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  اإىل اإخوتي يف اجلهاز امل�رشيف ال�سوداين وامل�سارف الإ�سالمية 

اأهدي هذا الكتيب راجيًا اأن ينال ر�ساهم.

اآمــني
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تقديــم 

ال�سودانية،  امل�سارف  تفعيله يف  الأ�سغر وكيفية  التمويل  اأيدينا وثيقة هامة ومتكاملة عن  بني 

تناولت تعريف التمويل ال�سغري والأ�سغر ومتناهي ال�سغر وتعريف عميل التمويل الأ�سغر والفئات 

امل�ستهدفة، وتطرقت كذلك اإىل اإ�سرتتيجية بنك ال�سودان املركزي لتنمية قطاع التمويل الأ�سغر.

و�سمن الوثيقة جاءت الأهداف العامة ل�سيا�سات التمويل الأ�سغر ومميزاته واآلياته وو�سائل 

حتقيق تلك الأهداف، واملوؤ�س�سات التي ن�ساأت من اأجل تقدمي التمويل الأ�سغر، ثم عرجت الوثيقة 

اإىل �رشوط منح التمويل و�سيغ التمويل امل�رشيف الإ�سالمي وال�سيغ املثلى لتمويل عمالء التمويل 

الأ�سغر وال�سمانات املنا�سبة لذلك.

واحللول  الأ�سغر  بالتمويل  املرتبطة  واملعوقات  للم�ساكل  تطرقها  اأي�سًا  الوثيقة  ميز  وما 

ال�ساأن، ومت اختتام الوثيقة بنماذج لأداء بع�ض  الكاتب بهذا  واملعاجلات الالزمة لذلك وتو�سيات 

امل�سارف يف جمال التمويل الأ�سغر.

ا�ستندت الوثيقة اإىل مراجع غاية يف الأهمية وهى املراجع الأ�سا�سية املتمثلة يف القراآن الكرمي ثم 

ال�سيا�سات ال�سادرة عن بنك ال�سودان امل�رشيف وجتارب امل�سارف ال�سودانية والكتب والدرا�سات 

اخلا�سة بالتمويل الإ�سالمي، وجاءت متكاملة وم�ستندة على خربات وكفاءة علمية متيز بها كاتب 

الوثيقة باعتباره حا�ساًل على الدكتوراة يف �سيغ التمويل الإ�سالمي بدرجة المتياز وله موؤلفات مهمة 

ودرا�سات تتعلق باملو�سوع و�سبق اأن اأعد ورقة وقاد ور�سة عمل حتت نف�ض هذا العنوان والتمويل 

الأ�سغر وكيفية تفعيله يف امل�سارف ال�سودانية مبدينة بورت�سودان ومن هنا توافرت للوثيقة عنا�رش 

الإحاطة باملو�سوع من خمتلف جوانبه مما يجعلها اإ�سافة هامة للمكتبة امل�رشفية.

وبالل التوفيق ،،،

التجاين ح�صني دفع ال�صيد 

امل�ست�سار الإعالمي لحتاد امل�سارف ال�سوداين 

رئي�ض حترير جملة امل�سارف 



التمويل الأ�صغر وكيفية تفعيله يف امل�سارف الإ�سالمية

10



التمويل الأ�صغر وكيفية تفعيله يف امل�سارف الإ�سالمية

11

التمويل الأ�صغر 

وكيفية تفعيله يف امل�صارف الإ�صالمية

مقدمة:-

يعترب التمويل الأ�سغر اأداة متويلية اإيجابية وقوية للتخفيف من اآثار الفقر ومن ثم رفع امل�ستوى 

من  كبرية  ل�رشيحة  القت�سادي  النمو  وتعزيز  اأو�سع  ب�سورة  الوظيفية  الفر�ض  واإيجاد  املعي�سي 

املواطنني الفقراء القادرين على التمويل والإنتاج ولكن تنق�سهم فر�سة اإتاحة التمويل امل�رشيف.

نحن يف ال�سودان يف حاجة ما�سة لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأ�سغر وذلك لإ�ستغالل الطاقات 

والقدرات الكامنة والواعدة يف هذا القطاع.

فالتمويل الأ�سغر هو اأحد اأهم الأدوات يف الع�رش احلايل كاآلية لتخفيف حدة الفقر واحلد من 

�رش البطالة.

التمويل الأ�سغر اإذا ُفْعل ب�سورة مثلى يف امل�سارف واملوؤ�س�سات املانحة لهذا التمويل فاإنه ي�ساعد 

كثريًا يف حتقيق حد الكفاية الذي نادت به املبادئ الأ�سا�سية لالقت�ساد الإ�سالمي. فحد الكفاية هو 

احلد الفا�سل مابني الغني والفقر والذي يوفر للمواطن يف الدولة الأكل وال�رشب وامللب�ض وال�سكن 

والدابة اأي احلاجات الأ�سا�سية التي جتعل املواطن عائ�سًا يف بلده ب�سورة مريحة و�سعادة تامة.

ماذا نعني بالتمويل الأ�صغر؟

يق�سد بالتمويل الأ�سغر كل ت�سهيل مايل ممنوح للفقري الن�سط اقت�ساديًا واجتماعيًا اأو ملجموعة 

جنيه   20000 حاليًا  التمويل  مبلغ  ليتجاوز  بحيث  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  الن�سطني  الفقراء  من 

�سوداين )ع�رشين األف جنيه �سوداين( للفرد وذلك ح�سب مايقرره البنك املركزي من وقت لآخر اأي 

-:
)1(

املبلغ قابل للتعديل ح�سب متطلبات الأحوال وذلك مل�ساعدة هوؤلء يف اأي من الآتي

اإن�ساء اأو تطوير ن�ساط اإنتاجي اأو خدمي خا�ض بهم بهدف اإدماجهم اقت�ساديًا.

اإقتناء اأو بناء اأو اإ�سالح �سكن خا�ض بهم اأو تزويدهم باخلدمات ال�رشورية مثل الكهرباء واملاء 

ال�سالح لل�رشب.

القيام باأي ن�ساط اقت�سادي لتوليد الدخل اأو توفري فر�ض العمل.

وهنالك عدة تعريفات وردت يف هذا ال�ساأن من بع�ض املهتمني مبو�سوع التمويل الأ�سغر وهى 

على النحو الآتي:-

عرف التمويل الأ�سغر باأنه تقدمي التمويل لالأ�رش الفقرية حمدودة الدخل ال�سخ�سي والن�سطة 

)1(  كتيب بنك ال�سودان املركزي عن ندوة التمويل الأ�سغر » الفر�ض  والتحديات«  – �ض 9. 
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.
)1(

اقت�ساديًا واجتماعيًا

ورد تعريف اآخر عن هذا التمويل باأنه متويل مايل ممنوح للفقري الن�سط اقت�ساديًا لتطوير اأعماله.

