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رأي اعن   )ات

ر التحر س رئ   لمة

الرحيم الرحمن هللا   سم

ل لم التمو ملجلة ر التحر س رئ ونيةصغرة   لك

مد وا هللا ً سم ً حمدا حمدا مد ا عد و ثم الصالة و

ع لقأالسالم ا مأشرف و سيدنا ن هللاجمع عبد بن محمد والنا

عمي الن  و ن تھأم ب آل و تھ وذر نزواجھ ر الطا ن والطيب

بإمن م د الدينإتدى اليوم ا   .حسان

شر و ي بكم أنأسعد ملجلةوصدارة رحب

ل  زمنصغرالتمو ي تأ ال و ونية فيھألك نكون ما إحوج

و الوصول لة س ل مجلة التمو ساحة يدور ما العكس صغر

نأملمفتاح  ال لة ال و الص ا يل س و تطلقأنطالق ن

املستدامقتصادناإ النمو ونحو وض ال عن بھ يقعد و عانيھ  ثقأمما

العدد أ صدور خطوةن و املجلة ذه من يحول ال تجاه

و مؤسسات ، جميعا عاوننا آمل و النجاح توثيق و مم ال ذ نحو

ع و إلعمالء ، القطاع ذا ن تم وم ن بالامل املجلة وثراء بحوث

النجاح تجارب و بھالدراسات يحتذي ً اسا ن نكون   .ح

نا بجز أومن للسيدتوجھ التقدير و الشكر بن/ل كمحافظ

إل  مباركتھ ع املركزي والسودان الشكر ل منا فلھ املجلة ذه صدار

يجز ي ر و و التقدير الدنيا ي خ الھ و بالدعاءخرة ممذوج شكر

لإل  كذلك هللاموصول عبد إل بن الطيبة مبادرتھ ع ، محمد صدارع

وجم املجلة الدذا و االشكر ميل سا من ل ل كذلك الصادقة عوات

و توثق للقطاع حقيقية إضافة املجلة ذه لتكن خراج، و عداد

و العز سودان النجاح قصص ي تح و صغر ل التمو ثقافة شر ت

  .الفخر

لإل  عا هللا املرادوفقنا بلوغ و الصناعة ذه املرامرتقاء و

وقوتھ   .بحولھ

خ الرحمن عبد   ي أسماء

ر التحر س رئ و الوحدة عام   مدير
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السودان املتوسطة و ة الصغ لول : املشروعات ا و   املعوقات

بابكر محمد ع هللا   عبد

صغر ل التمو   وحدة

 

 املقدمة .1

والس معقد، واملتوسطة ة الصغ املشروعات ف عر بإن

يف تص ع ينعكس مما م، با ترتبط رؤى عدة وجود ذلك

املعاي فإن املثال يل س فع واملتوسطة، ة الصغ املشروعات

ة الصغ ع املشار ف لتعر ي ورو تحاد دول لدى املعتمدة

من الشركة إعتبار يتم حيث ن، العامل عدد شمل واملتوسطة

عن واملتوسطة ة الصغ ع أقلاملشار ا ف ن العامل عدد ون ي دما

عن250من ة السنو املبيعات إجما يقل وأن يورو،40، مليون

العمومية انية امل إجما يتجاوز ال أن يورو،27و مليون

ا إعتبار يمكن ات فالشر ستقاللية، مبدأ تحقيق إ باإلضافة

انت إذا واملتوسطة ة الصغ ع املشار س% 25من عمن م

ة الصغ ع املشار ات شر غ من لشركة مملوكة غ قل

خاصة منظمة نالك فإن املتحدة، الواليات أما واملتوسطة،

لھ ما ل ب تتعامل وال املتوسطة، و ة الصغ عمال بإدارة

أما واملتوسطة، ة الصغ باملشروعات املرتبطة بالسياسات عالقة

باملشروعا اص ا م ف ًعر وفقا فيقوم واملتوسطة ة الصغ ت

نالك و الشمالية، ا أمر بصناعات اص ا يفي التص للنظام

ذه من ثالثة ة، الصغ شآت امل ف عر ا يتم خصائص عة أر

نو ع الرا املعيار نما ب كمية، قواعد ع ية ومب عامة املعاي

الصغ املشروعات فإن عام ل ش و ا، ذا بالصناعة رتبط ةو

عن ا ف ن العامل عدد يقل أن يجب يرادات500واملتوسطة و ،

تتجاوز ال ة املعاي28.5السنو ذه أن إال ي، أمر دوالر مليون

الصناعة إلختالف ً تبعا  .تختلف

ة الصغ باملشروعات اصة ا فات التعر بخصوص أما

الذي السياق ستخدم و متعددة ف اليا، أس واملتوسطة

تتجاوز أال يرتبط ً شارا إن ك ف التعر لكن فيھ، جاءت

ة السنو عدد10يرادات ون ي وأن ا أس دوالر مليون

عامل من أقل ا ف ن  .50العامل

مختلفة خصائص نالك اليابان ً مثال فنجد عامة بصورة أما

فاملشروع ن العامل عدد وتتمثل واملتوسط، الصغ للمشروع

من أقل بھ عمل من50الصغ املتوسط املشروع أما  -51فرد

إذا99 َ ا صغ يصنف املشروع فإن املتحدة الواليات نما ب ،

من أقل بھ  .فرد25عمل

أك ا إل شارة تم س كما ذه فات التعر إختالف ل ش قد

وض الراغبة املالية واملؤسسات للبنوك ً سيا رئ ً تحديا مرة عمن

مية أ ك قتصادية حة الشر ذه خاصة لية تمو سياسات

العال الصعيد و. ع ة الصغ املشروعات يم ما م أ و

لألصول املنخفضة والقيمة ن، العامل عدد قلة املتوسطة

كذلك و محدودة، ثمار إس معدالت إ باإلضافة الثابتة،

دا أما املستخدمة، التقنية امحدودية بتحقيق املرغوب ف

معدالت ع فاظ ا مع وقت أسرع حية الر تحقيق تتم

فرص وتوف املنافسة، ة ملواج ل الطو املدي ع معقولة حية ر

خاصة مية أ إيالء مع ، ستدامة تحقيق و الذاتية العمل

الوقت مرور مع ي ال والتوسع السوق البقاء  .لعامل

امل مات مسا اأما يص ت فيمكن واملتوسطة ة الصغ شروعات

التا و بھ تدر خالل من العامل وإنتاجية العمل فرص ادة بز

املال رأس ن ب ما التناغم و التناسب وكذلك نتاج، فنون ر تطو

العاملة القوة و ثمر عرضت. املس ال حصائيات آخر فحسب

بنو  باالردن العال قتصاد منتدى امش أنھ2011فمع ،

خلق قيا أفر شمال و املتوسط شرق دول وظيفة75ع مليون

عام بداية املوارد2020مع املتوقعة الطفرة مع للتعامل

ال سن دون ما الشباب ا ل ش ال العالية سبة لل ً نظرا ة شر ال

املنطقة21 ذه ديموغرافية من  .عام

امل تقسم ية العر الدول صعيد ع ةأما الصغ شروعات

إ شاط ال م أساس ع   :واملتوسطة

 ً جدا ة الصغ من: MICRO)(الصناعات اقل شغل 5ال

من أقل ثمر س و ثمارات(دوالر5000عمال اس إ إضافة

الثابتة والعقارات ية   ).ب

 ة الصغ شغل) SMALL(الصناعات عامل15 – 5ال

من أقل ثمر س ثماراتإ(دوالر15000و اس إ ضافة

الثابتة والعقارات ية  ).ب
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 املتوسطة شغل) MEDIUM(الصناعات 25 – 16ال

من ثمر س و ية(دوالر25000 – 15000عامل ب عدا

 ).والعقارات

 

املتوسطة .2 و ة الصغ املشروعات مية  :أ

  

إقتصاد ألى املتوسطة و ة الصغ املشروعات مية أ تتمثل

الت   :اليةالنقاط

  

منافسة .1 مصدر واملتوسطة ة الصغ املشروعات توفر

ع ا قدر من وتحد ة الكب شآت للم وفع محتمل

سعار   .التحكم

الوظائف .2 لتوف س الرئ املصدر شآت امل ذه عت

سواء حد ع والنامية املتقدمة  .قتصاديات

للمشروعات .3 أساسية بذور عن عبارة شآت امل ذه

بناسونيك تون، بن شركة ً مثال ة،  .الكب

حيث .4 مالئمة عمل ئة ب توفر ا بأ املشروعات ذه تمتاز

م ملص جنب إ ً جنبا ن والعامل املشروع صاحب عمل

كة  .املش

املناطق .5 وتنمية ر تطو ساعد املشروعات من النوع ذا

الدخل ات مستو ي وتد التنمية و النمو ً حظا قل

البطالةوا معدالت  .رتفاع

بداعات .6 ر لتطو صبة ا املجاالت من ع املشار ذه عت

ديدة ا ار ف  .و

املستوى .7 ع القيمة سالسل املشروعات ذه ط ر يمكن

 .العال

  

املتوسطة .3 و ة الصغ املشروعات  :مزايا

 ا مدير و شأة امل ةمالك دار العمليات يتو إذ ،

ذه و اوالفنية، و املشروعات ذه ع غالبة الصفة

حيان أغلب أسري ع طا   .ذات

 شاء إل الالزم املال لرأس املطلق م ا انخفاض

الصغ املدخراتاملشروع م ي تد ظل وذلك

واملتوسطة ة الصغ املشروعات ن ثمر املس ؤالء  .ل

 ولية املحلية املوارد ع معتماد سا مما ،

انخفاض إ يؤدي التا و نتاجية لفة ال خفض

املال رأس معامل ات  .العمل/مستو

 املال رأس م حيث من امللكية أنماط مالءمة

املشروعات ذه اب أل يومالءمتھ تد أن حيث ،

م مدخرا ي بتد يتصفون من اقبال من د يز املال رأس

م ا لف النخفاض ً نظرا املشروعات ذه مثل قارنةع

ة الكب املشروعات  .مع

 ً نظرا والتوسع التطور ع الذاتية ا قدرا ي تد

ر والتطو البحث جوانب مال قتناعإل وعدم

ا وضرور ا مي  .بأ

 ا أ اعتبار ع ثمار س و دخار ات بمستو رتقاء

اصة ا لإلدخارات ً جيدا ً رؤوسمصدرا عبئة و

 .موال

 التكيفواملقدرةاملرونة ع ا لقدر ً نظرا شار ن ع

تحقيق إ يؤدي مما جانب من الظروف مختلف مع

ة التنمو العملية  .التوازن

 مكملة ة Subcontractors صناعات الكب للصناعات

ا ل مغذية  .وكذلك

 ة عية صعو والتوز قية سو ال الرتفاعالعمليات ً نظرا ،

ع ا قدر وعدم العمليات، ذه ذهلفة مثل تحمل

اليف  .الت

   اداري ل ي إ صفتقار قبل من تدار ا و ،

 ً وفنيا ً وماليا ً ا إدار مسؤول  .واحد

 متدنية ا ف العمل فرص خلق لفة ات لف بت مقارنة

ة الكب  .الصناعات

 

و .4 ة الصغ املشروعات العاملية التجارب عض

 املتوسطة
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ت  املتقدمة الدول  من العديد  توالدراسا التجارب أثب

سواء ع والنامية مية حد ة املشروعات أ الصغ

ا ومدى واملتوسطة، م  قتصادية التنمية  الفاعلة مسا

جتماعية القطاعات  املضافة القيم خلق خالل من و

دمية، نتاجية  تل ال والسلع املنتجات وتقديم وا

اجات ايدة ا ا باإلضافة الوطنية، جتمعاتامل  امل قيام  إ

شاط  قليمية لألسواق الولوج ع فعال تصديري  ب

وخدمات تقديم ع قادرة أصبحت أن عد والدولية،  منتجات

ة ئة ظل  والسعر النوعية حيث من متم  شديدة تنافسية ب

ون  تت ساسية، تم ال الدول  عينة ا ا عرض س   تجار

دول، من الورقة ذه ا ثالث خمس  :و متقدمة، دول  م

كية، املتحدة الواليات متحولة مر دولة و أملانيا، ،و اليابان

و ند، ال نامية دولة و ية نو ا ا  الذي املعيار ور

إختيار أساسھ ع ا،و م ك و الدول  ذه تم إقتصاديا

ق عن املقاس ؛ املح الناتج طر عت فالدول  جما  و

سبة قتصاد م حيث من و  طبقا املتقدمة للدول  بال

يف وصندوق  البنك لتص ، النقد الدو ا كما الدو  عت أ

 ً ا قتصادي، التخطيط مجال  رائدة دوال  يمكن وتجار

أما ا، و حتذاء ية نو ا ا ور ف ن خر ن الدولت

نام من متحولة دولةدولة عت ند ال و متقدمة دولة إ ية

النمو ع سر إقتصاد ذات ب ، نامية إختيار والس  تلك وراء

شابھ و الدول  ن الكب ال ا الدول  تلك ظروف ب إعتماد و

مجال فيماي خاصة متنوعة قواعد ذات إقتصادات ع

أن للسودان يمكن كيف و املتوسطة و ة الصغ املشروعات

تج من ةستفيد الصغ املشروعات ل تمو الدول تلك ارب

الدول تلك إختيار وراء آخر ب س ناك ً أيضا و املتوسطة، و

طط السياسات معرفة و ا ال وا ن تنمية مجال  ت

ر ة املشروعات وتطو معرفة واملتوسطة، الصغ  الدوافع و

أو املشروعات، تلك وتنمية بدعم تمام وراء سس  و

ا  ول  الد تلك قبل من ستخدم ال املعاي يف  تص

ة للمشروعات طط ، واملتوسطة الصغ ساليب ا و و

امج ا تم ال ال ن ر دعم أجل من ت ع، وتطو املشار  تلك

ا تقييم إ باإلضافة وذلك نتائج ً   :التا النحو ع إقتصاديا

ة 6.1 كية التجر   مر

 

كية املتحدة الواليات عت  أولت ال و الدول  من مر

تماما املتوسطة، باملشروعات ا ة ذا الصغ  ناتج تمام و

ي قتصاد ا مر ال الظروف عن ة خالل مر  ف

و يات، ة الثالثي ة العظيم، الكساد ف يات وف  ع السبعي

ا ترتب وما النفطية الصدمة أثر شار من عل ن ان ب  للبطالة

إفال باب،الش ات من العديد س و ي  الشر  ع وللتغلب ، الك

ت الظروف تلك آثار املتحدة إنت كية الواليات  مجموعة مر

ادفة السياسات من و املؤسسات إشراك إ ال ة  الصغ

قتصاد  املتوسطة الواليات دعم ت تب قد و ي مر

ل تية السياسات و طط ا كية مر واملتحدة دعم

املتوسطة و ة الصغ املشروعات   :يع

ة - الصغ املشروعات إدارة مؤسسة شاء  Small Businessإ

Administration) ) (SBA( عام ا ؤ شا إ تم 1953ال

وذلك ة، نا ة صغ ع مشار شاء إ املساعدة إ دف و

املالية، واملساعدات الفنية شارات س تقديم ق طر عن

نفاملساع نوع إ تنقسم املالية مالية: دات مساعدات

مؤسسة قبل من قروض تقديم ق طر عن مباشرة

عن مباشرة غ مالية ومساعدات ، ة الصغ املشروعات

أخرى  مالية مؤسسات ق  .طر

دعم - إ دف كية مر التجارة لوزارة ع تا برنامج س تأس

ل التجارة مجال ة الصغ املشروعات يع ونيةو  .ك

عمال - اضنات الوطنية معية ا شاء  .إ

ندوات - إقامة و ب تدر عملية التعليم قطاع مشاركة

املتوسطة و ة الصغ املشروعات اب أل نقاش  .وحلقات

و - ة الصغ شآت امل لقطاع ية الضر عفاءات توف

 .املتوسطة

ة - شار س دمات ا مثل الدعم أنواع افة تقديم

س والصفقاتوال العقود إبرام ع ا ومساعد قية، و

 ً خارجيا و  .داخليا

املشروعات مجال كية مر ة التجر نتائج تقييم خالل من و

تية النتائج ة التجر حققت فقد املتوسطة و ة   :الصغ

تھ - س ما خلق املشروعات تلك مة من%  80-60مسا

 ً ا سنو العمل  .فرص

ن - ن ل ب نال من إثن اص عمال قطاع  عامل  يوجد ا

ً  مشروعا يدير أو عمل واحد ا   .صغ
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خلقت1989عام منذ - ة املشروعات م % 93.5سبة الصغ

