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 بنك السودان المركزي 

 حدة التمويل األصغر الخطة اإلستراتيجية لو 
(0202/0200) 

 

 

 عععععععععع    ف  عععععععععع        بهعععععععععع    إلسعععععععععع         هعععععععععع       عععععععععع  وضعععععععععع   
 
عبعععععععععع  حعغرععععععععععج   ص  عععععععععع   ص   عععععععععع  و صغ ععععععععععج   وحعععععععععع ا  صغر  عععععععععع    

ي  وإسععععععععععععععغ رج    ععععععععععععععغ. وإحغعععععععععععععع ل ع عععععععععععععع  م ععععععععععععععج   ل صم ومسععععععععععععععغ فجععععععععععععععع  ص غر  عععععععععععععع     عععععععععععععع     عععععععععععععع    ععععععععععععععج   ص جصر عععععععععععععع   ص ج  عععععععععععععع   

ل       صرعععععععععععععج     ععععععععععععع مجل  مؤشععععععععععععع  جر ععععععععععععع    سععععععععععععع   و    كرععععععععععععع لص ج يععععععععععععع    سععععععععععععع  صتشععععععععععععع ت جل و صس جسعععععععععععععجل ووضععععععععععععع  و    ععععععععععععع  

   و ص  ح  صرفجه م  صر   طه.و ص ظم  صغق    ف   صرغجب ه   صر   مجل حسغ ال   ق     صغ س  ف  و  صغر          
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 مقدمه
ى  صسععع جسعععجل و صتشععع ت جل  ص  ص  جحجل  ص ج  ه عن ب غم إ فج جل    يجل و  و جه   ج   صغر       ععع   ف   صسععع   ل  صرجضععع  

 عب      صإلسععمجم ف   صرؤشعع  ل  إل غةععج ي  و إلجغرجع   و ع ا . ص ق ج  ف  ععج  7002 م    ص جم  عع  هج ب ا  صسعع      صر ك   

ع   جل  عععالحم    من  إل حجج  إلج    ص   ه جصا  . ص  جشععع    ح غةعععج يج صةععع     و إل غجج ع    صرسعععغ ل  صقجع   صتشععع    ف ص 

   مسعغ ل 
 
 و  إحكجم و  ف       ع يهج وك صا ج صرغ  صفضع    ص جصر   صررج سعجل  صضعرج            عمق مي   مجل  صغر      

 ععععععععع   ف   صق جم 
 
و  جمجل  مق مي     م   صغ ظ ر   و ص  جب    ص ى    مو ص   ئح و صرنشععععععععع   ل   ط   بغ سععععععععع   وح ا  صغر      

 حس         ع   مسغ ل ب ا  صس      صر ك        ض حسغ جب ه     م  و . ص   بجصق ج   صر      ص ى  نشأهج  ص  ا و     ل 

ر    ععج   ال   صسععععععععععععع   ل  ص الب  صقععج مععه  صر    عع  ب ص ى ي غععججمععج  صق  صمععجمعع  و صفععجع ععه صغك   هععج يععج إل  ععج  ك    من  صرغ   ععجل

    .صل ك م   صف  ا  إل غقجص  

 

صرسعععععجع ا   ره من مغ ةعععععةععععع    ف  وضععععع      ا  إلسععععع         و    بجصشععععع   ب وف سععععع    جج  غجج  إلسععععع         ه         

حجج حجم   سععععععععغج  ع ض  ص    ن و كغ   عر  ص ئ   ججم    كج ير   تشععععععععج   صسععععععععجب  صلج  ا و إلسععععععععم    ص ين  صرع رج   ص ين 

    إلس             غك   . رفغ ح  بجص    ن إل غةج   صرغ ة  ف   ص ظجم  صرة ف  و صس جسجل  ص ق ي  بج ججم ه  ص  ب    ص

، ع رج بأ  مؤشععععععع  ل       ئ سععععععع   ج   ل حسععععععع         صك  و ح ا م هجم نشعععععععجطجل و م ع م به فج  00  ب ه   جمجل  ئ سععععععع   و من

 ص ضععععععععع     جل  و صرسععععععععع ه     يضعععععععععج شعععععععععر         و حل     ي   وص  جل م   ا. اليه     ص    ب  ص     ص ر ج   ل و صنشعععععععععجطجل

 كرج شعععععععععععر          صتشععععععععععع     وف   ل حع     صغقج    ح   سععععععععععع     ف  هج ومةعععععععععععج   م   مج هج وط  ق    جسعععععععععععج هج. و إلطج   ص من  

          عععععععععععععروح ا  صغ ص ى    م عر  سععععععععععععع          إل        ه  )  جمجل  صرسعععععععععععععؤوص  و  صر      صةشععععععععععععع    و صغق    و صر    ه  

ح    ر  حجج  هج من  إل   ا  ص   ج  7070ه جصا م و   ب    ير ن             ص ن و  7070     ف  ي جي   7070/7077ص سععععععععععععع   ل 

حضععععجف   م      ةععععم من  صف  ا  ص م    صك  م ج   ل ونشععععجطجل حسعععع          7070ص   ا ب     ك      ف  ا مج     ب  ي   ص جم 

 . ص من  صل     إلس        م   ا ف   إلطج  

 

ح   . وف ص        و   يج هصق ج   صغر       عععععععع     هن رجم بجص ضعععععععع   صص ب ا و ح ع      إلسعععععععع         ه         حعغر ل 

ه ي  ل و صف ص و ص   صغ  يجل قجط  صق ا و ج   ف رج ي    بب ئ   ص ر   ص       و   ج   صغ    ب يال  ه    صر   جل  شعععععععععععععك 

 وت  ي  ير ن م  ج  هج م  ه نهج      كرج.  .)Threat &Opportunities , Challenges, Strengths ,SCOT و صر  و  بجسععععععم

   ج    و     ف    ر  صر ك     صرغ     ص  ا  صس    بشك   و   صغ     صغ   جل  ص من  م ج    هج  هج وإج     هج وإطج  م ج   
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   ف  صم   صق ج  إلج   آل حضععععععجف    وحجج    ك م   إل غقجص  ، وسعععععع جسععععععجل وب  م  و  جمجل ،  صغر       عععععع   و صشععععععر    صرجل 

  ال  ف  ا   ف        .  ص       و   ج ج    ص  ئ   صغ     ل  ص ى ير ن       ب ف  فضال عن ،      

 

و  جح   ف  هج  .إجج  هج من  إل   ا  ص   ج  هج  من م ج شعع هج بجص ح ا و  إل      جل   ف   ه          إلسعع         م جشعع ا ب        

وسعععععععععععع ع  حج    بضعععععععععععع و ا  و صشعععععععععععع كج  من  ج جه ي غر   سععععععععععععجسععععععععععععج ع    ص جم    ف   ص ح ا وبق     جمجل  ص  عر  من       ص  ا

 وبق    صشعععععععع  ئح  صضعععععععع  ف  صشعععععععع ج  و ول  ص        و     سعععععععع   سعععععععع   م  شعععععععع  و    جلإلسعععععععع    ف  ص هج ص      في  إل ععععععععالحجل

 .ح غةج يج و صرس ه ف  بجصغر          و صشر    صرجل 
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 حدة التمويل األصغرلخطة اإلستراتيجية لو ا
(0202/0200) 

صغر  )الرئيسية للخطة اإلستراتيجية لوحدة )األهداف( لتوجهات ا
ً
 (0200 -0202التمويل األ

 الشمول المالي   ووالصغير   السياسات والتشريعات واإلستراتيجيات الخاصة بالتمويل األصغر تحديث وتطوير   .1

 والصغير  واإلجتماعي  للمؤسسات المانحة للتمويل األصغر األداء المالي تحسين الحوكمة و  .0

 والوكاالت والشركات التابعة له والتفاعل مع املجموعات العالمية ذات الصلهتفعيل أدوار الوحدة وفروع بنك السودان   .3

 .  وإعتماد البحث العلمي والتجارب العالمية الجيدة أساسا في  وضع السياسات واإلجراءات تصحيح المفاهيم الخاطئة .4

 

 الشمول المالي ووالصغير (: تحديث وتطوير  السياسات والتشريعات واإلستراتيجيات الخاصة بالتمويل األصغر 1الهدف الرئيس ي رقم )

 المالحظات 

Comments 

 Keyمؤؤؤؤؤؤؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرات األداء الؤؤؤؤؤؤرئؤؤؤؤؤؤيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤة  

Performance Indicators, KPIs)) 

 المبادرات واإلجراءآت

Initiatives & Activities )) 

 الغايات )األهداف الفرعية( 

  ٍ(Sub-Objectives) 

من حجم ر أس مال كل مقدم  %0- 1يمكن أن يكون السؤؤؤؤؤؤق   سؤؤؤؤؤؤبة  

خدمة، مع تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيع مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات وشؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات وبنوك التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  

أدنؤؤا( (. ووضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لتحويؤؤل  0-0أنظر البنؤؤد  -بزيؤؤادة رأسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤالهؤؤا

موالها المؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤات والشؤؤؤؤؤؤركات بعد  سؤؤؤؤؤؤتيفاء شؤؤؤؤؤؤرو   يادة ر وس أ

يتفق مع الشرو  الموضوعه في رأس المال إل شاء البنوك التجارية. 

ووضؤؤع خيار الدم   مع مؤسؤؤسؤؤات وشؤؤركات  أخرة في حالة الفشؤؤل في 

  يادة رأس المال.

رفع ر وس أموال المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات المانحة  ب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة ال 

بعد  صؤؤؤؤؤدار الم شؤؤؤؤؤور وحتى ةهاية  فترة  %02تقل عن 

 . 0201الخطة اإلستراتيجية في 

  جراء دراسة  وإعتماد نتائجها. 

 

افقة عل ها  رفع السؤؤؤؤؤؤؤؤق  ب سؤؤؤؤؤؤؤؤبة من رأس المال يتم المو

بعؤؤد الؤؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمينؤؤه ف ي الجزء الخؤؤا  بؤؤالتمويؤؤل 

صغر في الس
ً
 ياسة التمويلية األ

  صدار  الم شور الخا  برفع السق 

ؤانيؤؤة وفعؤؤاليؤؤة رب  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق  التمويؤؤل ل ؤؤل 1.1 . دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  م ؤ

مؤسؤؤؤسؤؤؤة ع ب حدة بسجم رأسؤؤؤمالها ذلك بدال عن السؤؤؤق  

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر 
ً
و الحؤؤؤالي الموحؤؤؤد ل ؤؤؤل مقؤؤؤدمو خؤؤؤدمؤؤؤات التمويؤؤؤل األ

 الصغير 

ؤؤؤات اإلتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالت  تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤل الجهؤؤؤؤات املحليؤؤؤؤة  الخيرين األفراد  وشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤ

 والواليات في المؤسسات الوالئية وغيرها(.

الوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول ألرحعؤه أضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعؤاف  حجم التمويؤل بؤالجملؤة 

ع ب  0201الحالي بنهاية  فترة الخطة اإلسؤؤؤتراتيجية،  

 أقل تقدير

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر   دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
ً
من لجنة مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتركة من وحدة التمويل األ

واإلدارة العؤؤامؤؤة لتنظيم وتنميؤؤة الجهؤؤا  المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفي  خالل 

 الفترة املحددة في الخطة اإلستراتيجية

 

من  توسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع فر  التمويؤؤل بؤؤالجملؤؤة. دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  م ؤؤانيؤؤة 1.0

صؤؤغر 
ً
الجهات املحلية املختلفة لمقدمو خدمات التمويل األ

 ع ب أس  مث بو الصغير 
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أصدار م شورات ولوائح  منظمة للتمويل بالجملة تشمل 

افز لتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيع البنوك مقرونة بال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة املحددة من  حو

 
ً
 صغر.محفظة البنوك املخصصة للتمويل األ

تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤل الئحؤؤؤؤؤؤة الجزاءآت والحؤؤؤؤؤؤاجز الزمني للتطبيق بحيؤؤؤؤؤؤث تبؤؤؤؤؤؤدأ 

بالتوجيه ومن ثم الغرامات وتسجيم منح التمويل بالجملة وتخفيض 

افز وت  خفيض السق  األع ي للعمليات وغيرها.الحو

عؤؤؤؤؤؤدد املختؤؤؤؤؤؤالفؤؤؤؤؤؤات من مقؤؤؤؤؤؤدمو خؤؤؤؤؤؤدمؤؤؤؤؤؤات التمويؤؤؤؤؤؤل 

األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغؤؤؤر  الؤؤؤؤؤؤقيؤؤؤن تؤؤؤم تؤؤؤطؤؤؤبؤؤؤيؤؤؤق  الئؤؤؤحؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤعؤؤؤقؤؤؤوبؤؤؤؤؤؤات 

 والجزاءأت خالل  الفترة املحددة 

 

 لالئحة العقوبات والجزاءأت عص  ذهني 

 

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  واإلدارة لجنة داخلية تكوين 
ً
من وحدة التمويل األ

العامة لتنظيم وتنمية الجها  المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفي لوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الالئحة 

 خالل الفترة الزمنية املحددة 

 

ع ب أداء مقدمو التمويل االصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ت ثير الالئحة

 قبل ةهاية فترة الخطة

 

  صدار م شور تطبيق الالئحة بعد  جا تها مباشرة 

والجزاءأت خالل  الفترة  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع وإجؤؤا ة الئحؤؤة العقوبؤؤات

 املحددة ك قص ي حد

في حاالت  جزاءاتالعقوبات والالئحة  وإجا ة  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع.  1.3

صغر املخالفات من 
ً
 والصغير  مقدمو خدمات التمويل األ

 

 

 

ي بغي أن تتماشؤؤؤؤ ي  سؤؤؤؤتراتيجية التمويل األصؤؤؤؤغر والشؤؤؤؤمول المالي مع 

التوجهؤؤؤؤؤؤات والخط  القوميؤؤؤؤؤؤه وأن تحؤؤؤؤؤؤدد ت ؤؤؤؤؤؤالي  تنفيؤؤؤؤؤؤق بنودهؤؤؤؤؤا  

 بإشراك الشركاء الرئيسيين في القطاع. 