   فالتمويل املعني واملمنوح لهذه ال�رشائح املعنية من املجتمع هو متويل م�سرتد ولي�ض ممنوحًا 

املمنوح  بالتمويل  خا�سة  و�سوابط  �رشوط  له  و�سعت  ولذلك  تطوع  اأو  هبة  اأو  �سدقة  �سورة  يف 

وال�سمانات املطلوبة وحجم التمويل املنا�سب للممول املعنى وحتديد املدة وكيفية ال�سداد.

)Family Bank(  املتخ�س�ض كليًا يف منح التمويل الأ�سغر وكلما يتعلق بهذا  ويف بنك الأ�رشة  

التمويل، يعرفون التمويل الأ�سغر بانه تقدمي نطاق وا�سع من اخلدمات املالية يف جمالت الإئتمان 

الفقراء  اأي  املتدين  ال�سخ�سي  الدخل  لذوي  والتمويالت  والتاأمني  والإيداع  والإدخار  )التمويل( 

النا�سطني اقت�ساديًا واجتماعيًا ويعترب التمويل الأ�سغر اأداة وو�سيلة تنموية قوية للتخفيف من حدة 

الوظيفية والتعزيز القت�سادي ل�رشيحة كبرية من  الفر�ض  املعي�سي واإيجاد  امل�ستوى  الفقر ورفع 

القادرين على العمل والإنتاج والذين تعذر عليهم ذلك ب�سبب نق�ض التمويل باأ�سباب ميكن اأن تذلل.

وهنالك التمويل ال�سغري والتمويل متناهي ال�سغر وهما يختلفان عن التمويل الأ�سغر من ناحية 

احلالة القت�سادية والجتماعية للممول ومبلغ التمويل املمنوح لكل منهما.

تعريف التمويل ال�صغري :-

يق�سد به التمويل الذي يزيد على مبلغ التمويل املحدد للتمويل الأ�سغر بقليل اأي يتجاوز مبلغ 

.
)2(

الـــ 20000 جنيه » ع�رشين األف جنيه �سوداين » ح�سب قرار بنك ال�سودان املركزي

تعريف التمويل متناهي ال�صغر:-

   يق�سد به التمويل الذي يقل عن 2000 جنيه �سوداين » األفي جنيه �سوداين« اأو ح�سب مايقرره 

.
)3(

بنك ال�سودان املركزي من وقت لآخر

عميل التمويل الأ�صغر:-

يق�سد به الفقري الن�سط اقت�ساديًا الذي لميلك اأ�سوًل اأو ميلك دخاًل �سهريًا ليزيد عن �سعف 

متو�سط الدخل ال�سهري لالأفراد يف ال�سودان، اأو اإجمايل اأ�سول لتزيد عن �سعف قيمة احلد الأدنى 

لالأجور حم�سوبًا ب�سنة اأو ثالثة اأ�سعاف ن�ساب الزكاة، اأو اإجمايل اأ�سول منتجة لتزيد عن قيمة 

20000 جنيه �سوداين » ع�رشين األف جنيه �سوداين » اأيهما اأكرب وليقل عمره عن 18 �سنة، اأو يزيد 

عن 70 عامًا، اأو وفقًا ملا يحدده بنك ال�سودان املركزي من وقت لآخر.

)1(  مذكرة د �رشاج الدين عثمان م�سطفى – قدمت يف ور�سة عمل يف مدينة بورت�سودان بوا�سطة الدائرة الثقافية باإحتاد امل�سارف ال�سوداين.

)2(  كتيب بنك ال�سودان املركزي عن ندوة التمويل الأ�سغر » الفر�ض والتحديات – �ض10.

)3(  نف�ض املرجع ال�سابق.



التمويل الأ�صغر وكيفية تفعيله يف امل�سارف الإ�سالمية

13

الفئات امل�صتهدفة:-

الفئات امل�ستهدفة هى عمالء التمويل الأ�سغر من كل قطاعات املجتمع يف الريف واحل�رش واملتمثلة 

يف �سغار املنتجني – احلرفيني – �سغار املهنيني – اخلريجني – املعا�سيني – موظفني وعمال حمدودي 

الدخل... الخ.

�صيا�صات التمويل الأ�صغر ال�صادرة من بنك ال�صودان املركزي:-

ت�سمنت ال�سيا�سات ال�سادرة من البنك املركزي اجتاه عمالء التمويل الأ�سغر الآتي:-

قبل و�سع الأهداف العامة لهذا املو�سوع اعد بنك ال�سودان املركزي  اإ�سرتاتيجية لتنمية قطاع 

التمويل الأ�سغر ملدة خم�سة اعوام قادمة » 2012 – 2016 م »، كما اأن�ساأ وحدة للتمويل الأ�سغر يف 

عام 2007م وهى وحدة متكاملة لالإ�رشاف و�سن الت�رشيعات ور�سم ال�سيا�سات وتطوير ال�سريفة 

الجتماعية والتنموية يف جمال التمويل الأ�سغر، وهذه الوحدة هى الذراع املنفذ لإ�سرتاتيجية بنك 

ال�سودان املركزي. كما األزم بنك ال�سودان املركزي كل امل�سارف العاملة بتحديد12% من املحافظ 

التمويلية لتمويل قطاع التمويل الأ�سغر. ومت توجيه ت�سعة م�سارف لالهتمام بالتمويل الأ�سغر 

لتعمل بجانب م�رشيف الإدخار والتنمية الجتماعية وبنك الأ�رشة اللذين يعمالن بكامل قوتهما يف 

جمال التمويل الأ�سغر، وال12% املخ�س�سة لهذا الغر�ض اإجبارية. واأي�سًا مت اإن�ساء حمفظة الأمان 

بني امل�سارف وديوان الزكاة ومت تقدمي دعمًا ماليًا مقدرًا لهذا الغر�ض وبالتايل اأ�سبح املبلغ املتاح 

لقطاع التمويل الأ�سغر اأكرث من ثالثة مليار جنيه �سوداين.

حمور التمويل الأ�صغر يف �صيا�صات بنك ال�صودان املركزي للعام 2013م

اهتمت �سيا�سة بنك ال�سودان املركزي لعام 2013م مبو�سوع التمويل الأ�سغر وحثت كل امل�سارف 

العاملة بال�سودان على تفعيل هذا امل�رشوع وحددت توجيهات فاعلة لإجناحه على النحو الآتي:

•يهدف هذا املحور اإىل امل�ساهمة يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية بزيادة م�ساهمة  	
م�رشوعات التمويل الأ�سغر يف الدخل القومي الإجمايل، توفري فر�ض العمل، تخفيف حدة 

الفقر وحتقيق العدالة الجتماعية عن طريق:

التدريب  وخريجي  واملراأة  وال�سباب  للخريجني  الإنتاجية  للم�رشوعات  التمويل  •توفري  	
املهني والفني، مع العمل على ت�سجيع روح التكافل اجلماعي، وذلك باإن�ساء و�سائط ر�سمية 

كاجلمعيات التعاونية اأو اأي من منظمات املجتمع املدين اخلا�سة ب�سغار املنتجني.