بمعدل العمل فرص من أى ديدة عمل4000ا فرصة

 ً  .يوميا

إ - جما املح الناتج ا م مسا تصدر% 50وصلت و

قيمتھ ما ً ا دوالر375سنو  .بليون

 

اليابانية 6.2 ة   التجر

  

و خططا وضعت ال املتقدمة الدول  من واحدة اليابان عت

اتيجية سياسات ر إ دف إس وتطو ة املشروعات تنمية الصغ

املتوسطة،   ان اليابان  حدث الذي قتصادي النمو أن كما و

ك لھ ر تنمية ع ثر ة املشروعات وتطو املتو  الصغ  سطةو

ا، سارع النمو ذا دفع حيث ف امل لت بأن ناك قتصادي  أو

ات ة الشر م كب ات ا ة للشر املتوسطة الصغ  جزء صناعة و

املنتجات كب ا، ال من  فرص توف إ أدى الذي مر تحتاج

ع عمل ة للمشار السياسة الصغ إرتكزت قد و املتوسطة،  و

املتوسطة املشروعات نميةوت دعم مجال  اليابانية و ة  الصغ

ائز ع   :التالية الر

شاء تم 1984 عام  - ة للمشروعات مكتب إ و الصغ

ع املتوسطة الصناعة، التجارة لوزارة تا و ارجية ضم ا  و

اء من مجموعة ة، التقنية املجاالت  ا دار دف و  إ و

ومية تقديم ا حصر املساعدات و لا املجانية  ملشا

ة املشروعات تواجھ ال واملعوقات املتوسطة، الصغ و و

لول  ا ا، املناسبة إيجاد ف إ املكتب دف كما ل  عر

اب ة املشروعات أ التطورات واملتوسطة الصغ  بآخر

 وإقامة ندوات عقد خالل من وذلك وطرقھ، نتاج أساليب

ية دوات م تدر  .ل

اليابانية - يئة ال شاء لتنفيذإ واملتوسطة ة الصغ ع للمشار

املشروعات تلك وتنمية بدعم اصة ا الدولة  .سياسات

دعم مجال اليابانية ة التجر ا حقق ال النتائج م أ من و

التالية النقاط تمثلت املتوسطة و ة الصغ   :املشروعات

إ - واملتوسطة ة الصغ املشروعات إجما سبة وصلت

ات الشر  %.99.7إعدد

ا - ف ن العامل سبة العاملة% 70وصلت القوة إجما من

 .اليابان

إ - اليابانية الصادرات ا م مسا  %.53وصلت

ملانية 6.3 ة   التجر

  

ة باملشروعات تمام بدأ املتوسطة الصغ يجة أملانيا  و  كن

، الزمة طبيعية املا القرن يات الكساد الثماني  وحالة

يار قتصادي، ى الصناعية املؤسسات من الكث او الك

م أ تتمثل و طوات البالد ا ال ا  دعم إطار  أملانيا أتخذ

يع ة املشروعات و التالية الصغ النقاط املتوسطة   :و

اتجية إتباع - كة إس القرارات باتخاذ يخص فيما مش

شآت املتعلقة ة بامل املتوسطة الصغ دارة و ماعية و  ا

ا، شارك ل ل وضع  و يا كة ال  ل القرارات التخاذ املش

ا :من شآت، ب أ ا امل ن ومة والعامل ا دف ، و  و

طوة ذه شآت مساعدة إ ا ة امل  ع واملتوسطة الصغ

امج القيام تفوق  ب ا وخطط اني ة إم  .واملالية دار

التجمعا - اتيجية إس حيثإتباع الصناعية، املناطق أو ت

صناعية منطقة الواحدة السلعة ونات م إنتاج يتم

الصناعية دمات وا ونات امل تلك ع توز يتم بأن واحدة،

املنطقة املوجودة ة الصغ املشروعات ن ب ا ل الالزمة

 .الصناعية

ع - شراف و التنظيم تتو ومية ح مؤسسة شاء إ

و  ة الصغ ااملشروعات ل الالزم الدعم وتقديم  .املتوسطة،

شاء - ي، دخار مصارف إتحاد إ املتخصص ملا  منح  و

املتوسطة للمشروعات ئتمان و ة  .الصغ

اتيجية إتباع - امعات مع التعاون  إس   البحثية واملراكز ا

ار تب مجال ع إلقامة ف ديدة، املشار  مجاالت  ا

ار التجديد  .اوالبت

شآت صادرات يع - ة امل املتوسطة الصغ ا و  .ودعم
 

ية 6.4 نو ا ة الكور ة   التجر

  

طوات من ا اعتمدت ال ا ة عل ا( تجر ية ور نو  مجال  )ا

ر تنمية ة وتطو الصغ ي املشروعات ما املتوسطة   :و

و - ة الصغ الصناعات ل لتمو متخصص مصرف شاء إ

 . املتوسطة

يئة - شاء واملتوسطةإ ة الصغ الصناعات  .يع
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املشروعات - يع ل الباطن من التعاقد قانون إصدار

واملتوسطة ة  .الصغ

شراء - ع العامة واملؤسسات ومة ا يلزم قانون إصدار

واملتوسطة؛ ة الصغ ع املشار من ا مستلزما من جزء

ا ل يع ك   .وذلك

ألفضل - الالزمة يالت س وال وافز ا (  1000 - )تقديم

املخصص الدعم برنامج ضمن كخطة وذلك واعد، مشروع

واملتوسطة الصغرى ع   .للمشار

يع - دف ثمار؛ س و للتجارة ا ور الة و مراكز شاء إ

واملتوسطة ة الصغ املشروعات    .صادرات

التكنولوجيا - ر تطو ع عتمد ال ع للمشار ل التمو   .توف

مخاطر - لضمان صندوق شاء وإ ة الصغ ع املشار إقراض

 .املتوسطة

ع إرتكزت ا بأ ن ب ي ية نو ا ا ور ة لتجر العرض خالل من

مجموعات، ثالث ا يف تص يمكن وال طوات ا من مجموعة

  :و

ة: و الصغ املشروعات تدعم يئات و مؤسسات شاء إ

مجاالت نتاج،: واملتوسطة ل،   التمو

ال ق، سو والتجديدال ار بت دعم ب،   .تدر

تلك: الثانية عمل وتنظم ع ال عات شر وال ن القوان إصدار

ع   .املشار

وافز: الثالثة وا يالت س ال من مجموعة   .تقديم

  

ندية 5.6 ال ة   التجر

إرتبطت ال القديمة التجارب من ندية ال ة التجر أن شك ال

تجاه غاندى اتما امل ة برؤ ا ىبدايا يطا ال حتالل مقاومة

ً اقتصاديا الذات ع عتماد فلسفة ع إرتكزت وال ند، لل

بالتوظيف، الفقر افحة وم ن للمواطن التوظيف فرص ادة وز

اتما امل ان حيث ة الصغ املشروعات فكرة تب خالل من

شوماخر ى ملا قتصادى مقولة ، ً دائما يردد،  Small«غاندى

is beautiful»جميل صغ و ما ل أى ،. 

م أ واملتوسطة ة الصغ املشروعات وتنمية يع ل ش و

السياسة التا و ندية، ال ومة ا ا ع ال املوضوعات

ا ف القومية ذه. الصناعية يع أن ومة ا إليمان وذلك

والفقر  البطالة تواجھ ال الوسائل إحدى عد ا وتنمي النوعية

ة الصغ فالصناعات ندى، ال الشعب غالبية منھ ى عا الذى

الزراعة قطاع عد العمل فرص من ممكن عدد أك تقدم

ً انا م املشروعات من النوعية ذه إحتلت فقد نا ومن مباشرة،

القطاع تنمية ند ال ت ن وقد ندي ال قتصاد ً بارزا

الصناع املنتجات ع وتنو الصغ كالصنا ال خالل من ية،

رأس إ تحتاج ال وال العمالة كثيفة ة الصغ املشروعات ع

ذا إفتقار ب س ند، ال ظروف مع يتفق توجھ و و ، كب مال

عدد ة الكب ادة الز لة مش إ إضافة املالية املوارد إ البلد

ان  .الس

أك عدد خلق و ندية ال ة التجر نجاح ع يدلل منومما

أصبحت حيث البطالة؛ معدالت وخفض العمل، فرص

القطاع عد ى الثا املركز تحتل واملتوسطة ة الصغ املشروعات

ا إنتاج وأصبح العمل، فرص توليد حيث من مباشرة، الزرا

حوا نحو% 50يمثل وتوظف ندى، ال الصنا نتاج 17من

عامل النوعية. مليون ذه احتلت فقد نا املشروعاتومن من

ندى ال قتصاد ً بارزا ً انا  .م

تتجاوز ال ال باملشروعات ند ال ة الصغ املشروعات عرف و

ة ثمار س ا اليف املتوسطة65ت املشروعات أما دوالر، ألف

ة ثمار س ا اليف ت تتجاوز ال ال دوالر750ف ضم. ألف و

واملتوسطة ة الصغ الصناعات منقطاع أك ند ن3ال مالي

صناعية   .وحدة

  

عددت فقد ا يع و املشروعات ذه تنمية مية أ إ ً ونظرا

ا م أ من محاور عدة وتبلورت ا، ل ومى ا الدعم ال   :أش

 ماية بتخصيص: ا ً قرارا ومة ا أصدرت 80حيث

ة الصغ الصناعات ا بإنتاج تقوم الكية اس سلعة

فقط املنافسةواملتوسطة عدم ا ل ضمنت ثم ومن ؛

مع ستقرار، و ماية ا التا و ا، م أك كيانات من

يع بتص ة الكب للصناعات الوقت ذات السماح

تصدير شرط ة الصغ للصناعات املخصصة السلع

ن% 50 تحس م سا مما ارج، ل ا منتجا من

وتوف التجارى، ان وامل املدفوعات ان م العملةوضع

يحدث مثلما العاملية سواق والتواجد الصعبة

مجيات ال   .صناعة

 ل املشروعات: التمو أمام املجال ومة ا أتاحت

فائدة سب ب ائتمان قروض ع صول ل ة الصغ
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وتوف لية التمو ا احتياجا لتلبية للغاية، منخفضة

مختلفة آجال و ا ل الالزمة   .السيولة

 ال املشروعاتتوف ذه ملثل الالزمة ساسية ية ب

دارة ارات م ر وتطو ب التدر ا مقدم و

عن ً فضال الصناعية، املجمعات وإقامة والتكنولوجيا،

اب أ ن ب ط والر ق، سو ال عنصر املساعدة

م ومساعد البعض، م عض و ة الصغ الصناعات

الك  ات للشر مغذية صناعات ونوا ي أن منع ى،

من املتاحة والفرص واملعلومات البيانات توف خالل

املة مت بيانات قاعدة   .خالل

 من عتھ ومتا القطاع ذا ع شراف ومة ا تتو

و ة الصغ و الصغري املشروعات وزارة خالل

دمية ا د املعا شاء بإ الوزارة ذه تقوم و املتوسطة

عمليات والقيام ا ل دمات ا ًلتوف فضال ب، التدر

البحث ومراكز ودة، ا اختبار محطات شاء إ عن

دوى ا ودراسات الالزمة التكنولوجيا لتوف ر والتطو

  .املتخصصة

 ر تطو ع للمساعدة ً صندوقا ومة ا شأت أ

مستوى ن وتحس ة، الصغ املشروعات تكنولوجيا

املنتجات ر لتطو والف املادى الدعم وتقديم العمالة

لھرص ومة50دت ا بدلت اس ذلك و دوالر، مليون

املنتجات ع وضرائب رسوم فرض من ماية ا

ر لتطو والف املادى الدعم تقديم إ املستوردة

لالقتصاد سبة بال جدوى أك شك بال ذا و املنتجات،

ل والطو القص ن جل   .القومى

 من ة الصغ للمشروعات ساسية ية الب خاللتوف

شمل ال مة، ال الصناعية املجمعات إقامة

والصرف تصاالت و واملياه اء ر الك ع توز ات شب

واملواد والبنوك الطرق شاء وإ التلوث، ومراقبة ال

التكنولوجية دمات وا ق سو ال ومنافذ ام،   .ا

 شطة أ ع ية الضر لإلعفاءات نظام وضع

ي واملتوسطة ة الصغ معاملشروعات ً عكسيا تدرج

عفاء سبة تقل بحيث ثمر، املس املال رأس قيمة

رأسمال جية التدر ادة الز مع ً جيا تدر الضر

املزايا من العديد ومة ا تقدم كما الصغ املشروع

ع للمشار معينة وخدمات ية الضر عفاءات و

محددة، جغرافية مناطق تقام ال ة، الصغ

القط يع التوازنل وتحقيق ا، تنمي ع اص ا اع

الدولة أقاليم جميع ن ب   .التنمية

 ة الكب املشروعات ن ب امل الت من نوع خلق

بتقديم ة الكب ات الشر ألزمت حيث ة، والصغ

ة الصغ للمشروعات املتاحة املعلومات جميع

أن ع ومية ا ات الشر مع تفاق وتم واملتوسطة

الصنا يعتقوم تص اك باالش ة الصغ % 30عات

الثقيلة، ندسية ال املعدات جزاء من% 45من

املتوسطة، ندسية ال النقل،% 25املعدات وسائل من

الكية% 40و س املنتجات   .من

 

السودان .5 املتوسطة و ة الصغ  املشروعات

  

