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 تعرٌف•

 تضنٌؾ ٌعتمد معظمها أن إال مختلفة ودولٌة إللٌمٌة و محلٌة تعرٌفات عدة هنان    

ل  .له أساسا   اإلنتاج ومخرجات مدخالت ونوعٌة والعمالة التموٌل وحجم الُمَموَّ

 رأس حٌث من الحجم صؽٌرة خدمٌة أو إنتاجٌة مشروعات فً إستثمار فهو”     
 ”والعمالة المال

  األلرب الغرض•

 الشرٌؾ العمل فرص وتوفٌر  دخال   األلل واألسر لألفراد المعٌشً المستوى رفع•

 أسري إستمرار ...الجنسٌن من للشباب

 متتابعات ☻

 . المجتمع فً العطالة نسب تملٌل•

  .واإلحباط للفراغ نتٌجة بالمجتمع ضارة ممارسات ظهور نسب تملٌل•

 مجتمعً إستمرار .. للمجتمع المعٌشً المستوى رفع•

 

 

 

 

 التموٌل األصؽر
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 وتحرٌن لألفراد تحدٌدا   أكثر بصفة والخاص عامة بصفة العمل مفهوم تعظٌم•

 بالمجتمع اإلنتاجٌة لأللٌات

 المومً لإللتصاد مضافة ولٌم إٌجابٌة إنعكاسات•

   حضارٌة مفاهٌم .. اإلجتماعً والثمافً الفكري المستوى رفع•

     

 

 الصورة لتوضٌح المتاحة اإلحصائٌات بعض ٌلً وفٌما                    
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 التموٌل األصؽر
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 عدد السكان

 إحصائٌات



5 

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

12

 إحصائٌات
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 معدل الناتج المحلً للنمو السكانً

 إحصائٌات
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 معدل الناتج المحلً للفرد الواحد

 إحصائٌات
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 البطالة من منظور الموى العاملة

1 2 3 

 الشهادات الفنٌة والتمنٌة الزٌادة فً خرٌجٌن شباب

33%  48%  19%  

 إحصائٌات



 

 إشراف بنك السىدان على منظىمة التمىيل األصغر ◄

 تشريعات ُمنَِظمة لعمليات التمىيل األصغر ◄

 تىجيهات للبنىك المتخصصة لذعم منظىمة التمىيل األصغر◄

 إنشاء وكالة ضمان التمىيل األصغر◄ 

 السماح بإنشاء شركات للتمىيل األصغر◄

 شراكة مع بنك التنمية اإلسالمي◄

 إنشاء المجلس األعلى للتمىيل األصغر◄

                   9 

 دور الدولة لعالج البطالة عن طرٌك التموٌل األصؽر



 التجاري الزراعي   العقاري  الصناعي   النقل    الحرفي    أخرى            

            29  %25  %7   %5  %2   %1  %31 % 

 أنواع وحجم التمويل األصغر
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 إحصائٌات
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 أخرى الحرفً النمل الصناعً العماري الزراعً التجاري

 الناتج

 أخطار مالزمة



 

 المادٌة األخطار ●     

    تمدر تحممها على المترتبة الخسارة أن نمول أن نستطٌع التً األخطار هً    

 مجمل على تأثٌر من لها لما المجال هذا فً ماتهمنا وهً المال من الكم بهذا

  .اإللتصادٌة حٌاتنا

 :إلى المادٌة األخطار تمسم ●     

 (الطبً والتأمٌن األفراد تأمٌنات) وصحته حٌاته فً اإلنسان تتهدد أخطار -

 (العامة التأمٌنات) الخاصة ممتلكاته فً اإلنسان تتهدد أخطار -

 المسئولٌة تأمٌنات) اآلخرٌن تجاه مسئولٌته حٌث من اإلنسان تتهدد أخطار -

 .(المدنٌة
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 الخطر ٌعنً



 

 :عدم لدرة المشروع على الوفاء بسداد مبالػ التموٌل نتٌجة◄ 

ل •  (طبٌعٌة أو نتٌجة حادث)وفاة الُمَموَّ

ل •  (نتٌجة حادث أو مرض)العجز الجزئً أو الكلً المستدٌم للُمَموَّ

ل •  (عجز مالً بالمشروع)إعسار الُمَموَّ

 (الحرٌك والسرلة والتلفٌات المختلفة ألصول المشروع)أخطار العمل •

 (خٌانة أمانة -مرض  -أصابات عمل )أخطار العمالة •

ل وأسر العاملٌن بالمشروع ◄   إستمرارٌة المشروع وحماٌة أسرة الُمَموَّ
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 األخطار المحتملة لمشارٌع للتموٌل األصؽر



 