•العمل على ن�رش ثقافة الإدخار وحتفيز املدخرات ال�سغرية من خالل تعبئة روؤو�ض الأموال  	
من الأفراد واجلمعيات والهيئات غري احلكومية.
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•تي�سري و�سول خدمات التمويل الأ�سغر اإىل ال�رشائح ال�سعيفة غري القادرة على الو�سول اإىل  	
اخلدمات املالية الر�سمية، وذلك عن طريق التحويالت الإلكرتونية، الفروع املتحركة، الوكالت 

الريفية، الو�سائط وا�ستخدامات الهاتف اجلوال لأغرا�ض التحويالت والإدخار والتمويل.

•العمل على و�سع �سيا�سات واآليات حلماية م�سالح التمويل الأ�سغر بامل�سارف وموؤ�س�سات  	
التمويل الأ�سغر.

•حفز ودعم اإن�ساء امل�سارف املتخ�س�سة وموؤ�س�سات للتمويل الأ�سغر بالوليات، وت�سجيع  	
ا�ستدامة  لتحقيق  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على  الأ�سغر  التمويل  وموؤ�س�سات  امل�سارف 

التمويل الأ�سغر.

وذلك  اآليًا،  القرو�ض  ومتابعة  ر�سد  نظام  باإدخال  املتابعة  واإحكام  منتجات جديدة  •تطوير  	
لزيادة الكفاءة وحت�سني الأداء لتحقيق ال�ستدامة.

•ت�سجيع تكوين وتطوير مراكز تنمية م�رشوعات التمويل الأ�سغر باملركز والوليات. 	
التمويل  عمالء  بني  املفاهيم  وت�سحيح  الوعي  ون�رش  الناجحة  الأ�سغر  التمويل  مل�رشوعات  •الرتويج  	

الأ�سغر وذلك لتمكني ثقافة التمويل ال�سحيحة يف املجتمع واجلهات امل�ستهدفة على وجه اخل�سو�ض.

للم�سارف  والتدريب  القدرات  بناء  لربامج  املركزي  ال�سودان  بنك  دعم  يف  •ال�ستمرار  	
تطبيق  على  وحثها  امل�سارف  بني  املناف�سة  بت�سجيع  وذلك  الأ�سغر،  التمويل  وموؤ�س�سات 

املعايري ال�سحيحة من خالل ا�ستخدام �سيغ التمويل الإ�سالمية ذات الأعباء الأقل تكلفة على 

العميل وخا�سة �سيغ امل�ساركة، ال�سلم، الإجارة واملقاولة.

% من املحفظة التمويلية الإجمالية  • ال�ستمرار يف توفري املعينات الالزمة لتوظيف ن�سبة 12	

لكل م�رشف للعام 2013م للتمويل متناهي ال�سغر والأ�سغر وال�سغري والتمويل ذي البعد 

الجتماعي املرتبط بالتنمية الريفية والبنية التحتية، متكني املراأة، دعم املوؤ�س�سات التعليمية 

والتدريبية وال�سحية، تقدمي خدمات املياه والكهرباء، اخلدمات الزراعية، خدمات تطوير 

امل�رشوعات ال�سغرية، متويل ال�سكن القت�سادي، حت�سني املنازل، متويل طالب اجلامعات 

وال�سلع الإ�ستهالكية للتعاونيات واجلمعيات والحتادات.

ت�صجيع امل�صارف وموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر للو�صول للن�صبة امل�صتهدفة عرب ال�صيا�صات التالية:

تو�سيع قاعدة ا�ستخدام الوثيقة ال�ساملة لتاأمني التمويل الأ�سغر، والعمل على اعتماد الثقة يف العميل  1 .

املبنية على جودة امل�رشوع، التاريخ الإئتماين، املرتبات واملعا�سات ك�سمان ملنح وا�ستريداد التمويل.

تنظيم �سوق التمويل الأ�سغر باجلملة بغر�ض ت�سجيع امل�سارف واملحافظ التمويلية واملانحني لتقدمي  2 .

التمويل باجلملة ملوؤ�س�سات التمويل الأ�سغر املرخ�ض لها مبزاولة العمل وخا�سة املوؤ�س�سات الولئية 
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عرب وكالة �سمان التمويل الأ�سغر باجلملة )كفالت(، بالإ�سافة اإىل خلق �رشاكات مع موؤ�س�سات 

القطاع اخلا�ض ل�ستقطاب موارد اإ�سافية يف اإطار امل�سئولية الجتماعية لهذه املوؤ�س�سات.

ال�سودان  بنك  وا�ستمرار  الأ�سغر،  التمويل  ملوؤ�س�سات  باجلملة  التمويل  م�سادر  تنويع  3 .

املركزي يف منح التمويل باجلملة لهذه املوؤ�س�سات كملجاأ اأخري عرب �سيغة امل�ساربة املقيدة.

املوارد  من  للتمويل  الأوىل  الأ�سبقية  التف�سيلية  امليزات  ذات  الإنتاجية  امل�رشوعات  منح  4 .

املخ�س�سة للتمويل وخا�سة م�رشوعات اخلريجني واملراأة وال�سباب وخريجي التدريب املهني 

والفني واإن�ساء نوافذ خا�سة بهذه الفئات مبوؤ�س�سات التمويل الأ�سغر باملركز والوليات.

الأهداف العامة ل�صيا�صات التمويل الأ�صغر:-

ومن الأهداف العامة ل�سيا�سات التمويل الأ�سغر مايلي:-

•التخفيف من حدة الفقر وتقليل التفاوت بني الطبقات بغر�ض دفع عجلة النمو القت�سادي. 	
•ا�ستيعاب اخلريجني وال�سباب يف م�رشوعات جماعية تنموية وفق تخ�س�ساتهم للم�ساهمة يف  	

توفري فر�ض العمل وحل م�سكلة البطالة.

•تي�سري و�سول خدمات التمويل الأ�سغر اإىل ال�رشائح ال�سعيفة غري القادرة على الو�سول اإىل  	
اخلدمات املالية الر�سمية للم�ساهمة يف التنمية.

ال�سغرى  للم�رشوعات  الأ�سغر  التمويل  موؤ�س�سات  بوا�سطة  املقدمة  اخلدمات  •ترقية  	
وال�سغرية)ذات الدخل املحدود(.

الأفراد  من  الأموال  روؤو�ض  تعبئة  خالل  من  وال�ستثمار  الإدخار  مب�ستوى  •الرتفاع  	
واجلمعيات والهيئات غري احلكومية.

•ت�سجيع روح التكافل اجلماعي باإن�ساء جمعيات تعاونية اأو اأي من منظمات املجتمع املدين  	
اخلا�ض ب�سغار املنتجني.

•ن�رش ثقافة ال�سريفة التي تعزز قدرات التمويل الأ�سغر ومتناهي ال�سغر وال�سغري والتمويل  	
امل�رشيف ذو البعد الجتماعي.

•التحول نحو الريف عرب التمويل الريفي وابتكار م�رشوعات تالئم البيئات الريفية. 	
•البناء امل�ستدام ملوؤ�س�سات التمويل الأ�سغر من موؤ�س�سات متويل اأ�سغر وم�سارف متخ�س�سة وو�سائط. 	