الشؤؤمول المالي لتعديل مدة  سؤؤتكمال  سؤؤتراتيجية 

 قطاع التمويل األصغر  ستراتيجية 

 

ميلغ التمويل المالي الال م لإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية املحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

 من الجهات املحلية والخارجية خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

  

 عمل المسح الميدا و بواسطة الجها  المركزي لإلحصاء

  تجارب عالميةدراسة 

 

 . ستعانة بخبير/مكتب  ستشاري اإل 

 

لتمويؤؤؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر جؤؤؤؤديؤؤؤؤدة ل  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤترتيجيؤؤؤؤةوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع وإجؤؤؤؤا ة 

 خالل الفترة املحددة  يوالشمول المال

 

 يجاد التمويل الال م لإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية من الجهات املحلية 

 والخارجية

 

ي شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمول المؤؤالللجؤؤديؤؤدة   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤترتيجيؤؤةوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع وإجؤؤا ة  . 1.4

بؤؤؤؤؤؤالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان   ) تبؤؤؤؤؤؤدأ من خالل المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح الميؤؤؤؤؤؤدا و وتن ي 

ي ، مع المدة الزمنباإلسؤؤتراتيجية القومية للشؤؤمول المالي(

 و الت لفة المالية لتنفيقها مقسمة حسب  محاورها. 



7 | P a g e 

 

اإلعالن عن اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية  وعرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها في لقاء جامع ع ب  

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوة رفيع  يؤؤؤدعي لؤؤؤه الجهؤؤؤات املحليؤؤؤة ذات الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤة 

والمنظمات الدولية التى لها م اتب بالخرطوم للمساهمة 

 المالية في تنفيقها.

اإلدخار األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر لي  فق  ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان جز و بل أياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يجعل العميل 

بالمؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤة ويسؤؤؤؤؤؤؤاعد المؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤة ع ب  سؤؤؤؤؤؤؤتغالل جزء منه  مرتبطا

 كمحفظة تمويل كما أنه واحد من أهم  آليات الشمول المالي 

والشؤؤؤؤؤركات المسؤؤؤؤؤتوفية للشؤؤؤؤؤرو  مؤسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤات عدد ال

خؤؤؤؤؤؤالل فؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤرة الؤؤؤؤؤؤخؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤول ودا ؤؤؤؤؤؤع الؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤالء 

 اإلستراتيجية

بل ق مدة تطبيق  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة اإلحتياطو القانو و للودا ع

 اإلستراتيجية.ةهاية فترة الخطة 

صغر   دراسة
ً
 عبر لجنة من وحدة التمويل األ

 

ينظم قبول الودا ع الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغيرة لمقدمو  م شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار 

صغر بما في ذلك  سبة اإلحتياطو.
ً
 خدمات التمويل األ

 

  وضع  سبة  حتياطو قانو و للودا ع

ؤؤؤؤؤانؤؤيؤؤؤؤؤؤة ال1.0 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤا  لؤؤبؤؤعؤؤض .  جؤؤراء دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تؤؤحؤؤؤؤؤؤدد  مؤؤ ؤ

العمالء بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو   بقبول ودا عوالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

 . ووضع  سبة  حتياطو قانو و لهق( الودا ع محددة

بنهاية الفترة ستكون كل الم شورات واللوائح المقترحة أعال( أساس 

 لتعديل اإلطار الرقاحو والتنظيمي للتمويل األصغر،

مدة تكملة  صدار اإلطار الرقاحو والتنظيمي الجديد 

ية اإلسؤؤؤتراتيجوتطبيق ما جاء فيه خالل فترة الخطة 

 وحعد  جا ته

 

 0202يبدأ العمل في  وضع اإلطار المعدل من بداية العام 

 .  0201ليكتمل في الرحع الثالث العام 

 

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع كؤؤؤؤؤؤل التغيرات المقترحؤؤؤؤؤؤة في اإلطؤؤؤؤؤؤار الجؤؤؤؤؤؤديؤؤؤؤؤؤد في  

السؤؤؤؤياسؤؤؤؤات التمويلية  الخاصؤؤؤؤة بقطاع التمويل األصؤؤؤؤغر 

 .0201و  0202لألعوام 

نظيمي جديد يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحب كل .  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار  طار رقاحو وت1.1

التغيرات في الخطة اإلسؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية، ووضؤؤؤؤؤؤؤع  كل التغيرات في 

السؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤات الخاصؤؤؤؤؤؤؤؤة بالقطاع في السؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤات التمويلية 

 السنوية. 

توسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع معدالت اإلنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤار يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد ع ب تغطية كل العمالء الريفيين 

 وتحقق الشمول المالي. 

 عدد المؤسسات الجديدة التى أ ش ت

 

 عدد الفروع الجديدة للمؤسسات الحالية 

 جراء دراسؤؤة العرو والطلب ع ب التمويل األصؤؤغر والئيا 

عبر  وحدة التمويل األصؤؤغر  خالل الفترة املحددة لتحديد 

الطلب ع ب مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات جديدة أو فروع للمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

 القائمة. 
 

تاؤؤؤؤمن في السؤؤؤؤياسؤؤؤؤة التمويلية تشؤؤؤؤجيع الجهات املختلفة 

مؤسؤؤؤسؤؤؤات جديدة أو رفع  سؤؤؤبة التغطية للتقديم إل شؤؤؤاء 

 للمؤسسات الحالية عبر فروع جديدة

.  دراسؤؤؤؤؤة  سؤؤؤؤؤب التشؤؤؤؤؤبع في   شؤؤؤؤؤاء مؤسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤات التمويل 1.1

األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر في كل الواليات وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيع ر وس األموال والجهات 

المهنية والوالئية للتقديم إل شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات جديدة في 

ات من يالواليات التى تحتاج لقلك أورفع  سؤؤؤؤب تغطية الوال 

 المؤسسات القائمة حاليا  

تعرو الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في لقاء جامع ب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات الت مين لح ها نحو 

 منتجات ت مي ية كواحد من ضمانات التمويل األصغر

اإلنتهؤؤؤؤؤاء من دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وعرو وإجؤؤؤؤؤا ة  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  1.1

 المنتجات الت مي ية

دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة من لجنة تاؤؤؤؤؤؤؤؤم الوحدة وممث ي شؤؤؤؤؤؤؤؤركات الت مين 

 ات  المتخصصين في املجالوأساتق( الجامع

. دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المنتجات الت مي ية المطبقة حالية وتقييمها 1.1

إقترا  منتجؤؤؤات أخرة تلحي حؤؤؤاجؤؤؤة القطؤؤؤاع في  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغالل  و

و  الت مين االصؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر كواحد من ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤمانات التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر 

 الصغير
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 واإلجتماعي  للمؤسسات المانحة للتمويل األصغر الحوكمة واألداء المالي (: تحسين أوضاع 0الهدف الرئيس ي رقم )
(. (A, B and Cيتم التصؤؤؤؤؤؤ ي  لثالثة مجموعات حسؤؤؤؤؤؤب درجة األداء 

اقبة تطورات  أداء المؤسسات والشركات والبنوك المتخصصة  ومر

الاؤؤؤعيفة  حسؤؤؤب هق( األسؤؤؤ  ووضؤؤؤع خيارات مسؤؤؤتقبلية في تحسؤؤؤين 

مع مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات أو مؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرات األداء في فترة  منيؤة محؤددة  أو الؤدم  

كما يسؤؤؤؤتفاد من التصؤؤؤؤ ي  في  اإلغالق كخيار أخير.شؤؤؤؤركات  أخرة أو 

 منح شهادات تقديرية من املحافظ في كل محور  من محاورها

 

الؤؤؤداخ ي تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي  أنظرالملحق الخؤؤؤا  بوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وعمؤؤؤل ال

بمؤشؤؤؤؤرات  القائمة  والشؤؤؤؤركات والبنوك المتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤة  لمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤاتل

 عالمي

الداخ ي خالل تصؤؤؤؤؤؤؤ ي  المدة تطبيق  األسؤؤؤؤؤؤؤ  عبر 

 الفترة املحددة

 

صغر   تكوين 
ً
 لجنة من وحدة التمويل األ

 

 الس  وعمل التص ي  الداخ ي وضع ا

 لمؤسؤؤؤسؤؤؤاتالداخ ي لتصؤؤؤ ي  . وضؤؤؤع األسؤؤؤ  وعمل ال0.1

بمؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرات  القائمة  والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات والبنوك المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 عالميه 

 

هو واحد من أهم أسؤؤؤؤؤؤؤباب ضؤؤؤؤؤؤؤع  المؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات في الفترة الماضؤؤؤؤؤؤؤية 

ضؤؤؤؤؤؤؤؤع  ر وس أموالها )أألصؤؤؤؤؤؤؤؤول ( في وجود معدالت ت ؤؤؤؤؤؤؤؤخم عالية، 

التى مدة  ةال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤب)    Leverage Ratiosكما أن  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة الرفع المالي

ؤانيؤؤة تغطيؤؤة  جمؤؤالب االلتسامؤؤات بؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤدام اجمؤؤالب األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول  - ام ؤ

  (Total Debts to   Assets)  جؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤب االلؤؤؤؤتؤؤؤؤسامؤؤؤؤؤؤات  لؤؤؤؤب األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول 

ت ثرت سلبا  بثبات   (Debt to Equity)كيةااللتسامات  لب حقوق الملو 

 رأس المال مع  يادة التمويالت بالجمله للمؤسسات. 

الوصؤؤؤول لزيادة في  حجم ر وس أموال المؤسؤؤؤسؤؤؤات  

عؤؤ ؤؤب األقؤؤؤؤؤؤل  بؤؤنؤؤهؤؤؤؤؤؤايؤؤؤؤؤؤة فؤؤتؤؤرة الؤؤخؤؤطؤؤؤؤؤؤة  %02بؤؤ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤة 

 ( 0201اإلستراتيجية )

صؤؤؤؤؤؤؤغر  بتجنيب  سؤؤؤؤؤؤؤبة دراسؤؤؤؤؤؤؤة 
ً
لجنة من وحدة التمويل األ

أربؤؤا  مقؤؤدمم خؤؤدمؤؤات التمويؤؤل تحؤؤددهؤؤا الؤؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة من 

األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  ودخول مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهمين جؤؤدد أو أي مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد أخرة 

 تحددها الدراسة، وحدود  منية لتحقيق هقا الهدفؤ، ،

 

 لتنظم  يادة ر وس األموال  /الئحة م شور  صدار  

. وضع أس  وبرنام    مني لتشجيع مؤسسات وشركات  0.0

ا هر وس أموال يادة وبنوك التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  القائمة ع ب 

 بصورة دورية. 

يتم قياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات األداء حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب برنام  مجموعه العمل العالمية إلدارة 

وتقديم  Social Performance Taskforce (SPTF) األداء اإلجتماعي 

 Pilot Social Performanceالؤؤؤؤدعم الفني والتؤؤؤؤدريحي  اال م  لعمؤؤؤؤل 

Management  .)في مدة  مني طويل ب شاطات مستمر 

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعؤؤانؤؤة بخبير عؤؤالمي و برنؤؤام  مجموعؤؤه العمؤؤل العؤؤالميؤؤة إلدارة 

فؤؤؤؤؤي  Social Performance Taskforce (SPTF)األداء اإلجؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤاعؤؤؤؤؤؤي 

 التدريب .

من المؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات  %02البدء في قياسؤؤؤؤات األداء لعدد 

 ع ب أقل تقدير خالل فترة الخطة اإلستراتيجية.  

التمويل دراسؤؤؤؤؤة الوضؤؤؤؤؤع الحالي بلجنة مشؤؤؤؤؤتركة من وحدة 

صغر  واإلدارة العامة لتنظيم وتنمية الجها  المصرفي
ً
 األ

 

. تشؤؤؤؤؤؤؤؤجيع وترتيب وضؤؤؤؤؤؤؤؤع مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات وشؤؤؤؤؤؤؤؤركات وبنوك 0.3

التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  لعمل قياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات إلدارة األداء اإلجتماعي  

Social Performance Management   

 

التفتيش الفجا و أفاؤؤؤؤؤؤؤؤل الوسؤؤؤؤؤؤؤؤائل لمعرفة اإللتسام بالنظم اللوائح 

الموضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوعؤؤؤه من البنؤؤؤك المركزي . كمؤؤؤا أةهؤؤؤا تقؤؤؤدم معلومؤؤؤات يمكن 

 مقارنتها بما هو مرصود بالوحدة. 

عددالمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات التى تم تفتيشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها دوريا  كما هو 

 محدد بمعدل مرة واحدة في العام ع ب أقل تقدير.

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  ثؤؤابتؤؤه لجنؤؤةتكوين 
ً
. معرفؤؤة من وحؤؤدة التمويؤؤل األ

وائح والل باإلطار الرقاحو والتنظيمي المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات   لتسام

تفتيش مقدمو خدمات التمويل ل .  عداد وتنفيق خطة0.4

 المسجلين لدة بنك السودان المركزي و الصغير  األصغر 
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الجزاءآت بعد  جا تها خالل فترة مدة تطبيق الئحة 

 الخطة اإلستراتيجية

التى سؤؤؤؤؤيصؤؤؤؤؤدرها بنك السؤؤؤؤؤودان  المركزي  وتطبيق الئحة 

 الجزاءات.

 

  عداد خطة التفتيش الدورة

مجال  اإلدارات وتفعيل ياغة صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ عادة تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمل أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الحوكمة  

ع ب األسؤؤؤؤؤ  العالمية المعروفة  )مثل لجنة لجاةها  إختيار وتسؤؤؤؤؤمية و 

 الحوكمة ولجنة الموارد البشرية ولجنة المراجعه ولجنة املخاطر.

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتفادة من التجارب العالمية المث ي في حوكمة مقدمو خدمات 

صغر
ً
 التمويل األ

مؤؤؤدة تطبيق األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة متؤؤؤدرجؤؤؤة خالل فترة 

ؤؤؤافي  الخطؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤؤؤة بعؤؤؤؤد  عطؤؤؤؤاء الوقؤؤؤؤ  ال ؤ

 لمقدمو الخدمة لتصحيح األوضاع الحالية 

ؤؤؤؤات والبنوك  وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول كؤؤؤؤؤل المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤ

وكمة يجيس( المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  دليل داخ ي للح

 مجال  اإلدارات خالل الفترة املحددة

الوضؤؤؤؤؤع الحالي بلجنة مشؤؤؤؤؤتركة من وحدة التمويل دراسؤؤؤؤؤة 

صغر  واإلدارة العامة لتنظيم وتنمية الجها  المصرفي
ً
 األ

 

 وضع أس  للحوكمة وإجا تها

 

  تحدد أس  الحوكمة م شورات ولوائح صدار 

. وضؤؤؤؤؤع أسؤؤؤؤؤ  معقولة ومتدرجة لحوكمة المؤسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤات 0.0

 و  والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات والبنوك المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر 

 تتناسؤؤؤب وفروف مقدمة خدمات التمويل األصؤؤؤغر   الصؤؤؤغير 

 السودانية.  و الصغير 

 تدريب كفؤ خالل فترة اإلستراتيجية ستعانة بخبير اإل 

  اإلفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الهدف  لتسام مقدمو خدمات التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  ب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

والشؤؤؤؤؤؤؤؤفافية واألسؤؤؤؤؤؤؤؤ  العالمية في رفع التقارير ليسؤؤؤؤؤؤؤؤهل مقارنة أدا ها 

من أجل تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يفها ومتابعتها وكقلك من أجل  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيل  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقطاب 

الموارد المؤؤؤاليؤؤؤة من خؤؤؤارج البالد بوجود شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤافيؤؤؤة مؤؤؤاليؤؤؤة وجودة في 

التقؤؤؤارير المؤؤؤاليؤؤؤة،  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤان حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أداء مقؤؤؤدمم خؤؤؤدمؤؤؤات التمويؤؤل 

 .األصغر

. 