إدار  شأت أ ال املنطقة الدول أوائل من السودان ةعت

دارة ذه ت ش ُ أ قد و املتوسط و ة الصغ للمشروعات خاصة

العام الصناعة وزارة عرف1988بواسطة ما قيام ذلك تبع

العام املتوسطة و ة الصغ للمشروعات العليا 1995بالسلطة

ع أنھ إال جتما التخطيط وزارة مظلة تحت ت ش أ ال و

ر  ناك تكن لم ذلك من قطاعالرغم تنمية و ر لتطو ة وا ة ؤ

ل تمو ذلك سبق قد و املتوسطة و ة الصغ املشروعات

و ي السودا سالمي البنك ق طر عن املنتجة سر مشروعات

أن إال بأمدرمان ن رفي ا بفرع سالمي فيصل بنك ة تجر

و تنمية تصب ي ل رابط ا بي يكن لم ود ا ذه معظم

املشروعات ر املتوسطةتطو و ة إلحصائيات ،الصغ وفقا و

ة الصغ شأت امل فإن الصناعية للتنمية املتحدة مم منظمة

السودان% 95تمثل للصناعات الك املجموع إحصائيات(من

UNIDO – 1985  (تضم نحو% 27و تج ت و العمل قوة % 34من

املش مع باملقارنة أنھ كما ، للصناعات الك الناتج روعاتمن

أن حيث ة، الكب مثل مرات عشر تج ت ة الصغ أن وجد ة الكب

املال لرأس مكثفة بتقانات مثقلة السودان ة الكب املشروعات

ة الصغ الصناعات من بكث إنتاجية أقل تبدو   .و

قتصاد أبحاث مجموعة ا أعد ال البحثية الورقة و

بأملانيا من بر بجامعة ي تنمية1987العامالسودا حول

السودان ة الصغ فاق(الصناعات و ل يا ) خفاقات،ال

قطاع وضعت ومة ا أن البحثية الورقة جاء فقد

العام ذلك و ة أولو ذا قطاع ة الصغ كما1986الصناعات

عدد و م حول افية بيانات تتوفر ال أنھ الورقة ذكرت

ذل ة الصغ إالصناعات الورقة توصلت قد و الوقت ك
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ي فيما ومي ا الدور غياب إ يرجع ا مفاد النتائج عض

الصناعات قطاع وسط املعرفة قلة و ن القوان و عات شر ال

تواجھ ة الصغ الصناعات أن إ أيضا التوصل كما ة الصغ

نتاج مدخالت أسواق و ل التمو ع صول ا ة صعو

ال إ عمالباإلضافة ادة ر حول السائدة جتماعية ثقافة

مارك، ا ي فيما الدولة سياسات إ باإلضافة ذا ة، الصغ

ع ا بدور أثرت ال و املالية و النقدية السياسة الضرائب،

الوقت ذلك ة الصغ الصناعات صلة. قطاع ذى صعيد ع

العام ا1982تم فية الر التنمية ئية شاء الإ و لسودانية

غرض ذلك و السودانية فية الر التنمية شركة عد فيما عرفت

صناعية، انت أ سواء املتوسطة و ة الصغ املشروعات ل تمو

العام فية الر التنمية ئية قامت حيث خدمية أو زراعية

عدد1984 ل ،10بتمو صناعية ة صغ ع و. 4مشار راعية،

بمبلغ خدمي واحد ب8.38 مشروع ذ قد و جنيھ % 70مليون

ختمت قد و ة الصغ الصناعية للمشروعات ل التمو من

املصر ل التمو إ ة الصغ الصناعات وصول بأن الدراسة

من أك أن و جدا إ% 70محدود ب يذ املصر ل التمو من

الوارد و الصادر   .تجارة

العوا أحد يمثل ل التمو أن وجد ية م دراسة ملو

ة الصغ الصناعات و املشروعات نمو دون حالت ال سية الرئ

نحو أن التقديرات ت أو و مجموع% 89السودان من

من عانت ا أ العينة ا شمل ال ة الصغ الصناعية شآت امل

من العديد إحتياجات أن أيضا وجد كما ل، التمو توفر عدم

الع املال رأس ل لتمو ة الصغ عناملشروعات تقل ال امل

ال االت ا د تز و بل الثابت املال راس ل لتمو ا إحتياجا

نتا ع الطا من دمي ا ع الطا ا عل  .غلب

 

التنمية املتوسطة و ة ىالصغ للمشروعات الكب للدور سبة و

جما املح الناتج ا ل ة الكب مة املسا و قتصادية

إ تم فقد وللدول ل للتمو ة كأولو ن رفي ا قطاع ن وتضم دارج

العام املصر1990ذلك ل التمو لسياسة ً وفقا وذلك ،

سياسة تم كما املركزي، السودان بنك ا يصدر ال ة السنو

املالية للسنة املصر ل وصغار1994/1995التمو ن ني امل إدراج

كقطاع املنتجة سر ذلك بما ن، ل،املنتج للتمو ة أولو ذو

التفضيلية التعامالت عض إعطائھ   . مع

املشروعات و الصغري املشروعات نظيم ب تمام أن نجد

تما عكس ع مبكر وقت بدأ الصغر ية نظيممتنا ب م

املتوسطة و ة الصغ املركزياملشروعات السودان بنك بدأ حيث

وتطو 2006العام لتنمية ة رؤ لوضع التمو قطاع ر

ئة ب خلق ة الرؤ ذه تضمنت حيث ، السودان صغر

ل التمو ملؤسسات الدعم وتقديم ، مواتية عية شر و قانونية

مساندة تحتية ية ب س وتأس ، ً حديثا شأ امل قاعدة(صغر

وضع صغر، ل التمو مؤسسات شطة أ سيق وت املعلومات،

لب رامج و لألداء، وقياس القدراتمعاي ذه)ناء ل ً وفقا و ،

العام ح إستمرت ال و اتيجية ا2011س تل ثم

لألعوام الحقة خمسية اتيجية حققت2017-2013إس فقد

ادة ز ً أيضا ذلك تبع و ً مضطردا ً نموا صغر ل التمو مؤسسات

ذلك تو التالية املصفوفة ، املمولة الصغري   :املشروعات

  

ا العام  ملؤسساتعدد
املستفيدين عدد

 باآلالف

2013 25 291 

2014 30 401 

2015 33 509 

2016 34 641 

2017 38 749 

2018  44 854 

السودان 5.1 املتوسطة و ة الصغ املشروعات ف  عر
  

يم عدة نالك السودان  فات مفا عر ة عمال لقطاع و  الصغ

بواسطة أنواعھ بمختلف  وميةا املؤسسات استخدمت

ف اتفاق يوجد ال انھ إال .املختلفة والعاملية القطاعات بتعر

ف  تدخل ال الفرعية ة عمال عر  ذلك من بالرغم ، الصغ

يم اعتمدت نفس املفا  ورأس العمالة  املتمثلة املؤشرات ع

ي كما و   :املال

 ف ة لألعمال الصناعات غرف اتحاد عر رفية الصغ  وا

عالت العمل عام التحاد ا اب ي أ و:السودا ف و  عر

ة الصناعية الوحدات ل شمل نو م صغ تج وال ا ت

دمات السلع إستعمال وا ديثة الت بدون إستعمال ا  و

ام املواد  .املحلية ا

 ف د الصنا امل عر شارات البحوث ومع س  و

م ذا عتمد : الصناعية ع ف أقل(العمالةالتعر

ن25من ب و ً التوا15-10عامال ع  ). عامل

  ف ية املنظمة عر  بمنظمة الصناعية للتنمية العر

ف ذا اعتمد : اليونيدو م التعر من(العمالة ع أقل
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ثمار م باإلضافة) عامال25 ثمار م أن إال)س  س

قيمة ف مع ئياجز  يتفق انھ أي .( الثابتة صول  شمل  التعر

 . الصناعات غرف التحاد الورد

 وم ة الصناعات مف وم ذا يطلق : الصغ  ع املف

ة نتاجية املؤسسة صغ م املحلية سم وال ا ا ي  ف

شاط ع ال ا يتم ما وغالبا ال بالطا ف  عدد عر

الذي اوح العمالة ن ي  . عامال 49 ا 10 ب

 ف ة الصناعات عر م ومتوسطة الصغ  ال  :ا

ا عدد يصل  . عامال99 ح عمال

  

أنواع ثالث السودان ة الصغ املشروعات أنواع وتندرج

سية   :رئ

  

ولية )1 الزراعيةعمال عمال مختلف شمل   .وال

لية، )2 التحو املوادالصناعات باستخدام املشروع قيام عند

باعتماد مضافة قيمة أى أو الولية واملعدات الت

 .لديھ

والتجارة )3 رة ا ن امل شمل وال دمات ا مشروعات

ا وغ شارات س  .و

  

  

و 5.2 ة، الصغ الصغرى، املشروعات ل تمو سياسات

السودان   املتوسطة

  

صغر ل التمو سياسات تطبيق املركزي السودان بنك إستمر

للت املوارد من د املز توجيھ إ الفقرالرامية حدة من خفيف

لية والتمو النقدية سياساتھ صغر ل للتمو محور أفرد حيث

العام منذ ة سبة2006السنو تخصيص تم من% 10حيث

عديل تم و صغر ل للتمو مصرف ل ل لية التمو املحفظة

العام سبة العام% 12لتصبح2007ال ح إستمرات ال و

سياسات2017 جاءات للعامإ املركزي السودان و2018بنك

ع و املتوسط و الصغ ل التمو إدخال مرة ألول تضمنت ال

إ سبة ال عديل تم ا ود%  15إثر ا من الرغم ع و ،

قطاع ر تطو و تنمية املركزي السودان بنك قبل من املبذولة

أن نجد أننا إأل املتوسطة و ة الصغ الصغري، الكثاملشروعات

ا عيق و املشروعات تلك تواجھ ال املعوقات و ات الصعو من

السودان قتصادية التنمية ا دور أداء و نطالق   .من

  

و 5.3 ة الصغ تطوراملشروعات و نمو تواجھ ال املعوقات

السودان   املتوسطة

  

افة واملتوسطة ة الصغ املشروعات قطاع وتطور نمو إن

ا ونأنحاء ت قد ذه و ل، املشا من مجموعة يواجھ لعالم

عض ناك ولكن آلخر قطاع ومن ألخرى منطقة من مختلفة

تواجھ ا عل أومتعارف موحدة ل مشا عت ال ل املشا

العالم أنحاء افة واملتوسطة ة الصغ عت. املشروعات و

واملتو  ة الصغ املشروعات ا ل تتعرض ال ل املشا سطةطبيعة

البعض ا عض مع ذه. متداخلة من جزء عت عام ل ش و

ب س أو املؤسسة داخل تحدث ال ل املشا و داخ ل املشا

وتأث بفعل حدثت إذا خارجية ل مشا عت ا أ ن ح ا، صاح

شآت امل ذه املحيطة ئة أوالب خارجية خالل.  عوامل ومن

الساب والدراسات دبيات حيثمراجعة صوص، ا ذا قة

املشروعات ل تمو تواجھ ال ل املشا م أ يص ت يمكن

التالية النقاط السودان واملتوسطة ة   :الصغ

ة .1 الصغ باملشروعات اصة ا ن القوان و عات شر ال غياب

ا ل ماية ا توف بالتا و املتوسطة  .و

ة .2 الصغ املشروعات ر لتطو قومية سياسة وجود وعدم

ا وض ال و   .املتوسطة

وإعتماد .3 واملشروعات التفك ونمطية السوق ثقافة عدام إ

املبادرة روح لضعف باإلضافة والتقليد اة   .املحا

النوعية .4 ي تد ب س املح للمنتج التنافسية القدرة ضعف

املماثلة السلع من باملستورد مقارنة نتاج لفة ت  .وارتفاع

مسو  .5 و دراسات وجود املشروعاتعدم حول ميدانية حات

الذى امل ثاء بإس السودان املتوسطة و ة الصغ

الصناعية للتنمية املتحدة مم منظمة ) اليونيدو(أجرتھ

العام ف ة الصغ   .1985للصناعات

و .6 ة الصغ املشروعات لقيام املساعدة التحتية الب ضعف

الرأسما لفة الت إلرتفاع يؤدي مما وتقليلاملتوسطة لية

ثمار س   .عوائد

املشروعات .7 ألوضاع لية التمو السياسات مراعاة عدم

ا منح إجراءات عقيد و املصارف املتوسطة و ة الصغ

املشروعات تلك ل تمو عن ا  .وعزوف

املشروعات .8 بواسطة ل التمو ع صول ا ة صعو

ا م ب س واملتوسطة ة الضمانات(الصغ ) نقص

حداث ب س ي( او ئتما ل ال  ) نقص
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املتوسطة .9 و ة الصغ الصغري، املشروعات ط ر غياب

وراء سة الرئ العوامل من عت حيث خري بالقطاعات

ام ا املواد ع ا إعتماد إ باإلضافة ع املشار ذه فشل

ارج ا من  .املستوردة

إ .10 باإلضافة إداراتھ و املشروع مالك ن ب الفصل ة صعو

ع الفنيةإ املساعدات  .دام

من .11 املتوسطة و ة الصغ املشروعات إستفادة عدم

ومة ا ا تقدم ال ية الضر و مركية ا عفاءات

خرى  ع  .للمشار

س .12 تأس دون يحول الك قتصاد مؤشرات التذبذب

و النمو تحقيق بالتا و املتوسطة و ة الصغ املشروعات

ة املطلو  .ستدامة

غيابضع .13 و ة الصغ الصناعات اب أ تحادات ف

لية ال قتصادية السياسات مجمل ع التأث ا  .دور

و .14 ة الصغ باملشروعات املرتبطة املعرفة و ب التدر قلة

  .املتوسطة

  

و 5.4 ة الصغ املشروعات ر لتطو حة املق التوصيات

السودان   املتوسطة

  

ق .1 سياسات وضع و تب ومة ا وع محفزة ومية

املتوسطة و ة الصغ للمشروعات داعمة و عة م

ا س تأس مراحل  .كآفة

جرائية .2 و القانونية و عية شر ال طال وضع

عمال ية ب توف و املتوسطة و ة الصغ للمشروعات

الصلة ذات ات ا بواسطة ا لنمو  .املالئمة

ي .3 املنتجات من ام عدد تخصيص انية إم وندراسة

، واملتوسطة ة والصغ الصغرى شآت امل ع ً حكرا

وإعتماد عاون بالعمل شآت امل ذه ل ذلك سمح ل

التجارب من ستفادة و ة الكب شآت امل مع متبادل

ا م ندية ال ة التجر خاصة املجال ذا   .الدولية

ومية .4 ا ات ا من يالت س ال و الدعم افة تقديم

الصغ املتوسطةللمشروعات و  .ة

ذه .5 ل لتمو جديدة لية تمو أدوات ر تطو و ار إبت

لية التمو الصناديق و املحافظ من املشروعات

 .املختلفة

املشروعات .6 ل بتمو خاصة لية تمو محافظ شاء إ

ل الطو و القص ن املدي ع املتوسطة و ة  .الصغ

املناحة .7 ات ا و الصناديق من ستفادة و البحث

السودانلدعم املتوسطة و ة الصغ  .املشروعات

املشروعات .8 ل لتمو الالزمة الضمانات ار أبت أو توف

أو زراعية صناعية، انت سواء املتوسطة و ة الصغ

 .خدمية

عمال .9 ومراكز عمال حاضنات تطبيق التوسع

و ة الصغ شآت للم والرعاية الن لتقديم

التخطيط مرحلة ااملتوسطة ومرافق عمال دء و

ا، ع آثار بإزالة والعناية و رجة ا السنوات

ا ط ور التكنولوجية اضنات با خاص تمام إ إيالء و

وجامعات ومراكز د معا من والتقنية البحث بمحيط

ديد ا قتصاد مجاالت خاصة  . متخصصة

ة .10 والصغ الصغرى شآت امل يك ش ل يالت س تقديم

متبادل اعتماد عمل و ا إنتاج امل ليت واملتوسطة

شآت امل ن ب وسيط فاعل بدور وتقوم ا بي فيما

ن لك واملس سواق واحتياجات ة   .الكب

التقليدية .11 رف وا الصناعات إلحياء املبادرات يع

املضافة ا قيم ادة لز ا ف لإلبداع خاصة عناية ومنح

سو  الفاعل ا روحضور وتطو العاملية اق

م ارا م ر وتطو ن رف ا لدعم رفية ا التعاونيات

ل التمو ات صعو وتذليل م أمام سواق وفتح

ا سب من تواجھ ال ب   .والتدر

سالسل .12 و القيمة سالسل طرق إستخدام التوسع

املشروعات خاصة املية الت السالسل و مداد

الصناعية و   .الزراعية

  
  