مميزات التمويل الأ�صغر:-

ظروفها  وحت�سني  امل�ستهدفة  املجتمعات  بني  الفقر  حدة  لتخفيف  فعالة  اأداة  يعترب  الأ�سغر  •التمويل  	
القت�سادية والجتماعية.
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•ي�سعى التمويل الأ�سغر اإىل ا�ستحداث تنمية م�ستدامة و�ساملة  اقت�سادية واإجتماعية. 	
•قليل املخاطر اإذا متت متابعته ب�سكل جيد. 	

•ت�سجيع روح املبادرة. 	
•قطاع مهم لتوفري فر�ض العمالة ويقلل من البطالة والهجرة من الريف اإىل املدينة. 	

•م�سدر مهم لتوفري ال�سلع واخلدمات الو�سيطة. 	

اآليات وو�صائل حتقيق الأهداف اخلا�صة بالتمويل الأ�صغر:-

التمويل  لقطاع  وقت  اأي  يف  بامل�سارف  التمويل  من حمفظة  اأدنى  كحد  ن�سبة %12  تخ�سي�ض 

الأ�سغر ومتناهي ال�سغر وال�سغري والتمويل امل�رشيف ذو البعد الجتماعي.

يتم توزيع الن�سبة املحددة 12% منا�سفة بني التمويل الأ�سغر ومتناهي ال�سغر 6% والتمويل 

التمويل  يف  كاملة  الن�سبة  هذه  ت�ستغل  اأن  للم�سارف  وميكن   %6 الجتماعي  البعد  وذو  ال�سغري 

الأ�سغر واملتناهي ال�سغر ولي�ض العك�ض.

اإن�ساء وحدات متخ�س�سة للتمويل الأ�سغر بفروع بنك ال�سودان املركزي.

ت�سجيع ا�ستخدام ال�سمانات غري التقليدية، مع مراعاة ا�ستخدام التاأمني ك�سمان م�ساحب عرب 

ال�رشاكة مع وحدة التمويل الأ�سغر وال�رشكة ال�سودانية لتنمية التمويل الأ�سغر.

ت�سجيع امل�سارف ذات اخلربة التخ�س�سية والعمل مع ال�رشائح ذات ال�سلة بتخ�سي�ض هذه 

امل�سارف واإعتماد م�ساريع ذات ميزة تنموية.

العمل على اإن�ساء موؤ�س�سة تكافلية ل�سمان موؤ�س�سات التمويل الأ�سغر، بالتن�سيق مع اجلهات 

ذات ال�سلة والعمل على جذب خدمات �سمان الإئتمان الدولية.

بتحمل  تكفل  امل�رشيف  للتمويل  األف ومائة موظف ك�سباط  بتعيني  املركزي  ال�سودان  بنك  قرار  تنفيذ  مت 

رواتبهم ملدة عامني وبعد التدريب الالزم يتم حتويلهم للعمل بكل امل�سارف العاملة دعمًا لهذا امل�رشوع الهام.

الأ�سغر حتت  للتمويل  اأعلى   تكوين جمل�ض  هو  اأي�سًا  اأهدافه  وو�سائل حتقيق  اآليات  اأهم  من 

رئا�سة النائب الأول لرئي�ض اجلمهورية �سخ�سيًا و�سكرتارية بنك ال�سودان املركزي.

كونت امل�سارف حتالفات و�رشاكة وحمافظ )حمفظة املراأة، حمفظة الأمان وحمفظة اخلريج(. 

قيام موؤ�س�سات للتمويل الأ�سغر على النحو الآتي:-

•موؤ�س�سة ال�سباب للتمويل الأ�سغر. 	
•موؤ�س�سة براعم للتمويل الأ�سغر ولية جنوب كردفان. 	

•موؤ�س�سة التنمية الجتماعية اخلرطوم. 	
•موؤ�س�سة التنمية الجتماعية ك�سال. 	



التمويل الأ�صغر وكيفية تفعيله يف امل�سارف الإ�سالمية

17

•�رشكة املثال. 	
•موؤ�س�سة اجلزيرة للتمويل الأ�سغر. 	

•موؤ�س�سة البحر الحمر لالأعمال احلرفية(. 	
•موؤ�س�سة املعا�سيني. 	

•موؤ�س�سة �سمال دارفور للتمويل الأ�سغر. 	
•ا�ستمرار بنك ال�سودان املركزي يف  اإ�سدار لوائح ومن�سورات و�سيا�سات متويلية داعمة لتنمية وتطوير  	

قطاع التمويل الأ�سغر بال�سودان.

ويف �ساأن ذلك وجه بنك ال�سودان املركزي بالآتي:-

اأ- تفعيل دور امل�سارف يف توفري خدمات التمويل الأ�سغر.

ب- تطوير وم�ساندة موؤ�س�سات التمويل الأ�سغر غري الر�سمية.

�صروط منح التمويل:-

من اأهم �رشوط منح التمويل الأ�سغر لل�رشائح امل�ستهدفة الآتي:-

ل ن�سطًا اقت�ساديًا واجتماعيًا. اأن يكون املموَّ - 

اأن يكون حجم مبلغ التمويل يف حدود ال 20000 - جنيه )ع�رشين األف جنيه لغري( اأو ح�سب 

مايقرره بنك ال�سودان املركزي من وقت لآخر.

اأن يقدم ال�سمان املنا�سب للتمويل املمنوح. - 

اأن حتدد كيفية ال�سداد ومدة التمويل. - 

اأخرى اإن وجدت. - 

�صيغ التمويل امل�صريف الإ�صالمي :-

لقد بلغت �سيغ التمويل امل�رشيف الإ�سالمي حوايل ثالث ع�رشة �سيغة نحددها ونعرفها كالآتي:-

•امل�ساربة املطلقة. 	

•امل�ساربة املقيدة. 	
•امل�ساربة لغة تعني ال�رشب وال�سعي يف الأر�ض لطلب الرزق وتعني اأي�سًا القطع اأي اأن يقتطع  	

رب املال جزًء من ماله ويعطيه للم�سارب ليتجر فيه.

•امل�ساربة �رشعًا وا�سطالحًا تعني اأن يدفع رب املال )امل�رشيف( اإىل امل�سارب )العميل( ماًل ليتجر  	
فيه ويكون الربح م�سرتكًا بينهما بح�سب ماي�سرتطان على ان تكون الو�سعية )اخل�سارة( على 

راأ�ض املال وليتحمل امل�سارب �سيئًا اإل اإذا ثبت اأنه تعدى اأو ق�رش اأو اهمل اأو خان.
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هذا وقد عرفها بع�ض الفقهاء باأنها �رشكة مبال من جانب والعمل من جانب اآخر وهى اإحدى 

�رشكات العقد يف فقه املعامالت الإ�سالمي.

عقد امل�صاركة :-

•امل�ساركة لغة تعني الإختالط اأي خلط املالني بحيث ل يتميزا عن بع�سهما. 	
اأو اأكرث على ان يكون الأ�سل(اأي راأ�ض  اإثنني  •وامل�ساركة �رشعًا وا�سطالحًا تعني عقد بني  	

املال( والربح م�سرتكًا بينهما اأو بينهم.