الؤكؤوادر الؤمؤؤؤؤؤؤدربؤؤؤؤؤؤة مؤن مؤ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوحؤو مؤقؤؤؤؤؤؤدمو   يؤؤؤؤؤؤادة فؤي

ام بنظ المالية الخدمة ع ب اإلفصا  وجودة التقارير 

SEEP  مقارنة مع الوضع الحالي 

بنظؤؤؤام  جودة التقؤؤؤارير المؤؤؤاليؤؤؤةمؤؤؤدة تطبيق أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

SEEP   

عدد م سؤؤؤؤؤؤؤؤوحو المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات الحاصؤؤؤؤؤؤؤؤلين ع ب فر  

 .التدريب

 

 للوضع الحالي لإلفصا  وجودة التقاريردراسة  جراء 

 

وجودة التقارير خالل الفترة  لإلفصا  المالي  أس ضع و 

 املحددة

 

يحدد أسؤؤ  اإلفصؤؤا  والتقارير المرفوعه  صؤؤدار م شؤؤور 

 للبنك المركزي 

 

  قترا   فر  تدريب في املجال للمؤسسات

 لإلفصا  المالي  وجودة التقارير المالية أس وضع . 0.1.1

و   عنؤؤؤد مقؤؤؤدمو خؤؤؤدمؤؤؤات التمويؤؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  SEEPبنظؤؤؤام 

 الصغير .

 

تدريب العاملين في المؤسؤؤسؤؤات ع ب أسؤؤ  اإلفصؤؤا   0.1.0

المؤؤؤؤؤؤالي ونوعيؤؤؤؤؤؤة التقؤؤؤؤؤؤارير المطلوبؤؤؤؤؤؤة من بنؤؤؤؤؤؤك السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان 

 المركزي. 

القروو والمنح الخارجية ليس  فق  لمصلحة القطاع ومؤسساته 

بؤؤل أياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتفؤؤاد منهؤؤا في تغطيؤؤة اإللتسامؤؤات األخرة فيؤؤاإلقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

 كالدواء والجا ولين. 

جؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤروو والؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤح خؤؤؤؤؤالل فؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤرة الؤؤؤؤؤخؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤة 

 اإلستراتيجية 

مليون دوالر  122 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقطاب قروو ومنح بما ال يقل عن 

 خالل فترة الخطة اإلستراتيجية

.   جراء  دراسؤؤة  م انية  سؤؤتقطاب موارد مالية في شؤؤ ل 0.1

قروو ميسؤؤؤؤؤر( ومنح من  مصؤؤؤؤؤادر خارجية للتمويل بالجملة 

 ات القطاع .والدعم الفني بعد دراسة حاجي

تعيين المؤؤدراء في القترة األولب من عمر التجربؤؤة بؤؤه بعض اإلخفؤؤاقؤؤات 

ولكن تطور التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهيل والتدريب والخبرات  سؤؤتدع  تعيين مدراء أك ر 

 كفاءة وخبرة 

مدة تطبيق الشرو   ع ب كل مقدمو الخدمة خالل 

 الفترة المتبقية من الخطة اإلستراتيجية.

 وحدة التمويل األصغر وضع الشرو  الجديد( عن طريق 

  

 صؤؤؤؤدار م شؤؤؤؤور يحدد األسؤؤؤؤ  والشؤؤؤؤرو  الجديدة لتعيين 

 المدراء.

. وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  جديدة لتعيين مدراء مقدمم خدمات 0.1

الجؤؤديؤؤدة، ومراجعؤؤه السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير  و الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغير  التمويؤؤل  األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر 

 القاتية للمدراء في الخدمة بغرو التطوير .
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واحد من أسؤؤباب ضؤؤع  القابة ع ب المؤسؤؤسؤؤات ضؤؤع  المعلومات 

واإلفصؤؤؤؤؤؤا  وطريقة وضؤؤؤؤؤؤعها وصؤؤؤؤؤؤعوبة الحصؤؤؤؤؤؤول ع ب معلومات آنية. 

هقا النظام سؤؤؤؤيسؤؤؤؤهل مهمة وحدة التمويل األصؤؤؤؤغر في متابعة مقدمو 

 الخدمة.  

مؤؤؤؤؤؤدة تؤؤؤطؤؤؤبؤؤؤيؤؤؤق هؤؤؤؤؤؤقا الؤؤؤنؤؤؤظؤؤؤؤؤؤام خؤؤؤالل فؤؤؤتؤؤؤرة الؤؤؤخؤؤؤطؤؤؤؤؤؤة 

 اإلستراتيجية  بعد  وضعه مباشرة  

م المنؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب عن طريق  وحؤؤؤؤدة التمويؤؤؤؤل  ختيؤؤؤؤار النظؤؤؤؤا

افقة اإلدارة العليا  األصغر  بمو

 نطبيق نظام تقنية المعلومات المركزي 

.  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع نظؤؤؤؤؤام تقنيؤؤؤؤؤة معلومؤؤؤؤؤات مركزة يتم بموجبؤؤؤؤؤة 0.2

اقبة المؤسؤؤؤسؤؤؤات والشؤؤؤركات والبنوك المتخصؤؤؤصؤؤة عبر  مر

 وحدة التمويل األصغر  بصورة مباشر(

التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر واحد من أهم تدريب م سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوحو القطاع في مجاالت 

 العقبات في تطبيق تقنيات التمويل األصغر .

من العؤؤاملين في القطؤؤاع  خالل  %32تؤؤ هيؤؤل  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤة 

 فترة الخطة اإلستراتيجية

جمع معلومؤؤات من المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤات والبنوك 

 المتخصصة 

 

حول الوضؤؤؤؤؤؤؤؤع الحالي عبر لجنة من  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة داخلية  جراء 

صغر  وإدارة الموارد البشرية بالبنك 
ً
 وحدة التمويل األ

 

 جراء الؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الخؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع خطؤة لبنؤاء مقؤدرات 

 العاملين في القطاع خالل فترة الخطة  

 

يحدد   سبة من األربا  ال لية للمؤسسات   صدار م شور 

 والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات والبنوك المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  لم شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التدريب

  الداخ ي والخارجي.

بالقطاع وت هيلها  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الموارد البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية. دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 0.12

إقترا   والبحوث لمقؤؤؤؤؤؤدمو  لتؤؤؤؤؤؤدريؤؤؤؤؤؤبلبرام   وتؤؤؤؤؤؤدريوهؤؤؤؤؤؤا ، و

صغر. 
ً
 خدمات التمويل األ

االسؤؤؤتعانة بإسؤؤؤتشؤؤؤارة لتدريب المؤسؤؤؤسؤؤؤات في كيفية وضؤؤؤع الخط  

 اإلستراتيجية وتنفيقها. 

لبؤؤات البنؤؤك المركزي  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤترا  وجود  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤة كواحؤؤد من متط

 خاصة في منح التمويل بالجملة لمقدمم خدمات التمويل األصغر

وضؤؤؤؤؤع الخط  اإلسؤؤؤؤؤتراتيجية ضؤؤؤؤؤمن  شؤؤؤؤؤاطات متابعة المؤسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤات 

 و الصغير. ر المانحة للتمويل األصغ

 

عدد المؤسسات التى وضع   ستراتيجيات وخط  

 عمليه

تعرف الوحؤؤدة ع ب الوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الحؤؤالي لمقؤؤدمو الخؤؤدمؤؤة في 

 الخط  واإلستراتيجيات . 

 

غر لوضع  ستراتيجيات 
ً
تدريب مانحي خدمات التمويل األ

 وخط  عملية 

. تشؤؤؤؤؤؤجيع مانحي خدمات التمويل األصؤؤؤؤؤؤغر للعمل وفق 0.11

  ستراتيجيات وخط  عملية

 

 

 

 

 وفروع بنك السودان  والوكاالت والشركات التابعة له و التفاعل مع املجموعات العالمية ذات الصله(: تفعيل أدوار الوحدة 3الهدف الرئيس ي رقم )
تعرو ال ادر المدرب العامل في الوحدة  لتحويل إلقسؤؤؤؤؤؤام أخرة كما 

أن تطبيق هؤؤؤؤق( الخطؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤؤؤة يحتؤؤؤؤاج لعؤؤؤؤدد من العؤؤؤؤاملين 

 المؤهلين المؤمنين برسالة التمويل األصغر

 ال ادر العامل في وحدة التمويل االصغر   سب  يادة

عدد م سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوحو الوحدة الخاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعين للتدريب الجيد 

 خالل فترة الخطة اإلستراتيجية

 جراء دراسة عبر لجنة مشتركة من  دارة الموارد البشرية 

صغر
ً
 ووحدة التمويل األ

 

 تقديم دراسة اإلحتياجات التدريبية 

ؤؤادر  العؤؤؤامؤؤؤل في . 3.1 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  مراجعؤؤؤة ال ؤ
ً
وحؤؤؤدة التمويؤؤؤل األ

 وتحديد متطلبات التدريب بصورة دقيقة تهو ياد
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  جراء المراجعه والتعيين 

ؤؤافؤؤؤة اإلحتيؤؤؤاجؤؤؤات وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع خطؤؤؤة تؤؤؤدر  يؤؤؤب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنويؤؤؤة تغطو كؤ

 التدريبية الفعلية 

AFRACA. AFMFIE, AFMIN, Alliance for Financial Inclusion, 

ACCION, SPTF    

 وغيرها

عدد المؤسؤؤسؤؤات التى تواصؤؤل  وتسؤؤجل  خالل فترة 

 الخطة 

في المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهمؤؤؤؤة في عاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويؤؤؤؤة  التسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيؤؤؤؤل والتواصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

في التمويؤؤؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر املجموعؤؤؤؤات األفريقيؤؤؤؤة والعؤؤؤؤالميؤؤؤؤة 

 والشمول المالي 

.  التسؤؤجيل والتواصؤؤل والمسؤؤاهمة الفعالة في عاؤؤوية 3.0

املجموعؤؤؤؤؤؤات األفريقيؤؤؤؤؤؤة والعؤؤؤؤؤؤالميؤؤؤؤؤؤة في التمويؤؤؤؤؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر 

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمول المالي من الوحدة  والمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات  

 والبنوك المتخصصة.

تقوم بؤؤقلؤؤك وحؤؤدة التمويؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر اإلدارة العؤؤامؤؤةللفروع واإلدارة  

 العامة للموارد البشرية  

عؤؤؤؤؤؤدد الوحؤؤؤؤؤؤدات الجؤؤؤؤؤؤديؤؤؤؤؤؤدة بؤؤؤؤؤؤالفروع التى لي   هؤؤؤؤؤؤا  

 وحدات 

 

 تديريب وت هيل كل العاملين بالفروع

صؤؤؤؤؤؤغر  بالفروع التى  سؤؤؤؤؤؤتكمال   شؤؤؤؤؤؤاء وحدات 
ً
التمويل األ

 لي   ها وحدات

 

 جراء الت هيل األسؤؤؤؤالؤؤؤؤ ي للعاملين بالفروع بمعدل دورتين 

 تدريبيتين ع ب األقل خالل فترة الخطة

. تفعيؤؤل وتؤؤ هيؤؤل وحؤؤدات التمويؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر بفروع بنؤؤك 3.3

السؤؤؤؤؤؤؤؤودان وإ شؤؤؤؤؤؤؤؤاء وحدات في الفروع التى لي   ها وحدات 

 قائمة

 

المنح  باالسؤؤؤؤتفادة من اإلسؤؤؤؤتعالم والتصؤؤؤؤ ي  اإلئتما ويتم عبر وكالة 

 الخارجية لتوفير هقا النظام.

 سؤؤؤؤؤؤؤؤبة  يادة معدالت السؤؤؤؤؤؤؤؤداد في المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات بعد 

 .التفعيل

الحصؤؤؤؤؤؤول ع ب تقارير توفؤؤؤؤؤؤح تصؤؤؤؤؤؤي  كل مؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤة 

ومؤؤؤدة قؤؤؤدرتهؤؤؤا ع ب الحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول ع ب تمويالت داخليؤؤؤة 

 وخارجية.

صؤؤؤؤؤؤغر في وكالة اإلسؤؤؤؤؤؤتعالم والتصؤؤؤؤؤؤ ي  
ً
فصؤؤؤؤؤؤل التمويل األ

 اإلئتما و.  

 

دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تؤؤؤؤ ثير هؤؤؤؤقا الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ع ب معؤؤؤؤدالت السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد في 

 .المؤسسات سنويا

 ستكمال توفير نظام خا  بتص ي  مؤسسات التمويل 

 األصغر والصغير

 .  تفعيل اإلستعالم اإلئتما و لعمالء التمويل األصغر3.4

لتصؤؤؤ ي  للمؤسؤؤؤسؤؤؤات يسؤؤؤاعد في .  سؤؤؤتحداث نظام ل3.4.1

 عملية البناء المؤسس ي 

 يوضع التقرير لجنة من البنك

الهدف  يادة فعالية الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركة   ع ب أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  جيدة وتحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين اإلدارة  

 ومجل   دارتها.

 

لخطؤؤؤؤؤة خالل فترة ا(  ذا لزم األمر ) جراءات تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيحيؤؤؤؤؤؤة وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  

 .اإلستراتيجية

  الفترة املحددةاإلنتهاء من  عداد تقرير شامل خالل   

 

 تكوين لجنة من البنك لكتابة التقرير

.  وضؤؤؤؤع تقرير حول األداء المالي والمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤ ي والحوكمة  3.0

 للشركة السودانية للتمويل األصغر

 اإلنتهاء من  عداد تقرير شامل خالل الفترة املحددة   يوضع التقرير لجنة من البنك 

 

.  وضؤؤؤؤع تقرير حول األداء المالي والمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤ ي والحوكمة 3.1

 لمؤسسة ضمان التمويل األصغر )تيسير(.
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الهدف  يادة فعالية للمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤة  ع ب أسؤؤؤؤؤؤؤؤ  جيدة وتحسؤؤؤؤؤؤؤؤين  دا ها 

 ومجل   دارتها.