  جعاملرا .6

  

يم .1 إبرا الرحيم عبد الدين بدر سور ة–بروف تجر

و ة الصغ للمشروعات سالمية فة الص السودان

الصـغـيـرة املـشـروعـات ملؤتمر مقدمة عمل ورقة املتوسطة،

والعدالة:  واملـتـوسـطـة قتصادية التنمية إ ق الطر

ية–جتماعية العر املصارف اير–إتحاد – 2015 –ف

رطوم  .ا
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مقابلھ .2 اب أ والدكتور املحروق حسن ر ما –الدكتور

املتوسطة و ة الصغ ا–املشروعات معوقا و ا مي –أ

املصرفية و املالية للعلوم  .عمان- 2006 –اديمية

ي .3 الصورا غازي و هللا نصر أحمد الفتاح املشروعات: عبد

ن فلسط ة نقدية: الصغ ة ورؤ –غزة– 2005 –واقع

ن  .فلسط

املصرى .4 الصناعية التنمية و–بنك ة الصغ املشروعات

املصرى  لإلقتصاد أمل بارقة  .2009 –مارس-املتوسطة

سرج .5 املطلب عبد ن تنمية: حس سالمي ل التمو دور

إ مقدم بحث واملتوسطة، ة الصغ ” مؤتمر املشروعات

ا ا ودور سالمية قتصاديةاملصارف لتنمية

جتماعية مالل،“و ب سانية والعلوم داب لية ب ،

مايو  .2012 –املغرب،

ة .6 للف املركزى السودان نك ب صغر ل التمو وحدة ر تقار

 ).2013 -2011(من

النيل .7 حمد الطيب محمد املنعم عبد م-الدكتور تقو

السودان سالمي صغر ل التمو ة ةتجر الف خالل

للمؤتمر) 2010-2000(من مقدم بحث  الثامن العال ،

ل لالقتصاد  .2011-قطر–الدوحة–سالمي والتمو

ر و تنمية مجال  دولية تجارب .8 و املشروعات تطو ة  الصغ

 .2010 -املتوسطة

ا جامعة -   الدين نور  بكر أبو ع -  .س

ن أبو محمد ساملة -   .مصراتة جامعة قر

9. https://alborsanews.com/2017/05/18/1023219

مصطفى يم واملتوسطة-إبرا ة الصغ املشروعات .. مقال

دولية ند..تجارب ال ة  .تجر

10. Sudan’s Industry Development – Structures, Failures 

and Perspectives – Discussion Paper by: Dirk 

Hamsohm and Karl Wohlmuth – Unicersity of 

Bremen – Sudan Economy Research Group. 

للعام .11 صغر ل التمو وحدة ر شار– 2017تقر إن

صغر ل التمو  .مؤسسات

ة .12 الصغ التطبيق–املشروعات و ة العا–الرؤ د املع

اة الز  .السودان–لعلوم

الصغر  .13 شآت النمــوامل قاطــرة واملتوسطة ة والصغ ى

ى العر العمل ملكتب العام املدير ر تقر ، شغــيل لل الداعمــة

رة- القا والثالثــون، الثامنــة الـــدورة ي، العر العمل مؤتمر

 .2011/مايو/22-15مصر،–
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ل عة سر للعامقراءة صغر ل التمو   2019 سياسات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

رإ الطا الغفار عبد   يمان

  

العام سياسات تحقيق2019صدرت دفھ مس

النمو تحقيق مھ للمسا واملا النقدى ستقرار

للقطاعات ل التمو داف إس خالل من املستدام

يتعلق فيما دف س وكذلك بالسياسات  نتاجيھ

صغر ل التمو بقطاع اصة قاعدة-ا توسيع

ع و املا صغرالشمول ل التمو برامج شر ز ز

ع نتاجية الت التمو والتوسع واملتوسط والصغ

ل اصسلسال تمو ا القطاع دور ز عز و القيمة

الدفعلل وسائل إستخدام نحو يتحول و . ليك

تحقيق دف تنفيذو ا ل املخطط داف

شھ املع ملستوى ن تحس من للدولة اتيجية س

حدةوتحق وخفض جتماعية و قتصادية التنمية يق

صغرالعمل ل التمو ومؤسسات املصارف ع ، الفقر

 : ي ع

املنفذه %50توجيھ/1 ليھ التمو املحفظھ من قل ع

نتاجيھ ى(للقطاعات النبا ا شق والزراعھ الصناعھ

ى يوا  .وا

فتح/2 ع فقى شار ن وفروعستمرار نوافذ

وفقا فيھ،والعمل الر املناطق بنكيھ االت وو جديده

بالواليات يھ س ال ات   .للم

ا/3 ليز التمو املحافظ مھ املسا كةده ةاملش

ثمار س العالقةوالصناديق خفضةذات بمبادرات

صغر ل التمو رامج و الفقر   .مستوى

اد/4 عةز صول ا لفئاتفرص ل ةاملرأالتمو

التعاونيو  معيات وا الشباب وتنظيماتةشرائح

ن رفي وا ى يوا وا الزرا نتاج ن م اب أ

ن ج ر ا   .وجمعيات

إس/ 5 التوسع بخالفإستمرار ل التمو صيغ تخدام

ستصةاملرابح و املوازى والسلم السلم ناعمثل

واملشارك املوازى ستصناع ةاملقيدةرواملضاةو

جار ةقاولوامل   .ةو

نتاجي/6 للقطاعات ل التمو سلسلةتقديم ةع

باإلسواقةالقيم ا ط   .ور

بقبول /7 ام الل و ا تقدم ال ن التأم ضمانةوثائق

صغر ل س( التمو باإلضاف) ت ن التأم ات إةوشر

التقليديال غ والضمانات   .ةكمبياالت
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ع/8 ا عمال ز حث ا رشاديإستخدام ةوالتقنيةم

نةالوسيط للناشط الف سناد خدمات وتقديم

ً إ    .قتصاديا

عن/ 1 التقل سبة بتوظيف ام ل % 12ستمرار

مصرف ل ل العام املنفذةخالل لية التمو املحفظة من

ل املباشرلللتمو ل بالتمو ً سواء صغر ل التمو قطاع

صغ ل التمو ملؤسسات ملة الفردىبا ل التمو أو ر

حسب وذلك كة املش املحافظ ع أو ا لعمال

املركزي  السودان بنك من تصدر ال   .الضوابط

م/2 للقطاعاتةاملسا متخصصة محافظ ن و ت

ى يوا وا ى النبا ا شق زراعة من   .نتاجية

ل/ 3     التمو مؤسسات و صغر ل التمو مصارف ع

شار ن فتحصغر ع املا الشمول لتحقيق فقي

و  فية الر املناطق بنكية االت وو جديدة وفروع نوافذ

ديثةإ ا التكنولوجيا ات،ستغالل للم ً وفقا والعمل

بالواليات ية س   .ال

التمو إ/ 4 مؤسسات جميع باإل ل لزام ستعالمصغر

املعلوما وتوف ن دف املس عن ى ئتما يف توالتص

و بيانات قاعدة ع ة وماملطلو مف بمعيار ام ل

صغر ل التمو ائن ز  .حماية

مع/4 ل إعتماد التمو ملؤسسات السالمة وصغراي

ل التمو ومؤسسات ملصارف امليدانية ارات بالز القيام

ملت عةصغر املنظمةا واللوائح بالضوابط ام ل

صغر ل التمو مؤسسات  .لعمل

ل/5 التمو مشروعات ر وتطو لتنمية مراكز شاء إ

والصغ حاضنات واملتوسط وصغر ع نماذج عمل

التعليمية املؤسسات مع شراكة   .اعمال

املتعلقة السياسات مجال أعاله السرد و من

املا والشمول صغر ل التمو بقطاع اصة تم ا فقد

الــ سبة التمو % 12إرجاع املحفظة باملصارفمن لية

ذه ضمن الصغ ل التمو ذكر دون صغر ل للتمو

سبة ً (ال سبةبدال وال% 15عن الفائتھ السياسة

والصغ  صغر ل التمو املتوسطشملت ذا). و و

عام سبة ال ذه تحقيق بأن التذك من البد املقام

 ً أمرا س ل ن عام اأو م أ من ألسباب وذلك أنممكنا

ة كب ون ت ما غالبا ة السنو ع الودا إجما ادة ز سبة

إلجما صغر ل التمو سبة ادة ز ا مع يصعب

سبة ال ذا عت أن نرى لذلك ع، بقاء(الودا تم إذا

ا ا )عل لتحقيق املركزي البنك س اتيجية إس سبة

ة سنو سبة تحقيق التدرج مع محدد زم مدى ع

ً و  سبةصوال ال ذه أعداد. ل ادة بز سبة ال بدل س وأن

محددة سب ب نك و مؤسسة ل سنة ل ن   . املمول

عن صيغأما ار وتوجيھإبت صغر ل للتمو جديدة

نتاجيةع% 50 للقطاعات ةالصناع(قل

ملؤسسات) ةوالزراع ملة با ل للتمو ا م جزء و

واملح صغر ل كةالتمو املش عذاافظ لتنو يؤدى

ن ب العالقة تفعيل و يع و ل التمو وآليات الصيغ

ع ملة با ل التمو مجال واملؤسسات املصارف

تجاه فة م ست ول ن للطرف مرضية أسس

للمؤسسات ل التمو ساب إح ضمان مع ، املؤسسات

إجما من صغر ل التمو سبة من جزء واملحافظ

 . املحفظة

السياسات جاء نتاجية كما بالقطاعات تمام

فقي شار ن و ف الر خاصة صغر، ل التمو

ادة وز الوالئية ية س ال ات للم وفقا والبنوك باملصارف

ل وتنظيماتاتمو التعاونية معيات وا والشباب ملرأة

صيغ والتوسع نتاج، ن م اب وأ العمل اب أ

عالتمو  ن التأم وثائق وقبول املرابحة، غ خرى ل
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لفرض وء ال دون ملة با للضمان س ت الة و

املؤسسات ع ل البنوك التمو ملنح أخرى اطات إش

تم البديلة الطاقة ع مشار والتوسع ملة، ً ابا عمشيا

املستدامةحتياجات التنمية داف وأ ف و،الر

وإجرا نظم ة الرقابةاءتقو ر وتطو العمالء حماية ت

التص جودة ز عز و ييالذاتية ئتما سب ف وخفض

العاملية  دود ا إ  .ةمنالتع

 ً ديدة ختاما ا السياسات عض نالك انت وإن

ولكن يدة، السابق ا جاءت السياسات ذه أغلب

مردود ا ل ون لي جيد ل ش ا تفعيل ا ينقص ما ولكن

مقارنة.وا السياسة ذه التطور من الرغم وع

من صغر ل التمو قطاع إحتياجات م ف ا سابقا

دور  تفعيل و ة تحقيق ج واملصارف املؤسسات

جتماعية و قتصادية دافھ أخري أ ة ج إالمن ،

ل التمو مؤسسات ة تقو تماما أغفلت ا كسابقا ا أ

لل لإلستعداد اصغر دور تفعيل القادمة مرحلة

تتطلبھ السياسة الذي ع. ذه العمل بذلك ع و

وتقدم إستدامة أك بدور تقوم ي ل املؤسسات يئة

خالل من املال الشمول مجاالت أك خدمات

لياتالسياسات   :ةتيو

املؤسسات .1 وكمة ا بوضع تختص سياسات

م( بإختيار يتعلق فيما ووضعخاصة دارات جالس

دارات ذه ان دور) وتفعيل ر تطو بأن علما

تظل السياسة ذه وردت ال الذاتية الرقابة

وكمة ا أسس تحقيق مع امل تت لم إذا قاصرة

سس وحسب امل ل ش املؤسسات ذه

يدة ا     .العاملية

واملؤسسات .2 ات الشر عض ل تحو يع

و  ات لشر ة عالنا ع الودا تقبل مؤسسات

محفز  محددة أموالةأسس رؤوس ادة وز ،

رؤوس بقوة لتتمكن صغر ل التمو مؤسسات

املالية املوارد إستقطاب التوسع من ا أموال

ز ولتعز خرى ات وا املصارف من لية التمو

املالية ا   .مقدرا

السوق .3 نطاق بتوسيع للقطاع املوارد ادة ز يع

ع القطاعوتنو شمل ل ملة با ل التمو آليات

من جزء وإستخدامات تصاالت ات وشر اص ا

صغر ل التمو ات وشر مؤسسات أموال رؤوس

ا اد ز   .عد

ومؤسسات .4 ات شر شاء إ ع البنوك ل يع

اص ا القطاع يع و ا ل عھ تا صغر ل للتمو

جديدة مؤسسات شاء إ أن(ع من الرغم ع

القطاع دور ز عز السياسة داف أ من واحدا

اص   ).ا
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Abstract 
Islamic Microfinance Institutions offer many types 
of services to individuals and communities in an 
effort to sustain the economic development. 
Ideally, clients would have access to a coordinated 
combination of microfinance and other 
development services (financial inclusion services) 
to improve their businesses, income and assets, 
health, nutrition, education of children and social 
support networks ,hence  without integration and 
adaptation of  financial inclusion services  
agricultural projects can be  defaulted. This paper 
came out to empirically evaluate the role of 
adaptation and integration of Islamic financial 
inclusion services in improving and developing the 
agricultural projects, a topic barely studied in the 
literature. The paper statistically tested this 
hypothesis with data compiled from field 
interviews conducted with farmers from White 
Nile State. The paper used a unique data set 
consisting of more than 10 observations based on 
both quantitative and qualitative information on 
relationship between Islamic financial inclusion 
and agricultural projects development of 
microfinance projects. The paper found evidence 
that Alfal Microfinance institution adopted Islamic 
financial models, Mudarba ,Murabha and 
Mugawala all together in one time and adapted the 
Islamic financial models to cope with farmers and 

projects needs which improved  the growth of 
farmers inclusion and helped in improving their 
field capabilities through benefiting from mobile 
networks services outreach in field enterprises 
coordination and management. With these results, 
the paper provided evidence and gained some 
insight in the theoretical literature in that, in 
addition to Islamic financial inclusion, micro-
lenders and employees in Alfal Islamic 
microfinance practices appear to substantially rely 
on relationship driven information to decrease 
default rates. The paper recommends Islamic 
Microfinance Institutions to adapt, diversify and 
adopt Islamic financial innovations and Islamic 
financial inclusion to develop and sustain the 
agricultural projects. This would do well in 
identifying specific areas of concern where 
weaknesses arise that might limit the successful 
attainment of better default rate of the institutions 
and farmers. In addition to that, Alfal 
Microfinance Institution should update its 
financial inclusion systems rendered to its 
employees and clients so that they acquire the 
desirable skills to reduce its performance towards 
perfection. 
 
Key words: Islamic Financial Inclusion, Islamic 
Microfinance Institution, Agricultural 
Development 
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1.0 Introduction:  
Financial inclusion has become an increasingly 

important concern for a vast number of 

countries worldwide. At the same time that a 

fast-growing literature has emerged to examine 

its measurement, determinants, and impacts, 

governments have made promoting it a priority. 