•هذا وقد عرفها ال�سادة الحناف بانها عبارة عن عقد بني مت�ساركني يف راأ�ض املال والربح. 	

بيع املرابحة:-

املرابحة لغة م�ستقة من املادة )ر ب ح( وتعني النماء والزيادة والربح.

واملرابحة �رشعًا وا�سطالحًا تعني بيع ال�سلعة براأ�سمالها الذي قامت به مع زيادة ربح معلوم 

اأي البيع باأزيد من راأ�ض املال. 

بيع املرابحة لالآمر بال�صراء:-

يعني بيع ال�سلعة براأ�سمالها الذي قامت به مع زيادة ربح معلوم لل�سخ�ض الذي وعد ب�رشائها. 

اأي بيع مركب من وعد بال�رشاء وبيع املرابحة.

عقد بيع ال�صلم:-

ال�سلم لغة م�سدر لأ�سلم وم�سدره احلقيقي الإ�سالم 

وال�سلم �رشعًا وا�سطالحًا يعني بيع اآجل بعاجل اأو بيع مو�سوف يف الذمة مقدور ت�سليمه. اأي 

اأنه بيع يتقدم فيه راأ�ض املال ويتاأخر املثمن لجل.

عقد الإجارة :-

الإجارة لغة م�ستقة من الأجر وفعلها اأجر.

والإجارة �رشعًا وا�سطالحًا تعني عقد على املنافع بعو�ض.

اأما الإجارة املنتهية بالتمليك فت�سمى اأي�سًا بالإجارة التمليكية اأو الإجارة مع الإقتناء.

الإجارة املنتهية بالتمليك عرفت بانها اإتفاقية اإيجار ينتفع مبوجبها امل�ستاأجر مبحل العقد باأجرة 

حمددة على مدد معلومة، على ان توؤول ملكية املحل للم�ستاأجر خالل مدة الإجارة اأو يف نهايتها.



التمويل الأ�صغر وكيفية تفعيله يف امل�سارف الإ�سالمية

19

عقد املقاولة:-

املقاولة لغة تعني الإتفاق اأو التعهد.

اأن  اأو  �سيئًا  ي�سنع  اأن  املتعاقدين  احد  يتعهد مبقت�ساه  تعني عقد  واملقاولة �رشعًا وا�سطالحًا 

يوؤدي عماًل لقاء اأجر يتعهد به املتعاقد الآخر.

عقد ال�صت�صناع:-

ال�ست�سناع لغة هو من الفعل �سنع وهو من ال�سناعة.

وقد  �سنعها.  مطلوب  الذمة  يف  مو�سوفة  بيع عني  عقد  يعني  وا�سطالحًا  �رشعًا  وال�ست�سناع 

عرف هذا العقد اأي�سًا بانه طلب عمل �سئ مادته من ال�سانع.

هذا ولبد اأن تكون العني والعمل من ال�سانع حتى ي�سبح العقد ا�ست�سناعًا، اأما اإذا كانت العني 

اأو املادة من امل�ست�سنع ل من ال�سانع فاإن العقد ي�سبح اإجارة ل ا�ست�سناع.

املتاجرة:-

املتاجرة لغة م�ستقة من التجارة واملتاجرة �رشعًا وا�سطالحًا تعني اأن يقوم امل�رشف الإ�سالمي 

بعملية ال�رشاء والبيع مبا�رشة با�سمه ول�ساحله وذلك بهدف تقليب املال وحتريكه يف عملية التجارة 

الإ�سالمي  اأي دور امل�رشف  البيع،  ال�رشاء و�سعر  تكلفة  الفرق بني  للح�سول على ربح حالل من 

�سبيه بدور التاجر يف عملية ال�رشاء والبيع.

عقد املزارعة:-

املزارعة لغة تعني املفاعلة يف الزرع اأو طرح الزراعة اأو لقاء البذرة على الأر�ض.

املزارعة �رشعًا وا�سطالحًا تعني املعاملة على الأر�ض ببع�ض مايخرج منها وهى تعني اأي�سًا ال�رشكة يف الزرع.

امل�صاقاة:-

امل�ساقاة لغة م�ستقة من ال�سقي وي�سميها اأهل املدينة املنورة باملعاملة اأي من العمل ولكن املف�سل 

اإ�ستعمال لفظ امل�ساقاة.

امل�ساقاة �رشعًا وا�سطالحًا تعني اأن يدفع �ساحب ال�سجر �سجرة اإىل �سخ�ض ي�سلحه وي�رشف 

عليه مقابل جزء معلوم من ثمر ذلك ال�سجر.
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القر�ض احل�صن:-

القر�ض لغة يعني القطع اأي اأن يقتطع رب املال جزءًا من ماله ويعطيه لطرف اآخر مقابل اأن يرد 

مثله دون اأي زيادة.

والقر�ض احل�سن يعني دفع املال ملن ينتفع به ويرد مثله، فهو قر�ض اإرفاق ولي�ض اإرهاف.

ال�صيغ املثلى لتمويل عمالء التمويل الأ�صغر)1(:-

•�سيغة بيع املرابحة وبيع املرابحة لالآمر بال�رشاء. 	
•�سيغة امل�ساركة وامل�ساركة املتناق�سة واملنتهية بالتمليك. 	

•عقد ال�ست�سناع. 	
•عقد املقاولة. 	

•عقد الإجارة املنتهية بالتمليك. 	
•عقد امل�ساربة املقيدة. 	

•عقد املزارعة. 	
•القر�ض احل�سن ملن ي�ستحقه. 	

•اأخرى اإذا لزم الأمر. 	

ال�صمانات املنا�صبة لعمالء التمويل:-

   ت�سري التجربة اإىل اأن ال�سمانات توؤثر �سلبًا على تدفق التمويل الأ�سغر وذلك ن�سبة لعدم توفر 

ال�سمانات التقليدية لدي كثري من امل�ستهدفني بهذا التمويل، مما اأدى للتفكري والبحث عن اإيجاد 

�سمانات اأخرى بديلة عن ال�سمانات التقليدية ومن ال�سمانات البديلة املعتمدة من بنك ال�سودان 

املركزي مبوجب من�سوره رقم 2008/5 بتاريخ 2008/3/10م  ا�ستحدث فيه ال�سمانات غري 

.
)2(

التقليدية امل�ساحبة للتمويل الأ�سغر والتي �سملت مايلي:-

•�سمان املجموعة كاجلمعيات والحتادات وهى التي تتحمل م�سئولية �سداد التمويل. 	
• ع�سوًا. �سمان حجز املدخرات لالأفراد اأو املجموعات ملجموعة مكونة من 15 – 20	

•�سمان رهن املمتلكات املنقولة لتمويل الأفراد واملجموعات عن طريق وثيقة امللكية. 	
•�سمان الرهن للممتلكات القيمة لتمويل الأفراد من قبل امل�سارف اأو املوؤ�س�سات. 	