لخطؤؤؤؤؤة خالل فترة ا ( ذا لزم األمر )  جراءات تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيحيؤؤؤؤؤؤة وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

 اإلستراتيجية

وضؤؤؤؤؤع توج هات لتحسؤؤؤؤؤين األداء مقرونا بدعم البنك المركزي في حالة 

 لخطة اإلستراتيجيةخالل فترة ااإللتسام بالشرو  الموضوعه 

مؤؤؤدة اإلنتهؤؤؤاء من  عؤؤؤداد تقرير شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامؤؤؤل خالل الفترة 

 املحددة 

 جتماع مع ضؤؤؤؤؤؤؤبا  الجمعية وتقرير من الجمعية يشؤؤؤؤؤؤؤمل 

بر  دراسته عالوضع اإلدارة المالي وال شاطات والشركاء ل

 الوحدة . 

.  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  تؤؤقؤؤريؤؤر حؤؤول  أداء الؤؤجؤؤمؤؤعؤؤيؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودانؤؤيؤؤؤؤؤؤة 3.1

 لمؤسسات وبنوك التمويل األصغر مقارنة ب هدافها .

 وإعتماد البحث العلمي والتجارب العالمية الجيدة أساسا في  وضع السياسات واإلجراءات(: تصحيح المفاهيم الخاطئة 4قم )الهدف الرئيس ي ر 
المعلومؤؤات من أضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  حلقؤؤات التمويؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر والتجربؤؤة تقنيؤؤة 

 السودانية متخلفة مقارنة بدول أفريقيا في هقا املجال

 القيام بالدراسة خالل الفترة املحددة 

 

 عددالمؤسسات التى طبق  برام  تقنية المعلومات

 

  ستبيان ودراسة وتحليل وم شور 

 

 التحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوة في  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغالل تقنية المعلومات في

 القطاع

 

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات و المعالجات الال مة إل الة الخلل 

 خالل فترة الخطة اإلستراتيجية

.  جراء دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لمعرفؤؤؤؤة  الوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الحؤؤؤؤالي والتحؤؤؤؤديؤؤؤؤات 4.1

المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقبليؤؤه  إلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغالل تقنيؤؤة المعلومؤؤات وفعؤؤاليؤؤة نظؤؤام 

صغر و الصغير.متاب
ً
 عه لمقدمو خدمات التمويل األ

املجتمع أو متطلبات أهداف توضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروعات حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب حاجيات 

افق مع الخط  البرام   التنميؤؤؤؤة المتوا نؤؤؤؤة لألمم المتحؤؤؤؤدة و بؤؤؤؤالتو

 اإلقتصادية واإلجتماعية  اع ب المستوة القومو والوال و.

عؤؤؤددالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤات والمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات التى قؤؤؤامؤؤؤ  بتنويع 

 منتجاتها وخدماتها

 

 عدد المنتجات الماافة خالل أعوام اإلستراتيجية

صؤؤؤؤؤؤؤؤغر   وعمل تدريب دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة لجنة من و 
ً
حدة التمويل األ

صؤؤؤؤؤؤؤؤغر لتنويع 
ً
لمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات وشؤؤؤؤؤؤؤؤركات وبنوك التمويل األ

المنتجات وإصؤؤدار وم شؤؤور يشؤؤجع تنويع المنتجات ع ب 

 أس  محددة.

 

  جراء الدراسة خالل الفترة املحددة

 

 قؤؤؤامؤؤؤة ورشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  أهميؤؤؤة وكيفيؤؤؤة تنويع المنتجؤؤؤات 

 لمقدمو الخدمة.

 

طوير الخدمات المقدمة تحسؤؤؤين وتنويع ووضؤؤؤع قياس لت

بعد الدراسؤؤؤؤؤؤة وخالل فترة الخطة اإلسؤؤؤؤؤؤتراتيجية بمعدل 

 منت  واحد  ضافي ع ب األقل كل عام.

. دراسة نوعية وتناسبية  المنتجات والخدمات المقدمة 4.0

حاليا بالمؤسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤات والشؤؤؤؤؤركات  والمصؤؤؤؤؤارف المتخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤة 

 وتشجيعها لتنويع منتجاتها وخدماتها 

 



13 | P a g e 

 

احد من أألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب الرئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية في رفع معدالت المفاهيم المغلوطة و 

 التع ر بالمؤسسات

 

وتصؤؤؤؤؤؤحيحها بشؤؤؤؤؤؤ ل  عدد ونوعية المفاهيم الخاطئة

 فعال عبر وسائل اإلعالم 

 

 تصحيح المفاهيم للمجتمع والزبائن 

 

 شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراك المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين وطالب الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات العليا في 

التمويل األصؤؤؤغر  والشؤؤؤمول المالي ب بحاث رصؤؤؤينة تقدم 

 علمية.توصيات  

 

متؤؤؤابعؤؤؤة تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيح المفؤؤؤاهيم بمؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرات وإسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبيؤؤؤانؤؤؤات 

 وافحة

. وضع وتنفيق برنام  مستمر لتصحيح المفاهيم وتطوير 4.3

موقع الوحدة للباحثين و شؤؤؤؤر نتائ  ال شؤؤؤؤاطات والمعلومات 

صغر،  
ً
الصحيحة حول القطاع ومقدمو خدمات التمويل األ

   .البحوث العلمية الجيدةمن  واإلستفادة

المؤتمر جمعية مؤسؤؤسؤؤات وبنوك التمويل األصؤؤغر برعاية بنك ينظم 

 السودان المركزي 

 شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراك المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات المانحة وشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات وبنوك التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر 

 وباحثين وإستشارييين من السودان ودول أخرة .

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتفؤؤؤاد( من التجؤؤؤارب العؤؤؤالميؤؤؤة واإلقليميؤؤؤة الرائؤؤؤدة في التمويؤؤؤل 

 األصغر.

قبؤؤل ةهؤؤايؤؤة فترة الخطؤؤة عؤؤدد المؤتمرات التى أقيمؤؤ  

 اإلستراتيجية 

عرو التطورات وتبؤؤادل الخبرات والتعري  بؤؤالمنتجؤؤات 

والخدمات المبتكرة وأداء مؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات وشؤؤؤؤؤؤؤركات وبنوك 

 القطاع املحلية واإلقليمية 

 

 قؤؤؤؤامؤؤؤؤة المؤتمر األول وتقييمؤؤؤؤه قبؤؤؤؤل ةهؤؤؤؤايؤؤؤؤة فترة الخطؤؤؤؤة 

 اإلستراتيجية

. تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيع قيؤؤؤؤؤؤام مؤتمر كؤؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤؤامين للتمويؤؤؤؤؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر 4.4

 والشمول المالي 
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 مؤشرات األداء الرئيسية و المستهدفه
(0202/0200) 

 

 طريقة القياس

(Methods of 

Measurement) 

 مصدر البيانات

Sources of Data)) 

 فترة التقرير 

(Reporting 

Frequency)  

 األداء المستهدف

(Target 

Performance) 

 الوضع الحالي

(Baseline data)  

 (KPIsمؤشرات األداء الرئيسية  )

 (: تحديث وتطوير  السياسات والتشريعات واإلستراتيجيات الخاصة بالتمويل األصغر والشمول المالي1الهدف الرئيس ي رقم )
ؤؤؤؤؤالي  للوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  مقؤؤؤؤؤؤارنؤؤؤؤؤؤة الفوائؤؤؤؤؤؤد والت ؤ

الحالي المعتمد ع ب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق  موحد  ل ل 

المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات مع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤق  مرتب  بسحم 

 رأس المال ل ل مؤسسة 

رفؤؤؤع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤ  الؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤويؤؤؤؤؤؤل لؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤل  رحع سنوي  التجارب اإلقليمية والدراسات 

مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ع ب حؤؤؤؤؤؤدة بسجم 

 رأسمالها 

ضؤؤع  في ر وس أموال المؤسؤؤسؤؤات. قليل  

من المؤسسات قام  برفع }اس مالها منق 

   شا ها

. رفع ر وس أموال المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات المؤؤؤؤؤانحؤؤؤؤؤة  1.1

بعد  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار م شؤؤؤؤؤؤؤؤؤور رفع  %02ب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة ال تقل عن 

سق  التمويل حسب رأس المال وحتى ةهاية  فترة 

 .0201الخطة اإلستراتيجية في 

 وتحليؤؤل  عتمؤؤادا ع ب التجؤؤارب الممؤؤاثلؤؤه

مقؤؤؤؤدرة المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات ع ب  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيعؤؤؤؤاب 

الؤؤمؤؤوارد الؤؤمؤؤؤؤؤؤالؤؤيؤؤؤؤؤؤة  والؤؤفؤؤر  الؤؤمؤؤتؤؤؤؤؤؤاحؤؤؤؤؤؤة 

للتمويؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤالجملؤؤؤؤؤة من بنؤؤؤؤؤك السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان 

الؤؤمؤؤركؤؤزي والؤؤجؤؤهؤؤؤؤؤؤات املؤؤحؤؤلؤؤيؤؤؤؤؤؤة والؤؤعؤؤؤؤؤؤالؤيؤؤؤؤؤة 

 األخرة 

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا

  القائمة  المتخصصة 

 التجارب العالمية 

مؤؤؤعؤؤؤلؤؤؤومؤؤؤؤؤؤات حؤؤؤول  الؤؤؤجؤؤؤهؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤمؤؤؤؤؤؤانؤؤؤحؤؤؤؤؤؤة 

 املحتمله

 التمويل بالجملةتوسؤؤؤيع فر    شهريا

من الجهؤؤؤؤؤات املحليؤؤؤؤؤة املختلفؤؤؤؤؤة 

لؤؤؤمؤؤؤقؤؤؤؤؤؤدمؤؤؤو خؤؤؤؤؤؤدمؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤويؤؤؤؤؤل 

صغر 
ً
 األ

 

  

توق  التمويل بالجملة من بنك السؤؤؤؤؤؤؤودان 

 المركزي. 

عؤؤزوف كؤؤثؤؤيؤؤر مؤؤن الؤؤمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارف عؤؤن تؤؤمؤؤويؤؤؤؤؤل 

 المؤسسات بالجملة

. الوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول ألرحعؤؤؤؤه أضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤاف  حجم التمويؤؤؤؤل 1.0

بالجملة الحالي بنهاية  فترة الخطة اإلسؤؤؤؤؤؤتراتيجية،  

 ع ب أقل تقدير  0201

الؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤانؤؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤؤؤورارد( فؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤخؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤؤات  حساب عدد  املخالفات بصورة دوريه

 المؤسسات 

 

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع وتطبيق  الئحة عقوبات  شهريا  

 وجزاءآت  للمؤسسات 

وجؤؤؤؤؤؤود مؤؤؤؤؤؤخؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤؤي اإلطؤؤؤؤؤؤار الؤؤؤؤؤؤرقؤؤؤؤؤؤاحؤؤؤؤؤؤو 

 والتنظيمي دون أن يكون هنالك جزاءات

 

عؤؤؤدم صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيؤؤؤة جزاءات البنوك التجؤؤؤاريؤؤؤة 

حاليا ع ب مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات التمويل  هطبقمال

 األصغر

. عؤؤدد املخؤؤالفؤؤات من م سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوحو مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 1.3

التمويؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر التى تم تطبيق الئحؤة العقوبؤات 

 والجزاءأت خالل  الفترة املحددة 

 ستكمال اإلستراتيجية حسب  األش ال 

 المعروفة عالميا 

(SCOT Analysis), Strength, 

Challenges,  ،Opportunities and 

Threat – 

تؤؤقؤؤريؤؤر رحؤؤع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤوة  حؤؤول 

تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورات   وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

 اإلستراتيجية

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤؤؤؤة جؤؤؤؤؤديؤؤؤؤؤدة 

صغر 
ً
 للتمويل األ

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤؤة الحؤؤؤاليؤؤؤة  هؤؤؤا نواق  وغير 

  ةفاعله وال تتواكب من التطورات العالمي

مدة  سؤؤؤؤؤؤؤتكمال  سؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية قطاع التمويل . 1.4

 األصغر 
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 ورشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤمؤؤؤؤؤؤل وعصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ذهؤؤؤنؤؤؤينؤؤؤتؤؤؤؤؤؤائؤؤؤ  

 ،بالوحدة

ورقؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤخؤؤؤلؤؤؤفؤؤؤيؤؤؤؤؤة الؤؤؤنؤؤؤتؤؤؤؤؤؤائؤؤؤ  الؤؤؤواردة فؤؤؤي الؤؤؤ

الشؤؤؤؤؤؤؤؤاملة التى توفؤؤؤؤؤؤؤؤح مسؤؤؤؤؤؤؤؤار وإخفاقات 

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤؤة األخيرة ووضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع القطؤؤؤاع 

ووالؤؤؤؤؤؤؤوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع اإلقؤؤؤؤؤؤؤتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي الؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤي 

 والسياسات المفعله  في القطاع 

 نتائ  التجارب اإلقليمية المشا هة 

اإلسؤؤتراتيجيات السؤؤابقة لبنك السؤؤودان 

 المركزة  كمرجعيه

وتؤؤقؤؤريؤؤر رحؤؤع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤوة حؤؤول 

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار األداء فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

 اإلستراتيجية

 عدد المشتركين في تنفيق الت الي  والبنود

 

ميلغ التمويل المالي الال م لإلسؤؤتراتيجية املحصؤل 

 من الجهات املحلية والخارجية خالل الفترة 

 

 

 عتمؤؤادا ع ب التجؤؤارب الممؤؤاثلؤؤه وتجؤؤارب 

 البنوك التجارية بالسودان

 

ودا ع العمالء مرحلؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤؤة  في قبول 

 تطوير المؤسسات القائمة

 لؤؤؤمؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتمؤؤؤعؤؤؤلؤؤؤومؤؤؤؤؤؤات حؤؤؤول أداء ا

 والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والبنوك المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

  القائمة 

مؤؤرة واحؤؤؤؤؤؤدة  عؤؤنؤؤؤؤؤؤد  نؤؤتؤؤهؤؤؤؤؤؤاء 

 الدراسة

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوفيؤؤة للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  بقبول 

 ودا ع عمالء

هنالك تطور في أداء بعض المؤسسات دون 

 ودا ع العمالء أن يكون هنالك حافز لقبول 

 

 

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوفية مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات . عدد لل1.0

خالل فترة الخطة بقبول ودا ع العمالء للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  

 اإلستراتيجية. 