For example, the World Bank’s 2014 Global 

Financial Development Report (GFDR), 

devoted to financial inclusion, reports that more 

than two-thirds of regulatory and supervisory 

agencies have been tasked with encouraging 

financial inclusion, and more than 50 countries 

have set formal targets. Last year the World 

Bank President announced a global target of 

universal financial access by 2020. (Sami Ben 

Naceur, Adolfo Barajas, and Alexander 

Massara, 2015). 

Microfinance Institutions offer many types of 

services to individuals and communities in an 

effort to sustain the economic development. 

Each 

service potentially plays a vital role in the life of 

a client. 

These services are often offered in isolation but 

in some cases efforts are made to coordinate 

different kinds of service to enhance 

accessibility and overall efficiency.  Ideally, 

clients would have access to a coordinated 

combination of microfinance and other 

development services (training services) to 

improve their businesses, income and assets, 

health, nutrition, education of children and 

social support networks .In general, 

Microfinance Unit of Central Bank of Sudan 

tends to favor microfinance institutions (MFIs) 

and organizations that offer an integrated 

approach to poverty alleviation as it   better-

rounded approach best serves the clients. 

Financial inclusion services can be offered to 

clients by coordinating the delivery of different 

sector services to the same people.  

The agricultural sector is the core of Sudan life 

and the main driving force for its economy even 

with the emerging oil sector. Sudanese economy 

is predominately agricultural with 70% of the 

population deriving their livelihoods in rural 

areas. Agriculture contributes 46% of the 

country's GDP and more than 90% of the non-

oil export earnings. In addition, it accounts for 

about two thirds of the employment and 

supplies about 60% of the raw material needed 

by the manufacturing sector. (Abdellatif Ijaimi, 

Abdelrazig el Bashir, El Fatih Ali Sidig, Hassan 

Mohamed Nour and Jack van Holst Pellekaan, 

2004) 

Agriculture will continue to be the main basis 

for sustained future national economic growth, 

increased food security, a substantial share of 

exports, and increased employment. A 

fundamental approach to reduction of poverty 

and sustaining food security will rest on the 

government ability to develop agriculture as the 



صغر ل التمو مارس–مجلة ول  Page 18  2019العدد
 

main vehicle for poor growth. The agricultural 

sector is also envisaged to play a major role in 

the post-peace period by generating 

employment opportunities and providing food 

security for the war affected populations.  Apart 

from its size, Sudanese agriculture is also very 

diverse and complex because of the range of 

agro-climatic environments under which it 

operates. Therefore, a wide range of policies, 

institutions and infrastructure will be needed for 

the sector to generate growth and achieve the 

poverty reduction objective. The sector's 

diversity is reflected in the different 

performance results from the major sub-sectors 

over the last 10 years. These sub-sectors face 

different problems, have substantially different 

prospects and make different contributions to 

poverty reduction. (Abdellatif Ijaimi, 

Abdelrazig el Bashir, El Fatih Ali Sidig, Hassan 

Mohamed Nour and Jack van Holst Pellekaan, 

2004). 

To enable financial inclusion for small farmers, 

the entire value chain needs to be understood 

and supported, and financial products have to be 

designed keeping in mind their unique needs. 

Bank of Khartoum believes that Islamic 

microfinance products can effectively reach 

small farmers in Sudan when customized to 

their needs. (Naeem, 2012) 

Bank of Khartoum and more six microfinance 

institutions  reaching small farmers through a 

series of capacity building projects and 

developing tools such as group financing, co-

operative, production-risk guarantees  and crop-

insurance products aimed at small-scale farmers 

since the year 2011. 

2.0 Literature review: 

2.1 Islamic Wholesaling Banks and 
Microfinance  
Bank wholesaling to MFIs in Sudan was first 

suggested by Unicons in 2006 to expand 

microfinance outreach. Unicons also suggested 

the adoption of a pilot wholesale project 

between banks to MFIs.  1  Recently the national 

Comprehensive Microfinance Strategy (2013–

2017) encouraged banks to increase the volume 

of wholesale finance to MFIs and to provide 

microfinance services via joint portfolios.2  

The wholesale lending market in Sudan is 

wholly Islamic, relatively young but growing 

faster than Ethiopia’s wholesale lending market. 

The Sudanese commercial banks entered into 

microfinance lending as a result of CBOS 

mandatory lending conditions, stipulating that 

they should allocate not less than 12% of the 

total banking portfolio to the microfinance 

sector, directly to individuals or groups of 

clients, or indirectly through wholesale lending 

to MFIs. This condition of social priority is 

meant to meet the social objectives of Islamic 

banking, and to contribute towards poverty 

                                                             
1 Unicons, 2006, "The Vision for the Development 
and Expansion of the Microfinance Sector in Sudan", 
op. cit., p. 56. 
2 Higher Council of Microfinance, HCMF, 2013, 
National Microfinance Comprehensive Strategy, 
2013–2017, op. cit.  
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reduction among the economically active 

population.  

The wholesaling market in Sudan is CBOS-led. 

The wholesale lending programmes in Sudan, to 

date, are dominated by the CBOS and shared by 

commercial banks, SMDC, and partnership with 

IDB.  As of May 2014, out of SDG 328 million 

funds allocated for microfinance by the MFIs, 

the share of self-employed financial resources 

was 14%, the CBOS share 53%, the Islamic 

Development Bank/CBOS partnership share 

18%, the Sudanese Microfinance Development 

Company (SMDC) 10%, and commercial banks 

5%.3  

Since 2007 Sudan has used different modes of 

wholesale finance to MFIs. These modes include 

Qard Hassan (the benevolent loan) and 

Musharaka (equity participation) and are 

lenient, which is why they were suitable at the 

early stage of the development of MFIs. 

Nevertheless, since 2011 the CBOS has only 

used the restricted Mudaraba (Trustee 

Financing) contract (see the Box below).  

The CBOS standard restricted Mudaraba 
wholesale lending contract 

Restricted Mudaraba is an agency joint 
venture/limited partnership which involves two 

                                                             
3 CBOS/MFU Monthly Report, May 2014; Ibrahim 
Badr El Din A. 2012, Characteristics of 
Microfinance Wholesale lending.... ibid. 
  

 

 

parties: the bank which owns the money, and the 
institution acting as a partner/entrepreneur, who 
uses his/her skills. The CBOS uses the restricted 
Mudaraba contract to extend wholesaling 
finance to MFIs via equal instalments; to be paid 
when 80% or more of each instalment is 
distributed according the constraint mentioned in 
the contract. 

The receiving MFI should have a clear project 
plan which specifies (among other things) the 
maximum loan and the types of activities. 
Moreover, the MFI should group all clients and 
insure all individual projects with the relevant 
insurance company. The MFI should also supply 
the CBOS with monthly records and accept a 
field visit by the CBOS to see the progress in the 
field. Each volume of finance targets a certain 
number of clients and certain percentage of 
women. The contract also sets a certain 
percentage of the Mudaraba fund for the MFI to 
cover the follow up cost, determines the types of 
guarantees, and specifies the distribution of 
profit, which is made on an equal basis (50% for 
the MFI and 50% for the CBOS). If the profit 
exceeds 20% of capital, 80% of the excess will 
be distributed to the MFI and 20% to the CBOS.  
Other conditions include the manual and 
electronic registration of clients in a Client 
Registry. 

(Source: restricted Mudaraba contract, 
CBOS/MFU). 

Finally, although the Framework and the CBOS 

policies encourage banks to participate in MFI 

equity to improve capital adequacy and 

stimulate the wholesale market for MFIs, there 

has been no participation in this field to date, 

with the exception of Al-Ebdaa' Microfinance 

Bank, a foreign microfinance bank that managed 

to generate capital from the Farmers’ 

Commercial Bank, in addition to local social 

investors.  
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Microfinance Wholesaling Via Portfolios  
The Sudanese experience in the microfinance 

wholesale field includes different microfinance 

portfolios for a limited period (usually three 

years, extendable) with capital shared by banks, 

local donors (such as Zakat Fund) and the 

CBOS. In Sudan the wholesaling finance via 

portfolio is of two types:  

 To combine different financial resources 

from different financial institutions, 

including the CBOS, to finance a 

specific national microfinance project 

considered necessary for poverty 

alleviation, especially in rural areas;  

 Microfinance portfolios targeting some 

microfinance segments of the 

economically active population such as 

graduates, rural women, graduates of 

technical and vocational training, 

craftsmen, etc. 

The following Box shows the major features 

of interest-free microfinance portfolios in 

Sudan. 

The major features of interest-free 

agricultural & non-agricultural microfinance 

portfolios 

 

The Sudanese microfinance experience is 

creative in the formulation of interest-free 

microfinance portfolios. These portfolios are 

encouraged by the CBOS as one means of 

enhancing microfinance for different clients and 

target groups such as graduates or rural women 

or even technical training graduates. The CBOS 

usually encourages banking portfolios, not only 

in microfinance but also in other priority sectors 

such as agriculture or Arabic gum exports. 

Sometimes, certain concessions are made to 

banks that contribute to these portfolios. A 

concession might be the exemption of the 

contribution from the reserve ratio by the same 

amount of the contribution in the portfolio, or 

counting the portfolio as part of the mandatory 

12% to be allocated to the microfinance sector 

by each bank. Although the CBOS encourages 

banks to formulate or enter into portfolios, the 

portfolios are always initiated by the CBOS and 

it is up to each bank to decide whether to 

contribute or not.   

The following shows how the portfolios are 

formulated and administered: 

1. Formations of Agricultural Portfolios  

 

The Central Bank on the agreement of some 

banks approves the formulation of agricultural 

portfolio (or consortium) 

 

The Central Bank share in the portfolio and a 

member in the BOD, reporting to the Governor 

or the concerned department. 

 

Not all capital-sharing banks are member of the 

BODs, one bank is chosen to be the President of 

the BOD. This bank should be a sharing bank, 

but might not be a lending bank. 
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2 Functions of the Shareholders Council: 

Put down the major polices,  

Recruit the BoDs,  

Approve the annual report and the profit 

distribution. 

Approve profit distribution 

 

3. Role of the Lending Bank(s): 

Supervision of the portfolio & lending to clients 

in accordance with the agreed polices and 

lending regulations 

Apply rules and regulation from the BODs 

Determine the annual plans in accordance with 

the direction of the BODs and follow-up its 

implementations 

 Control the portfolio-related financial side, and 

deliver the Operational Reports financial 

statements to the BODs 

Functions of the Shareholders Council: 

 

Lay the major polices,  

Recruit the BoDs,  

Approve the annual report and the profit 

distribution. 

Approve profit distribution 

 

Role of the Lending Bank(s): 

Supervision of the portfolio & lending to clients 

in accordance with the agreed polices and 

lending regulations 

Apply rules and regulation from the BODs 

Determine the annual plans in accordance with 

the direction of the BODs and follow-up its 

implementations 

 Control the portfolio-related financial side, and 

deliver the Operational Reports financial 

statements to the BODs 

One famous microfinance portfolio is the 

Graduates' Project Financing Portfolio. This 

successful portfolio started in 2012.  It is a joint 

portfolio between the CBOS and other banks 

and is administered by two leading banks, the 

Farmers’ Commercial Bank and the Saving and 

Social Development Bank, with a capital of 

SDG 100 million (equivalent to approximately 

US$ 20 million). 

Graduates’ Projects Financing Portfolio 2012 

The Graduates’ Projects Financing Portfolio is 

meant to provide lending opportunities to 

graduates as a target microfinance group.  It is a 

joint portfolio between CBOS and other banks, 

to be administered by two leading banks (the 

Farmers’ Commercial Bank and the saving and 

Social Development Bank) with capital of SDG 

100 million. By August 2014, SDG 56.6 million 

had been paid, out of which SDG 36 million was 

paid by the CBOS. The total return is SDG 7 

million, and repayment is 93%.   

By the end of August 2014 around 3366 

graduates’ projects in 15 states had been 

financed. The portfolio uses the Comprehensive 

Insurance Policy as a guarantee. The sectors 

covered are agriculture (38%), commerce (29%) 
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services (18%), and industrial (1%). Finance 

covered 38% of agricultural projects.  

This portfolio encourages new projects such as 

fishing and protected planting and medical 

laboratories. The major constraints are high 

taxes and local fees, the high cost of licences 

and raw materials and inadequate capital, 

compared with the demand for loans from 

graduates. 

(Source: Graduate Project Financing Portfolio, 

2012) 

AMAN Portfolio (a consortium of private sector 

banks & Zakat fund) is also one of the 

microfinance portfolios. Around US$ 40 million 

finance administered by Bank of Khartoum were 

allocated for microfinance projects. In addition, 

the CBOS microfinance experimental wholesale 

program started 2007 as Musharaka program 

(joint partnership where two or more persons/ 

institutions combine both their capital and 

labour together to share the profit) with eight 

banks and two MFIs. By 2012 US$ 168 million 

were allocated in this program.   

One of the most successful microfinance 

portfolios is the CBOS and Islamic 

Development Bank of Jeddah portfolio. This 

portfolio is allocating SDG 93.8 million on a 

wholesale lending-base via restricted Mudaraba 

to 10 MFI (Baraa’, SDF/Khartoum, 

SDF/Kassala, Al-Anaam, PASED, Al-Gezira, 

Al-Shabab, Al-Watania, SRDC and Blue Nile). 

See Box 4.4. The portfolio is part of the 

CBOS/IDB partnership agreement to allocate 

US$ 59.5 to technical assistance, wholesale 

lending, IT programs and exposure visits to 

MFIs. 

The wholesale lending under the CBOS/IDB 

Partnership 

In the CBOS/IDP Partnership model program 

the current portfolio is SDG 80 million, 

Portfolio at Risk, PaR (> 30 days) is 2.83 and 

more than 32 thousand clients were covered  

(47% are women). The average loan size is only 

US$ 437. The distribution of finance according 

to sectors is as follows: Agriculture 21%, 

Industry 13%, services 19%, commercial 37% 

and others 8%.  

(Source: CBOS/IDB Partnership Management 

Unit, Consolidated Report August 2014) 

Another comprehensive wholesale program is 

linking farmers in traditional agricultural rain-

fed states to all markets via a wholesale lending 

portfolio (see Box 4.5). This national 

microfinance project is meant to cover half a 

million farmers in the coming years. The 

program started with finance from the AMAN 

portfolio in 2011. Working with the same 

stakeholders (in addition to Sudanese 

Microfinance Development Company, SMDC), 

the 2012 and 2013 versions were financed by the 

CBOS and Bank of Khartoum.  

Linking small farmers in the traditional rain-

fed agriculture to markets 
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To aim is to improve financial inclusion of rural 

farmers in rural areas, to empower small farmers 

and strengthen food security, to consolidate 

value chain and to change farmers from food 

subsidy to food self-sufficiency. The Bank of 

Khartoum, supported by the CBOS and other 

banks funds, finances the rain-fed agricultural 

sector to grow sesame, beans, sorghum, and 

millet, and to link farmers in traditional 

agricultural rain-fed states to all markets (crop 

market, crop insurance market, extension 

services - seed selection, fertilizer usage, 

harvesting techniques etc.). The State ministries 

provide extension services sponsored by the 

CBOS. Shiekan Insurance Company insured the 

product, the United Nations World Food 

Program (WFP), provides food for farmers, and 

the Strategic Reserve Corporation of the 

government act as a buyer of last resort. The 

WFP also buys the surplus product for its own 

program of schools and food for work.   

The project started in 2011 with the target of 

100,000 farmers in nine states via four banks: 

Agricultural Bank of Sudan, Saving and Social 

Development Bank, Family Bank and Khartoum 

Bank. Finance from AMAN banking and Zakat 

Portfolio including a share from the CBOS. 