• 	)3(
ومن ال�سمانات املعتمدة من امل�سارف ملقابلة التمويل املمنوح لعمالء التمويل الأ�سغر مايلي:-

)1(  د. �رشاج الدين عثمان م�سطفى – كتابه: �سيغ التمويل الإ�سالمي وتطبيقاتها يف امل�سارف الإ�سالمية » وفق ال�سوابط وال�رشوط 

ال�رشعية وامل�رشفية – الطبعة الأوىل 2007م.

)2(  وحدة التمويل الأ�سغر ببنك ال�سودان املركزي.

)3(  مذكرة الدكتور / اأحمد �سديق جربيل – بنك في�سل الإ�سالمي ال�سوداين.
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•الرهن )عدا منازل الأ�رش( التي ي�سكنون فيها. 	
•املرتب اأو املعا�ض. 	
•املقتنيات القيمة. 	

•الودائع. 	
•ال�سمانة ال�سخ�سية مبوجب عقد �سمان موثق ومن طرف ثالث. 	

•�سمان �سيكات اآجلة. 	
•اإقرار الثقة. 	

•�سمانة العمد وال�سيوخ. 	

وثيقة التاأمني.

واإحتاد  املركزي  ال�سودان  بنك  بني  باإتفاق  ك�سمانة  اإعتمادها  وجاري  ال�ساملة  التاأمني  وثيقة 

�رشكات التاأمني وت�سمى )الوثيقة ال�ساملة حلماية التمويل الأ�سغر(.

�ساحب  العميل  و�سخ�سية  للتمويل  املقدم  امل�رشوع  جدوى  درا�سة  ال�سمانات  اأح�سن  ومن 

امل�رشوع اأي اأن مينح التمويل ملن ي�ستحق التمويل فعاًل.

امل�صاكل واملعوقات املرتبطة بعمالء التمويل الأ�صغر:-

   هنالك عدة م�ساكل تواجه عمالء التمويل الأ�سغر ومن �سمنها الآتي:-

•عدم توفر ال�سمانات التقليدية التي تطلبها امل�سارف عادة عند طلب التمويل. 	
•�سعف الوعي امل�رشيف عند ال�رشائح امل�ستهدفة واملتمثلة يف عمالء التمويل الأ�سغر. 	

زيادة  وبالتايل  ال�سداد  على  املقدرة  عدم  ال�رشائح بحجة  هذه  امل�سارف من متويل  •تخوف  	
مبالغ التمويل املتعرث.

•�سعف القدرات الإدارية ومهارات اإعداد درا�سات اجلدوى والبيانات املطلوبة من قبل امل�سارف. 	
•نق�ض املهارات املطلوبة يف جمال الت�سويق والقدرة على مراقبة وتطوير وحت�سني الإنتاج  	

وت�سويقه بال�سورة املثلى.

على  التعدي  خماطر  من  يزيد  مما  الفقر  ن�سبة  وارتفاع  للعمالء  الذاتية  املوارد  •حمدودية  	
التمويل لتغطية الإحتياجات احلياتية.

الأرباح  �سعف  على  ينعك�ض  مما  العمليات  تكاليف  وارتفاع  املطلوب  التمويل  حجم  •قلة  	
املتح�سلة بوا�سطة امل�سارف.
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احللول واملعاجلات:-

بالن�سبة لل�سمانات املطلوبة من عمالء التمويل الأ�سغر ميكن الكتفاء بال�سمانات التي حددها 

من  حددناه  وما  2008/3/10م،  بتاريخ  رقم2008/5م«   « املركزي  ال�سودان  بنك  من�سور 

ال�سمانات التي ذكرناها اآنفًا.

بال�سورة  املعنيني وتدريبهم  بتوعية  التغلب عليه  ال�رشيحة ميكن  لهذه  الوعي امل�رشيف  �سعف 

التي حتقق الهدف املن�سود.

بنك  بوا�سطة  لآخر  مراجعتها من وقت  ال�رشائح ميكن  لهذه  املمنوحة  التمويل  ملبالغ  بالن�سبة 

ال�سودان املركزي حتى تواكب الو�سع القت�سادي والجتماعي ال�سائد يف الوطن.

ميكن  لي�سرتد  حكومي  متويل  الأ�سغر  التمويل  اأن  باعتبار  للممولني  اخلاطئ  للفهم  بالن�سبة 

ت�سحيح هذا الفهم مبخاطبة املعنيني بوا�سطة اجهزة الإعالم املتاحة.

تو�صيات يف هذا ال�صاأن:-

بعد ماقدمنا �رشدًا متوا�سعًا يف هذا املو�سوع الهام فاإين اأو�سي بالآتي:-

•زيادة مبلغ التمويل من وقت لآخر ح�سب املتطلبات حتى يتحقق الهدف املن�سود ل�سالح هذه ال�رشائح. 	
طالب  و�سخ�سية  امل�رشوع  جدوى  درا�سة  على  الرتكيز  مع  املقدمة  ال�سمانات  يف  •املرونة  	

التمويل اأي منح التمويل ملن ي�ستحقه.

مبوجب  وغريها  واجلبايات  والر�سوم  ال�رشائب  كل  من  الأ�سغر  التمويل  عمالء  •اإعفاء  	
مر�سوم جمهوري من رئي�ض اجلمهورية �سخ�سيًا لن الو�سع القت�سادي والجتماعي لهذه 

ال�رشائح يتطلب ذلك الإجراء.

وب�سورة غري  معها  التعامل  يف  واملرونة  ال�رشائح  هذه  تفهم و�سع  العاملة  امل�سارف  •على  	
املتعارف عليها مع ال�رشائح الأخرى ذات القدرة.

% من اإجمايل ال�سقف  • على امل�سارف تنفيذ ال�سقف التمويلي املحدد لهذه ال�رشائح بن�سبة12	

الكلي لكل م�رشف.

• ماليًا واأدبيًا بحكم اأنه خ�س�ض ح�رشيًا لتمويل  	)Family Bank( نو�سى بدعم بنك الأ�رشة

ال�رشائح ال�سعيفة  وذلك حتى يتمكن من اداء دوره كاماًل على ان يتم الدعم املطلوب بوا�سطة 

املالك وبنك ال�سودان املركزي.

•نو�سي اأي�سًا بنك ال�سودان املركزي بتحفيز امل�سارف امللتزمة بتنفيذ توجيهات واأوامر بنك  	
ال�سودان املركزي يف هذا ال�سدد وخا�سة التي خ�س�ست جزءًا مقدرًا من �سقوفها التمويلية 

لعمالء التمويل الأ�سغر.
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•نو�سي ونلتم�ض رفع درجة وحدة التمويل الأ�سغر ببنك ال�سودان املركزي لت�سبح اإدارة  	
عامة من اإدارات  البنك وذلك لتقدمي مزيدًا من اجلهد الفعال يف هذا املجال الهام.

•اأن حتظى جميع وليات ال�سودان بقدر مقدر من هذا التمويل وبن�سب مدرو�سة وذلك مبوجب  	
اإن�ساء وقيام موؤ�س�سات لرعاية ومتابعة هذا املو�سوع.