 مؤؤؤدة تطبيق  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤة اإلحتيؤؤؤاطو القؤؤؤانو و للودا ع

 قبل ةهاية فترة الخطة اإلستراتيجية.

 اإلطر الرقابية  والتنظيميه السابقة   عتمادا ع ب التجارب المماثله

أراء المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات في اإلطؤؤار القؤؤديم عبر 

  ستبيانات

تؤقؤريؤر عؤنؤؤؤؤؤؤد ةؤهؤؤؤؤؤؤايؤؤؤؤؤؤة االطؤؤؤؤؤؤار  

  الرقاحو

 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار  طؤؤؤؤؤار رقؤؤؤؤؤاحو وتنظيمي 

 جديد

طؤؤؤؤؤؤار الؤرقؤؤؤؤؤؤاحؤو والؤتؤنؤظؤيؤمؤي الؤمؤعؤمؤول بؤؤؤؤؤؤه اإل 

حاليا يق  قاصؤؤؤؤؤؤرا عن تحقيق األهداف في 

 هق( الخطة اإلستراتيجية 

. مدة تكملة أصؤؤؤؤؤؤؤدار اإلطار الرقاحو والتنظيمي 1.1

وتطبيق مؤؤؤؤا جؤؤؤؤاء فيؤؤؤؤه خالل فترة الخطؤؤؤؤة  الجؤؤؤؤديؤؤؤؤد

 اإلستراتيجية وحعد  جا ته

معلومؤؤؤؤؤات دوريؤؤؤؤؤة من الجهؤؤؤؤؤات المؤؤؤؤؤانحؤؤؤؤؤة   عتمادا ع ب التجارب المماثله

حول معؤؤؤؤدالت  نتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار هؤؤؤؤا والئيؤؤؤؤا بعؤؤؤؤدد 

الفروع و عدد الزبائن وتقسيماتهم حسب 

 النوع ودرجات الفقر وغيرها

افة حول تو يع السؤؤؤ ان  معلومات ديمغر

لواليات ودرجات الفقر  و سؤؤؤؤؤؤؤؤب حسؤؤؤؤؤؤؤؤب ا

اإلنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الوالئيؤؤؤؤؤؤة الحؤؤؤؤؤؤاليؤؤؤؤؤؤة لمقؤؤؤؤؤؤدمم 

 الخدمة

تقؤؤؤؤؤؤارير رحع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنويؤؤؤؤؤؤة حول 

 معدل  نتشار  المؤسسات

 يادة  سؤؤب تغطية المؤسؤؤسؤؤات 

افيؤا ب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤة مع تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيع  جغر

ر وس أموال جديدة للوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤول 

 لهق( الغاية 

كثيير من  المؤسسات القائمة  ال تهتم بفتح 

بينهؤؤؤؤؤؤا غيؤؤؤؤؤؤاب  فروع ألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤاب عؤؤؤؤؤؤديؤؤؤؤؤؤد( من

التخطي  ودورمجؤؤال  اإلدارات وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  

 موارد التمويل بالجمله

 

 . عدد المؤسسات الجديدة التى أ ش ت1.1

 عدد الفروع الجديدة للمؤسسات الحالية

تقرير واحؤؤؤؤؤؤد عنؤؤؤؤؤؤد اإلنتهؤؤؤؤؤؤاء  الدراسات والتجارب الحالية   عتمادا ع ب التجارب المماثله

 من الدراسه

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع منتجؤؤات كؤؤافيؤؤة لتغطيؤؤة 

 حاجة القطاع 

اإلنتهؤؤؤاء من دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وعرو وإجؤؤؤا ة  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  1.1 هنالك منتجات ت مي ية غير مفعله 

 المنتجات الت مي ية 



16 | P a g e 

 

 (: تحسين أوضاع الحوكمة واألداء المالي واإلدارة والمؤسس ي واإلجتماعي  للمؤسسات المانحة للتمويل األصغر0الهدف الرئيس ي رقم )
( مع  CGAPتطبيقة أسؤؤؤؤؤؤ  )سؤؤؤؤؤؤيجاب      

 جراء التعؤؤؤؤؤديالت المنؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤة  لوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

 التمويل األصغر بالسودان

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا

  القائمة  المتخصصة 

 عؤؤؤؤؤداد التقرير كؤؤؤؤؤل ةهؤؤؤؤؤايؤؤؤؤؤة 

عؤؤؤؤؤام  حول نتؤؤؤؤؤائ  التقييم 

 والتص ي 

تصؤؤؤؤؤؤن  المؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤات والبنوك 

 المتخصصة 

هؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤك  خؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤالفؤؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرات أداء 

القائمة دون أن يكون هنالك  المؤسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤات

تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيع أو متؤؤؤؤابعؤؤؤؤه. فاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال عن أن تو يع 

التمويالت بؤؤالجملؤؤة والؤؤدعم الفني غير مبني 

 ع ب أس  األداء 

صغر   تكوين . 0.1
ً
 لجنة من وحدة التمويل األ

 وضع االس  وعمل التص ي  الداخ يو 

 

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا   عتمادا ع ب التجارب المماثله

  القائمة  المتخصصة 

يؤؤقؤؤؤؤؤؤدم تؤؤقؤؤريؤؤر رحؤؤع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤوة  

حول وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  يؤؤؤؤؤؤادة ر وس 

 أموال مقدمو الخدمة

 يادة ر وس أموال المؤسسات 

 والمصارف المتخصصة

ضؤؤؤؤؤؤؤع  كبير في ر وس أموال المؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات 

 القائمة 

.الؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول لؤؤؤؤزيؤؤؤؤؤؤادة فؤؤؤؤي  حؤؤؤؤجؤؤؤؤم ر وس أمؤؤؤؤوال 0.0

فترة ع ب األقل  بنهاية  %02المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات ب سؤؤؤؤؤؤؤؤبة 

 (0213الخطة اإلستراتيجية )

يتم قيؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات األداء حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب برنؤؤؤؤؤؤام  

مجموعؤؤؤؤه العمؤؤؤؤل العؤؤؤؤالميؤؤؤؤة إلدارة األداء 

 Social Performance اإلجؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤاعؤؤؤؤؤؤؤي 

Taskforce (SPTF)  

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا

  القائمة  المتخصصة 

تقرير كل رحع سؤؤؤؤؤؤؤنة يوفؤؤؤؤؤؤؤح 

التطور القي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيحدث في 

 هقا الهدف

ات للوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول تهيئة المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

لؤؤؤقؤؤؤيؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات عؤؤؤؤؤؤالؤؤؤمؤؤؤيؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤألداء 

 اإلجتماعي

اليوجد حاليا قياسؤؤات في أغلب  مؤسؤؤسؤؤات 

ؤؤات وبنوك التمويؤؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر إلدارة  وشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤ

 Social Performanceاألداء اإلجتمؤؤؤؤؤؤاعي  

Management   

قيؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات المردود اإلجتمؤؤؤؤؤؤاعي للتمويؤؤؤؤؤؤل 

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر الحؤؤاليؤؤة ع ب قلتهؤؤا غير خؤؤاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعؤؤه 
ً
األ

لألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العؤؤؤؤؤؤالميؤؤؤؤؤؤة وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيفؤؤؤؤؤؤة التغطيؤؤؤؤؤة 

والمنهجية العلمية وغير مواكبة للتطورات 

الؤعؤؤؤؤؤؤالؤمؤيؤؤؤؤؤؤة ومشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤوك فؤي نؤتؤؤؤؤؤؤائؤجؤهؤؤؤؤؤؤا  وغير 

 محدثه. 

من المؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤات  %02. قياسؤؤؤؤؤؤات األداء لعدد 0.3

 ة.  تيجيع ب أقل تقدير خالل فترة الخطة اإلسترا

حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب اإلجؤؤؤؤراءات الؤؤؤؤمؤؤؤؤتؤؤؤؤبؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤه بؤؤؤؤبؤؤؤؤنؤؤؤؤؤك 

 السودان المركزي في التفتيش

تنفيؤؤؤق خطؤؤؤة لتفتيش مقؤؤؤدموي  تقرير  بعد كل حالة تفتيش    ال توجد

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغؤؤؤر  
ً
خؤؤؤؤؤؤدمؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤويؤؤؤؤؤؤل األ

 بصورة دوريه 

ضؤؤؤؤؤؤع  التفتيش )خاصؤؤؤؤؤؤة الفجا و(  حاليا 

ألسؤؤؤؤؤؤباب منها قلة ال ادر البشؤؤؤؤؤؤري بالوحدة . 

 لي  هنؤؤالؤؤك الئحؤؤةحؤؤالؤؤة التفتيش  حتى في

 جزاءآت مطبقة بل هنالك توج هات فق 

. عدد المؤسؤؤؤسؤؤؤات التى تم تفتيشؤؤؤها دوريا  كما 0.4

هو محؤؤؤؤدد بمعؤؤؤؤدل مرة واحؤؤؤؤدة في العؤؤؤؤام ع ب أقؤؤؤؤل 

 تقدير.

 

. مؤؤؤؤدة تطبيق الئحؤؤؤؤة الجزاءآت بعؤؤؤؤد  جؤؤؤؤا تهؤؤؤؤا 0.0

 خالل فترة الخطة اإلستراتيجية
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اعتمؤؤادا ع ب أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التجؤؤارب العؤؤالميؤؤة 

فؤؤؤي حؤؤؤوكؤؤؤمؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤقؤؤؤؤؤؤدمؤؤؤو خؤؤؤؤؤؤدمؤؤؤؤؤات الؤؤؤمؤؤؤثؤؤؤ ؤؤؤي 

صغر
ً
 التمويل األ

 

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا

  القائمة  المتخصصة 

تقرير كل رحع سؤؤؤؤؤؤؤنة يوفؤؤؤؤؤؤؤح 

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الؤؤؤؤحؤؤؤؤوكؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤد 

 مقدمو الخدمة

تؤؤطؤؤبؤؤيؤؤق أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤحؤؤوكؤؤمؤؤؤؤؤؤة فؤؤي 

الؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤوك 

الؤؤمؤؤتؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤي الؤؤتؤؤمؤؤويؤؤؤؤؤؤل 

صغر
ً
 األ

 

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع دليؤؤؤؤؤؤل داخ ي للحوكمؤؤؤؤؤؤة 

 مجا  من مجل  اإلدار( 

الحوكمة في المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات ضؤؤؤؤؤؤؤؤع  أسؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 خاصة في مجال اإلدارات

 

 اليوجد دليل داخ ي للحوكمة بالمؤسسات 

. تطبيق األسؤؤؤؤؤ  بصؤؤؤؤؤورة متدرجة خالل فترة 0.1.1

ؤافي  الخطؤؤة اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤة بعؤؤد  عطؤؤاء الوقؤؤ  ال ؤ

 لمقدمو الخدمة لتصحيح األوضاع الحالية 

 

. وصول كل المؤسسات والشركات والبنوك 0.1.0

لوضؤؤؤؤع  دليل داخ ي للحوكمة يجيس( المتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤة 

 مجال  اإلدارات خالل الفترة املحددة

   SEEPنظام 

التجارب اإلقليمية الجيدة و المماثله في 

 اإلفصا  وجودة التقارير

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا

  القائمة  المتخصصة 

أشؤؤؤؤؤؤؤهر  يوفؤؤؤؤؤؤؤح  3تقرير كل  

 المسار في هقا الهدف

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  الؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤاريؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤي 

للمؤسؤؤسؤؤات ع ب أسؤؤ  عالمية 

مؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤروفؤؤؤؤؤؤة وتؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤق أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   

 اإلفصا  المالي 

 

تدريب كل م سؤؤؤوحو المسؤؤؤسؤؤؤات 

 ع ب اإلفصا  وجودة التقارير 

ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  اإلفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وأخطؤاء وإختالفؤات في 

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع التقارير المالية مما يؤثر لي  فق  

ع ب مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداقية المعلومات بل أياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ع ب 

 المالي للمؤسساتمقارنة األداء 

. .  يادة الكوادر المدربه من م سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوحو مقدمو 0.1

 المؤؤؤاليؤؤؤة الخؤؤؤدمؤؤؤة ع ب اإلفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وجودة التقؤؤؤارير 

 مقارنة مع الوضع الحالي

 

  بنظام جودة التقارير الماليةمدة تطبيق أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

SEEP   

عدد م سؤؤؤؤوحو المؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات الحاصؤؤؤؤلين ع ب فر  

 بتدري

تقرير مع الؤؤؤؤؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عنؤؤؤؤؤد  الجهات اإلقليمية  المانحة ذات الصله   عتمادا ع ب التجارب الجيدة والمماثله

 سؤؤؤؤؤؤؤؤتكمالها حسؤؤؤؤؤؤؤؤب اإلطار 

 الزمني املحدد

 ستقطاب موارد مالية خارجية 

 للقطاع

ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعؤؤ  فؤؤي الؤؤقؤؤروو والؤؤمؤؤنؤؤح الؤؤخؤؤؤؤؤؤارجؤؤيؤؤؤؤؤة 

للقطؤؤؤؤاع وتوفر فر  حؤؤؤؤاليؤؤؤؤا  إلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقطؤؤؤاب 

موارد مالية في شؤؤؤؤؤؤؤؤ ل قروو ميسؤؤؤؤؤؤؤؤر( ومنح 

من  مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر خؤؤؤؤارجيؤؤؤؤة للتمويؤؤؤؤل بؤؤؤؤالجملؤؤؤؤة 

 والدعم الفني 

. جملؤؤؤؤؤؤة القروو والمنح خالل فترة الخطؤؤؤؤؤؤة 0.1

 اإلستراتيجية 

 عتمؤادا ع ب التجؤارب الجيؤدة والممؤاثلؤه 

 في الحوكمة

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا

  القائمة  المتخصصة 

تقرير واحد بنهاية العمل في 

 وضع الشرو  

تحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين أداء المؤؤؤؤؤدراء بتطبيق 

 شرو  مناسبة 

لتعيين مدراء المؤسسات  هالشرو  الحالي

فؤؤي اإلطؤؤؤؤؤؤار الؤؤرقؤؤؤؤؤؤاحؤؤو والؤؤتؤؤنؤؤظؤؤيؤؤمؤؤي السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة 

ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيفه وغير مواكبة للتطورات العالمية 

 واإلقليمية..