 نظرٌة على ٌموم ثابته علمٌة بمبادئ جدٌد علم التأمٌن وكان•

 المادٌة األخطار من للولاٌة الرٌاضً اإلحصاء وتحلٌالت اإلحتماالت

 . الطبٌعٌة لحٌاته اإلنسان ممارسة نتٌجة فعلٌا   المائمة

 اآلخرٌن مساعدة إلى ٌهدؾ تعاونً فكر عن أصله فً التأمٌن ٌعبرو    

 ومضمونه جوهره ٌجعل للخٌر وممصدا   الضرر لجبر وسٌلة هوو

 مادي خطر لٌمة الناس من مجموعة بٌن توزع حٌث ، شرعا   ممبوال  

 فً منهم كل مشاركة تمل صغٌرة أجزاء لتصبح جمٌعا   ٌتهددهم معٌن

 عدد زاد كلما منهم أي تصٌب لد التً الكلٌة أو الجزئٌة الخسارة لٌمة
 .(الكبٌرة األعداد لانون) فٌه المشاركٌن
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 وكان التأمٌن

 



 بٌن المالٌة المعاوضة منهج على أستمر التملٌدي التأمٌن عمد أن إال    

 حدة على له نمؤم   كل ٌموم حٌث له نوالمؤم   نالمؤم   هما طرفٌن
 :معٌن خطر خسائر بنمل العمد شروط وحسب

 أو                     . ولوعه محتمل وممداره نوعه معلوم •

 . ولته مجهول ولوعه مؤكد وممداره نوعه معلوم•

 بموجب الجهة هذه وتتحمل ، (التأمٌن شركة /نالمؤم  ) ما جهة إلى     

 بحد المحتملة المادٌة الخسائر محددة زمنٌة فترة وخالل العمد هذا

 له نللمؤم   الخطر هذا تحمك ما إذا العمد فً ومحدد معلوم ألصى

 (المسط) ومحدد معلوم مبلغ ممابل وذلن العمد سرٌان فترة خالل
  .نالمؤم   إلً له نالمؤم   ٌدفعه
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 التأمٌن التملٌدي



 

 اإلسالمٌة الشرٌعة مع المتوافك التأمٌن فكر السودان من نبع ثم ◄   

 من والتبرع المشاركة عمود على المبنًو اإلنسان لطبٌعة والموافك

 تحمك حال فً للفرد المجموعة ومن معه المشتركة للمجموعة الفرد

 مبادئ تمننه المنبع فطري تكافلً فكر وهو ، منهم ألي الخطر
    .اإلسالمٌة  عةٌالشر حكامأو

 وبالنٌابة المشتركٌن عن وكٌال   بصفتها التكافل شركة تموم حٌث ◄  

 تموم كما ، الصندوق هذا إلً اإلنضمام فً الراؼبٌن بتجمٌع عنهم

 المخاطر إدارة فً وخبرة متخصص كادر من لها بما إدارته على
   .سلفا   محدد أجر ممابل المالٌة والشئون
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 التأمٌن التكافلً



 

 االعتبارٌٌن وأو الطبٌعٌٌن األشخاص من مجموعة ٌشترن إذ 
 : معٌن لخطر المعرضٌن

 أو                         .ولوعه محتمل وممداره نوعه معلوم•

 . ولته مجهول ولوعه مؤكد وممداره نوعه معلوم•

 حالة فً منهم ألي ٌمع لد الذي الضرر جبر بهدف صندوق فً     

 من بالتبرع وذلن اإلشتران بوثٌمة والموصوف المحدد الخطر تحمك

 علٌه متفك ماهو بحسب الضرر له ولع لمن إشتراكاتهم صندوق

 تحمك عند مكفول المشترن ٌعتبرو"  اإلشتران وثٌمة فً ومحدد

 األخرٌن المشتركٌن من عنده الخطر ٌتحمك لد لمن وكافل له الخطر

 . "بالصندوق
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 التأمٌن التكافلً
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 أهم الفروق 
 بند الممارنة (التجاري)التأمٌن التملٌدي  التأمٌن التكافلً

بٌن المشتركٌن بعضهم البعض 

 والشركة بوصفها مدٌرة للصنادٌك
 العاللة التعالدٌة بٌن المؤمن له وشركة التأمٌن

  التكافلٌة الحماٌة  -التأمٌنٌة   التؽطٌة التأمٌن تتحملها شركة ٌتحملها مجموعة المشتركٌن

كله أو جزء منه )ملن للمشتركٌن 

 (تبرع لصالح بعضهم البعض
 اإلشتراكات  -األلساط   للشركة ممابل التؽطٌة الممنوحة ملن