•اإن�ساء حا�سنات ل�سمان ت�سويق منتجات �سغار املنتجني وامل�ستثمرين من عمالء التمويل الأ�سغر. 	
•التدريب املكثف واملتوا�سل لطريف التعامل )الكوادر امل�رشفية واملتعاملني مع امل�سارف اأي  	

عمالء التمويل الأ�سغر(.

امل�صارف الإ�صالمية والتمويل الأ�صغر:-

التمويل الأ�سغر اأحد اأهداف امل�رشف الإ�سالمي:-

   امل�رشف الإ�سالمي يختلف عن امل�رشف التقليدي من حيث املفهوم واخل�سائ�ض والأهداف.

فمفهوم امل�رشف الإ�سالمي يت�سمن يف طياته توخي العدالة الجتماعية وتقريب الفوارق بني 

دخول املواطنني.

اأنه موؤ�س�سة مالية م�رشفية لتجميع الأموال وتوظيفها يف نطاق  فامل�رشف الإ�سالمي مفهومه 

توجيهات ال�رشيعة الإ�سالمية مبا يخدم جمتمع التكامل الإ�سالمي وعدالة التوزيع وو�سع املال يف 

م�ساره ال�سليم.

وقواعدها  الإ�سالمية  ال�رشيعة  لتوجيهات  وفقًا  الأموال  ويوظف  يعمل  الإ�سالمي  فامل�رشف 

الفقهية الأ�سلية متفردًا بخ�سائ�سه التالية:-

•ا�ستبعاد التعامل بالربا يف كل �سوره الظاهرة وامل�سترتة. 	
يف  واملتمثل  بفائدة  القر�ض  طريق  عن  ل  املعروفة  الإ�سالمي  امل�رشيف  التمويل  ب�سيغ  •التعامل  	
اإعتماد ال�سحب على املك�سوف الــ  )Over Draft( والذي هو عني ربا الن�سيئة اأي الزيادة يف الدين 

نظري الجل.

اإن�سانية  • 	 – ال�ساملة  التنمية  حتقيق  اأي   – الجتماعية  بالتنمية  القت�سادية  التنمية  ربط 

الإقت�ساد.

•العمل على تقريب الفوارق بني دخول املواطنني والإهتمام ب�سغار العمالء املتمثلني يف �سغار  	
امل�ستثمرين واملنتجني واملهنيني والأ�رش املنتجة... اإلخ.

 – • )الدين 	  : اخلم�سة  ال�رشوريات  حفظ  يف  واملتمثلة  الإ�سالمية  ال�رشيعة  مقا�سد  مراعاة 

اآخر  التح�سينيات، ومبعنى  احلاجيات وحفظ  – املال( وحفظ  – الن�سل  – العقل  النف�ض 

ترتيب الأولويات- الأهم يقدم على املهم واملهم يقدم على الأقل اأهمية.
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•مراعاة قاعدة الإ�ستخالف يف املال فاملال مال الل والب�رش م�ستخلفني فيه، فالب�رش خلفاء يف  	
.

)1(
املال ولي�ض اأ�ساًل فيه وذلك وفق قوله تعاىل )وانفقوا مما جعلكم م�ستخلفني فيه( 

يهتم مبو�سوع  الإ�سالمي  باأن امل�رشف  يتاأكد  الإ�سالمي وخ�سائ�سه  ملفهوم امل�رشف  فالناظر 

ال�رشائح ال�سعيفة ويجعل لها قدرًا وفريًا من �سقفه التمويلي.

مناذج لأداء بع�ض امل�صارف يف التمويل الأ�صغر :- 1 .

اإخرتت منوذجني  قد  فاأين  الأ�سغر  التمويل  ال�سوداين بقطاع  القطاع امل�رشيف  تاأكيدًا لهتمام 

مل�رشفني تخ�س�سا كليًا يف هذا التمويل وهما م�رشف الإدخار والتنمية الجتماعية وبنك الأ�رشة.

.
)2(

اأوًل : اأداء م�رشف الإدخار والتنمية الجتماعية يف التمويل الأ�سغر

1. اهتم امل�رشف بالتمويل الأ�سغر وب�سورة مثلى حيث خ�س�ض ن�سبة 76% من حجم موارده 

املتاحة للتمويل لعمالء التمويل الأ�سغر ومتويل امل�رشوعات ذات البعد الجتماعي.

2. نفذ امل�رشف عددًا من م�رشوعات متويل الفقراء الرائدة مثل م�رشوع الزهراء لالأ�رش املنتجة 

بولية نهر النيل، وم�رشوعات حمفظة املراأة يف كل الوليات ومتويل املزارعني يف ولية �سنار ومتويل 

منتجي ال�سمغ العربي، وم�رشوع ربط املزارعني بالأ�سواق وغريها.

3. ن�رش امل�رشف خدماته الوا�سعة لعمالء التمويل الأ�سغر مبوجب انت�سار فروعه وتوكيالته 

التي بلغت اأربعة واأربعني فرعًا وتوكياًل خالل عام 2011م.

وفيما يلي تو�سح اجلداول ادناه وبالأرقام اأداء امل�رشف يف التمويل الأ�سغر خالل عام 2011م

الن�سبةاملبلغ مباليني اجلنيهاتالقطـاع

17%24.0الزراعي 

41%55.7اخلدمي 

21%29.9التجاري 

6%9.0العقاري 

2%3.0املهني 

2%3.0النقل 

11%15.0اأخـرى 

100%139.6الإجمايل 

)1(  �سورة احلديد – اآية رقم7.

)2(  التقرير ال�سنوي للبنك يف 2011/12/31م.
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التمويالت ذات البعد الجتماعي 2 .

املبالغ مباليني اجلنيهات

2011م الغر�ض من التمويلالوليــة

9م�رشوع ت�سليف الطالب اجلامعي امل�ستفيدين عدد )3000( طالب اجلزيرة 

البحر الأحمر

 

م�رشوع اإدخال الكهرباء باملناطق الريفية بولية البحر 

الحمر لعدد »1263« اأ�رشة

2.0

0.31م�رشوع اإنارة مدينة اخلوى بولية �سمال كردفان لعدد )700( اأ�رشة�سمال كردفان

اجلزيرة – نهر النيل 

الق�سارف – ال�سمالية - ك�سال

م�ساريع بنيه حتتية » املياه – الكهرباء – ال�سحة – 

83.3والتعليم.

94.61الإجمايل 

امل�صروعات اجلماعية 3 .

 )متويل اأ�سغر  عرب الو�سائط(  خالل العام 2011م

الوليـــةامل�رشوع

مبلغ التمويل مباليني 

اجلنيهات 

عدد الأ�رش 

امل�ستفيدة 

م�رشوع امل�رشة 

لتمويل املراأة الريفية 

1.6530�سمال كردفان 

م�رشوع متويل املراة 

الريفية 

0.4741ولية الق�سارف 

م�رشوع متويل املراأة 

احلرفية 

0.1261�سمال كردفان

م�رشوع ربط �سغار 

املزارعني بالأ�سواق 

1023132�سمال كردفان غ �ض دارفور 

م�رشوع الزهراء »2« 

لإنتاج دواجن �سندي 

5.0300نهر النيل 

متويل ال�سباب 

اخلرطوم– النيل الزرق والأبي�ض– اجلزيرة  

- الق�سارف – ج كردفان – �ض، غ دارفور

2.6658

متويل جمعيات �سغار 

منتجي ال�سمغ العربي 

�ض وج كردفان، النيل الزرق �سنار- 

�ض/ دارفور

1.33.000

2128.622الإجمايل 
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امل�صاهمات يف حمافظ التمويل الأ�صغر: 4 .