جؤؤؤديؤؤؤدة  ختيؤؤؤار مؤؤؤدراء   . مؤؤؤدة تطبيق شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو 0.2

مقدمو الخدمة خالل الفترة المتبقية من الخطة 

 اإلستراتيجية.
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 عتمادا ع ب التجارب المماثله في أفريقيا 

 والوطن العرحو

معرفة الوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الحالي من معلومات من 

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا

  القائمة  المتخصصة 

تقرير شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهرة يوفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح أداء 

المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات بعد وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

   النظام

تسهيل متابعة أداء المؤسسات 

ورفع تقؤؤاريرهؤؤا عبر نظؤؤام مركزة  

 لتقنية المعلومات 

غيؤؤؤؤؤاب نظؤؤؤؤؤام تقنيؤؤؤؤؤة معلومؤؤؤؤؤات مركزة يتم 

اقبة المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات والشؤؤؤؤؤؤؤؤركات  بموجبة مر

والبنوك المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤة عبر وحدة التمويل 

 أضع  الرقابة ع ب المؤسسات. 

تطبيق نظؤؤام تقنيؤؤة معلومؤؤات مركزة داخؤل .0212

الوحؤؤؤؤدة خالل فترة الخطؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤؤؤة  بعؤؤؤد  

 وضعه مباشرة  

جؤؤؤمؤؤؤع مؤؤؤعؤؤؤلؤؤؤومؤؤؤؤؤؤات مؤؤؤن الؤؤؤمؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات   عتمادا ع ب التجارب المماثله

  والشركات والبنوك المتخصصة 

تقرير سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوة حول مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 

 التدريب 

ل يؤؤو التم عتؤؤ هيؤؤل م سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوحو قط

 األصغر ع ب أس  جيد(

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الؤؤؤمؤؤؤوارد غؤؤؤيؤؤؤؤؤؤاب الؤؤؤمؤؤؤعؤؤؤلؤؤؤومؤؤؤؤؤؤات عؤؤؤن 

 بالقطاع ومدة ت هيلها وتدريوها البشرية

من العاملين في القطاع   %32.  ت هيل  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة 0.11

 خالل فترة الخطة اإلستراتيجية

معلومات حول الخط  واإلستراتيجيات   عتمادا ع ب التجارب المماثله

 لمقدمو الخدمة خالل فترة الخطة . 

 تؤؤؤقؤؤؤريؤؤؤر رحؤؤؤع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤوة حؤؤؤول 

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق( 

 .اإلستراتيجيات

وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤات وخط  

عمل ل ل المؤسؤسؤات والبنوك 

 المتخصصة

ال تعمل المؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات وفق  سؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيات 

 وخط  عملية 

 

. عدد المؤسسات التى وضع   ستراتيجيات 0.10

 وخط  عمليه

 والمؤسس ي واإلجتماعي  للمؤسسات المانحة للتمويل األصغر(: تحسين أوضاع الحوكمة واألداء المالي واإلدارة 3الهدف الرئيس ي رقم )
 عتمؤؤادا ع ب التجؤؤارب الممؤؤاثلؤؤه وطبيعؤؤه 

وحجم العمل بالوحدة والتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

 المطلوبة والفر  التدريبية المتوفر(  

صغر 
ً
تؤؤؤؤقؤؤؤؤريؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤوة  )خؤؤؤؤطؤؤؤؤؤة  بيانات وحدة التمويل األ

 التدريب(

رحع سؤؤؤؤؤؤنوية )تقرير األداء في 

 تنفيق الخطة( 

عؤؤؤؤدد العؤؤؤؤاملين في الوحؤؤؤؤدة  رفع 

وتؤؤؤدريوهم حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب خطؤؤؤة تحؤؤؤدد 

 متطلبات التدريب

ؤؤادر العؤؤؤامؤؤؤل في الوحؤؤؤدة  عؤؤؤدم  قلؤؤؤة عؤؤؤدد ال ؤ

مواكبة التدريب للحاجات وضؤؤؤؤؤؤؤع  نوعية 

 بعض فر  التدريب

. تحؤؤديؤؤد  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  يؤؤادة ال ؤؤادر العؤؤامؤؤل في وحؤؤدة 3.1

 التمويل األصغر

 

عدد م سؤؤؤؤوحو الوحدة الخاضؤؤؤؤعين للتدريب الجيد 

 فترة الخطة ال ستراتيجيةخالل 

 ,AFRACA. AFMFIE, AFMIN  عتمادا ع ب التجارب اإلقليمية المماثله

Alliance for Financial Inclusion, 

ACCION, SPTF    

 وغيرها

تقرير سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوة حول مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 

التسؤؤؤؤؤؤؤؤجيل والتواصؤؤؤؤؤؤؤؤل بين 

بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان 

والمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات مع هؤؤؤؤؤق( 

 الجهات   

رفع  سبة المؤسسات والبنوك 

المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤة المتواصؤؤؤؤؤؤؤؤله مع 

الؤؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤة 

الؤؤمؤؤتؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤي الؤؤتؤؤمؤؤويؤؤؤؤؤؤل 

 األصغر والشمول المالي

ضع  وتركيس  مشاركات مؤسسات القطاع 

في الجمعيؤؤؤؤؤؤات اإلقليميؤؤؤؤؤؤة والعؤؤؤؤؤؤالميؤؤؤؤؤؤة ع ب 

جمعيات معينه، وضؤؤؤؤؤؤع   يصؤؤؤؤؤؤال التجربة 

السؤؤؤؤؤودانية في التمويل األصؤؤؤؤؤغر لإلقليم عبر 

 هق( اآللية

التى تواصؤؤل  وتسؤؤجل  مع . عدد المؤسؤؤسؤؤات 3.0

الجمعيؤؤؤات العؤؤؤالميؤؤؤة المتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في التمويؤؤؤل 

صغر والشمول المالي خالل فترة الخطة
ً
 األ

تجربة بنك السؤؤؤؤؤودان المركزي السؤؤؤؤؤابقة  

 في   شاء الوحدات

وحؤؤؤؤؤؤؤدة الؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤويؤؤؤؤؤؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغؤؤؤؤؤؤؤر اإلدارة  

العؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤةللفروع واإلدارة العؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤة للموارد 

 البشرية  

تؤؤؤقؤؤؤريؤؤؤر رحؤؤؤع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤوي حؤؤؤول 

شؤؤؤؤؤؤمل  سؤؤؤؤؤؤتكمال الت هيل ي

   شاء الفروع 

 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤكؤؤمؤؤؤؤؤؤال   شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء وحؤؤؤؤؤؤدات 

للتمويل األصؤؤؤؤغر ب ل فروع بنك 

 السودان المركزي 

عؤؤؤدم  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتكمؤؤؤال وتفعيؤؤؤل وتؤؤؤ هيؤؤؤل حؤؤؤدات 

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر بفروع بنؤؤؤؤؤؤك السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان 
ً
التمويؤؤؤؤؤؤل األ

 المركزي 

. عدد الوحدات الجديدة بالفروع التى لي   ها 3.3

 وحدات

 

 عتمادا ع ب التجارب المماثله والبيانات 

 الحالية في التع ر 

تفعيؤؤؤؤؤؤل اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعالم اإلئتمؤؤؤؤؤؤا و  تقرير سنوة  وكالة التص ي  واإلستعالم اإلئتما و

لؤؤؤؤزيؤؤؤؤؤؤادة  لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغؤؤؤؤؤؤار الؤؤؤؤمؤؤؤؤنؤؤؤؤتؤؤؤؤجؤؤؤؤيؤؤؤؤن

 معدالت السداد

عدم مواكبة  اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعالم اإلئتما و لعمالء 

الؤؤتؤؤمؤؤويؤؤؤؤؤؤل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغؤؤر لؤؤزيؤؤؤؤؤؤادة أعؤؤؤؤؤؤداد عؤؤمؤؤالء 

 التمويل األصغر

.  سؤؤؤؤبة  يادة معدالت السؤؤؤؤداد في المؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات 3.4

 بعد تفعيل اإل ستعالم اإلئتما و
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مرة واحدة ومن ثم التقارير  الشركة السودانية للتمويل األصغر  عبر  تقرير شامل بالمواصفات المعروفة 

 الشهرية 

تحسين أداء الشركة السودانية 

صغر 
ً
 لتنمية التمويل األ

لألداء المؤؤؤؤؤالي غيؤؤؤؤؤاب المعلومؤؤؤؤؤات والتقييم 

والمؤسؤؤسؤؤ ي والحوكمة  للشؤؤركة السؤؤودانية 

 للتمويل األصغر

. مدة اإلنتهاء من  عداد تقرير شؤؤؤؤؤامل للشؤؤؤؤؤركة 3.0

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودانية لتنمية التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر خالل الفترة 

 املحددة

 ر مرة واحدة ومن ثم التقاري مؤسسة ضمان التمويل األصغر )تيسير( عبر تقرير شامل بالمواصفات المعروفه

 الشهرية

ؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤة تؤؤيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤر  تؤؤحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤن أداء وكؤ

 
ً
غؤؤر صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤان الؤؤتؤؤمؤؤويؤؤؤؤؤؤل األ

 بالجمله 

غيؤؤؤؤؤاب المعلومؤؤؤؤؤات والتقييم لألداء المؤؤؤؤؤالي 

والمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤ ي والحوكمة  لمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤة ضؤؤؤؤمان 

 التمويل األصغر )تيسير(.

. مؤؤدة إلنتهؤؤاء من  عؤؤداد تقرير شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامؤؤل لوكؤؤالؤؤة 3.1

 تيسير  خالل الفترة املحددة 

 

الجمعية السؤؤؤؤودانية لمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات وبنوك  عبر تقرير شامل يوفح  سب األداء 

 التمويل األصغر 

مرة واحؤؤؤؤؤؤدة ومن ثم تقرير 

 نص  سنوة 

تؤؤؤؤؤؤحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤن أداء الؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤة 

السؤؤؤؤودانية لمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات وبنوك 

صغر 
ً
 التمويل األ

غيؤؤؤؤؤؤاب المعلومؤؤؤؤؤؤات  حول  أداء الجمعيؤؤؤؤؤؤة 

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودانية لمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات وبنوك التمويل 

 افها .األصغر مقارنة ب هد

. مدة إلنتهاء من  عداد تقرير شامل  للجمعهية 3.1

صؤؤؤؤؤؤؤغر 
ً
السؤؤؤؤؤؤؤودانية لمؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات وبنوك التمويل األ

 خالل الفترة املحددة 

 (: تصحيح المفاهيم المغلوطة وإعتماد البحث العلمي والتجارب العالمية الجيدة أساسا في  وضع السياسات واإلجراءات4الهدف الرئيس ي رقم )
المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات التى طبق  رصؤؤؤؤؤؤؤؤؤد بيانات 

 برام  لتقنية المعلومات

التجارب المماثله في الدول المتقدمة في  

 هقا املجال

 

مؤؤؤؤؤؤرة واحؤؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤد  نؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤهؤؤؤؤؤؤاء 

 المهمه

 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغالل تقنية المعلومات في 

صغر
ً
 التمويل األ

ضؤؤؤؤع   سؤؤؤؤتغالل تقنية المعلومات و نظام 

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر 
ً
متابعه لمقدمو خدمات التمويل األ

 للتمويلبالجهات المانحة 

. عدد المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات التى طبق  برام  تقنية 4.1

 المعلومات 

 

برصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤات التى نوعؤ  منتجؤاتها  

 وعدد المنتجات 

والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤات والؤؤبؤؤنؤؤوك  لؤؤمؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتا

  القائمة  المتخصصة 

تؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤوة حؤؤؤؤؤؤؤول 

الؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤؤورات فؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤويؤؤؤؤؤؤؤع 

 المنتجات

معلومؤؤات  تنويع ونوعيؤؤة وتنؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيؤة  غيؤؤاب  تنويع منتجات التمويل األصغر 

المنتجؤؤؤؤؤات والخؤؤؤؤؤدمؤؤؤؤؤات المقؤؤؤؤؤدمؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤاليؤؤؤؤؤا 

بالمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات  والمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارف 

 المتخصصة .

. عددالشركات والمؤسسات التى قام  بتنويع 4.0

 منتجاتها وخدماتها

عؤؤؤؤؤؤدد الؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤؤماؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافؤؤؤؤؤؤة خؤؤؤؤؤؤالل أعؤؤؤؤؤؤوام 

 اإلستراتيجية

 دراسات الباحثين

م ألرقؤؤؤؤاتحليؤؤؤؤؤل اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبيؤؤؤؤؤانؤؤؤؤؤات وتحويلهؤؤؤؤؤا 

 و سب

املجتمعؤؤؤؤؤؤات املحليؤؤؤؤؤؤة  و بؤؤؤؤؤؤائن التمويؤؤؤؤؤؤل 

 األصغر 

تقرير رحع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوية يوفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح 

 مسار تصحيح المفاهيم

تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيح المفؤؤاهيم المغلوطؤؤه 

في التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤمول 

 المالي 

هنؤؤؤؤالؤؤؤؤك ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  وافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح في فهم التمويؤؤؤؤل 

األصؤؤؤؤؤؤؤغر ودور( من شؤؤؤؤؤؤؤرائح املجتمع وغياب 

ال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر العلمي الرصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين في تحليله ووضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

 المقترحات لتطوير(

. عدد ونوعية المفاهيم المغلوطة وتصحيحها 4.3

 بش ل فعال عبر وسائل اإلعالم 

 قؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤداء بؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤربؤؤؤؤؤؤة األثؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤوبؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي 

 كيفيةالتحاير لمؤتمر كل عامين

تقرير سؤؤؤؤؤنوة عند ةهاية كل  ال توجد 

 مؤتمر 

 

اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤؤادة مؤؤؤؤؤؤن الؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤارب 

الؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤمؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤة و شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤتؤؤؤؤجؤؤؤؤربؤؤؤؤؤة 

 السودانية في التمويل األصغر 

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان بؤؤؤؤؤؤقؤلؤيؤمؤيؤؤؤؤؤؤة لؤم تؤنؤظؤم مؤؤتؤمؤرات  

لؤتؤبؤؤؤؤؤؤادل الؤخؤبؤرات والؤتؤعؤريؤ  بؤؤؤؤؤؤالؤمؤنؤتؤجؤؤؤؤؤؤات 

 والخدمات المبتكرة وأداء مؤسسات 

.عؤؤؤدد المؤتمرات التى أقيمؤؤؤ  قبؤؤؤل ةهؤؤؤايؤؤؤة فترة 4.4

 الخطة اإلستراتيجية
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 ((Operational Planالتشغيليه لخطة ا
(0202/0200) 

 الغايات )األهداف الفرعية( الجهة المسؤوله الموارد

 (Sub-Objectives) البشرية  التقنية الموا نه 

 (: تحديث وتطوير  السياسات والتشريعات واإلستراتيجيات الخاصة بالتمويل األصغر والشمول المالي1الهدف الرئيس ي رقم )

اإلدارة العامة للسياسات وحدة التمويل األصغر +  الحقاتحدد  تحدد الحقا

والبحوث واإلحصاء + اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية 

 الجها  المصرفي

صغر
ً
. دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  م انية وفعالية رب  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق  التمويل ل ل مؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ع ب حدة بسجم 1.1  رئي  وحدة التمويل األ

صؤغر 
ً
 رأسؤمالها ذلك بدال عن السؤق  الحالي الموحد ل ل مقدمو خدمات التمويل األ

 و الصغير.