Repayment was 80%. The major problems were 

identified as the selection of the target group and 

weak coordination among stakeholders. 

These constraints were overcome in 2013 when 

160,000 rural farmers (135,000 in small rural 

agriculture and 25,000 raising animals) were 

targeted in seven states. Finance of SDG 36 

million was made via SMDC, a company shared 

by the CBOS and the Ministry of National 

Economy in addition to other donors, plus SDG 

20 million from Khartoum Bank and other banks 

(Bank of Agricultural Bank of Sudan, 

Commercial Farmers Bank, Saving and Social 

Development Bank).  

Other stakeholders are the same, but the 

National Insurance Company replaces Shiekan 

Company.  

(Source, CBOS/MFU) 

Another wholesale microfinance project via 

partnership funding is the Agricultural Bank of 

Sudan Microfinance Initiative, ABSUMI. This 

pioneering pilot project in May 2011 was 

financially supported by the ABOS, IFAD and 

the CBOS in both North and South Kordofan 

State (see the Box below).  

The Agricultural Bank of Sudan 

Microfinance Initiative, ABSUMI 

The ABSUMI Model started in 2011 and 

targeted one million households across Sudan 

over a decade. Small loans of around SDG 672 

(around US$ 130) were made to rural farmers 

based on Murabaha and Musharaka to perform 

agricultural activities (95% livestock fattening, 

1% small agricultural activities and 4% income 

generating activities). The pilot project in 2011 

reached 119, 88 households via 677 women's 

groups with SDG 13 million total lending and 

SDG one million small saving mobilization.  
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By March 2014 ABSUMI had reached more 

than 25,000 members through 1,439 women 

groups in five units in five states. SDG 39 

million (US$ 6.8) were disbursed, and the 

average loan was SDG 930 (US$ 163) with a 

repayment of 100%. ABSUMI also had 

mobilized a saving worth of more than SDG 

three million by March 2014, up from 42,000 in 

October 2011. The number of savers is more 

than 27,000 compared with only 1000 during the 

same period the previous year. UBSUMI has 

employed 87 youth. The extension is largely due 

to the success of the pilot project and the 

enthusiasm of the stakeholders to expand to fill 

in the gap between demand and supply of 

microfinance services in rural areas. Due to 

these successes, huge up scaling of ABSUMI is 

underway.  

Source: Central ABSUMI Unit, Agricultural 

Bank of Sudan. 

2.2 Technology Transfer and Extension 
 
1. Extension is the responsibility of the 

individual states as part of their responsibility 

for agriculture and livestock services.  The new 

national strategy for agriculture launched in 

2001, and the recognition that extension is a 

critical factor in improving agricultural 

production and food security, led to the resulting 

of the Extension Department into a Technology 

Transfer and Extension Administration (TTE) 

which has the task of modernizing agriculture, 

increasing crop yields and the quality of 

production, improving farmers’ income, 

achieving sustainable use of resources and 

sustainable production.4  

 The TTE plans to establish network which 

administrations in the state ministries 

responsible for agriculture (9 of which have 

been already established in Southern Kordofan, 

West Nile and Upper Nile) and, working with 

the states, ARC and universities, will facilitate 

the transfer of technology to farmers.  Several 

central government centers for technology 

transfer and 50 extension stations (with federal 

and state financing) connected with the 

government agricultural schemes (such as the 

large irrigation schemes) will be established.  

Plans are in place to have 10 Transfer and 

Farmers Training Centers by 2006 and to have 

2000 demonstration farms.  It is also planned to 

merge extension services for rain fed and 

irrigated crops. (Abdellatif Ijaimi, Abdelrazig el 

Bashir, El Fatih Ali Sidig, Hassan Mohamed 

Nour and Jack van Holst Pellekaan, 2004)   

TTE has four main thematic programs, namely 

improving crop productivity, promotion of 

improved seeds, integrated mechanization, and 

rural women development.  It is worth focusing 

on the seeds program to demonstrate TTE’s 

work in facilitating the availability of an 

important technology for farmers.  Only an 

estimated 10 percent of farmers use certified 

seeds.  Improved seed technology is essential for 

                                                             
4 There is a similar body in the Ministry of Animal 
Resources and Fisheries called the Administration of 
Extension and Pastoralist Development. 
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bridging the gap between yields in 

demonstration trials and farmers’ fields.  Until 

recently, seed production and certification was 

handled by the central government through the 

Seed Unit of the Extension Department in the 

Ministry of Agriculture and Forestry.  It was an 

inefficient operation.  Seeds were not good 

quality or disease free; they were also expensive.  

National seed production was limited to field 

crops, while horticultural crop seeds were 

usually imported.5  In a move to improve 

production of good-quality seed and boost the 

use of improved seed, the Seed Multiplication 

Department in the Ministry of Agriculture and 

Forestry was semi-privatized in 2000 and 

entrusted to a new joint (public-private) 

ownership company.  The government donated 

physical assets to the newly formed Arab 

Sudanese Seed Company representing a share of 

42 percent of the company’s capital.  The 

remainder was financed by the Arab Authority 

for Agricultural Investment and Development 

(AAAID), Al Aktan Company, and the Farmers’ 

Bank.  Responsibility for seed certification and 

oversight was retained by TTE. (Abdellatif 

Ijaimi, Abdelrazig el Bashir, El Fatih Ali Sidig, 

Hassan Mohamed Nour and Jack van Holst 

Pellekaan, 2004) 

 

                                                             
5 Except for the traditional Mloukhieh and okra. 
(Abdellatif Ijaimi, Abdelrazig el Bashir, El Fatih Ali Sidig, Hassan Mohamed Nour and 

Jack van Holst Pellekaan, 2004)  

 

2.3 Agricultural Credit: 

Lending to the agricultural sector occurs through 

both formal and informal credit channels. 

Although informal credit is an important source 

of finance for agriculture, because of data 

constraints, it was not considered in this section. 

Lending directed specifically to the needs of the 

agricultural sector started with the formation of a 

government-owned Agricultural Bank of Sudan 

(ABS) in 1957.  It currently has 91 branches.  

About 90 percent of ABS loans go to the 

agricultural sector which is an increase on past 

performance.  Loans mainly finance activities in 

irrigated and rainfed agriculture, providing about 

20 percent of farmers’ total credit demand.  The 

other major sources of credit for the sector are 

the commercial banks. There are also other 

sources, such as the Sudan Cotton Company 

(SCC), which has more recently taken 

responsibility for the bulk purchase of inputs for 

cotton farmers, with guarantees from the 

government.  Fertilizer is provided on credit to 

farmers through the Sudan Gezira Board.  

This paper is trying to assess the relationship 

between the 
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growths of Islamic financial inclusion services 

and the agricultural development in the White 

Nile state, Al-Dweim locality. As to have a 

systemic answer for this relation, the study 

adopted both primary and secondary data 

collection to assess this relationship. 

3. The topic: Islamic Financial Inclusion for 

Agriculture Development 

3.1 Data Sources: 

The study used both primary and secondary 

sources of data: 

3.1.1 Primary Source of Data:  

3.1.1.1 Questionnaire:  

Field survey by using the questionnaire sampling 

techniques in the While Nile State to have a clear 

understanding for telecommunication role in 

facilitating and easing Islamic financial services 

management for small farmers based delivery 

model. A valid and reliable research instrument 

(Questionnaire) developed to get information 

from field. 

3.1.1.2 Secondary Data Sources:  

Extensive secondary research conducted about 

telecommunications networks outreach in Sudan 

including the area of the study, current outreach, 

in defaults rates and the use of mobile phones in 

Islamic microfinance operations in the AL-Fal 

Microfinance Company. The study used reports, 

internet and other related secondary source of 

data. 

3.2 DISCUSION: 
This section is divided into two sections, section 

one discusses the finding of questionnaire and 

section two discusses the findings of the annual 

telecommunication network report. 

3.3 Characteristics of Respondents 
Field work for this study was undertaken in the 

White Nile and Khartoum states from September 

to October 2018 via structured questionnaire with 

137 persons from various sectors, the main 

objective from structuring questionnaire was to 

weight the Islamic financial inclusion services 

influencing development in agricultural projects. 

3.4 Questionnaire  
A questionnaire distributed to 137 persons from 

all of the AL-FAL Microfinance Company to 

assess the relationship between the Islamic 

financial services provision and agricultural 

development in South El-Dweim. The respondents 

were active poor clients. The first part of the 

client’s questionnaire focused on   personal data 

including ages, academic qualifications and 

careers. 

The second part of the clients’ questionnaire 

focused on the levels of Islamic financial 

services provided to them. 
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Table No (1): Distribution by Gender 

Male Female Total 

104 33 137 
 
Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

Graph (1) : Distribution by Gender 

 
 

Age 
18-25 26-35 36-45 46-55 < 55 

12 55 32 26 12 

 
Graph No. 2 Age respondents 

 

 

Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 
 
 
Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

From table 2 and Graph 2 , the majority of 
respondents ages were between 26-35 ages , this 
means the majority are of respondents are youths 
who are the most using mobile devices in Sudan. 

Table No (3) : Careers of The Respondents 

Employee Farmer Student Others 

32 86 10 9 
 

Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

Graph No. 3 Careers of the Respondents 

 

 
 

 

From table 3 and Graph 3, the majority of 
respondents are farmers, who are the major 
targeted persons with Islamic financial products. 
Table No (4): Islamic financial products 
provided by microfinance institutions 
contributed in increasing the rate of financial 
inclusion of farmers. 

Agree Agree to some extent Do not agree 

135 2 0 

 

Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

Table No ( 4) and Graph No ( 4) shows the 
majority are agreeing that the Islamic financial 
products provided by microfinance institutions 
contributed in increasing the rate of financial 
inclusion of farmers. 

Table No (5): Mobile telecommunication 
network expansion helped in increasing the 
services of farmers’ inclusion 

Agree Agree to some extent Do not agree 

137 0 0 
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Graph No (5) :Mobile telecommunication 
network expansion helped in increasing the 
services of farmers’ inclusion 

 

 

 

 
 

Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

Table No ( 5) and Graph No ( 5) shows that all 
the respondents are agreeing that the Mobile 
telecommunication network expansion helped in 
increasing the services of farmers’ inclusion. 
 
 
Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

Table No (6): Use of mobile phone operations 
need to develop networks and applications to 
serve the small farmers in the South Al-Dweim 

Agree Agree to some extent Do not agree 
137 0 0 

 

Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

 
Table No ( 6) and Graph No ( 6) shows all the 
respondents are agreeing that the use of mobile 
phone operations need to develop networks and 
applications to serve the small farmers in the 
South Al-Dweim. 
 
 
 

Table (7): The development of 
communications methods between farmers 
helped in reducing financing risks 

Agree Agree to some extent Do not agree 

99 38   

 

 

 

Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

Table No (7) and Graph No (7) shows the 
majority are agreeing that the development of 
communications methods between farmers 
helped in reducing financing risks. 

Table (8): The development of 
telecommunications services increased the 
outreach of Islamic financial services amongst 
farmers. 

Agree Agree to some extent Do not agree 

133 4 0 

 

 

 

Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

Table No (8) and Graph No (8) shows the 
majority are agreeing that the development of 
telecommunications services increased the 
outreach of Islamic financial services amongst 
farmers. 
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Table No (9): The improvements of 
telecommunications services achieved a 
significant development in Agriculture in 
South Al-Dweim project 

Agree Agree to some extent Do not agree 

136 1 0 

 

 

Source: Calculations Based on Survey Data 
(2018). 

Table No (9) and Graph No (9) shows the 
majority are agreeing that the improvements of 
telecommunications services achieved a 
significant development in Agriculture in South 
Al-Dweim project. 

3.5 Network performance indicators in 
Sudan: 

Table No (10): Mobile phone subscribers 
(prepaid + postpaid): (Internet use postpaid) 

Company 2015 2016 2017 

Zain 11,909,149.00 12,587,509.00 13,572,301.00 

MTN 8,467,339.00 7,490,892.00 7,643,356.00 

Sudani 7,562,019.00 7,728,892.00 7,428,482.00 

Total 27,938,507.00 27,807,293.00 28,644,139.00 

 
 
Source: Sudan National Telecommunication 
Authority Annual Report 2017. 

Table 10 shows that, the subscribers of mobile 
phone in Sudan are rapidly increasing during the 
last three years, this can mean expand the chance 
to provide more Islamic financial services. 

 

Table No (11) Internet Usage: 

 

Company 2015 2016 2017 

Zain 5.463.096 3.587.298 4.669.990 

MTN 3.835.958 3.884.728 4.493.131 

SUDANI 2.350.000 2.733.000 3.200.140 

TOTAL 11.649.054 10.205.026 12.363.261 
 
Source: Sudan National Telecommunication 
Authority Annual Report 2017. 

Table 11 shows that, the subscribers of mobile 
phone in Sudan are rapidly increasing during the 
last three years, this can expand the chance to 
provide more Islamic financial services, but 
there is no data found to indicate the 
subscription classified by specific areas. 

Table No (12) Mobile Sims Registry Statistics 
until 31 December 2017 
 

Company ZAIN MTN Sudani Total 
Active Numbers 12.862.857 7.626.366 7.330.728 27.819.951 
Registered 
Numbers 

12.862.857 7.626.366 7.330.728 27.819.951 

National ID 
Verification 

9.057.288 5.396.150 6.289.482 20.742.920 

Registered 
without National 
Id verification 

3.805.569 2.230.216 1.041.246 7.077.031 

The rate of 
national ID 
verification 

70% 71% 86% 76% 

 

Source: Sudan National Telecommunication 
Authority Annual Report 2017. 

Table 12 shows that, the volume of registered 
subscribers of mobile phone in Sudan. The total 
rate of registration through the national ID is 
76%, it means there is still 24% of the total 
subscribers are lagging behind, so they may be 
exposed for further financial exclusion as the 
opportunities of financial inclusion can increase 
after they finalize their registration through their 
national IDs numbers. 
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3.6 Financial Performance Summery of Al-
FAL Islamic Microfinance Company 

Table 12: Islamic Agricultural 
Microfinance Provided by AL-FAL MFC 
in South Al-Dweim Projects, Sudan, White 
Nile State 

Portfolio Status Area 
No of 

farmers 
Sector 

Fund 
owner 

Portfolio in 
SDGs 

2017 

1 cleared WNS 1062 Agri JSJB 22,811,925 

2 cleared WNS 1266 Agri JSJB 19,845,000 

2018 

3 Subsisting WNS 156 Agri JSJB 3,955,000 

4 Subsisting WNS 236 Agri JSJB 21,666,500 

5 Subsisting WNS 5000 Agri JSJB 28,000,000 

6 Subsisting WNS 180 Agri JSJB 9,500,000 

 

Source: AL-FAL Microfinance Company report 
2018 

Table 13 shows that, the volume of Islamic 
agricultural portfolios status, with areas, number 
of farmers included, sector, fund owner and 
portfolios. 

Table No (14): The growth of Agricultural 
Islamic Microfinance Portfolios and Farmers 
Inclusion during the last three Years. 

Year No of Framers Portfolio volume 

2016 100 3,000,000 

2017 4701 38,656,945 

2018 6320 65,121,500 
 
 
Source: AL-FAL Microfinance Company report 
2018 

Table 13 shows that, the volume of Agricultural 

Islamic Microfinance portfolios and farmers 

Inclusion is leveraging during the last three 

years beside the increasing of the mobile 

networking coverage, this explains there is a 

positive relationship between the agricultural 

development and the Islamic financial inclusion. 

