
 بسم هللا الرمحن الرحمي

نشاء القسم  أ هدافأ واًل :   ا 

س تقطاب العمل كذراع لوحدة المتويل ال صغر ببنك السودان املركزي جلذب  -1 املوارد املالية اخلارجية من و ا 

و رفد سوق المتويل ال صغر ابمجلةل برؤوس أ موال عىل شلك قروض  ، و اجلهات ال خرىالصناديق و املاحنني 

 و رشااكت مبا خيدم ال هداف العامة ال سرتاتيجية المتويل ال صغر .  قروض جتاريةة و ميس 

العمل عىل مساعدة وسائط المتويل الاصغر اخملتلفة يف احلصول عىل المتويل ابمجلةل من خالل التشبيك  -2

قلميية و  تأ هيلها لوسائط و الالزمة لتصنيف و تقيمي اوضع ال سس و املعايري ابملؤسسات املالية ادلولية و اال 

 . بصورة مبارشة للحصول عىل المتويالت اخلارجية

و اكفة ال طراف ذات  و  ؤسسات المتويل ال صغرمباحلصول عىل منح ادلمع الفين لبناء قدرات  العاملني  -3

عىل صغر ، و تقيمي اال حتياجات التدريبية للوسائط و تنفيذ برامج تدريبية ابلرتكزي الصةل بقطاع المتويل الا

 افضل املامرسات العاملية .

تفاقية البنك الاساليم  -4 تفاقيات السارية مع اجلهات املاحنة ) ا  متابعة و تقيمي تنفيذ املرشوعات القامئة وفقًا لال 

مناء اال قتصادي و اال جامتعي  –جدة  –للتمنية  تفاقية قرض الصندوق العريب لال  تفاقية منحة بناء القدرات  –ا  ا 

تفاقية القرض احلسن مع البنك  جدة –يم للتمنية مع البنك الاسال عدادها حاليًا ) ا  ( و املرشوعات اليت يمت ا 

تفاقيات أ خرىجدة (  –الاساليم للتمنية    . و أ ي ا 

و حكومة السودان ممثةل يف وزارة املالية و بنك السودان تويل التنس يق بني اجلهات اخلارجية املاحنة  -5

كامل السحوابت يف املدى الزمين احملدد و التأ كد من الزتام  تفاقيات من حيث ا  املركزي و متابعة تنفيذ اال 

تفاقيات املوقعة .   ال طراف اخملتلفة بواجباهتا وفق نصوص اال 

و  الزايرات امليدانية ناعة المتويل الاصغر من خاللاملسامهة يف نقل أ فضل املامرسات العاملية يف ص  -6

قلميية و تفعيل   مثل :  السودان يف التجمعات العاملية للمتويل ال صغر مشاركةاملشاركة يف الفعاليات ادلولية و اال 

 (CGAP- MIX Market – Sanabel Network. ) 

 

 

 



 م ــالقس هماماثنيًا : 

تنفيذ اخلطط الس نوية للقسم و لاكفة املؤسسات الرشيكة و تشمل هذه وضع و تنفيذ / و اال رشاف عىل  -1  

 اعامتدًا عىل اال طار املنطقي لتصممي املشاريع . زنة التقديرية الس نوية املقرتحةاخلطط وصف ال نشطة و املوا

 علهيا. املقدمة من اكفة املؤسسات الوس يطة ، و تدريب املؤسسات الوس يطة نظام الرقابة و التقارير تصممي -2

حتري اال جناز يف اكفة أ نشطة املشاريع املنفذة بناء عىل خطة العمل و اال طار املهنجي لتصممي و تنفيذ  -3

 املشاريع من خالل التقارير ادلورية املقدمة من املؤسسات الوس يطة و الزايرات امليدانية للمشاريع .

ىل اكفة القطاعات املس هتدفة  -4 ابلمتويل ال صغر ) القطاع غري وضع و تنفيذ أ لية معلية للوصول املتيس ا 

 الرمسي ، و القطاع الزراعي و قطاع املعلوماتية ( و اكفة الفئات املس هتدفة .