صغر  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
+ اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية  وحدة التمويل األ

  الجها  المصرفي

صغررئي  وحدة التمو 
ً
من الجهؤؤات املحليؤؤة املختلفؤة  توسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع فر  التمويؤؤل بؤؤالجملؤؤة. دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  م ؤؤانيؤؤة 1.0 يل األ

صغر ع ب أس  مث ب
ً
 لمقدمو خدمات التمويل األ

صغر  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
العامة لتنظيم وتنمية + اإلدارة  وحدة التمويل األ

 اإلدارة العامة للشؤون القانونية+ الجها  المصرفي 

صغررئي  
ً
مقؤؤؤدمو في حؤؤؤاالت املخؤؤؤالفؤؤؤات من  جزاءاتالعقوبؤؤؤات والالئحؤؤؤة  وإجؤؤؤا ة  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع.  1.3 وحدة التمويل األ

صغر 
ً
 والصغير. خدمات التمويل األ

 

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
دارة العامة لتنظيم وتنمية + اإل  وحدة التمويل األ

+  اإلدار( العامة للسياسات والبحوث الجها  المصرفي 

 واإلحصاء 

صغر
ً
(، مع 0200-0202ي بالسؤؤودان   ) لشؤؤمول الماللجديدة   سؤؤترتيجيةوضؤؤع وإجا ة  . 1.4 رئي  وحدة التمويل األ

 المدة الزمني و الت لفة المالية لتنفيقها مقسمة حسب  محاورها. 

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
بقبول ودا ع والشؤركات سؤما  لبعض المؤسؤسؤات .  جراء دراسؤة تحدد  م انية ال1.0  رئي  وحدة التمويل األصغر  وحدة التمويل األ

 . ووضع  سبة  حتياطو قانو و لهق( الودا ع العمالء بشرو  محددة

صغر + اإلدارة العامة لتتنظيم وتنمية  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
وحدة التمويل األ

اإلدارة العامة للشؤون القانونية + الجها  المصرفي + 

 واإلحصاء اإلدارة العامة للسياسات والبحوث

صغر
ً
.  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار  طؤؤؤؤار رقؤؤؤؤاحو وتنظيمي جؤؤؤؤديؤؤؤؤد يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤب كؤؤؤؤل التغيرات في الخطؤؤؤؤة 1.1 رئي  وحدة التمويل األ

اإلسؤؤؤؤتراتيجية، ووضؤؤؤؤع  كل التغيرات في السؤؤؤؤياسؤؤؤؤات الخاصؤؤؤؤة بالقطاع في السؤؤؤؤياسؤؤؤؤات 

 التمويلية السنوية. 

وحدة التمويل األصغر + اإلدارة العامة لتتنظيم وتنمية  تحدد الحقا تحدد الحقا

 الجها  المصرفي

.  دراسؤؤؤؤؤؤؤة  سؤؤؤؤؤؤؤب التشؤؤؤؤؤؤؤبع في   شؤؤؤؤؤؤؤاء مؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤغر في كل الواليات 1.1 رئي  وحدة التمويل اأصغر 

 وتشجيع ر وس األموال والجهات المهنية والوالئية للتقديم إل شاء مؤسسات جديدة

في الواليات التى تحتاج لقلك أورفع  سؤؤؤؤؤؤؤب تغطية الواليات من المؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات القائمة 

 حاليا  



21 | P a g e 

 

صغر+ اإلدارة العامة لتتنظيم وتنمية  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
وحدة التمويل األ

 الجها  المصرفي

صغر
ً
إقتر 1.1 رئي  وحدة التمويل األ ا  منتجؤات أخرة . دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المنتجؤات التؤ مي يؤة المطبقؤة حؤاليؤة وتقييمهؤا و

 تلحي حاجة القطاع في  ستغالل الت مين االصغر كواحد من ضمانات التمويل األصغر 

 (: تحسين أوضاع الحوكمة واألداء المالي واإلدارة والمؤسس ي واإلجتماعي  للمؤسسات المانحة للتمويل األصغر0الهدف الرئيس ي رقم )

صغر + تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
اإلدارة العامة  وحدة التمويل األ

 لتتنظيم وتنمية الجها  المصرفي

صغر
ً
والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات والبنوك  لمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتالداخ ي لتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي  . وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤع األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وعمل ال0.1 رئي  وحدة التمويل األ

 بمؤشرات عالميه  القائمة  المتخصصة 

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر وحدة التمويل األ

ً
. وضؤؤع أسؤؤ  وبرنام    مني لتشؤؤجيع مؤسؤؤسؤؤات وشؤؤركات  وبنوك التمويل األصؤؤغر  0.0 رئي  وحدة التمويل األ

 ها بصورة دورية.  يادة ر وس أموالالقائمة ع ب 

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر وحدة التمويل األ

ً
. تشجيع وترتيب وضع مؤسسات وشركات وبنوك التمويل األصغر  لعمل قياسات 0.3 رئي  وحدة التمويل األ

   Social Performance Managementإلدارة األداء اإلجتماعي  

صغر + اإلدارة العامه للرقابة  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
وحدة التمويل األ

 المصرفية

صغر
ً
المسؤؤؤؤؤؤؤؤجلين لدة  تفتيش مقدمو خدمات التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤغر .  عداد وتنفيق خطة ل0.4 رئي  وحدة التمويل األ

 بنك السودان المركزي 

وحدة التمويل األصغر+  اإلدارة العامة  تحدد الحقا تحدد الحقا

 لتتنظيم وتنمية الجها  المصرفي

صغر
ً
. وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  معقولة ومتدرجة لحوكمة المؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات والبنوك 0.0 رئي  وحدة التمويل األ

المتخصؤؤؤصؤؤؤة في التمويل األصؤؤؤغر   تتناسؤؤؤب وفروف مقدمة خدمات التمويل األصؤؤؤغر  

 السودانية، 

وحدة التمويل األصغر+  اإلدارة العامة  تحدد الحقا تحدد الحقا

 لتتنظيم وتنمية الجها  المصرفي

ص
ً
عند مقدمو   SEEPبنظام  لإلفصا  المالي  وجودة التقارير المالية أس وضع . 0.1.1 غررئي  وحدة التمويل األ

  خدمات التمويل األصغر

 

تدريب العاملين في المؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات ع ب أسؤؤؤؤؤؤؤ  اإلفصؤؤؤؤؤؤؤا  المالي ونوعية التقارير  0.1.0

 المطلوبة من بنك السودان المركزي. 

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر رئي  وحدة التمويل األ

ً
.   جراء  دراسؤؤؤؤة  م انية  سؤؤؤؤتقطاب موارد مالية في شؤؤؤؤ ل قروو ميسؤؤؤؤر( ومنح من  0.1 وحدة التمويل األ

 مصادر خارجية للتمويل بالجملة والدعم الفني بعد دراسة حاجيات القطاع .

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر وحدة التمويل األ

ً
لتعيين مدراء مقدمم خدمات التمويل  األصؤؤؤؤؤغر الجديدة، . وضؤؤؤؤؤع شؤؤؤؤؤرو  جديدة 0.1 رئي  وحدة التمويل األ

 ومراجعه السير القاتية للمدراء في الخدمة بغرو التطوير .

صغر + اإلدارة العامة لتقنية  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
وحدة التمويل األ

 المعلومات

صغر
ً
اقبة المؤسؤؤسؤؤات والشؤؤركات .  وضؤؤع نظام تقنية معلومات مركزة يتم بموجبة 0.2 رئي  وحدة التمويل األ مر

 والبنوك المتخصصة عبر وحدة التمويل األصغر  بصورة مباشر(

صغر+ اإلدارة العامة للموارد  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
وحدة التمويل األ

 البشريه

صغر
ً
إقترا   وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الموارد البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية. دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 0.12 رئي  وحدة التمويل األ  برام  بالقطاع وت هيلها وتدريوها ، و

صغر.  لتدريبل
ً
 والبحوث لمقدمو خدمات التمويل األ
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صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر وحدة التمويل األ

ً
. تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيع مانحي خدمات التمويل األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر للعمل وفق  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيات وخط  0.11 رئي  وحدة التمويل األ

 عملية

 واإلدارة والمؤسس ي واإلجتماعي  للمؤسسات المانحة للتمويل األصغر(: تحسين أوضاع الحوكمة واألداء المالي 3الهدف الرئيس ي رقم )

اإلدارة العامة للموارد البشريه + وحدة  تحدد الحقا تحدد الحقا

 التمويل األصغر

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغر  و يؤؤادمراجعؤؤة ال ؤؤادر  العؤؤامؤؤل في . 3.1 رئي  وحدة التمويل األصغر 
ً
وتحؤؤديؤؤد متطلبؤؤات  تؤؤهوحؤؤدة التمويؤؤل األ

 دقيقةالتدريب بصورة 

.  التسؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل والتواصؤؤؤؤؤؤؤؤؤل والمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهمة الفعالة في عاؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية املجموعات األفريقية 3.0 رئي  وحدة التمويل األصغر وحدة التمويل األصغر تحدد الحقا تحدد الحقا

والعالمية في التمويل األصؤؤؤغر والشؤؤؤمول المالي من الوحدة  والمؤسؤؤؤسؤؤؤات والشؤؤؤركات  

 والبنوك المتخصصة.

صغر ا الحقاتحدد  تحدد الحقا
ً
للفروع +  إلدارة العامةوحدة التمويل األ

 اإلدارة العامة للموارد البشرية

صغر 
ً
. تفعيل وت هيل وحدات التمويل األصؤؤؤغر بفروع بنك السؤؤؤودان وإ شؤؤؤاء وحدات في 3.3 رئي  وحدة التمويل األ

 الفروع التى لي   ها وحدات قائمة

صغر + وكالة اإلستعالم  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
وحدة التمويل األ

 والتص ي  اإلئتما و  

مدير عام وكالة اإلستعالم 

 والتص ي  اإلئتما و  

 .  تفعيل اإلستعالم اإلئتما و لعمالء التمويل األصغر3.4

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر وحدة التمويل األ

ً
المالي والمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي والحوكمة  للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودانية  .  وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع تقرير حول األداء3.0 رئي  وحدة التمويل األ

 للتمويل األصغر

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر وحدة التمويل األ

ً
.  وضؤؤع تقرير حول األداء المالي والمؤسؤؤسؤؤ ي والحوكمة لمؤسؤؤسؤؤة ضؤؤمان التمويل 3.1 رئي  وحدة التمويل األ

 األصغر )تيسير(.

صغروحدة التمويل  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر األ

ً
.  وضؤؤع  تقرير حول  أداء الجمعية السؤؤودانية لمؤسؤؤسؤؤات وبنوك التمويل األصؤؤغر 3.1 رئي  وحدة التمويل األ

 مقارنة ب هدافها .

 وإعتماد البحث العلمي والتجارب العالمية الجيدة أساسا في  وضع السياسات واإلجراءات(: تصحيح المفاهيم الخاطئة 4قم )الهدف الرئيس ي ر 

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
اإلدار( العامة لتقنية +  وحدة التمويل األ

 المعلومات

صغر
ً
.  جراء دراسؤؤؤؤة لمعرفة  الوضؤؤؤؤع الحالي والتحديات المسؤؤؤؤتقبليه  إلسؤؤؤؤتغالل تقنية 4.1  رئي  وحدة التمويل األ

صغر.
ً
 المعلومات وفعالية نظام متابعه لمقدمو خدمات التمويل األ

صغر الحقاتحدد  تحدد الحقا
ً
صغر وحدة التمويل األ

ً
. دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة نوعية وتناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبية  المنتجات والخدمات المقدمة حاليا بالمؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 4.0 رئي  وحدة التمويل األ

 والشركات  والمصارف المتخصصة وتشجيعها لتنويع منتجاتها وخدماتها 

صغر تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
صغر وحدة التمويل األ

ً
. وضؤؤؤع وتنفيق برنام  مسؤؤؤتمر لتصؤؤؤحيح المفاهيم وتطوير موقع الوحدة للباحثين 4.3 رئي  وحدة التمويل األ

و شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر نتؤؤائ  ال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاطؤؤات والمعلومؤؤات الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيحؤؤة حول القطؤؤاع ومقؤؤدمو خؤؤدمؤؤات 

صغر،  واإلستفادة البحوث العلمية الجيدة  
ً
 التمويل األ
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صغر  تحدد الحقا تحدد الحقا
ً
+ اإلدارة العامة  وحدة التمويل األ

 ات والبحوث واإلحصاءللسياس

صغر
ً
 . تشجيع قيام مؤتمر كل عامين للتمويل األصغر والشمول المالي 4.4 رئي  وحدة التمويل األ

 

 للخطة اإلستراتيجية اإلطار الزمني
Timeline of the Strategic Plan 

0200 0201 

 

020

2 
 ( Sub-Objectives)الغايات  )األهداف الرئيسية والفرعية(

 تحديث وتطوير  السياسات والتشريعات واإلستراتيجيات الخاصة بالتمويل األصغر والشمول المالي(: 1الهدف الرئيس ي رقم )
صغر . دراسة  م انية وفعالية رب  سق  التمويل ل ل مؤسسة ع ب حدة بسجم رأسمالها ذلك بدال عن السق  الحالي الموحد ل ل مقدمو خدمات التمو 1.1            

ً
 يل األ

صغر ع ب أس  مث ب توسيع فر  التمويل بالجملة. دراسة  م انية 1.0            
ً
 من الجهات املحلية املختلفة لمقدمو خدمات التمويل األ

صغر في حاالت املخالفات من  جزاءاتالعقوبات والالئحة  وإجا ة  وضع.  1.3            
ً
 مقدمو خدمات التمويل األ

 (، مع المدة الزمني و الت لفة المالية لتنفيقها مقسمة حسب  محاورها. 0200-0202ي بالسودان   ) لشمول المالجديدة ل  سترتيجيةوضع وإجا ة  . 1.4            