5. Conclusion 
 

This section presents the summary, conclusions 

and recommendations of the study. The 

summary focuses on the findings in relation to 

the objectives of the study it intends to achieve. 

The summary is followed by the conclusion, 

which is also based on the findings of the study 

and the recommendations. 

5.1 Summary of major findings 

5.1.1 Findings on the Relationship 
between the Islamic Financial Inclusion 
and Agricultural Development. 

 
Findings focus on the fact that there is a 

positive relationship between Islamic 

financial inclusion and agricultural 

development in South El-Dweim, White Nile 

Sate. The outreach of mobile network 

supported farmers to communicate easily; it 

helped them to keep care of their farms and to 

avoid any field practices risks. This situation 

encourages Islamic Financial Institutions to 

leverage their financial portfolios at that area. 

 

 

 

5.2 Recommendations 
 

5.2.1 The Sudanese rural areas need more 

mobile networking coverage to enable farmers 
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to have easy access to Islamic financial 

services , without expanding the mobile 

networking coverages the use of mobile 

phones will not enable others rural framers to 

have access to digital Islamic financial 

services. 

5.2.2 The current mobile services platforms 

need to qualify the service to suit the need of 

rural farmers in using advance mobile 

applications for extra Islamic agricultural 

services. 

5.2.3 Rural farmers need more awareness 

about the importance of mobiles phone 

numbers registration through the national ID 

numbers to be included with in the official 

financial systems in Sudan. 

5.2.4 Strong coordination between the Islamic 

banking sector and the telecommunication 

sector is high needed to enable the Islamic 

financial inclusion plays the role of 

developing the agricultural development. 

References 

 

1. Abdellatif Ijaimi, Abdelrazig el Bashir, El 
Fatih Ali Sidig, Hassan Mohamed Nour 
and Jack van Holst Pellekaan Sudan 
Poverty Reduction & Programs in 
Agriculture [Report]. - Khartoum: FAO, 
2004. 

 

2. AL-FAL Microfinance Company [Report] - 
Khartoum, October 2018 

 

3. CBOS/MFU Monthly Report, May 2014; 
Ibrahim Badr El Din A. 2012, 
Characteristics of Microfinance Wholesale 
lending.... ibid. 

 

4. Higher Council of Microfinance, HCMF, 
2013, National Microfinance 
Comprehensive Strategy, 2013–2017, op. 
cit. 

 

5. Naeem Kashif Innovations in Islamic 
Microfinance for Small Farmers in Sudan 
[Report]. - Khartoum: CGAP, 2012. 

 

6. Sami Ben Naceur, Adolfo Barajas, and 
Alexander Massara Can Islamic Banking 
Increase Financial Inclusion [Journal]. - 
Middle East and Central Asia : Zeine 
Zeidane , 2015. - 31 : Vol. 15. 

 

7. Sudan National Telecommunication 
Authority Annual Report 2017 

 

8. Unicons, 2006, "The Vision for the 
Development and Expansion of the 
Microfinance Sector in Sudan", op. cit., p. 
56. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



صغر ل التمو مارس–مجلة ول 2019العدد  Page 33 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صغر ل التمو مارس–مجلة ول 2019العدد  Page 34 
 

مركــــزة نقـــاش   ورقــة

إســــتخـدام  فـــــــرص

}الكمبيالـــة{   

صغــــر ل التمو أقساط لسداد ً ا وص الضمان لشيك  بديال

 

ـــداد محمد :إعـ يوسف    عمان

صغـــــر ل والتمو عمال ادة ر شاري   إس

عــــــا املحدودةمدير صغر ل التمو دمات املثال شركة   م

 

ــــة   مقدمــ

ن ب للتعامالت أساسية أداة النقدية وراق عت

ة التجار العمليات خاصة و معظم. الناس أن إال

يحتفظون ال السائلة _ غالبا_ التجار بالنقود م خزائ

ا ثمار إس إ . بدون غالبا أون ي م فإ . ئتمانلذلك

زمنية ة ف ي املش أو املدين منح صورة ون ي والذي

ة املطلو القيمة ا عد باإلئتمان(سدد عرف ما ذا و

املداينة تنظم). أو ندات مس إ اجة ا شأت لذلك

ة التجار باألوراق سميت ة، التجار عمال و. ذه

س و النقود مثل املالية وراق عن تختلف مبالطبع

نة ز ا وأذونات   .والسندات

ا وخصائص ة التجار وراق   :أنواع

وك ص ة التجار ة(وراق مكتو قابلة) محررات

طالع بمجرد الدفع ستحق نقديا حقا تمثل للتداول،

تقديمھ( ل)بمجرد طو أو قص أجل عد أو وجرى. ،

وفاء كأداة ا قبول ع الكمبيالة،. العرف ا وأنواع

ا م وأ املھ والسند ي ذ والسند   6:الشيك،

أوضاع) محرر (صك: الكمبيالة .1 وفق مكتوب

للتداول  قابلة القانون، ا حدد لية، وتتضمن. ش

م أطراف، عليھ: ثالثة وب وامل الساحب،

من. واملستفيد مشروط غ بالدفع أمر ا ف تم و

من مبلغا يدفع بأن عليھ وب امل إ الساحب

الطرفا إ طالع، بمجرد أو محدد خ تار ملال

الصك حامل أو املستفيد و و   .الثالث

صك: الشيك .2 أوضاع) محرر (و وفق مكتوب

من ون م و و التجاري، رف ُ الع ا عل إستقر لية ش

الشيك صاحب من صادر أمر ا وف أطراف، ثالثة

و و عليھ وب م آخر طرف إ الساحب و –و

ا ا البنك–لةذه يدفع بأن وذلك البنك،

                                                             
_ الكمبیالة، السند والشیك بحث في _ أمل المرشدي  6

 2016 یولیو
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املستفيد، و و الثالث للطرف املال من مبلغا

أو حاملھ أيضا س طالع،” ألمره“و عند وذلك

الشيك تقديم بمجرد   .أي

ي .3 ذ خاص :السند ل ش مكتوب صك و

فقط ن طرف يتضمن و و للتداول، وفيھ. قابل

املدين د السند(ع من) محرر مبلغ املالبدفع

إلذن أو ألمر محدد ميعاد أو طالع بمجرد

املستفيد و آخر عن. ص السند ختلف و

أداة عت و فقط، ن طرف يتضمن أنھ الكمبيالة

و طالع، بمجرد السداد ستحق ان إذا وفاء

النقود مقام يقوم الة ا إئتمان. ذه أداة عت و

للوفاء أجال تضمن دفع(إذا خأي تار القيمة

بھ). محدد العمل اري ا و ي ذ والسند

البنوك   .مجال

ة التجار وراق   :خصائص

ق .1 بطر أو التظ ق بطر الناس ن ب للتداول قابلة

املباشرة   .املناولة

دفع .2 تتضمن ا أل املال من مستحقا قدرا تمثل

لصا محدد وقت و ن مع أصل من ن مع مبلغ

آخر   .مستفيد

عد .3 أو الطلب بمجرد للدفع مستحقا دينا تمثل

أحد ا يضع أن ا حامل ستطيع بحيث أجل

ھ لصا ا تحصيل غرض   .البنوك

ة التجار وراق ا تؤد ال قتصادية   :الوظائف

ومتوسط )1 قص لإلئتمان أداة ة التجار الورقة

تاجر، من بضاعة يت إش إذا فمثال جل؛

كمبيالة اوأعطيتھ بمبلغ الوفاء ستحق ھ لصا

ة3عد بف إستفدت أنك ذلك فمع ر؛ أش

ملدة البضاعة3إئتمان بيع ا ف يمكنك ر، أش

للتاجر الكمبيالة قيمة سداد ثم ح ر وتحقيق

املحدد  .جل

ا )2 الك إس إ يؤدي ة بك النقدية وراق تداول

للسرق أو للضياع ا عرض إ باإلضافة  .ةسرعة

ف )3 لإلقتصاد، ى ك مية أ ا ل ة التجار وراق

إئتمان وأداة وفاء   .أداة

ي السودا القانون   7:الكمبيالة

ة التجار وراق م أ من واحدة الكمبيالة من.. عــد بل

العالم من واسع نطاق ع وتداوال إستخداما ا . أقدم

ا أ ع الكمبيالة ف عر مكن مكتوب: و محرر

ص،و  من أمرا تتضمن معينة، لية ش ألوضاع فقا

س”الساحب“س آخر، ص ل وب“، امل

بمجرد”عليھ النقود، من معينا مبلغا يدفع بأن ،

ص ل ن، للتعي قابل أو ن، مع خ تار أو طالع،

أو املستفيد، س امل“ثالث، الكمبيالة،. ”ا أن ما و

التجا وراق أنواع اأقدم إتخذ فلقد ا، م وأ ة ر

وراق لسائر نموذجا الدول، من العديد ع، ّ املشر

الدول  تلك ن ب من والسودان خرى ة حيث. التجار

املادة لسنة3جاءت الكمبياالت قانون ع1917من

ي ما   :نحو

 من عليھ موقع مكتوب أمر الكمبيالة ):1( -3

ص إ منھ موجھ شرط مقيد وغ محرره

لفھ آخر  النقود من معينا مبلغا يدفع بأن فيھ ي

ن ميعاد  أو الطلب عند ن قابل أو مع للتعي

ن ص إ  .مر ذلك امل أو ألمره أو مع

                                                             
 1917قانون الكمبیاالت لسنة 
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 تتوفر لم إذا كمبيالة الصك عت ال ):2( -3

 بأي القيام فيھ طلب إذا أو الشروط تلك فيھ

باإلضافة  .النقود من مبلغ دفع إ عمل

 من الكمبيالة قيمة بدفع مر عت ال ):3( -3

ن مال ً  مع  املراد باملع شرط مقيد غ أمرا

 مقيد غ بالدفع مر عت ولكن املادة ذه

ً  مطلقة بصورة ورد م شرط ما إليھ مضافا

ي  :يأ

ن مال ذكر) أ( وب منھ ستو مع  أو دفعھ ما عليھ امل

ن حساب  أو دفعھ، ما عليھ يقيد مع

ر إ أدت ال املعاملة ذكر )ب(  .الكمبيالة تحر

ون  ال )4( -3 ب يحة غ الكمبيالة ت  س

ا  :أ

 تؤرخ لم )أ(

ا تذكر لم )ب( ا من أعطيت ال القيمة ف ا أو أجل  أ

ً  خالية انت  القيمة ذكر من تماما

ا يذكر لم )ج( ان ف ان أو فيھ ب الذي امل  الذي امل

ا فيھ تدفع   .قيم

الكمبيالة   :أنواع

  :الطلب عند الدفع املستحقة الكمبيالة/ 1

املادة لسنة) 1( - 9بحسب الكمبياالت قانون من

ون 1917 ت إذا عند الدفع مستحقة الكمبيالة ،  :الطلب

ا نص )أ( ون  أن ع ف  عند أو الطلب عند الدفع ي

ا طالع ا، عند أو عل  أو تقديم

 .الدفع ميعاد ع اف ينص لم) ب(

ر أو تقبل ال الكمبيالة )2( - 9  فوات عد تظ

ا ميعاد  عند الدفع مستحقة عت إستحقاق

سبة بال ا ملن الطلب ا أو قبل ر  فوات عد ظ

  .ستحقاق ميعاد

املستحقة/ 2   :مستقبل ميعاد  الدفع الكمبيالة

املادة أن 10نصت ون  :ع  دفعال مستحقة الكمبيالة ت

ن قابل ميعاد  إذا القانون  ذا املراد باملع للتعي

ا نص ون  أن ع ف  :الدفع ي

ا عد معينة مدة خـــــالل )أ( خ خ عد أو تار  طالع تار

ا،  عل

ن أمر وقوع عند) ب(  وقوعھ عد أو الوقوع محقق مع

محقق، وقوعھ زمن ان ولو معينة بمدة   .والصك غ

الال  للكمبيالةالشروط   :زمة

الالزمة الشروط ا يفا إس الكمبيالة ة ل يلزم

ا ن. ل قسم إ تنقسم الشروط ذه   :و

للكمبيالة_ أوال لية الش   :الشروط

الكتابة )1 اللغة و الصك ن م كمبيالة لمة

ا  كتب

بوفاء )2 شرط ع معلق غ دفع أمر الكمبيالة

النقود من ن مع   مبلغ

من )3 إسم الوفاءبيان عليھ(يلزمھ وب   ). امل

قة )4 بطر الكمبيالة ستحقاق ميعاد تحديد

ا ف س الل أو للشك مجال ال ة  .وا

الوفاء )5 ان م  .بيان
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املستفيد )6 إسم أوذكر لھ الوفاء يجب الذي

ألمره. ألمره الكمبيالة تحرر من و واملستفيد

ا ف ول   .والدائن

و )7 و صدار خ تار حررتالتاتحديد الذي خ ر

 فيھ

و  )8 الساحب اعثتوقيع و الكمبيالة م و

أو توقيعھ يضع أن يجب ذا ول ا ف ياة ا

الصك ع التوقيع. ختمھ ذا يتضمن حيث

بدفع ده ع و للمستفيد باملديونية افھ إع

عن عليھ وب امل تنصل م الكمبيالة قيمة

الكمبيالة وساحب ا دفع عن أو ا قبول

دا امسؤول والوفاء ا قبول عن ً   . ئما

للكمبيالة_ ثانيا املوضوعية   :الشروط

التوقيع: الرضــــا .1 عن النا ام ل ط ش

إرادي ام ال أي ط ش ما الكمبيالة ع

العيوب، من ا ا يح ال الرضا توافر من

وب امل أو الساحب توقيع ع ينطبق ذا و

أ ر املظ أو القابل نعليھ الضامن أحد و

املستفيد أو  .حتياطي

ً: املحـــل .2 دائما ون ي أن يجب الكمبيالة محل

خصائص إحدى ذه و النقود، من مبلغ

ة التجار  .وراق

ب .3 الساحب: الســ ام ال ب س و و

ا ل ره تحر ب وس  .الكمبيالة

لذلك: لية .4 قانونيا، تصرفا عت الكمبيالة

القواعد ا عل حيثتطبق لية العامة

ة التجار الورقة م املل ون ي أن ط ش

التصرفات ملباشرة الالزمة لية باأل متمتعا

   .القانونية

الكمبيالة   :مزايــــا

الساحب - من ا ة:صدور و م ون ت الكمبيالة

الذي الشيك عكس أخرى ات ج أو اص أ ع

بنك ع ا و م إال ون ي   .ال

إلك - الصكالقابلية ع أو املكتمل غ مال  املوقع

 البيانات أحد من الكمبيالة خلت إذا: بياض

ة ر و ون  من فإن ا يملك  الكمبيالة ت  حيازتھ

 وجھ أي ع نقص من ا ما تكملة سلطة إبتداء

ھ  .ستصو

للتداول  - تداول : القابلية ون ا الكمبيالة ي  من بنقل

ص ا يصبح بكيفية آخر إ ص الذي ال

ا حائزا إليھ نقلت   ل

التظ - انية يتم:إم ال الوسيلة و التظ

تكتب جملة و ة، التجار وراق تداول ا بموج

ملكية نقل إما ا يقصد ة التجار الورقة ر ظ ع

إليھ ر املظ إ الورقة ديد(قيمة ا أو)املستفيد ،

ا قيم بإستالم  .توكيلھ

بالصر  - الرجوع انية حاالت: فإم املشرع حدد

ي اآل بالصرف   :الرجوع

ستحقاق) أ( ميعاد الوفاء   عدم

القبول ) ب( عن عليھ وب امل   امتناع

ز) جـ( أو الدفع عن توقفھ أو عليھ وب امل إفالس

جدوى  بدون   أموالھ

للقبول ) د( ة الصا غ الكمبيالة ساحب   إفالس

 :التظ ة مستلزمات

ط ي ما الكمبيالة ينقل الذي التظ  ش  :يأ
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 .عليھ يوقع وأن الكمبيالة نفس ع التظ يكتب أن) أ(