نفذة اجلديدة رفع مقرتحات برامج املؤسسات الوس يطة املنفذة احملمتةل ، و املقرتحات اخلاصة ابملؤسسات امل  -5

 الواعدة ، و دجمها يف أ نشطة القسم بعد احلصول عىل موافقة اال دارة العليا .

الارشاف عىل وضع الس ياسات و الاجراءات التفصيلية للحصول عىل متويل مبا يضمن اماكنية حتديد مدى  -6

 بشلك دوري .الزتام مؤسسات المتويل هبذه الس ياسات و الاجراءات ، و حتري تطبيق هذه الس ياسات 

حتياجات املس تفيدين من حيث خدمات دمع ال عامل  -7 قرتاح أ لية تلزتم هبا مؤسسات المتويل لتقومي ا  ا 

رات و املطلوبة  ، هذه اخلدمات اليت تشمل التدريب و نقل التقنية و املساعدة يف التسويق و الاستشا

 ا .الارشاد و توفري املعلومات، و صياغة اخلطط ذات الصةل و تنفيذه

وضع أ لية واحضة ملتابعة التأ ثري اال قتصادي و الاجامتعي لمتويل املشاريع الصغرى و متناهية الصغر عىل أ رس  -8

 املمولني ، و تنفيذ تكل ال لية عرب جدول زمين حمدد.

ما بشلك  -9 حتياجات ادلمع الفين ملؤسسات المتويل الوس يطة ن و توفري اكف أ شاكل ادلمع الفين ، ا  تقومي ا 

 مباش أ و غري مبارش لها .

سالمية عالية الكفاءة ، و قادرة عىل املنافسة مع المتويل البنيك الاعتيادي. -10  تطبيق أ ليات متويل ا 

مبا يف ذكل الاجامتعات الراتبة للقسم و أ ي همام  تنفيذ أ ي همام أ خرى حيددها رئيس وحدة المتويل ال صغر -11

 . أ و تلكيفات أ خرى ابدلاخل

 

 



 -الوصف الوظيفي :: اثلثًا 

 رئيس القسم : -1

 : دارة اكفة معليات القسم لتحقيق ال هداف التشغيلية و اال سرتاتيجية للقسم . الهدف العام  ا 

 انئب مدير وحدة المتويل ال صغر:  املرشف العام . 

 : املهام و املسؤوليات 

 

امليدانية ادلورية لاكفة املشاريع اليت اال رشاف عل اكفة أ نشطة و همام القسم مبا يف ذكل الزايرات  -1

 يمت تنفيذها من قبل املؤسسات الوس يطة .

 اال رشاف عىل و التنس يق الاكمل مع مسؤول شؤون التقيمي و املتابعة يف اكفة همام وظيفته . -2

اال رشاف عىل و التنس يق الاكمل مع مسؤول الشؤون املالية و املعلومات يف اكفة املهام ذات  -3

 ببياانت املرشوع و حساابته .الصةل 

دارة التنس يقية للتقيمي و املتابعة  -4 و وصف ال نشطة و املوازنة وضع خطط التنفيذ الس نوية لال 

 التقديرية املقرتحة.

ترش يح املؤسسات املنفذة احملمتةل و دجمها يف برامج القسم بعد احلصول عىل موافقة اال دارة العليا و  -5

 الالزمة .استيفاهئا للرشوط 

وضع أ لية واحضة ملتابعة التأ ثري الاقتصادي و الاجامتعي لمتويل املشاريع الصغرية و متناهية الصغر  -6

عىل أ رس املمولني و املموالت ) مبا يتفق مع معايري قياس التأ ثري املتعارف علهيا دوليًا ( و الارشاف 

 عىل تنفيذها .

عداد ا  تصممي أ لية لوضع مقرتحات املشاريع التفصيلية ملؤسسات دمع ال عامل و الارشاف عىل  -7

 ادلراسات ذات الصةل و الاس تعانة ابخلرباء الفنيني و املاليني املناس بني .

