر والصغير القائم  (25شكل رقم )

iv. الضمانوفق  بالمصارف القائم توزيع التمويل األصغر والصغير: 

، القائم باملصارف األصغر والصغري %( من إمجايل التمويل34يالحظ أن أكثر أنواع الضمانات إستخداماً هو الضمان الشخصي بنسبة بلغت )

بنسبة  رهن املمتلكات املنقولة ضمان يأتي بعدهم ،%( على التوايل14و)%( 16)بالنسب  املرتب/معاشوضمان  التأمنيوثائق  يله ضمان

، ويالحظ قلة على التوايل (%1( و)%2) اجملموعة بنسبة )(، ومثل ضماني الرهن احليازي واجلهات اإلعتبارية نسب ضمان%( ثم 9)

مت عدم إستخدام ضمان الواجهات اإلجتماعية إطالقاً، بينما  إضافة إىل (%0نسبته )دام ضمان حجز املدخرات حيث قاربت خإست

 القائم باملصارف. األصغر والصغري( من إمجايل التمويل %19نسبة )لضمان  -غري حمددة-ضمانات أخرى إستخدام 

 :فيه املستخدم الضمان نوع وفق باملصارف القائم والصغري األصغر التمويل اجلدول التايل يوضح توزيع

 
 
 
 
 
 
 

 (26جدول رقم )

التمويل األصغر التمويل الصغير

60,469

32,889
24,323

11,895

الرجال النساء
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 وفق الضمانبالمصارف توزيع التمويل األصغر والصغير القائم 
 )المبالغ بماليين الجنيهات(      

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

 %34 43,665 %18 8,178 %42 35,518 الضمان الشخصي

 %19 24,027 %23 10,349 %16 13,669 ضمانات أخرى

 %16 21,107 %23 10,311 %13 10,782 وثائق التأمين

 %14 18,574 %3 1,136 %21 17,461 ضمان مرتب/ معاش

 %9 11,572 %21 9,270 %3 2,278 رهن الممتلكات المنقولة

 %5 6,414 %9 3,838 %3 2,569 ضمان المجموعة

 %2 2,696 %2 745 %2 1,951 ضمان الرهن الحيازي للمتلكات القيمة

 %1 1,396 %2 912 %1 483 ضمان الجهات اإلعتبارية

 %0 126 %0 46 %0 80 ضمان حجز المدخرات

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

 %100 129,576 %100 44,785 %100 84,792 اإلجمالي

 

 
 وفق نوع الضمانبالمصارف توزيع التمويل األصغر والصغير القائم  (26شكل رقم )

v. وفق نوع التمويل: بالمصارف القائم توزيع التمويل األصغر والصغير 

( من إمجايل التمويل، بينما يشكل متويل %77)نسبته  بلغتوالذي  التمويل الفردي يف املصارف األصغر والصغري املباشر التمويلغالبية يتكون 

 وفقاً لنوعه يف اجلدول التايل: باملصارف وتظهر تفاصيل توزيع التمويل األصغر والصغري .نه( م%23اجملموعات نسبة )

 
 
 
 
 
 

الضمان 
الشخصي

ضمانات 
أخرى

نوثائق التأمي / ضمان مرتب
معاش

رهن 
الممتلكات 
المنقولة

ضمان 
المجموعة

ضمان الرهن 
الحيازي 
للمتلكات 

القيمة

ضمان 
الجهات 
اإلعتبارية

ضمان حجز 
المدخرات

ضمان 
الواجهات 
االجتماعية

35,518

13,669 10,782

17,461

2,278
2,569 1,951 483 80 0

8,178 10,349 10,311

1,136

9,270

3,838

745 912 46 0
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 (27جدول رقم )
 وفق نوع التمويلبالمصارف  القائم توزيع التمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة% اإلجمالي النسبة% التمويل الصغير النسبة% التمويل األصغر البند

 %77 99,844 %94 42,044 %68 57,800 أفراد

 %23 29,733 %6 2,741 %32 26,992 مجموعات

 %100 129,576 %100 44,785 %100 84,792 اإلجمالي

 

 
 وفق نوع التمويلبالمصارف توزيع التمويل األصغر والصغير القائم  (27شكل رقم )

vi. بالمصارف القائم لتمويل األصغر والصغيرل الجغرافي توزيعال: 

 القضارفو يت اجلزيرةوالي تليها(، %25) بلغت بنسبةباملصارف حازت والية اخلرطوم على النصيب األكرب من إمجايل التمويل األصغر والصغري 