 مزاٌا التكافل  -المطالبات   تدفع من أموال الشركة تدفع من صنادٌك التكافل

مسئولٌة الشركة تجاه أصحاب 

 (المشتركٌن)الوثائك 

دعم إلستمرارٌة الصنادٌك فً حالة 
 (عن طرٌك المرض الحسن)العجز 

تعوٌض المؤمن له فً حالة تحمك 
 الخطر

 مادٌة  -      

اإللتزام  –حسن اإلدارة الفنٌة 

 بتوجٌهات هٌئة الرلابة الشرعٌة
 إدارٌة   -       آل توجد

فائض )الدخل /الحساب الفنً لمساهمً الشركة ملن ملن للمشتركٌن وٌعاد توزٌعه علٌهم  

 (الصنادٌك

 ٌتحمله المشتركون عن طرٌك
 (المستمبلٌة)اإلشتراكات الالحمة 

عجز )الدخل /الحساب الفنً ٌتحمله مساهمً الشركة
 (الصنادٌك
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 فكر وفلسفة التأمٌن التكافلً

 المشتركون

 صنادٌك التكافل

 

 إشتراكات الحماٌة

التكافلٌة المابلة 
 للتبرع

 ستثمارإ

 التأمٌنشركة  أرباح

 مدٌرة

صنادٌك الحماٌة 
 التكافلٌة

 أجر اإلدارة

 نسبة من إشتراكات التكافل 

 أجر المضارب

 نسبة من األرباح 

 مجموع اإلشتراكات

عاللة 
 إدارٌة
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 حسابات الصنادٌك 

 صنادٌك

الحماٌة التكافلٌة  
 للمشتركٌن

 الفائض 
الفائض المابل للتوزٌع بعد خصم أٌة 

 إحتٌاطٌات لانونٌة أخرى

إلشتراكات المابلة للتبرع إ
 بجزء منها أو كلها

إشتراكات إعادة 
 التكافل

 المطالبات

المخصصات 
 واإلحتٌاطٌات الفنٌة

 أرباح اإلسنثمار

نصٌب إعادة التكافل فً 

 المطالبات

نصٌب الشركة فً أرباح 
 اإلستثمار

 

 أجر اإلدارة
 

 المشتركون
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 صنادٌك

الحماٌة التكافلٌة  
 للمشتركٌن

 الفائض 
 الفائض الموزع

 تخفٌض لإلشتراكات

إلشتراكات المابلة للتبرع إ
 بجزء منها أو كلها

إشتراكات إعادة 
 التكافل

 المطالبات

المخصصات 
 واإلحتٌاطٌات الفنٌة

 أرباح اإلسنثمار

نصٌب إعادة التكافل فً 
 المطالبات

نصٌب الشركة فً أرباح 
 اإلستثمار

 أجر اإلدارة

 
 المشتركون

 إعالم 

 مصدالٌة 

  شفافٌة

 

مشتركون 
 جدد

 فائض الصنادٌك وعاللة توزٌعه
 المجتمعً للتأمٌن التكافلًبالوعً  
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 حساب الدخل للشركة المدٌرة

الشركة المدٌرة 

 أصحاب )
 (رأس المال

 (  خسارة)ربح أو 

األرباح بعد خصم أٌة إحتٌاطٌات 

 لانونٌة

أجر إدارة 

 المؤسسون صنادٌك التكافل

 نسبة فً أرباح إسنثمار

 صنادٌك التكافل

 أرباح إسنثمار رأس المال

 المصروفات

اإلدارٌة 
 والعمومٌة 



 .الشركة المدٌرة التتحمل األخطار المحمٌة بوثائك التأمٌن•

 .التعوٌضات ٌتحملها أصحاب الوثائك من إشتراكاتهم فً صنادٌك التكافل•

 .اإلشتراكات لٌست ثمنا لحماٌة األخطار ولٌست ثمنا لضمان التموٌل•

إنما هً تعاون وتكافل ومشاركة من مجموع المشتركٌن فً الصندوق لحماٌة من •

 .  لد ٌتحمك عنده الخطر الموصوؾ فً الوثٌمة منهم وحسب شروطها

وبهذا الفهم فإن وثٌمة حماٌة التموٌل األصؽر ٌمكن أن تؽطً كل ما لد ٌستجد من •

 .األخطار المادٌة المحتملة التً لد تحٌط بالمشروع أو المائمٌن علٌه

صنادٌك تكافل التموٌل األصؽر هً التً تمثل الضامن للتموٌل الممدم من الُمَمِوْل •

 .ولٌست شركات التأمٌن 

ْل إلستمرارٌة المشروع •  .صنادٌك تكافل التأمٌن األصؽرتمثل ضمان للُمَموَّ

 .وهً ضمان للمجتمع لحماٌة إستمرار أسر الحاصلٌن على التموٌل األصؽر•

 .كما أنها حافز ومشجع للشباب على ولوج باب العمل المهنً الخاص واإلبداع فٌه•

 

 