املبالغ مباليني اجلنيهات

عدد امل�ستفيدين الإجمايل 20102011الغر�ض من املحفظة البيـــان 

حمافظ 

التمويل 

الأ�سغر بنك 

الأ�رشة 

0.50.50.5400متويل م�رشوعات �سغرية 

5،5،5،1250متويل م�رشوعات �سغرية حمفظة امان 

حمفظة 

امل�رشوع 

القومي 

ملكافحة 

املالريا 

توزيع النامو�سيات 

امل�سبعة 

0.50.50.512500

6.06.06.014150الإجمايل

ثانياً :- اأداء بنك الأ�صرة يف التمويل الأ�صغر)1(:

% من  • اهتم بنك الأ�رشة بالتمويل الأ�سغر ب�سورة فاقت كل الت�سورات حيث خ�س�ض 100	

حجم موارده املتاحة للتمويل لعمالء التمويل الأ�سغر دون غريهم، ومتويل امل�رشوعات ذات 

البعد الجتماعي مما اأدى لن ي�ستفيد من التمويل حوايل 45868 ن�سمة خالل عام 2011م، 

و�ساعدهم يف ذلك عددية فروعهم املنت�رشة يف بقاع البالد والبالغ عددها 27 فرعًا.

•قام البنك بتقدمي التمويل الأ�سغر لل�رشائح املعنية وفقًا ل�سيغ التمويل امل�رشيف الإ�سالمي. 	
•تقدمي اخلدمات امل�رشفية و�سط ال�رشائح ال�سغرية مبا ي�سمح به القانون. 	

•الرتويج للم�رشوعات ال�سغرية و�سط ال�رشائح امل�ستهدفة. 	
•العمل على اإيجاد الأ�سواق اأو القيام بالعمليات. 	

•القيام بعمليات الإ�ست�سارات املالية وتقدمي الن�سح املايل واإعداد درا�سات اجلدوى ملختلف  	
امل�رشوعات ال�سغرية بغر�ض تنمية املجتمع ومكافحة الفقر.

•متويل امل�ساريع اجلماعية لل�رشائح ال�سغرية. 	

)1(  التقرير ال�سنوي للبنك يف 2011/12/31م.
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فيما يلي تو�سح بع�ض اجلداول اأدناه وبالأرقام

 اداء امل�رشف يف التمويل الأ�سغر خالل عام2011م

التمويل املمنوح ح�سب ال�سيغ يف 2011/12/31م

املبالغ مباليني اجلنيهات

الإجمايلال�سلماملقاولةامل�ساركةامل�ساربةاملرابحةال�سيغة

162.014.686.31.007.0001.547.500177.8743.613.843.5168.360.903.8الإجمايل 

100%2%11‚%9‚%1%96.23%الن�سبة 

جدول يو�سح اإجمايل التمويل املمنوح

وعدد امل�ستفيدين 2011/12/31م

التمويل املمنوحعدد امل�ستفيدين

45.868168.360.903.8



التمويل الأ�صغر وكيفية تفعيله يف امل�سارف الإ�سالمية

28

اخلامتة

نخل�ض مما تقدم باأن التمويل الأ�سغر يعترب اأداة وو�سيلة تنموية قوية لتخفيف حدة الفقر ورفع 

امل�ستوى املعي�سي واإيجاد الفر�ض الوظيفية لكثري من �رشائح املجتمع ال�سعيفة واملتمثلة يف �سغار 

املنتجني وامل�ستثمرين واحلرفيني والأ�رش املنتجة.. الخ.

من  وهو  والفقر  الغني  مابني  الفا�سل  احلد  اأي  الكفاية  حد  لتحقيق  اإيجابية  اأداة  اأي�سًا  وهو 

الأهداف التي نادى بها ديننا احلنيف.

والل املوفق ،،،

.
)1(

 �سبحان ربك رب العزة عما ي�سفون و�سالم على املر�سلني – واحلمد لل رب العاملني

اآميـــن

)1(  �سورة ال�سافات – اآيات رقم 180 – 181 – 182.
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املراجــع وامل�صادر

القراآن الكرمي  1 .

ال�سيا�سات ال�سادرة من بنك ال�سودان املركزي يف �ساأن التمويل الأ�سغر. 2 .

كتاب بنك ال�سودان املركزي بعنوان ندوة التمويل الأ�سغر )الفر�ض والتحديات( نوفمرب  3 .

2011م.

املن�سورات ال�سادرة من بنك ال�سودان املركزي واخلا�سة مبو�سوع التمويل الأ�سغر. 4 .

جتربة م�رشف الإدخار  والتنمية الجتماعية يف التمويل الأ�سغر. 5 .

جتربة بنك الأ�رشة يف التمويل الأ�سغر. 6 .

جتربة بنك في�سل الإ�سالمي ال�سوداين يف التمويل الأ�سغر. 7 .

اخلا�سة  املركزي  ال�سودان  م(لبنك   8 .2016  – الإ�سرتاتيجية(2012  اخلطة  م�رشوع 

بالتمويل الأ�سغر.

النماذج والتطبيقات تاأليف الدكتور / �سالح جربيل  التمويل الأ�سغر يف ال�سودان – املفهوم – . 9

حامد اأحمد – مدير اإدارة التخطيط والبحوث – م�رشف الإدخار والتنمية الجتماعية.

ال�سوابط  الإ�سالمية(وفق  امل�سارف  يف  وتطبيقاتها  الإ�سالمي  التمويل  �سيغ  كتاب  10 .

وال�رشوط ال�رشعية وامل�رشفية(للدكتور/ �رشاج الدين عثمان م�سطفى – م�ساعد الأمني 

العام لحتاد امل�سارف ال�سوداين.

عثمان  الدين  �رشاج   / الدكتور  من  معدة  ورقة  11 . – لتمويله  املقدمة  وال�سمانات  اخلريج 

م�سطفى  - م�ساعد الأمني العام لحتاد امل�سارف ال�سوداين.

مذكرة الأ�ستاذ / التجاين ح�سني رئي�ض حترير جملة امل�سارف بعنوان  الأثر الجتماعي  12 .

للتمويل الأ�سغر.

مذكرة د. �رشاج الدين عثمان م�سطفى - م�ساعد الأمني العام لحتاد امل�سارف ال�سوداين- قدمت  13 .

املذكرة يف ور�سة عمل يف مدينة بورت�سودان بوا�سطة الدائرة الثقافية باإحتاد امل�سارف ال�سوداين.
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