وتأتي بقية الواليات تباعاً كما هو موضح  ،لكل منهم (%6بنسبة ) ات سنار، النيل األبيض ومشال كردفانيثم وال لكل منهما (%12بنسبة )

 اجلدول أدناه:يف 
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57,800

42,044

26,992

2,741

أفراد مجموعات
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 (28جدول رقم )
 بالمصارف القائم التوزيع الجغرافي للتمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(

 البند
التمويل 

 األصغر
 النسبة%

التمويل 

 الصغير
 النسبة% اإلجمالي النسبة%

 %25 31,821 %24 10,744 %25 21,078 والية الخرطوم

 %12 15,626 %8 3,544 %14 12,091 والية الجزيرة

 %12 15,239 %18 7,886 %9 7,341 والية القضارف

 %6 8,340 %7 3,243 %6 5,095 والية سنار

 %6 7,454 %8 3,385 %5 4,065 والية النيل االبيض

 %6 7,442 %3 1,234 %7 6,215 والية شمال كردفان

 %5 6,590 %9 3,995 %3 2,588 األزرقوالية النيل 

 %5 6,472 %4 1,606 %6 4,869 والية نهر النيل

 %4 5,793 %4 1,592 %5 4,203 والية كسال

 %4 5,242 %3 1,278 %5 3,967 الوالية الشمالية

 %4 5,237 %3 1,472 %4 3,767 والية البحر األحمر

 %3 4,475 %3 1,557 %3 2,917 والية جنوب كردفان

 %3 3,408 %4 1,876 %2 1,529 والية جنوب دارفور

 %2 3,055 %1 466 %3 2,592 والية شرق دارفور

 %1 1,543 %0 189 %2 1,355 والية غرب كردفان

 %1 1,045 %1 382 %1 663 والية شمال دارفور

 %0 466 %0 208 %0 258 والية وسط دارفور

 %0 329 %0 128 %0 200 والية غرب دارفور

 %100 129,576 %100 44,785 %100 84,792 اإلجمالي
 

 
 بالمصارف التوزيع الجغرافي للتمويل األصغر والصغير القائم (28شكل رقم )

vii. بالمصارف القائم لتمويل األصغر والصغيرل المناطقي توزيعال: 

( %43على نسبة ) احلضريةبينما حازت املناطق  األصغر والصغري باملصارف ( من إمجايل التمويل%57نسبة ) الريفيةشكل التمويل باملناطق 

 :باملصارفاجلدول التايل يوضح التوزيع املناطقي للتمويل القائم و ،منه

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
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 (29جدول رقم )
 بالمصارف القائم التوزيع المناطقي للتمويل األصغر والصغير

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 النسبة% اإلجمالي النسبة% التمويل الصغير النسبة% التمويل األصغر البند

 %57 73,810 %64 28,775 %53 45,021 التمويل بالمناطق الريفية

 %43 55,766 %36 16,010 %47 39,770 التمويل بالمناطق الحضرية

 %100 129,576 %100 44,785 %100 84,792 اإلجمالي

 

 
 بالمصارف التوزيع المناطقي للتمويل األصغر والصغير القائم (29شكل رقم )

 :المصارفالمتعثر والمعدوم في  األصغر والصغير إجمالي التمويل (3

األصغر بلغ إمجايل التمويل القائم، حيث  األصغر والصغري ( من إمجايل التمويل%1.06) باملصارف األصغر والصغري بلغت نسبة تعثر التمويل

، بينما لتمويل الصغريل( مليون جنيه 378لتمويل األصغر و)ل( مليون جنيه 998( مليون جنيه سوداني بواقع )1,375املتعثر )لصغري وا

 فقط.لتمويل األصغر كلها ختص ا ( مليون جنيه34( بإمجايل مبلغ )%0.03بلغت نسبة التمويل املعدوم )

 (30جدول رقم )
  بالمصارفالمتعثر والمعدوم التمويل األصغر والصغير 

 )المبالغ بماليين الجنيهات(
 اإلجمالي التمويل الصغير التمويل األصغر البند

 129,576 44,785 84,792 إجمالي التمويل القائم

 1,375 378 998 التمويل المتعثر

 34 - 34 التمويل المعدوم

 %1.06 %0.84 %1.18 نسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل القائم

 %0.03 %0.00 %0.04 نسبة التمويل المعدوم من إجمالي التمويل القائم
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 ارفبالمصوالمعدوم تعثر الماألصغر والصغير التمويل  (30شكل رقم )

 
 

 

 وحدة التمويل األصغر
 2022نوفمبر 
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84,791.60

44,784.84

997.61 377.8734 -

إجمالي التمويل القائم التمويل المتعثر التمويل المعدوم