 تأمٌن التكافل األصؽر حماٌة للمجتمع
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 بعض المعولات◄ 

 علٌها المؤمن األصؽر التموٌل عملٌات نسب تبٌن إحصائٌات التوجد•

 .الممنوحة التموٌل عملٌات عدد إلى

 صنادٌك تستطٌع وحتى الكبٌرة األعداد لانون على كعلم التأمٌن ٌموم•

 ٌحظً من كل مشاركة إلى تحتاج بدورها تموم أن التكافلً التأمٌن

     .األصؽر بالتموٌل

 كل تأمٌن تُلِزم التأمٌن وشركات الُمَمِولة المنشأت بٌن إتفالٌات التوجد•

 .الجماعات أو لألفراد الممدمة األصؽر التموٌل عملٌات

 المشروع أو للؽرض ذهب لد التموٌل أن من للتأكد متابعة التوجد•

 للتأمٌن الممدمة المعلومات شفافٌة على ٌؤثر وهذا أجله من طلب الذي

 .المستهدفة واألخطار
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 تأمٌن التكافل األصؽر حماٌة للمجتمع



 مشروعات محتملة بدعم ومساندة صنادٌك التأمٌن التكافلً ◄ 

 (خبر صحفً)ملٌار دوالر سنوٌا ؟  4السودان ٌستورد غذاء بأكثر من •

 (!!الشال –العمة  –الطالٌة  –الجالبٌة )السودان ٌستورد الزي الوطنً للرجال •

 !!السودان ٌستورد األبر والخٌوط والجرابات الرجالً والحرٌمً •

 !!السودان ٌستورد الملبوسات النسائٌة الشعبٌة والطرح والشاالت النسائٌة•

 ( !!وغٌرها -تون نسائٌة  -فرش شعر -أمشاط )السودان ٌستورد زٌنة المرأة •

 ( !!أحذٌة –محافظ نمود  –شنط )السودان ٌستورد المصنوعات الجلدٌة •

 !! السودان ٌستورد األثاثات المنزلٌة والمكتبٌة والمرطاسٌة•

السودان ٌستورد منتجات فرص اإلكتفاء الزاتً من كثٌر منها متاحة بل وٌمكن •
 !!بعضها ٌنتج محلٌا   ولد كان.. تصدٌرها 
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 التموٌل األصؽر لضٌة لومٌة



 

  لكل للدولة عامة خطة إطار فً المطلوبة اإلنتاجٌة لمشروعات لتحديد دراسة ◄

  .المتاحة الطبٌعٌة مواردها حسب والٌة

 المدرات فً متجانسٌن أفراد من المكونة الجماعات تموٌل على التركٌز ◄

 تملٌل هذا وفً األفراد، من أكثر الممترح المشروع تكلفة حسب اإلنتاجٌة

 فً كفاءة وأكثر اإلدارٌة التكالٌف فً وخفض والتأمٌنٌة اإلتمانٌة للمخاطر

 .  المستهدف لتحمٌك المتابعة

 الوعً نشر على المدرة ٌعززمن متخصصة إنتاجٌة والئٌة مراكز خلكو توطين◄

 من سلعً تبادل إمكانٌة وٌخلك التكلفة خفض وبالتالً األخطار وتملٌل التأمٌنً

 وبالتالً أفضل تسوٌمٌة فرص ٌوفر مما الوالٌات بٌن األصغر التموٌل منتجات
    مستمبلٌة عمالة فرص وتوفٌر المشروعات توسع إمكانٌة

 ا•

•  
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إضافة شركات التموٌل لمنظومة التموٌل األصغر الإلكترونٌة لبنن السودان لمنح ◄

 .  مرونة أكثر فً الرلابة المركزٌة ومنع أخطار إزدواجٌة التموٌل 

 ماٌختص لكل الكاملة المعرفة وتملٌكهم وفنٌا   أكادٌمٌا   الجماعات تأهٌل◄

 زٌارات مع  تأمٌنٌة - تسوٌمٌة – إدارٌة – إنشائٌة معلومات من بالمشروع

 ٌنعكس مما المماثلة التجارب من لإلستفادة ناجحة مماثلة لمشارٌع مٌدانٌة
 .خدماتها تجوٌد فً التأمٌن شركات على إبجابٌا

 وإتحاد السودان ببنن األصغر التموٌل إلدارة ممثلٌن من متابعة لجنة تكوٌن◄

 التجارٌة الغرف  وإتحاد السودانٌة التأمٌن شركات وإتحاد السودانً المصارف

 ألصحاب المٌدانٌة والمشورة النصح لتمدٌم (مناسبة رعاٌة تحت) والصناعٌة
 .نجاحها لضمان المناسب الولت فً المشروعات
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 هللا خٌرا على حسن اإلستماعوجزاكم 

 
 وباهلل التوفٌك