مبا يف ذكل اال جامتعات تنفيذ املهام و التلكيفات ال خرى الصادرة من رئيس وحدة المتويل ال صغر  -8

 .و خارجيًا   أ خرى داخلياً  ة للوحدة و القسم و أ ي همامالراتب

 

 

 

 

 



 

 مسؤول التقيمي و املتابعة : -2

  : دارة اكفة معليات القسم املتعلقة بأ نشطة التقيمي و املتابعة لتحقيق ال هداف التشغيلية الهدف العام ا 

 و اال سرتاتيجية للقسم

  : رئيس القسم املرشف العام 

  : املهام و املسؤوليات 

الارشاف عىل اكفة معليات املرشوعات املنفذة من خالل أ نظمة التقارير املعمتدة و الزايرات  -1

 امليدانية ادلورية لاكفة املشاريع يف املناطق اجلغرافية احملددة.

 التنس يق الاكمل مع رئيس القسم يف اكفة ال مور ذات الصةل . -2

طة املنفذة احملمتةل و دجمها يف أ نشطة الربامج بعد احلصول عىل موافقة ترش يح املؤسسات الوس ي -3

 الادارة العليا .

تقيمي خطط العمل املقدمة من املؤسسات املسامهة يف وضع املعايري و الاسس اليت يمت مبوجهبا  -4

 الوس يطة .

جناز ال عامل مبا ي  -5 كامتل ا  تفق و املدى الزمين احملدد متابعة تنفيذ خطط العمل املقرتحة و التأ كد من ا 

ن وجدت ابلتعاون مع رئيس القسم و يف خطة العمل  ، و تصحيح / حماوةل تصحيح اال حنرافات ا 

دارات املؤسسات الوس يطة.  ا 

 . ابلتعاون مع رئيس القسم  جامتعي عىل املس تفيدين الهنائينيتطوير مؤرشات لقياس ال ثر الا -6

ىل كوهنا من همام و مس ئوليات هجة يوجد اكفة ال نشطة ال خرى اليت  -7 ما يشري بشلك رمسي ا 

 أ خرى ، تكل الانشطة اليت يتحمت تنفيذها حىت يمت الوفاء ابملهام و املسؤوليات سابقة اذلكر .

 

 

 

 

 

 

 

 



  الشؤون املالية :مسؤول  -3

  : دارة الشؤون املالية و احملاسبية لتحقيق الهدف العام ال هداف مساعدة رئيس القسم يف جمال ا 

 التشغيلية و اال سرتاتيجية للقسم

  : رئيس القسم املرشف العام 

  : املهام و املسؤوليات 

الارشاف عىل اكفة معليات املرشوعات املنفذة من خالل أ نظمة التقارير املعمتدة و الزايرات  -1

 امليدانية ادلورية لاكفة املشاريع يف املناطق اجلغرافية احملددة.

 و املالية .احملاسبية ل مع رئيس القسم يف اكفة ال مور ذات الصةل ابجلوانب التنس يق الاكم -2

س تفادهتا من برامج  -3 وضع املعايري و مؤرشات قياس ال داء املايل للمؤسسات الوس يطة املتوقع ا 

 القسم .

املسامهة يف تصممي نظام الرقابة و التقارير املقدمة من اكفة املؤسسات املنفذة و تدريب  -4

 ؤسسات املنفذة علهيا .امل

دارة و حفظ حساابت القسم ابلتعاون مع اال دارة العامة للشؤون املالية و احلساابت العمومية،  -5 ا 

 و متابعة تنفيذ اجلوانب املالية لعقودات املضاربة املقيدة مع املؤسسات املنفذة .

عداد طلبات السحب من اجلهات اخلارجية وفقًا ال شرتا -6 تفاقيات املوقعة الارشاف عىل ا  طات اال 

 و متابعة مواقف تنفيذ السحوابت املذكورة و املستندات املؤيدة لها .

ىل كوهنا من همام و مس ئوليات هجة  -7 اكفة ال نشطة ال خرى اليت يوجد ما يشري بشلك رمسي ا 

 اذلكر .أ خرى ، تكل الانشطة اليت يتحمت تنفيذها حىت يمت الوفاء ابملهام و املسؤوليات سابقة 

 

 

 

 

 