 . ووضع  سبة  حتياطو قانو و لهق( الودا ع بقبول ودا ع العمالء بشرو  محددةوالشركات سما  لبعض المؤسسات .  جراء دراسة تحدد  م انية ال1.0            

 السنوية. .  صدار  طار رقاحو وتنظيمي جديد يستصحب كل التغيرات أعال(، ووضع  كل التغيرات في السياسات الخاصة بالقطاع في السياسات التمويلية 1.1            

ك أورفع ء مؤسسات جديدة في الواليات التى تحتاج لقل.  دراسة  سب التشبع في   شاء مؤسسات التمويل األصغر في كل الواليات وتشجيع ر وس األموال والجهات المهنية والوالئية للتقديم إل شا1.1            

  سب تغطية الواليات من المؤسسات القائمة حاليا  

إقترا  منتجات أخرة تلحي حاجة القطاع في  ستغالل الت مين األصغر كواحد من ضمانات التمويل األصغ . دراسة المنتجات1.1              رالت مي ية المطبقة حالية وتقييمها و

 (: تحسين أوضاع الحوكمة واألداء المالي واإلدارة والمؤسس ي واإلجتماعي  للمؤسسات المانحة للتمويل األصغر0الهدف الرئيس ي رقم )
 بمؤشرات عالميه  القائمة  والشركات والبنوك المتخصصة  لمؤسساتالداخ ي لتص ي  . وضع األس  وعمل ال0.1            

 ها بصورة دورية.  يادة ر وس أموال. وضع أس  وبرنام    مني لتشجيع مؤسسات وشركات  وبنوك التمويل األصغر  القائمة ع ب 0.0            

  Social Performance Management. تشجيع وترتيب وضع مؤسسات وشركات وبنوك التمويل األصغر  لعمل قياسات إلدارة األداء اإلجتماعي  0.3            

 المسجلين لدة بنك السودان المركزي  تفتيش مقدمو خدمات التمويل األصغر .  عداد وتنفيق خطة ل0.4            

 ر  السودانية، . وضع أس  معقولة ومتدرجة لحوكمة المؤسسات والشركات والبنوك المتخصصة في التمويل األصغر   تتناسب وفروف مقدمة خدمات التمويل األصغ0.0            

  عند مقدمو خدمات التمويل األصغر  SEEPبنظام  لإلفصا  المالي  وجودة التقارير المالية أس وضع . 0.1.1            

 تدريب العاملين في المؤسسات ع ب أس  اإلفصا  المالي ونوعية التقارير المطلوبة من بنك السودان المركزي.  0.1.0

 القطاع .جيات .   جراء  دراسة  م انية  ستقطاب موارد مالية في ش ل قروو ميسر( ومنح من  مصادر خارجية للتمويل بالجملة والدعم الفني بعد دراسة حا0.1            
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 . وضع شرو  جديدة لتعيين مدراء مقدمم خدمات التمويل  األصغر الجديدة، ومراجعه السير القاتية للمدراء في الخدمة بغرو التطوير .0.1            

اقبة المؤسسات والشركات والبنوك المتخصصة عبر وحدة0.2              التمويل األصغر  بصورة مباشر( .  وضع نظام تقنية معلومات مركزة يتم بموجبة مر

إقترا   وضع الموارد البشرية. دراسة 0.12             صغر.  لتدريبلبرام   بالقطاع وت هيلها وتدريوها ، و
ً
 والبحوث لمقدمو خدمات التمويل األ

 . تشجيع مانحو خدمات التمويل األصغر للعمل وفق  ستراتيجيات وخط  عملية  0.11            

 المانحة للتمويل األصغر(: تحسين أوضاع الحوكمة واألداء المالي واإلدارة والمؤسس ي واإلجتماعي  للمؤسسات 3الهدف الرئيس ي رقم )
صغر  و يادمراجعة ال ادر  العامل في . 3.1            

ً
 وتحديد متطلبات التدريب بصورة دقيقة  تهوحدة التمويل األ

 كات  والبنوك المتخصصة.والتواصل والمساهمة الفعالة في عاوية املجموعات األفريقية والعالمية في التمويل األصغر والشمول المالي من الوحدة  والمؤسسات والشر . التسجيل 3.0            

 وحدات قائمة. تفعيل وت هيل وحدات التمويل األصغر بفروع بنك السودان وإ شاء وحدات في الفروع التى لي   ها 3.3            

 .  تفعيل اإلستعالم اإلئتما و لعمالء التمويل األصغر 3.4            

 .  وضع تقرير حول األداء المالي والمؤسس ي والحوكمة  للشركة السودانية للتمويل األصغر 3.0            

 التمويل األصغر )تيسير(..  وضع تقرير حول األداء المالي والمؤسس ي والحوكمة لمؤسسة ضمان 3.1            

 .  وضع  تقرير حول  أداء الجمعية السودانية لمؤسسات وبنوك التمويل األصغر مقارنة ب هدافها .3.1            

 (: تصحيح المفاهيم المغلوطة وإعتماد البحث العلمي والتجارب العالمية الجيدة أساسا في  وضع السياسات واإلجراءات4الهدف الرئيس ي رقم )
صغر..  جراء دراسة لمعرفة  الوضع الحالي والتحديات والمنظور المستقب ي  إلستغالل تقنية المعلومات وفعالية نظام متابعه لمقدمو خدمات ال4.1            

ً
 تمويل األ

 ها . دراسة نوعية وتناسبية  المنتجات والخدمات المقدمة حاليا بالمؤسسات والشركات  والمصارف المتخصصة وتشجيعها لتنويع منتجاتها وخدمات4.0            

صؤؤؤؤؤؤغر،  واإلسؤؤؤؤؤؤتفادة . وضؤؤؤؤؤؤع وتنفيق برنام  مسؤؤؤؤؤؤتمر لتصؤؤؤؤؤؤحيح المفاهيم وتطوير موقع الوحدة للباحثين و شؤؤؤؤؤؤر نتائ  ال شؤؤؤؤؤؤاطات والمعلومات الصؤؤؤؤؤؤحيحة حول القطاع ومقدم4.3            
ً
و خدمات التمويل األ

 البحوث العلمية الجيدة  

 . تشجيع قيام مؤتمر كل عامين للتمويل األصغر والشمول المالي 4.4            
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 لمؤشرات الثمانيه التى تحكم أداء مؤسسات وبنوك التمويل األصغر  وطرق قياساتهاملحق: ا
 بمؤشرات عالميه القائمة  والشركات والبنوك المتخصصة  لمؤسساتالداخ ي لتص ي  : وضع األس  وعمل ال0.1عي ر خا  بالهدف الف

 

 (Outreach)  المؤشر الرئيس ي األول : اإلنتشار %12الو ن 

 (Sub-Indicatorالمؤشرات الفرغية  )  تعري  قياس والالطريقة  
 عدد المقترضين ال شطين باس : يق Breadth of Outreach))اإلنتشا ر   عةس   0%

      )كلما كانيقاس بمتوس  حجم القرو   . : الشرائح األفقر املخدومه بالتمويل Depth of Outreach))عمق  اإلنتشار  

 ( سبة المقترضين من ال ساء كبير( كلما وصل التمويل للفقراءكلما كان  )صغيرا كلما كان  خدمة الفقراء أكبر( وكقلك 

 (Outreach)اإلنتشار   درجة .1

 العدد والمبلغ ومتوس  حجم اإلدخار للمدخر الواحد(  (Compulsory Savingsاإلدخار اإلجباري:  0%

 العدد والمبلغ ومتوس  حجم اإلدخار للمدخر الواحد  (Voluntary Savings) اإلدخار اإلختياري:

 Saving)  ) األصغر. اإلدخار 0

 ( Financial Structure)المؤشر الرئيس ي الثا و: الهي ل المالي 10%
  ( Capital to Asset Ratio) .  سبة رأس المال لألصول 1 االصول  جمالي حقوق الملكية/  جمالي  0%

  Debt to Equity (Leverage Ratio)    )الرفع المالي(  .  سبة القروو لحقوق الملكية0  جمالي القروو/ حقوق الملكية 0%

 (Deposits to Loan ratio).  سبة الودا ع للقروو 3  جمالي الودا ع اإلختياريه/  جمالي القروو 0%

   (Financial Performance) المؤشر الرئيس ي الثالث: األداء المالي 10%

 Return on Assets – ROA) ). العائد ع ب االصول 1 (Operational Sustainability )مؤشر اإلستدامة التشغيلية  صافي الدخل التشغي ي/  جمالي األصول  0%

 ( (Return on Equity – ROE. العائد ع ب حقوق الملكيه 0 (Operational Sustainability )اإلستدامة التشغيلية  صافي الدخل التشغي ي/  جمالي حقوق الملكية 0%

  (Financial Sustainability). اإلستدامه المالية 3  ص    من    فظ  /   ص فقجل  صتش       0%

  ( Efficiency & Productivity) الرئيس ي الرابع: الفعالية واإلنتاجيةالمؤشر  10%
 ( ( Operating Expenses / Loan Portfolio. النفقات التشغيلية للمحفظة1 النفقات التشغيلية خالل العام/ متوس  محفظة التمويل خالل العام  4%

 ( (Personnel Expenses/ Loan Portfolio.  األجور للمحفظة0 العام ت الي  القوة العاملة  خالل العام/ متوس  املحفظة خالل 4%

  (Costs per Borrower)    متوس  ت لفة المقترو . 3  الت الي  التشغيلية  خالل العام/متوس  عدد المقترضين ال شطين خالل العام 4%

 Borrowers per Loan Officer))  ضين لابا  القروور المقت. 4  المقترضين ال شطين/عدد ضبا  القروو 3%

 Risk & Liquidity)المؤشر الرئيس ي الخام : املخاطر والسيوله ) 10%
 (Portfolio at Risk- PAR)يوم ف ك ر(،  32. املحفظة في خطر )1 يوم ف ك ر /   جمالي محفظة التمويل  32 جمالي رصيد الديون القائم  غير املحصل لمدة  4%
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 (Write-Off. الديون المعدومة  ) 7 الديون المعدومة/ الهالكة الب  جمالي املحفظة  4%

 (Risk Coverage). تغطية املخاطر   3 يوم ف ك ر 32اإلحتياطو/ املحفظة في خطر  4%

 Non-Earning Liquid  Assets) ). اإلصول السائله غير ذات العائد   4 السيولة /  جمالي األصول  3%

 ( (Governanceالمؤشر الرئيس ي السادس: الحوكمة  12%
 (Meeting of the BoDsوجود مجل   دارة وجمعية عمومية فاعله وإجتماعات دوريه )     .1 وجود مجل  يجتمع بصورة دورية يؤدة أدوار( الموكولة  ليه بفعالية 4%

 . وجود لجان تخصصية للمجل  تجتمع دوريا وتعرو نتائجها للمجل   0 عدداللجان وإجتماعاتها ونتائ  اإلجتماعات ع ب تحسين أداء المؤسسة مسميات و  3%

  (Governance Manual). وجود دليل للحوكمة يعمل به 3 وجود دليل معمول به للحوكمة  3%

   (Social Performance) المؤشر الرئيس ي السابع: األداء اإلجتماعي 12%
 تامين األداء اإلجتماعي في أهداف ومرامو ور ية  المؤسسة  . 1 وجود  شار( لألداء اإلجتماعي في الر ية والرسالة وعمل المؤسسسة  4%

 والعمل ب تائجها. قياسات  األثر اإلجتماعي وعددها 0 عدد قياسات األثر اإلجماعي التى قام   ها المؤسسة وتوقيتاتها الزمنية 3%

  . تامين نتائ  قياسات األثر اإلجتماعي في تقارير البنك المرفوعة ملجل  اإلدارة 3 عدد المرات التى تم ف ها نقاش لقياسات األثر اإلجتماعي في مجل  اإلدارة  3%

 Products & Modes of Finance) المؤشر الرئيس ي الثامن: المنتجات والصيغ التمويلية  ) 12%
  ( % ,Agricultural Microfinance ) التمويل الزراعي الريفو  سبة   . 1  سبة حجم املحفظة الزراعية  إلجمالي محفظة التمويل  4%

 (Product  Diversification). درجة تنويع المنتجات  0 نوعية وعددالمنتجات الممولة  و سوها من  جمالي املحفظة 3%

 No. & diversity of Modes of Finance)). عدد صيغ التمويل ودرجة تنويعها 3 نوعية وعدد الصيغ  و سبة كل منها من  جمالي  التمويل  4%

  جمالي األو ان  122%

 

 الفائز( في شهر مارس في  حتفالية يحارها السيد محافظ البنك المركزي ويتم  عالن النتيجة وتكريم المؤسسات والبنوك المتخصصة عام  من كلير فبرا شهر في التقييم والتص ي  هقا سيكون 

  في كل المؤشرات الرئيسية مجتمعه مؤسسة تمويل أصغر في كل مؤشر رئيس ي باإلضافة للجائزة الكبرة ألفال للمؤسسات الفائزة بموجب هقا التص ي  والتقييم يتم تو يع جوائز تقديرية 

 األداءمؤشرات في  جمالي حسين ألفال مؤسسة حدث ف ها ت في العام الثا و ستقدم جائزة

 المؤسسات  لتصحيحها. مما يدفع نتائ  هقا التقييم والتص ي  مع التعليقات التى سترد ف ها تكش  اإلخفاقات والنواق  في بعض المؤشرات 

 المتخصصة في التمويل األصغرية تختل  ولكنها تكمل عمل تفتيش المؤسسات والبنوك هقا التقييم يحتوة ع ب مؤشرات كل

 في تحقيق المؤشراتاق  جزاءات من جراء أي  خفاق أو  نو التقييم والتص ي   ال يحمل المؤسسات 

 التقييم والتص ي  يعتمد ع ب مؤشرات كمية تغطو كل املحاور وربما تتغير جزئيات بعض المؤشرات من سنة ألخرة بسبب تطوير عملية التقييم 

  أو غيرها تص ي  نتائ  متجا سة ويصلح ل ل المؤسسات والمصارف المتخصصة بصرف النظر عن كوةها  مؤسسات حكومية أو مهنية أو خاصة أو تابعه للمصارفيقدم التقييم وال

 هقا التقييم والتص ي  ال يهتم بتقييم ت ثير ال شا  المصرفي ع ب العمالء والشركاء بصورة مباشرة 

 وضع  األو ان في هقا التقييم والتص ي  لتعبر عن مدة األهمية ال سبية ل ل المؤشرات الفرعية 
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 .بواسطة لجنة التقييم حسب المستويات التاليه:  ممتا  ، وجيد جدا،  وجيد وضعي   سوف يتم   قترا  وتقسيم  سب األو ان في كل مؤشر