ون  أن )ب( امل التظ ي  .الكمبيالة قيمة ب

حالة )ج( م ل وب امل جميع من التظ يتم أن

ن الدفع مستحقة الكمبيالة  .أك أو ألمرإاثن

الكمبيالة   :عــــيوب

امل - الوفــاءإمتناع عن عليھ   :وب

الوفاء عن عليھ وب امل يمتنع أن يحدث قد

ب س ألي ستحقاق ت. ميعاد يث عندئذ

ع ن املوقع سائر ع الرجوع حق امل ل

ا بقيم للوفاء ن ضامن م بإعتبار الكمبيالة

التضامن وجھ ع تھ   .مواج

القبول  - عن عليھ وب امل   :إمتناع

وب امل علن امقد ل عدم إرادتھ عليھ

الكمبيالة امل يحق. بالصرف ا عند

ع الكمبيالة بقيمة الرجوع امل ل

ستحقاق ميعاد عد يحل لم ولو ن  .الضامن

ورقة - ر تحر متناعلزوم ستو( إثبات و   ): ال

املحكمة، من حضر ُ م ا يحرر رسمية ورقة و

ص املدين إمتناع ت يث ا وبامل(وف

لھ) عليھ املقدمة ة التجار الورقة سداد . عن

الورقة حامل أراد إذا منھ البد إجراء و و

قانونيا) املستفيد( الرجوع بحقھ حتفاظ

إجراءات ستو و ال إجراء بع و املدين، ع

املحاكم إختصاص من أخرى   .قانونية

ن - الضامن ع الرجوع ق ا سقوط انية  : إم

ي لم الإذا جراءات يفاء باس امل ا قم

فأنھ القانونية املواعيد القانون ا يفرض

حقھ سقط ثم ومن مال م حامال ون ي

ن الضامن ع   .الرجوع

السقـــوط       :حاالت

ي فيما الكمبيالة ق ا سقوط حاالت   :تتمثل

املستحقة .1 الكمبيالة امل ا يقدم لم إذا

لل طالع لدى الكمبيالةالدفع أو وفاء

طالع من معينة ملدة الدفع املستحقة

ي القانو امليعاد خالل   .للقبول

لعدم .2 حتجاج ر بتحر امل ا يقم لم إذا

فظ ا ضرور ا ف ون ي ال حوال قبول

الرجوع ق   .ا

لعدم .3 حتجاج ر بتحر امل ا يقم لم إذا

املحد ي القانو امليعاد لھالوفاء   .د

بدون .4 الرجوع شرط الكمبيالة تضمنت إذا

للوفاء الكمبيالة امل ا يقدم ولم نفقة

مال بإ يتمسك من وع ستحقاق ميعاد

ثبات عبء امل   .ا

والكمبيالة الشيك ن ب   :العالقــــة

يختلف أنھ غ الكمبيالة من الشبھ ب قر الشيك

ن أمر ا   :ع

مستحق .1 دائما الشيك ون بقيمتھي الوفاء

أداة ألنھ للبنك تقديمھ أو طالع بمجرد

ان وإن إئتمان، بوظيفة يقوم ال وألنھ وفاء،

االت، ا عض لإلئتمان كأداة ستعمل

قانونيا س ول ا تجار عرفا عت   .فذلك
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أما .2 بنك ع ا و م ون ي الشيك

ات ج أو اص أ ع ة و فم الكمبيالة

  .أخرى 

ال ل الثالثاملشا الطرف شيك الضمان  :تواجھ

فروع .1 شار إن وضعف املا الشمول  محدودية

ف الر خاصة   املصارف

ات .2 الشي و عموما املصر التعامل ثقافة ضعف

  خصوصا

واملصرفية .3 بجدية مية   تف

ات .4 الشي دفاتر سليم ة وف إجراءات   طول

لعد .5 ا صرف دون ات الشي إرتداد حاالت ة مك

جراء الرصيد كفاية لعدم أو التوقيعات مطابقة

إخطار دون الدفاتر مسك مصروفات خصم

ساب ا   صاحب

املقاصة .6 ع ات الشي تحصيل ع عمولة   فرض

حول .7 والتقا القانونية جراءات أمد طول

املرتد   الشيك

املحاكم .8 أمام التقا ملصروفات العالية لفة ( ال

البالغ فتح القبضمصرو / رسوم أمر تنفيذ / فات

املحامي عاب املحكمة/ أ   )رسوم

السالبة .9 ر الضمان( الظوا شيك   )بيع

الشيك .10 صرف صالحية أجل ور 6( محدودية   )ش

  

  املراجع

  

املرشدي .1 السند_ أمل الكمبيالة، بحث

 .2016يوليو_ والشيك

لسنة .2 الكمبياالت  .1917قانون
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ال صغرعض ل التمو قطاع ة النا   تجارب

  

ة سو ال معيات ا ل تمو مشروع

القضارف   والية

 البنك فروع و املركزي السودان بنك مع ة مضار عقد

القضارف بوالية واتھ-دوكة-القضارف(الزرا   ).ا

  معيات ا لعدد السلم بصيغة ل التمو , جمعية437تم

واملشايخ العمد ضمان الذرةلزراع,و ي, ة السودا الفول

الشمس, رة وز   .السمسم

 لإ التمو من   .إمرأة12965ستفاد



  

  

 القصارف: ملوقعا جنوب -والية باسندة ة-محلية قر

سعيد  سرف

 من مكونة معية الضباطةعضو  (30)ا بواسطة تدار

  . الثالثة

  املمول باسندة: الفرع الزرا البنك   .فرع

  ل الفرع, م2012العامبداية :التمو قام حيث

عاونيةباإل  جمعية ن تكو ع وفتح شراف للمستفيدات

ا ل   . حساب

 املمولة  فدان150:املساحة

املستفيدات ع صغر ل التمو  أثر

 من املموالت قطيع إ3زاد  .عاج10عاج

 امل تمقامت حيث كب ل ش املأوي ن بتحس ستفيدات

من املساكن القشبناء بدل ثابتة  .مواد
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الصغر متنا ل للتمو ي السودا الزرا البنك سمي(مبادرة   )أ

  

  

و س لإأ الزرالسم البنك ا أطلق ال مبادرة

والصندوق املركزي السودان بنك من بدعم ي السودا

الزراعية للتنمية و) إيفاد(الدو سنوات، سبع قبل

البنوك تنخرط ما نادرا حيث امة و ة جذر خطوة عت

شطة ليةأ ً تمو عددا أن كما فية، الر ً باملناطق قليال

مصرفية حسابات م لد ف الر ان س   .من

التقدم ساء ال من ملجموعة يمكن املبادرة لتلك ووفقا

ن ب ما قيمتھ قرض ع صول . دوالر1200و150ل

عن ن إحدا تخلفت عضواتوإذا ع ن يتع السداد

ن فإ وإال ا ع القرض سددن أن ات خر املجموعة

أخرى قروض أي ع صول ا انية إم يفقدن

 ً القروضمستقبال سديد معدل فإن ولذلك ،100٪

 ً با نتقر  .ح

عاتكة املجتمعية التنمية مسئولة رأي ع ن ي ذا و

امل ترك أسباب عن تتحدث ال ن املرأةأم ع بادرة

خاص ل ش فية  :قائلةالر

ساء( ال حصول ألن ساء ال مع العمل تركز س أ

السلفيات ع فيات جدا) القروض/الر صعبة    )مسألة

  

  

 ً حرصا أك ساء القروضوال سداد ع الرجال من

و  املحدد ساءالزمن ال بواسطة السلفيات ثمار س

لألسرة  .”عود

نة يمبث إبرا ذهأحمد من املستفيدات إحدى

حيثاملبادرة قروض، من نة بث عليھ حصلت ما بلغ

قبل ا إ ن ح قروض ستة ن ح س أ مبادرة

ا ل يح ي ضامن وال دخل أي بال انت سنوات ست

 ً مشروعا بھ تبدأ مصر قرض ع صول   .ا

ا.. ،اليوم إنتاج ا لد ة نا سمسم مزارعة نة بث

توسعة من ا يمك مما عام عد عاما د يز الذي ا ودخل

ا ألطفال املدرسية الرسوم سداد ومن ا تتحدث .بي

وما ة املتم ا تجر عن نة ةأبث خ من تھ س حيثك

 : تقول 

وأدير( موال أوفر كيف و ل امل دخل أعرف ن

القرار. موال صنع نف. أشارك ثقة لدي   .”ن

سو أ مبادرة تنفيذ مناطق وحدات10شمل

ى  : اال

 كردفانأ شمال بوالية د الر و ان شي و   .مروابة
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  كردفان غرب بوالية   . لقاوة

 سنار, الدندر بوالية املزموم و ار بيض،ابو النيل بوالية رطوم بوالية, ابودليق،تندل بواليةوا ة ابوجب

كردفان   .جنوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
سمي2 أ ملبادرة ي امليدا الضابط إ ستمعن املستفيدات سوة ال من  مجموعة



صغر ل التمو مارس–مجلة ول 2019العدد  Page 43 
 

متفرقة أخبار و   فعاليات
    

  

  

 صغر ل التمو وحدة مشاركة

الدو) 36(الدورة رطوم ا  ملعرض

وحدة شاركت املركزي السودان بنك جناح ضمن

رقم الدورة صغر ل رطوم) 36(التمو ا ملعرض

من ة الف إمتدت ال و من/28-يناير/21الدو يناير

شارك2019العام ال التوا ع عة الرا املرة و

الدو رطوم ا معرض صغر ل التمو وحدة ا ف

مشاركةجناحضمن انت قد و املركزي السودان بنك

و ة التوعو ملة ا ضمن صغر ل التمو وحدة

ور  م ا ا دف س ال جية و عمالءعامةال و

صغر ل مطبقاتحيثخاصوجھبالتمو تقديم تم

ف التعر و عامة بصورة صغر ل بالتمو فية عر

املعرض أيام طيلة صغر ل التمو وحدة داف بأ

خاص يوم تخصيص تم ذلك إ للباإلضافة لتمو

يم مفا حول ور م ل مسابقة تقديم فيھ تم صغر

جوائز تقديم تم و ع املشار ار أف و صغر ل التمو

تمثل ن لللفائز قيمة مجانية ونية إلك محافظ ت

  .جنيھ200محفظة

 

 الشمالية بالوالية املا الشمول ورشة

من ة  2019/مارس/201-17الف

توجيهات ية للوحدة وحسب  ذتكليف من  االدارة التنفيب  
ملشاركة ىف ملتقى باوموافقة االدارة العليا لبنك السودان املركزى 

دنقال وتقدمي   - بالوالية الشمالية صناعة التمويل االصغر 
ورقة عن املشروعات الصغرية واملتوسطة، وتدشني عمل وكالة 

  .ضمان التمويل األصغر بالوالية

 ارة بواليةز والقمر املقام جمعي

بيض القمح– النيل  زراعة

ضوء   السيدع السودان/ توجيھ بنك محافظ

ميدانيةاملركزى ارة املقبز بواليةجمعي والقمر ار

القمح تقاوي ل تمو ع ً ميدانيا والوقوف يض النيل

ل للتمو ارادة وشركة الفال شركة من ل تمو ع

و  ا ع شرف و الزرا والبنك الفنيةانصغر ب

الزراعية آ   .شركة
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بمح القمح ملحصول بيضصورة التيل بوالية م الدو  لية

ك املش الوفد من  جانب
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 الضبط حول مستديرة مائدة

الت بمؤسسات صغراملؤس ل  مو

خط ةضمن السنو لا التمو قطاع قدرات لبناء

صغرنظمتصغر ل التمو حدوحدة أمس

للعام مارس من ن الثالث و ادي بالطابق2019ا

صابر دكتور بقاعة حولالسادس مستديرة مائدة

املؤسساتية وكمة صغر با ل التمو امؤسسات أم

التنفيذ املدراء من مجالسلفيف أعضاء و رؤساء و ن ي

ن العامل إ باإلضافة صغر ل التمو مؤسسات إدارات

السيدة إفتتحت حيث صغر ل التمو أسماء/ بوحدة

صغر ل التمو وحدة س رئ ي ً خ مرحبة الية ّ الفع

دث ا ببداية مؤذنة و ضور   .با

ف عر و ر تنو إ املستديرة املائدة ذه دف و

ال ومؤسسات وكمة ا مية بأ صغر صغر ل تمو

دور مية أ و املؤسسة داف أ و رسالة تحقيق ا دور

دعم و رسم املؤسسات إدارات مجالس أعضاء

نحو املؤسسات ذه قيادة و لية ال املؤسسات داف أ

ل للتمو املزدوجة الرسالة تحقيق بالتا و ستدامة

امل املائدة تناولت كما سةصغر، الرئ املباديء ستديرة

وكمة ا ية ب و ا تطبيق ع تبة امل ثار و وكمة ل

تم قد و السودانية، صغر ل التمو ملؤسسات املالئمة

تم و ة صغ عمل مجموعات إ ن املشارك تقسيم

تقديمھ تم الذي النظري العرض حول مستفيض نقاش

ال التوصيات من العديد إ الورشة خلصت منو

املؤسساتية وكمة ا عميق و تطبيق املساعدة ا شأ

صغر ل التمو   .بقطاع

بمؤسسات خاصة الفعالية ذه أن بالذكر دير ا

إختتمت قد و رطوم ا بوالية العاملة صغر ل التمو

و ً را ظ النصف و الواحدة ا أعمال املستديرة املائدة

السيد ا خاط قد أحمد/ ان ش وحدةال مدير محمد

ذه مخرجات يل ت يتم بأن وعد و صغر ل التمو

العم التطبيق إ   . الورشة
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 ارة ملشروعز صغر ل التمو وحدة

ي السم راع لإلس عمال  حاضنات

مؤسسةقامت ا اؤ شر و صغر ل التمو وحدة

جتماعية عوالية–التنمية ملشار ارة بز رطوم ا

أعمال حاضنات ً ممثال ن ج ر ا و الشباب ن تمك

س بمشروع ي السم راع الزراس   .ندس

دير مما املشروع ذا أن بنكبالذكر قبل من ول

نماء صندوق قرض ق طر عن املركزي السودان

و ال ي كيلوحيثالعر ي مليو نحو تج ي أن متوقع

نتاج كمية ضافة ذه ستعمل شك ال و العام،

الغالء، وتخفيف السمك بأسواق سعار تخفيض  ع

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املحمية البيوت وسط املستفيدين أحد
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"Microfin ance is an 
idea whose time has 

come." 
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  للمراسالت

السيدةعنون بإسم الع/ املراسالت ع املجلة ر تحر س التارئ   :نوان

املركزي  السودان  بنك

دصندوق   313بر

صغروحدة ل   التمو

  

تيةترسل يميالت ع للمجلة   :املواضيع

cbos.gov.sdAsmaa.khairi@ 

Yagoub.Elsayed@cbos.gov.sd 

Abdalla.Babiker@cbos.gov.sd 

 

 
  

  

  

  

 


